
 

 

                

เดินทางครั้งเดียว ไดเ้ที่ยว 2 ประเทศ 

พรอ้มประสบการณใ์หม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท ์

- ทอ่งเทีย่ว อียปิต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หาดินแดนแห่งตาํนานอนัลี้ ลบัของ 

ฟาโรห ์ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกซ่ึงมีประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 

- ฉลองความยิง่ใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตรา้  และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคใหม่ 

 



 

 

ไคโรกีซ่าเดดซีเพตรา้อมัมานเจอราช 

 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ 

21:00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 แถว Q หน้า

เคาน์เตอร ์Q 1-6 สายการบินROYAL JORDANIAL  ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้ม 

 

วนัทีส่อง         กรุงเทพฯ - อมัมาน-ไคโร- ปิรามิด -สฟิงซ ์- โรงงานนํ้าหอม –โรงงาน กระดาษปาปิรุส 

00.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  โดยเท่ียวบินท่ีRJ 183 สายการบินROYAL JORDANIAL  อิสระพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) (มีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

04.50 น. เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติกรุงอมัมาน  ประเทศจอรแ์ดน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบินต่อสู่กรุงไคโร 

06.45 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงไคโรโดยเท่ียวบิน RJ501  

08.15 น. เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติกรุงไคโร(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย  9  ชัว่โมง) หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางไปชม สฟิงคแ์ละหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า (GIZA PYRAMID) ประเทศ

อียิปต ์ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ีนําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หน่ึงใน

เจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชื่อเรียกของสถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) 

ครอบคลุมพื้ นท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสงูทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองค์

ฟาโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของ

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียวเพิ่ม 

12-19 เม.ย 63 64,999 บาท 63,999 บาท 62,999 บาท  9,500 บาท  

3-10 พ.ค. 63 60,999 บาท 59,999 บาท 58,999 บาท 9,000 บาท 



 

 

โลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตนั หินแต่ละกอ้นวางชิด

ติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซ่ึงประกอบดว้ย 

 

1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรอืปิรามิดคูฟู สรา้งในพื้ นท่ี 53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 

ลา้นแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี 

เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กล่าวกนัว่าอาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์กรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน 

และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งน้ีไดอ้ย่างสบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สงู 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 10 

เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มี

หอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรนุิส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สงู 66.45 

เมตร ปัจจุบนัสงูเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต ท่านอาจจะ

ขี่อฐูกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตามอธัยาศยั (หรอืเขา้ไปชม

ภายในตวัปีระมิดซ่ึงเชื่อว่าเป็นทีฝั่งพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั้น ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ 

มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้คิวซ้ือบตัร

เอง เน่ืองจากในแตล่ะวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ 300 คนเทา่นั้น) 



 

 

 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย แวะชม ศนูยก์ลางการทาํ  “กระดาษปาปีรุส ”  ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาํจากตน้กก (PAPYRUS) ใช ้

บนัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณใ์นสมยัอียิปตโ์บราณ 

พรอ้มกบัแวะชม  โรงงานผลิตหวันํ้าหอม PERFUME FACTORY ซ่ึงกล่าวกนัว่าการทาํน้ําหอมแบบน้ีสืบทอดมา

ตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงัเป็นศนูยก์ลาง แหล่งผลิดหวัน้ําหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้แบรนดเ์นมดงั ๆ

หลายยี่หอ้อีกดว้ย  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นาํทา่นเขา้สู๋ทีพ่กั  PYRAMID PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม         ไคโร – อเล็กซานเดรยี–หลุมฝังศพใตด้ิน–ชมเสาปอมเปย ์-สวนมอนตาซ่าร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม   เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองอเล็กซานเดรีย นําเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรยี 

(ALEXANDRIA) ซ่ึงเป็นเมืองสาํคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีชื่อว่า ราคอน

ดาห ์เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจา้อเล็ก

ซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงของอียิปตแ์ละตั้งชื่อใหค้ลอ้งจองกบัชื่อ

ของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีสาํคญัในตาํนานรักอนัยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อกอ้งโลก พระ

นางคลีโอพตัรา และนายทหาร มารค์ แอนโทนี ซ่ึงเรารูจ้กักนัดี และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม  



 

 

 
 

หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรยี ( Catacomb ) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนั

ในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้าํหรบัลาํเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝัง

ศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัว่ าตอนท่ีนัก

โบราณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโตะ๊ยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู่  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย  นําท่านชม เสาปอมเปย ์(POMPEII’S PILLAR) เป็นส่ิงสาํคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เป็นเสาแกรนิต

สงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชื่ อเพื่อนสนิทของ ซี

ซ่า ซ่ึงภายหลงัทั้งสองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและ

ปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียใน

อียิปต ์สถานท่ีท่ีเขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกนัว่า 

ซีซ่าไดเ้ผาศีรษะของปอมเปยท่ี์เสาน้ี 

นอกจากน้ันสถานท่ีน้ีในอดีตยงัเคยมี อาโครโป

ลิส ซ่ึงมีชื่อว่า เซราเปียม สรา้งขึ้ นเพื่อถวาย เทพ

เซราปิส ในสมยัของ ปโตเลมี แต่ในท่ีสุดถูก

ทาํลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียง

แค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซอ์ีกสองตวัภายนอก 

  จากน้ันชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นห น่ึงในส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดม้ีรบัการทะนุบาํรุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์

เบย ์โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พรอ้มชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยงาม 

 



 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ บุฟเฟตบ์นเรอืล่องไปตามแม่นํ้าไนล ์ (DINNER ON NILE CRUISE)    ชมบรรยากาศอนั

งดงามยาม คํา่คืนสองฟากฝัง่แม่น้ํา พรอ้มชม และ  รว่มสนุกกบัการแสดง ระบาํหนา้ทอ้ง (Belly Dance) อนั

เล่ืองชื่อและการแสดงพื้ นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี่          ไคโร -  พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตอิียปิต ์-  ตลาดข่านแอลคาลิลี่  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิียปิต ์อนัเล่ืองชื่อ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด ชมโลง

ศพทองคาํแทพ้รอ้มหน้ากากทองคาํของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนอนัดงักอ้งโลก และสมบั ติส่วนตวัอีกมากมายของ   

พระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี้ บรรลงักท์องคาํ ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อี้ ท่ีโรแมนติ

กมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนประทบัอยู่บนเกา้อี้ และมีพระมเหสีของพระองคก์าํลงัทาน้ํามนัหอมให ้ทั้งคู่

ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดง ถึงความรกัความเผ่ือแผ่อนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้ม  สมบติัอนัลํ้าค่า

อื่นๆ อีกจาํนวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี 

ค่าเขา้ชมมมัมี่ของ พระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองคไ์ม่รวมอยู่ในรายการ 



 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย  จากน้ันนําท่านไปชอ้ปป้ิงส้ินคา้พื้ นเมืองอนังดงามท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีลี ” ตลาดสาํคญัทางการคา้ขายของ

พื้ นเมืองและ สินคา้ที่ระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต ์ท่านสามารถเลือกซ้ือของพื้ นเมืองสวยๆ 

มากมาย ไม่ ว่าจะเป็นขวดน้ําหอมท่ีทาํดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ

อาหรบั พรม และของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ  

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า  



 

 

วนัทีห่า้      ไคโร –อมัมาน – มาดาบา – เมา้ท ์เนโบ – เดดซี - เพตรา 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม และเตรียมตวัเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม  

10.00 น. จากน้ันเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่ เมืองอมัมาน เมืองหลวงของประเทศจอรแ์ดน 

13.15 น.  โดยเท่ียวบิน RJ504  บินสู่ เมืองอมัมาน เมืองหลวงของประเทศจอรแ์ดน 

14.35 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)   

นําท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ถูกสรา้งในราว

ปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ 

ประมาณ 2.3 ลา้นช้ินแสดงถึงพื้ นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่น้ํา

จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ นําท่านเดินทางลงทางทิศใตเ้พื่อชม เมาท ์เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ

ท่ีตั้งอยู่บนเขาซ่ึงเชื่อกนัว่าน่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูนํ้าชาวยิวสเ์ดินทางจากประเทศอิยิปต์

มายงัเยรูซาเล็ม 

 

 ชม โบสถแ์ห่งเมาทเ์นโบ สนันิษฐานว่าสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื่อเป็นท่ีระลึก

ถึงโมเสส  ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพื้ นโบสถอ์นัลํ้าคํา่ แสดงถึงภาพชีวิตสมัพนัธร์ะหว่างคน , 

สตัว ์และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี มา้นัง่ ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไ์วป้ระกอบพิธีต่าง ๆ และ

อนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจุบนั, รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบรูณะโบสถ,์ บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 

โป๊ป จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัด์ิสิทธแ์ห่ง

โมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสญัลกัษณข์องโมเสส และพระเยซู   

เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้ําจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเล

เฮม และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอย่างชดัเจน  



 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ภายในโรงแรมท่ีพกันําท่านเขา้สู่ท่ีพกั G.T. GRAND PALACE หรือเทียบเท่า 

 KINGWAY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัทีห่ก  เจอราช -อมัมาน-เดดซี-เพตรา้  

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  

นําท่านเดินทางขึ้ นสู่ทางเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพนัเสา ”เป็น

อดีต 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสรา้งในราว 

200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีชื่อว่า ในปี ค .ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผ่นดินไหวครั้ง

ใหญ่ทาํลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลงัจากน้ันก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับพนัปี ชมซุม้ประตูกษัตรยเ์ฮเดรยีน และ 

สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม  นําท่านเดินเขา้ประตทูางทิศใตช้ม โอวลัพลาซ่า  สถานท่ีชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์อง

ชาวเมือง วิหารเทพซีอุส  โรงละครทางทศิใต ้  (สรา้งในราวปี ค .ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียง

สะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรร ยเ์พียงพดูเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา 

ชม วิหารเทพอีารเ์ทมิส เป็นเทพีประจาํเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรบั

ทาํพิธีบวงสรวง และบชูายญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในนําท่านเดินเขา้สู่ ถนนคาร์

โด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนน้ันยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้ ,ฝาท่อ

ระบายน้ํา,ซุม้โคมไฟ,บ่อน้ําดื่มของมา้ ชมนํ้าพใุจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค .ศ. 191 เพื่ออุทิศ

แด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองแห่ง น้ี มีท่ีพ่นน้ําเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพ

ต่างๆ ประจาํซุม้ดา้นบนของน้ําพุ ฯลฯ 

 



 

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ทอ้งถ่ิน 

บ่าย  เดินทางสู่ทะเลเดดซี นําท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์ว่า เป็นจุดท่ีตํา่ทีสุด

ในโลก มีความตํา่กว่าระดบัน้ําทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสุดในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซนตข์องน้ํา

ทะเลทัว่ไป ทาํใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ําทะเลและ 

พิสจูน์ ความจริงว่าท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่(การลงเล่นน้ําในทะเลมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ 

ควรฟังคาํแนะนําจากมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) เดินทางสู่เมืองเพตรา้ 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ภายในโรงแรมท่ีพกันําท่านเขา้สู่ท่ีพกั KINGWAY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็ กรุงอมัมาน – นครเจอราช – ซิตี้ ทวัร ์- สนามบิน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ชม เมืองเพตรา้ ประเทศจอรแ์ดน (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค .ศ. 1985 และ 

1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์ 07/ 

07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน

หลายพนัปีการพงัทลายของเมืองหลงัจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสญูหายนับพนัปีจวบจนในปี ค .ศ. 1812 

นักสาํรวจเสน้ทางชาวสวิส นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิรก์ฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี และนําไปเขียนในหนังสือชื่อ 

“TRAVEL IN SYRIA” จนทาํใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั  นําท่านขี่มา้ (รวมอยู่ในค่าบริการ

แลว้ แต่ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อท่ีหวัหน้าทวัร์)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทราย



 

 

เพื่อตรงเขา้สู่หน้าเมือง พรอ้มชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภเูขาทั้งสองฝัง่ นําท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ 

เสน้ทางมหศัจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน้ําเมื่อหลายลา้นปี

ก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพสูงูชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอ นน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรา้ง พบกบั

ความสวยงามของ มหาวิหารศกัดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท ์( EL-KHAZNEH / TREASURY)  

 
สนันิษฐานว่าจะสรา้งในราวศตวรรษท่ี1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลาน้ัน เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปใน

ภเูขาสีชมพทูั้งลูก มีความสงู 40 เมตร และ มีความกวา้ง  28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพล

ศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่

ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นท่ีเก็บขุมทรพัยส์มบติัของฟาโรหอ์ิยิปต ์ นัก

ประวติัศาสตรแ์ละนักโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัว่า น่าจะสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใหก้บัผูป้กครอง

เมือง, ใชเ้ป็นสถานท่ีทาํพิธีกรรมทางศาสนา ชม โรงละครโรมนั (ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลกัจากภเูขาโดยมี

แนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลยไ์ดอ้ย่างน่าทึ่ง สนันิษฐานเดิมที สรา้งโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัท่ี

โรมนัเขา้มาปกครอง ไดต่้อเติมและสรา้งเพิ่มเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน / อิสระในการ

เดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  นาํคณะเดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน  

นําท่านชม รอบเมืองหลวงกรุงอมัมานเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนภเูขา 7 ลูก และมีประวติัศาสตรย์าวนานมากกว่า 

6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ  

ขึ้ นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน  (CITDAEL) ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมื องต่าง ๆรอบ

เมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศจอรแ์ดน จุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และ ตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยู่บนภเูขาสงู อนัแปลกตายิ่งนัก ชมวิหาร

เฮอรค์ิวลิส  ท่ีสนันิษฐานว่าน่าจะถู กสรา้งขึ้ นระหว่างปี ค .ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด 



 

 

สรา้งขึ้ นในประมาณปี ค .ศ. 720 โดยผูนํ้าชาวมุสลิม ของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศ

จอรแ์ดน ซ่ึงภายในประกอบหอ้งทาํงาน , หอ้งรบัแขก ฯลฯ  ผ่านชม พระราชวงัของพระมหากษัตริยอ์บัดุลลาหท่ี์

สอง (RAGHADAN PALACE), ท่ีตั้งอยู่บนภเูขามี ทาํเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแล

ตรวจตราอย่างเขม้งวด ชอ้ปป้ิงตลาดพื้ นเมืองหรือหา้งสรรพสินคา้ และเพื่อไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าใน

การชอ้ปป้ิงของท่าน อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลบักรุงเทพฯ 

 

 
 

วนัทีแ่ปด        สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.15 น.ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย ดว้ยสายการบิน ROYAL JORDANNIAN เทีย่วบินที ่RJ182 

14.25 น. เดินทางกลบั ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรูล้ืม *33333h 

 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านได้

ทาํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 



 

 

หมายเหตุ    

กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนาํเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทาง

ผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเติม ท่านละ 4,000 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการแห่งชาติ อียิปต ์แอรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  

2.ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  

3.ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 5 คืน  

4.ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

5.ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

6.ค่าขี่มา้ที่เมืองเพตรา้  

7.ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน (ไม่เสียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) 

8.ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรผู์ม้ีประสบการณ์ 

9.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

10.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

        (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบตัเิหตสุาํหรบัเด็กทีมี่อายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบรษิัทประกนัฯ

จะชดใชค้่า สินไหมทดแทนเพยีงครึง่หน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 

ค่าขี่ลา, ขี่อฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  

ค่าทิปมา้ที่เมืองเพตรา้ ท่านละ ประมาณ 3 USD / เท่ียว / ท่าน  

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน อียปิต ์ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั   (คิดเป็น 4 วนั เทา่กบั 16 USD)   

        จอรแ์ดน ท่านละ 4 USD /ท่าน/วนั   (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 usd)     



 

 

พนักงานขบัรถ อียิปต ์ ท่านละ 4 USD /ท่าน/วนั   (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 USD)  

   จอรแ์ดน ท่านละ 3 USD/ท่าน/วนั (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 9 USD)    

ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถ่ิน 

ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์11 พระองค ์ที่พิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื่นที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : สาํรองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที ่2 :ชาํระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั  

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ที่ไมส่ามารถ คืนเงิ นได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน , ค่าวี

ซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย  จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื่องยื่นเอกสา รไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ่งไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถ

คืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่ นๆเป็น

สาํคญั  

 

 

***หมายเหตุ*** 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  

ซ่ึงในกรณีน้ีทางบรษิัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโ ดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถู ก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 



 

 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียิปต ์– จอรแ์ดน  กรณีจองนอ้ยกว่า 21 วนั  

-ค่าวีซ่า เดี่ยว สาํหรบัยืน่ทีก่รุงเทพฯ ทา่นละ 2,500 บาท 

- หนังสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือสาํหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา

ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้ นหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตูไม่รบั

พิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปท่ีนํามาตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางแสดงความ

เป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองสาํเนา และประทบัตราบริษัทเป็นสาํคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการทาํงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุตาํแหน่ง เงินเดือน รายได ้  

วนัเร่ิมทาํงาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบริษัทรบัรองเป็นสาํคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และสาํเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองสาํเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเกี่ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะ

ปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากท่ีได้

ระบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย หากท่านมี

ขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

2.ตวัอยา่งเอกสารในการยื่นวีซ่า อียิปต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งสง่ใหก้บัทาง

บริษัทก่อนการเดินทาง 21 วนั  

-ใชเ้ฉพาะ สแกนหนา้พาสปอรต์ ท่ีมีอายุเหลือการใชง้านมากว่า 6 เดือน 

 



 

 

 
 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางและมีหนา้ทีเหลือไวป้ระทบัตรา

ไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ กรณีท่ีส่งหนา้พาสปอรต์เหลือนอ้ยกว่า6เดือนในวนัเดินทาง ทางบริษัทฯก็จะสามารถยื่นวี

ซ่ากรุป๊ใหไ้ดต้ามปกต ิแตท่างบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบกรณีใดๆทั้งส้ิน ถา้สายการบินปฎิเสธไม่ใหข้ึ้นเครื่อง  

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 


