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เดินทางครั้งเดียว ไดเ้ท่ียว 2 ประเทศ 

พรอ้มประสบการณใ์หม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท ์
- ท่องเทีย่ว อยีิปต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หาดินแดนแห่งต านานอนัลี้ ลบัของ 

ฟาโรห ์ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกซ่ึงมีประวัติศาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 

- ฉลองความยิง่ใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตรา้  และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคใหม่ 
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ไคโร•กีซ่า•เดดซี•เพตรา้•อมัมาน•เจอราช 

 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ 

20:30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q หน้า
เคาน์เตอร ์Q 14- 20 สายการบินอียิปต์ ซ่ึงมีเจา้หน้าที่บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้ม 

23.59 น. เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบินที่ MS961 สายการบินอียิปต์แอร ์อิสระพักผ่อนตามอธัยาศัย (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) (มีบริการอาหารเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

 

 

 

 

 

วันที่สอง         กรุงเทพฯ - ไคโร- ปิรามิด -สฟิงซ ์- โรงงานน ้าหอม –โรงงาน กระดาษปาปิรุส 

04.10 น. เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติกรุงไคโร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้
เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่โรงแรม  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

21-28 ก.ย.62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 
   19-26 ต.ค.62 62,999 บาท 61,999 บาท 60,999 บาท 7,500 บาท 

22-29 ต.ค.62 62,999 บาท  61,999 บาท 60,999 บาท 7,500 บาท 
02-09 พ.ย.62 62,999 บาท 61,999 บาท 60,999 บาท 7,500 บาท 
03-10 ธ.ค.62 62,999 บาท 61,999 บาท 60,999 บาท 7,500 บาท 
24-31 ธ.ค.62 63.999 บาท 62,999 บาท 61,999 บาท 9,000 บาท 

28ธ.ค.-04 ม.ค.63 63,999 บาท 62,999 บาท 61,999 บาท 9,000 บาท 
31 ธ.ค.-07 ม.ค.63 63,999 บาท 62,999 บาท 61,999 บาท 9,000 บาท  
09-16 เม.ย. 63 60,888 บาท 59,888 บาท 58,888 บาท 9,000 บาท 
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ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางไปชม สฟิงคแ์ละหมูม่หาปีรามิดแห่งเมอืงกีซ่า (GIZA PYRAMID) ประเทศ

อียิปต์ ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกที่น าคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หน่ึงใน

เจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) 

ครอบคลุมพื้ นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองค์

ฟาโรหแ์ห่งอียิปต์โบราณสรา้งขึ้ นเพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ย่ิงใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของ

โลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งสิ้ น 30 ปี สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละกอ้นวางชดิ

ติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซ่ึงประกอบดว้ย 

 

1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพื้ นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 
ลา้นแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี 
เป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกนัว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปิเตอรท์ี่กรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นต์ปอลท่ีลอนดอน 
และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามดิแห่งน้ีไดอ้ย่างสบาย  
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 10 
เมตร สรา้งบนเนินดนิขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือที่ประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มี
หอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 
เมตร ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ที่แกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีสว่นหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะ

ข่ีอูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเที่ยวตามอธัยาศัย (หรือเขา้ไปชม

ภายในตวัปีระมิดซ่ึงเชื่อว่าเป็นทีฝั่งพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดน้ัน ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ 
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มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้คิวซ้ือบตัร

เอง เน่ืองจากในแต่ละวันจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวันละ 300 คนเท่าน้ัน) 

 

เที่ยง          รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย แวะชม ศูนยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรุส”  ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจากตน้กก (PAPYRUS) ใช้

บนัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมยัอียิปต์โบราณ 
พรอ้มกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน ้าหอม PERFUME FACTORY ซ่ึงกล่าวกันว่าการท าน ้าหอมแบบน้ีสืบทอดมา
ตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพัตรา และยงัเป็นศูนยก์ลาง แหล่งผลิดหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัย่ีหอ้แบรนด์เนมดัง ๆ
หลายย่ีหอ้อีกดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
น าท่านเขา้สู๋ที่พกั  PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม         ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลุมฝังศพใตดิ้น–ชมเสาปอมเปย ์-สวนมอนตาซ่าร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม   เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองอเล็กซานเดรีย น าเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย 
(ALEXANDRIA) ซ่ึงเป็นเมืองส าคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอน
ดาห ์เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจา้อเล็ก
ซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงของอียิปต์และตั้งชื่อใหค้ลอ้งจองกบัชื่อ
ของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานที่ส าคญัในต านานรกัอนัย่ิงใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อกอ้งโลก พระ
นางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซ่ึงเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองน้ีใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม  



EJ-8DMS 

5 

 

 
 
หลุมฝังศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมัน
ในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใตด้ินแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไวส้ าหรับล าเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝัง
ศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเลี้ ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซ่ึงเล่ากันว่าตอนที่นัก
โบราณคดีคน้พบที่น่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู่  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
บ่าย  น าท่านชม เสาปอมเปย ์(POMPEII’S PILLAR) เป็นสิ่งส าคัญโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิต

สูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ ซี
ซ่า ซ่ึงภายหลังทั้งสองไดก้ลายเป็นศัตรูกันและ
ปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียใน
อียิปต์ สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า 
ซี ซ่ า ไ ด้ เผ า ศี ร ษ ะ ข อ ง ป อ ม เป ย์ ที่ เ ส า น้ี 
นอกจากน้ันสถานที่น้ีในอดีตยังเคยมี อาโครโป
ลิส ซ่ึงมีชื่อว่า เซราเปียม สรา้งขึ้ นเพื่อถวาย เทพ
เซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูก
ท าลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันน้ีเหลือเพียง
แค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซอ์ีกสองตัวภายนอก 

  จากน้ันชม ป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและไดม้ีรบัการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ต
เบย ์โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พรอ้มชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที่สวยงาม 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล ์(DINNER ON NILE CRUISE)    ชมบรรยากาศอัน

งดงามยาม ค า่คืนสองฟากฝั่งแม่น ้า พรอ้มชม และ ร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหนา้ทอ้ง(Belly Dance) อัน
เลื่องชื่อและการแสดงพื้ นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่          ไคโร -  พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอยีิปต ์-  ตลาดข่านแอลคาลิลี่  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลง
ศพทองค าแท้พร้อมหน้ากากทองค าของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ   
พระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี้ บรรลงัก์ทองค า ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อี้ ที่โรแมนติ
กมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อี้ และมีพระมเหสีของพระองคก์ าลงัทาน ้ามันหอมให ้ทั้งคู่
ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยังจะไดช้ม  สมบัติอันล ้าค่า
อื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี 
ค่าเขา้ชมมมัมี่ของ พระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองคไ์ม่รวมอยู่ในรายการ 
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เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย  จากน้ันน าท่านไปช้อปป้ิงสิ้ นคา้พื้ นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของ

พื้ นเมืองและ สินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซ้ือของพื้ นเมืองสวยๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมที่ท าด้วยมือ สินค้าต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ
อาหรบั พรม และของที่ระลึกพื้ นเมืองต่างๆ  

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่หา้      ไคโร –อมัมาน – มาดาบา – เมา้ท ์เนโบ – เดดซี - เพตรา 

04.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม และเตรียมตัวเช็คเอา้ท์ออกจากโรงแรม  
06.45 น. จากน้ันเดินทางสู่สนามบินเพื่อบนิสู่ เมืองอมัมาน เมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน โดยเที่ยวบิน MS719 
09.05 น.  คณะเดินทางถึง สนามบนินานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)   
น าท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซ ์แห่งเซนต์จอรจ์ถูกสรา้งในราว
ปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนทีด่ินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ 
ประมาณ 2.3 ลา้นชิ้ นแสดงถึงพ้ืนท่ีดนิแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้า
จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ น าท่านเดินทางลงทางทิศใตเ้พื่อชม เมาท ์เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ทีต่ั้งอยู่บนเขาซ่ึงเชื่อกนัว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวสเ์ดินทางจากประเทศอิยิปต์
มายงัเยรูซาเล็ม 

 
 ชม โบสถแ์หง่เมาทเ์นโบ สนันิษฐานว่าสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงโมเสส  ภายในโบสถ์ประกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพื้ นโบสถ์อนัล ้าค า่ แสดงถึงภาพชีวิตสมัพนัธ์ระหว่างคน, 
สตัว ์และธรรมชาต,ิ รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี มา้นัง่ ตามรูปแบบของศาสนาคริสต์ไวป้ระกอบพิธตี่าง ๆ และ
อนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจุบนั, รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์, บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 
โป๊ป จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิ์สิทธ์แห่ง
โมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสญัลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู   
เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเล
เฮม และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอย่างชดัเจน / เดินทางสู่ทะเลเดดซี 

เที่ยง       รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิ่น 
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บ่าย  น าท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์ว่า เป็นจุดที่ต า่ทีสุดในโลก มีความต า่กว่า
ระดับน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซนต์ของน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้ม่มี
สิ่งมีชีวติใดเลยอาศัยอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและ พิสูจน์ ความจริงว่าท่าน
ลอยตัวไดจ้ริงหรือไม่(การลงเล่นน ้าในทะเลมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจาก
มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น) เดินทางสู่เมืองเพตรา้ 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ภายในโรงแรมที่พกั KINGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่หก  นครเพตรา้ – กรุงอมัมาน 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  
ชม เมืองเพตรา้ ประเทศจอรแ์ดน (ไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 
1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย์ 07/ 
07/ 07) มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
หลายพันปีการพังทลายของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งจนสูญหายนับพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 
นักส ารวจเสน้ทางชาวสวิส นาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิรก์ฮาดท์  ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนังสือชื่อ 
“TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ร่ิมเป็นที่รูจ้ักกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน  น าท่านข่ีมา้ (รวมอยู่ในค่าบริการ
แลว้ แต่ไม่รวมค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อที่หวัหน้าทัวร)์ประมาณ 800 เมตรบนถนนทราย
เพื่อตรงเขา้สู่หน้าเมือง พรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ 
เสน้ทางมหศัจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตรที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมื่อหลายลา้นปี
ก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกับแคนยอนน้อย ๆ และ สิ่งก่อสรา้ง พบกับ
ความสวยงามของ มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์( EL-KHAZNEH / TREASURY)  
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สนันิษฐานว่าจะสรา้งในราวศตวรรษที่1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลาน้ัน เป็นวิหารที่แกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปใน
ภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพล
ศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่
ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางด้านซ้ายและขวาเดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์  นัก
ประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกันว่า น่าจะสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใหก้ับผูป้กครอง
เมือง, ใชเ้ป็นสถานที่ท าพิธีกรรมทางศาสนา ชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมี
แนวราบที่นัง่เท่ากันและมีความสมดุลย์ไดอ้ย่างน่าทึ่ง สนันิษฐานเดิมทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่
โรมนัเขา้มาปกครอง ไดต้่อเติมและสรา้งเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3 ,000 คน / อิสระในการ
เดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิ่น 
บ่าย      เดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั G.T. GRAND PALACE หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด กรุงอมัมาน – นครเจอราช – ซิต้ีทวัร ์- สนามบิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็น

อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันย่ิงใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองน้ีน่าจะถูกสรา้ งในราว 

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

ใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากน้ันก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพันปีชมซุม้ประตูกษัตรยเ์ฮเดรียน และ 
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สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้ม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของ

ชาวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้ึง 3,000 คน มีจุดเสียง

สะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอศัจรรย์เพียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา 

ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช สรา้งในราวปี ค.ศ. 150 สรา้งขึ้ นพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับ

ท าพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคาร์

โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัที่ใชเ้ขา้-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนน้ันยังมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้,ฝาท่อ

ระบายน ้า,ซุม้โคมไฟ,บ่อน ้าดื่มของมา้ ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศ

แด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งน้ี มีที่พ่นน ้าเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพ

ต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ ฯลฯ 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 
6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า เมืองใหม่ ย่านธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ย่านคนรวย ฯลฯ  
ข้ึนชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบ
เมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนัที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศจอรแ์ดน จุผูช้มไดถ้ึง 6,000 คน และ ตึกรามบา้นช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อนัแปลกตาย่ิงนัก ชมวิหาร
เฮอรค์ิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด 
สร้างข้ึนในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู ้น าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เขา้มาปกครองประเทศ
จอรแ์ดน ซ่ึงภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ  ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่
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สอง (RAGHADAN PALACE), ที่ตั้งอยู่บนภูเขามี ท าเลท่ีสวยงามมากที่สุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแล
ตรวจตราอย่างเขม้งวด ชอ้ปป้ิงตลาดพื้ นเมืองหรือหา้งสรรพสินคา้ และเพื่อไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าใน
การชอ้ปป้ิงของท่าน อาหารเย็นอิสระตามอธัยาศัย ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลบักรุงเทพฯ 

 
20.15  น.  ออกเดินทางบินกลบักรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS702    แวะตอ่เคร่ืองที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์   
20.45  น.   ถึงสนามบินไคโร น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองบินเพื่อบินตอ่เขา้กรุงเทพฯ  
22.35  น.  ออกเดินทางบินกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960    แวะตอ่เคร่ืองที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์   

(CAI- BKK  22.45- 12.35+1) 

วันที่แปด        สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.40 น.   เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมูิ ดว้ยความสวัสดิภาพและความประทับใจ  

*33333h 
 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกับวันเดินทางที่ท่านได้

ท าการจองไวก้ับทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
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หมายเหตุ    

ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ความปลอดภยัเป็นหลกั 
 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทาง

ผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเติม ท่านละ 4,000 บาท 

 
อตัราน้ีรวม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการแห่งชาติ อียิปต์ แอรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  
2.ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง  
3.ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 5 คืน  
4.ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ 
5.ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
6.ค่าข่ีมา้ที่เมืองเพตรา้  
7.ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน (ไม่เสียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) 
8.ค่าบริการน าทัวรโ์ดยมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่นและหวัหน้าทัวรผ์ูม้ีประสบการณ์ 
9.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
10.ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  
        (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติัเหตุส าหรบัเด็กที่มีอายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายุมากกว่า 70 ปี ทางบรษิัทประกันฯ
จะชดใชค้่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าเช่าผา้เช็ดตัวและค่าเช่าตูล้็อคเกอร ์ที่โรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด์ สปา 
ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ  
ค่าทิปมา้ที่เมืองเพตรา้ ท่านละ ประมาณ 3 USD / เที่ยว / ท่าน  
ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น อียิปต ์ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน   (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 16 USD)   
        จอรแ์ดน ท่านละ 4 USD /ท่าน/วนั   (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 usd)     
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พนักงานขบัรถ อียิปต์  ท่านละ 4 USD /ท่าน/วนั   (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 USD)  

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

ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทัวร ์ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกด์ทอ้งถิ่น 

ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์11 พระองค ์ที่พิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื่นที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วัน)พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง 
งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ กอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วัน  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวี
ซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่ องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ท้ังน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว่้าสามารถ
คืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็น
ส าคญั  
 
 

***หมายเหตุ*** 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน  

ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรบัราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน ้ามัน หรือ 
ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

5. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียิปต ์– จอรแ์ดน  กรณีจองนอ้ยกว่า 21 วัน  
-ค่าวีซ่า เด่ียว ส าหรบัยื่นทีก่รุงเทพฯ ท่านละ 2,500 บาท 
- หนังสือเดินทาง 
   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรบัประทับตราวีซ่า และตรา
ประทับ  เขา้ประทับเขา้-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม 
- รูปถ่าย 
   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายที่มีพื้ นหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑูตไม่รบั
พิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊ กเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั หรือรูปทีน่ ามาตัดต่อ 
- หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ดินทางแสดงความ
เป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้ัวจริง) 
  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา และประทับตราบริษัทเป็นส าคญั ***** 
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สงักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง เงินเดือน รายได ้  
วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาที่ไดร้บัอนุมตัิใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทับตราบริษัทรบัรองเป็นส าคญั   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา 
- หลกัฐานการเงิน 
  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเก่ียวกบัการขอนุมตัิวีซ่าประเทศอียิปต์และขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการย่ืนขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่ระบุ พรอ้มส่งมอบ
เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สปัดาหก่์อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะ
ปฏิเสธการอนุมตัิวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการย่ืนวีซ่าอีกครั้ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมตัิวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้
ระบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณ์ในบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 
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*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัิของลูกคา้ในแต่ละราย หากท่านมี
ขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ที่น้ี 
 

2.ตวัอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อียิปต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งส่งใหก้บัทาง

บริษัทก่อนการเดินทาง 21 วนั  

-ใชเ้ฉพาะ สแกนหนา้พาสปอรต์ ที่มีอายุเหลือการใชง้านมากว่า 6 เดือน 

 

 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหนา้ทีเหลือไวป้ระทบัตรา
ไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ กรณีที่ส่งหนา้พาสปอรต์เหลือนอ้ยกว่า6เดือนในวันเดินทาง ทางบริษัทฯก็จะสามารถยื่นวี
ซ่ากรุป๊ใหไ้ดต้ามปกติ แต่ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบกรณีใดๆทั้งส้ิน ถา้สายการบินปฎิเสธไม่ใหข้ึ้นเครื่อง  

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 


