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เดินทางครั้งเดียว ไดเ้ท่ียว 2 ประเทศ 

พรอ้มประสบการณใ์หม่ เท่ียวครบทุกไฮไลท ์

- ทอ่งเที่ยว อียปิต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หาดินแดนแห่งต  านานอนัลี้ ลบั

ของ ฟาโรห ์ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกซ่ึงมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 

- ฉลองความยิง่ใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตรา้  และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคใหม่ 

ไคโรกีซ่าเดดซีเพตรา้อมัมานเจอราช 
วนัแรก   สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20:30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 แถว Q หนา้
เคาน์เตอร ์Q 14- 20 สายการบนิอยีปิต ์ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้ม 

23.59 น. เหริฟ้าสูก่รุงไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยเทีย่วบนิที ่MS961 สายการบนิอยีปิตแ์อร ์อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) (มบีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น 
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วนัทีส่อง         กรุงเทพฯ - ไคโร- ปิรามดิ -สฟิงซ ์- โรงงานน า้หอม –โรงงาน กระดาษปาปิรุส 

04.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิแหง่ชาตกิรงุไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางไปชม สฟิงคแ์ละหมูม่หาปีรามดิแหง่เมอืงกซีา่ (GIZA PYRAMID) ประเทศ
อยีปิต ์ซึง่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกทีน่ าคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซีา่ เพือ่เขา้ชม “มหาปีรามดิ”  หนึง่ในเจ็ดสิง่
มหัศจรรยข์องโลก ) เป็นชือ่เรยีกของสถานทีฝั่งพระศพของเมอืงเลโทโพลสิ

โบราณ(ปัจจบุันคอื ไคโร) ครอบคลมุพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิ
ตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิต์
โบราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญแ่ละ

เกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญ่
มาก แตล่ะกอ้นหนักกวา่ 2 ตนั หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิมาก 
แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไมผ่่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

1) ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปิรามดิคฟูู สรา้งในพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 
146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ นา้หนักกวา่กวา่ 60 ตันภายในมี
หอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนิี เป็นปิรา

มดิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก กลา่วกันวา่อาจนาวหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ีก่รงุโรมรวมกับวหิาร
เซน็ตป์อลทีล่อนดอน และดโูอโมวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามดิแหง่

นี้ไดอ้ยา่งสบาย  
2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 
136 เมตร ตา่กวา่ปิรามดิ 10 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ ่จงึทาใหด้สูง่า

กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนื้อทีป่ระมาณ 1.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 
หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรกุ ทาลายเสยีหายมาก  
3) ปิรามดิมเิซรนิุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น 

ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 66.45 เมตร ปัจจุบันสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 
เมตร     
ชม “สฟิงซ”์ ทีแ่กะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต ทา่นอาจจะขีอ่ฐู

กลางทะเลทรายชมทวิทัศน์รอบๆโดยมหีมูปี่รามดิเป็นฉากหลัง อสิระเดนิเทีย่วตามอัธยาศัย (หรอืเขา้ไปชมภายในตวั
ปีระมดิซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่ังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมดิน ัน้ ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ ่มทีางเดนิ
ซึง่เราสามารถเดนิลงไปดไูด ้คา่เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้ควิซือ้บตัรเอง เนือ่งจาก

ในแตล่ะวนัจะมผีูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่น ัน้) 
เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย แวะชม ศนูยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรุส”  ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของ

โลกท าจากตน้กก (PAPYRUS) ใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และ
เหตกุารณ์ในสมัยอยีปิตโ์บราณ 

พรอ้มกับแวะชม โรงงานผลติหวัน า้หอม PERFUME FACTORY ซึง่กลา่วกัน
วา่การท าน ้าหอมแบบนี้สบืทอดมาตัง้แตส่มัย พระนางคลโีอพัตรา และยังเป็น
ศนูยก์ลาง แหลง่ผลดิหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้

อกีดว้ย  
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท๋ ีพ่กั  PYRAMID PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม         ไคโร – อเล็กซานเดรยี–หลุมฝังศพใตด้นิ–ชมเสาปอมเปย ์-สวนมอนตาซา่ร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
คณะเตรยีมออกเดนิทางจากโรงแรม   เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงอเล็กซานเดรยี น าเทีย่ว

ชม เมอืงอเล็กซานเดรยี (ALEXANDRIA) ซึง่เป็นเมอืงส าคัญในสมัยโรมัน
ปกครองอยีปิต ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีช่ ือ่วา่ ราคอนดาห ์เมือ่ 1,200 ปี
กอ่นครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปีกอ่นครสิตกาลหรอืประมาณ 2,300 กวา่ปีกอ่นพระ

เจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จงึใหม้กีารปรับปรงุขยายเมอืงเพือ่เป็นเมอืง
หลวงของอยีปิตแ์ละตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกบัชือ่ของพระองค ์เมอืงอเลก็ซานเดรยีนี้
ยังเป็นสถานทีส่ าคัญในต านานรักอนัยิง่ใหญ่ของ ราชนิีเลอโฉมชือ่กอ้งโลก พระ

นางคลโีอพัตรา และนายทหาร มารค์ แอนโทนี ซึง่เรารูจั้กกันด ีและปัจจุบนัเมอืง
นี้ใหญเ่ป็นอันดบัสองของประเทศ เป็นเมอืงพักผ่อนตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่
หนึง่ของโลก ชม หลุมฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี ( Catacomb ) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์หง่โลกยคุกลาง 

สสุานของขาวโรมันในอดตีมกีวา่ 50,000 ศพ สสุานใตด้นิแหง่นี้มสีามชัน้ ชัน้ที ่1 มไีวส้ าหรับล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่
2 เป็นทีฝั่งศพ และชัน้ที ่3 ใชเ้ป็นทีร่วมญาตเิพือ่ระลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสงัสรรคก์ันทัง้วัน ซึง่เลา่กันวา่ตอนทีนั่ก
โบราณคดคีน้พบทีน่ีเ่ป็นครัง้แรก บนโต๊ะยังมขีวดไวน์และจานวางอยู ่ 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย  น าทา่นชม เสาปอมเปย ์(POMPEII’S PILLAR) เป็นสิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนติ

สงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชือ่เพือ่นสนทิของ ซซีา่ ซึง่ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรกูนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนี

มายังเมอืงอเล็กซานเดรยีในอยีปิต ์สถานทีท่ีเ่ขาถกูฆา่ตายและเลา่ขานกนัวา่ ซซีา่ไดเ้ผาศรีษะของปอมเปยท์ีเ่สานี้ 
นอกจากนัน้สถานทีน่ี้ในอดตียงัเคยม ีอาโครโปลสิ ซึง่มชีือ่วา่ เซราเปียม สรา้งขึน้เพือ่ถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ 
ปโตเลม ีแตใ่นทีส่ดุถกูท าลายโดยพวกครสิเตยีน ปัจจุบันนี้เหลอืเพยีงแคเ่สาแบบกรกี 

ตัง้อยูอ่ยา่งโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัวภายนอก จากนัน้ชม ป้อมปราการซทิาเดล
(CITADEL) ซึง่ในอดตีนัน้เป็นทีต่ัง้ของประภาคารฟาโรส ถอืวา่เป็นหนึง่ในสิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจบุันเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐานและไดม้รัีบการ
ทะนุบ ารงุตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์เบย ์โดยรวบรวมซากเดมิบางสว่นเขา้มา พรอ้มชม
ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีส่วยงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ บุฟเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไนล ์(DINNER ON 
NILE CRUISE)    ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค า่คนืสองฟากฝ่ังแมน่ ้า พรอ้มชม 
และ รว่มสนุกกบัการแสดง ระบ าหนา้ทอ้ง(Belly Dance) อันเลือ่งชือ่และการ

แสดงพืน้เมอืงตา่งๆประกอบดนตร ี
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PYRAMID PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่         ไคโร -  พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต ์-  ตลาดขา่นแอลคาลลิี ่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อันเลือ่งชือ่ เป็นสถานทีท่ีร่วม
ศลิปะวัตถโุบราณมากมายทีส่ดุ ชมโลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า

ของฟาโรหต์ตุันคาเมนอนัดังกอ้งโลก และสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของ   
พระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเลน่ตา่ง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลังก์
ทองค า ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ตุนัคาเมน

ประทับอยูบ่นเกา้อีแ้ละมพีระมเหสขีองพระองคก์ าลังทาน ้ามันหอมให ้ทัง้คูใ่ส่

รองเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักความเผือ่แผ่อันลกึซึง้ นอกจากนี้
ทา่นยังจะไดช้ม  สมบัตอินัล ้าคา่อืน่ๆ อกีจ านวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื 

สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี คา่เขา้
ชมมัมมีข่อง พระมหากษัตรยิท์ัง้ 11 พระองคไ์มร่วมอยูใ่นรายการ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงอนังดงามที ่“ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของพืน้เมอืง
และ สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไคโรประเทศอยีปิต ์ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็น
ขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึ

พืน้เมอืงตา่งๆ  
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PYRAMID PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

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

04.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม และเตรยีมตัวเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรม  
06.45 น. จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิเพือ่บนิสู ่เมอืงอัมมาน เมอืงหลวงของประเทศจอรแ์ดน โดย

เทีย่วบนิ MS719 
09.05 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิQUEEN ALIA ณ กรงุอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน  หลังผ่าน

พธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)   

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง มาดาบาหรอื เมอืงแหง่โมเสก ชม โบสถก์รกี-ออโธดอกซ ์แหง่
เซนตจ์อรจ์ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ์ชมภาพแผนทีด่นิแดนศักดสิทิธิ์

แหง่เยรซูาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดน
ศักดิส์ทิธิต์า่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรซูาเลม, แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี 
เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ น าทา่นเดนิทางลงทางทศิใตเ้พือ่ชม เมาท ์เนโบ ดนิแดนศกัดิส์ทิธิท์ ี่

ตัง้อยูบ่นเขาซึง่เชือ่กันวา่น่าจะเป็นบรเิวณทีเ่สยีชวีติและฝังศพของโมเสส ผูน้ า
ชาวยวิสเ์ดนิทางจากประเทศอยิปิตม์ายังเยรซูาเล็ม ชม โบสถแ์หง่เมาทเ์นโบ 
สนันษิฐานวา่สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ.300 -400 ในชว่งยคุไบแซนไทน์ เพือ่เป็นทีร่ะลกึ

ถงึโมเสส  ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสบีนพืน้โบสถอ์ันล ้าค ่า แสดงถงึ
ภาพชวีติสมัพันธร์ะหวา่งคน, สตัว ์และธรรมชาต,ิ รปูคน ฯลฯ และยังมแีทน่พธิ ีมา้น่ัง 
ตามรปูแบบของศาสนาครสิตไ์วป้ระกอบพธิตีา่ง ๆ และอนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจุบนั, 

รปูภาพและรายละเอยีดตา่งๆ แสดงถงึการบรูณะโบสถ์, บอ่ศลีจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 
2000 โป๊ป จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบญุทีน่ีแ่ละไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดน
ศักดิส์ทิธิ ์ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิส์ทิธแ์หง่โมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ใน
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รปูแบบไมก้างเขน โดยอทุศิเป็นสญัลักษณ์ของโมเสส และพระเยซ ู  เชญิถา่ยรปู ณ จุดชมววิ โดยในวันทีท่อ้งฟ้า
แจ่มใส ทา่นสามารถมองเห็น แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเบธเลเฮม และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจุดนี้อยา่ง
ชดัเจน / เดนิทางสูท่ะเลเดดซ ี

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิน่ 
บา่ย  น าทา่นชม ทะเลเดดซ ีทะเลทีถ่กูบนัทกึลงในหนังสอื กนิเนสส ์วา่ เป็นจุดทีต่ ่าทสีดุในโลก มคีวามต ่ากวา่

ระดับน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มทีส่ดุในโลกมากกวา่ 20 เปอรเ์ซนตข์องน ้าทะเลทั่วไป ท าใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติ

ใดเลยอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี ้เชญิทา่นอสิระในการลงเลน่น ้าทะเลและ พสิจูน์ ความจรงิวา่ทา่นลอยตัวไดจ้รงิ
หรอืไม(่การลงเลน่น ้าในทะเลมวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคเุทศกท์อ้งถิน่) 

เดนิทางสูเ่มอืงเพตรา้ 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ภายในโรงแรมทีพั่ก KINGWAY HOTEL หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  นครเพตรา้ – กรุงอมัมาน 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  

ชม เมอืงเพตรา้ ประเทศจอรแ์ดน (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องแหง่โลกใหม ่
จากการตัดสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหศัจรรย ์07/ 07/ 

07) มหานครสดีอกกหุลาบทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหบุเขาแหง่โมเสส (WADI MUSA) 
มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานหลายพันปีการพังทลายของเมอืงหลงัจากเกดิ

แผ่นดนิไหวหลายครัง้จนสญูหายนับพันปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักส ารวจ
เสน้ทางชาวสวสิ นาย โจฮันน์ ลดุวกิ เบริก์ฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศลิาแหง่นี้ 
และน าไปเขยีนในหนังสอืชือ่ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ริม่เป็นทีรู่จั้กกัน

อยา่งแพรห่ลายจนถงึปัจจบุัน  น าทา่นขีม่า้ (รวมอยูใ่นคา่บรกิารแลว้ แตไ่มร่วม
คา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ สนในกรณุาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทัวร)์ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพือ่ตรงเขา้สูห่นา้เมอืง 
พรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งทีเ่ป็นภเูขาทัง้สองฝ่ัง น าทา่นเดนิเทา้เขา้สูถ่นนเขา้เมอืง  SIQ เสน้ทางมหศัจรรยก์วา่ 1.5 

กโิลเมตรทีเ่กดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของ
ผาหนิสชีมพสูงูชนัทัง้ 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนนอ้ย ๆ และ สิง่กอ่สรา้ง พบกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์
เอล-คาซเนท ์( EL-KHAZNEH / TREASURY) สนันษิฐานวา่จะสรา้งในราวศตวรรษที1่-2 โดยผูป้กครองเมอืงใน

เวลานัน้ เป็นวหิารทีแ่กะสลักโดยเจาะเขา้ไปในภเูขาสชีมพทูัง้ลกู มคีวามสงู 40 เมตร และ มคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิาร
แหง่นี้ไดถ้กูออกแบบโดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ ภายใน
ประกอบดว้ย 3 หอ้ง คอื หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดมิทถีกูเชือ่วา่เป็นทีเ่ก็บขมุทรัพย์

สมบัตขิองฟาโรหอ์ยิปิต ์ นักประวัตศิาสตรแ์ละนักโบราณคดไีดล้งความเห็นตรงกนัวา่ น่าจะสรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิ
ฉลองใหก้บัผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานทีท่ าพธิกีรรมทางศาสนา ชม โรงละครโรมนั (ROMAN THEATRE) ที่
แกะสลักจากภเูขาโดยมแีนวราบทีน่ั่งเทา่กันและมคีวามสมดลุยไ์ดอ้ยา่งน่าทึง่ สนันษิฐานเดมิทสีรา้งโดยชาวนาบา

เทยีน ตอ่มาในสมัยทีโ่รมันเขา้มาปกครอง ไดต้อ่เตมิและสรา้งเพิม่เตมิ มทีีน่ั่ง 32 แถว จผุูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน / 
อสิระในการเดนิชมและถา่ยรปูภายในเมอืงเพตรา้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิน่ 
บา่ย       เดนิทางกลับสูก่รงุอัมมาน 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก G.T. GRAND PALACE หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด กรุงอมัมาน – นครเจอราช – ซติ ีท้วัร ์- สนามบนิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางขึน้สูท่างเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพือ่ชม นครเจอราช 

(JERASH) หรอื “เมอืงพนัเสา”เป็นอดตี 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอนั
ยิง่ใหญข่องอาณาจักรโรมัน สนันษิฐานวา่เมอืงนี้น่าจะถกูสรา้งในราว 200 – 

100 ปีกอ่นครสิตกาล เดมิทใีนอดตีเมอืงแหง่นี้ชือ่วา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแหง่นี้
ไดถ้กูแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถกูฝังกลบโดยทรายหลังจากนัน้กไ็ด ้
สญูหายไปเป็นนับพันปีชมซุม้ประตกูษตัรยเ์ฮเดรยีน และ สนามแขง่มา้

ฮปิโปโดรม น าทา่นเดนิเขา้ประตทูางทศิใตช้ม โอวลัพลาซ่า สถานทีช่มุนุม 
พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมอืง วหิารเทพซอีุส โรงละครทางทศิใต ้(สรา้งใน
ราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มจีดุเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทดสอบกับความอัศจรรยเ์พยีงพดู

เบา ๆกจ็ะมเีสยีงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหขูองเรา ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิ เป็นเทพปีระจ าเมอืงเจอราช สรา้งในราวปี 
ค.ศ. 150 สรา้งขึน้พือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับท าพธิบีวงสรวง และบชูายัญตอ่เทพอีงคน์ี ้แบง่เป็น 3 ชัน้ คอื ชัน้นอก ชัน้
กลาง ชัน้ในน าทา่นเดนิเขา้สู ่ถนนคารโ์ด หรอื ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักทีใ่ชเ้ขา้-ออกเมอืงแหง่นี้ บนถนนนัน้

ยังมรีิว้รอยทางของลอ้รถมา้,ฝาทอ่ระบายน ้า,ซุม้โคมไฟ,บอ่น ้าดืม่ของมา้ ชมน า้พุใจกลางเมอืง (NYMPHAEUM) 
สรา้งในราวปี ค.ศ. 191 เพือ่อทุศิแดเ่ทพธดิาแหง่ขนุเขา ซึง่เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงแหง่นี้ มทีีพ่น่น ้าเป็นรปูหัวสงิโต
ทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพ ุฯลฯ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าทา่นชมรอบเมอืงหลวงกรงุอัมมานเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นภูเขา 7 
ลกู และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 6,000 ปี ผา่นชมยา่นเมอืง

เกา่ เมอืงใหม ่ยา่นธรุกจิ ตลาดใจกลางเมอืง ยา่นคนรวย ฯลฯ  
ขึน้ชม ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน (CITDAEL) ถกูสรา้งขึน้เพือ่
เป็นจุดสงัเกตเหตบุา้น การเมอืงตา่ง ๆรอบเมอืง เชญิอสิระถา่ยรปูตรง

จุดชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงแหง่นี้ โดยมฉีากหลังเป็นโรงละครโรมัน
ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศจอรแ์ดน จผุูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และ 

ตกึรามบา้นชอ่งทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู อันแปลกตายิง่นัก ชมวหิารเฮอร์
ควิลสิ ทีส่นันษิฐานวา่น่าจะถกูสรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ใน
สมัยโรมัน พระราชวังเกา่อมุเมยาด สรา้งขึน้ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมสุลมิ ของราชวงศ ์ในสมัยมสุลมิได ้

เขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซึง่ภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ  ผ่านชม พระราชวังของ
พระมหากษัตรยิอ์ับดลุลาหท์ีส่อง (RAGHADAN PALACE), ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาม ีท าเลทีส่วยงามมากทีส่ดุในกรงุอัมมาน 
และมทีหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเขม้งวด ชอ้ปป้ิงตลาดพืน้เมอืงหรอืหา้งสรรพสนิคา้ และเพือ่ไมใ่หเ้ป็นการ

รบกวนเวลาอันมคีา่ในการชอ้ปป้ิงของทา่น อาหารเย็นอสิระตามอัธยาศัย ไดเ้วลาสมควร เดนิทางสูส่นามบนิเพือ่บนิ
กลับกรงุเทพฯ 

20.15  น.  ออกเดนิทางบนิกลบักรงุไคโร โดยเทีย่วบนิที ่MS702    แวะตอ่เครือ่งทีเ่มอืงไคโร ประเทศอยีปิต ์  

20.45  น.   ถงึสนามบนิไคโร น าทา่นเปลีย่นเครือ่งบนิเพือ่บนิตอ่เขา้กรงุเทพฯ  
22.35  น.  ออกเดนิทางบนิกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MS960    แวะตอ่เครือ่งทีเ่มอืงไคโร ประเทศอยีปิต ์  

(CAI- BKK  22.45- 12.35+1) 

 

วนัทีแ่ปด        สนามบนิสุวรรณภูม ิ

12.40 น.   เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

33333h 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไว้
กบัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 

 
หมายเหต ุ    
ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยัเป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 
พกัเดยีวเพิม่ 

09-16 ม.ีค. 62 
23-30 ม.ีค. 62 

59,900 บาท 58,900 บาท 57,900 บาท 7,000 บาท 

09-16 เม.ย. 62 61,999 บาท 60,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 

13-20 เม.ย. 62 63,999 บาท 62,999 บาท 61,999 บาท 7,000 บาท 

04-11 พ.ค. 62 

18-25 พ.ค. 62 
58,999 บาท 58,999 บาท 58,999 บาท 7,000 บาท 



 
 
 
 
 

CODE: PEY02  

 

 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาดของ
พาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพจิารณา
ยกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่เตมิ ทา่นละ 4,000 บาท 

 
อตัรานีร้วม 
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการแหง่ชาต ิอยีปิต ์แอรไ์ลน ์ชัน้ประหยัด  

2.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง  
3.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่น ในโรงแรม ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน รวมทัง้ส ิน้ 5 คนื  
4.คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

5.คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
6.คา่ขีม่า้ทีเ่มอืงเพตรา้  
7.คา่วซีา่ประเทศจอรแ์ดน (ไมเ่สยีคา่วซีา่ ในกรณีเดนิทางเป็นหมูค่ณะ) 

8.คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
9.คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
10.คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

        (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอุบตัเิหตสุ าหรบัเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษิทัประกนัฯจะ
ชดใชค้า่ สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ 
คา่เชา่ผา้เชด็ตัวและคา่เชา่ตูล้็อคเกอร ์ทีโ่รงแรม เดดซ ีรสีอรท์ แอนด ์สปา 
คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ 
คา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  
คา่ทปิมา้ทีเ่มอืงเพตรา้ ทา่นละ ประมาณ 3 USD / เทีย่ว / ทา่น  

คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ อยีปิต ์ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั   (คดิเป็น 4 วนั เทา่กบั 16 USD)   
        จอรแ์ดน ทา่นละ 4 USD /ทา่น/วัน   (คดิเป็น 3 วัน เทา่กบั 12 usd)     

พนักงานขับรถ อยีปิต ์ ทา่นละ 4 USD /ทา่น/วัน   (คดิเป็น 3 วัน เทา่กับ 12 USD)  
   จอรแ์ดน ทา่นละ 3 USD/ทา่น/วัน (คดิเป็น 3 วัน เทา่กับ 9 USD)    
คา่ทปิคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ประมาณทา่นละ 4 USD / ทา่น / วัน เทยีบเทา่กับไกดท์อ้งถิน่ 

คา่เขา้มดุลงไปในปิรามดิ, คา่เขา้ชมหอ้งมัมมีฟ่าโรห ์11 พระองค ์ทีพ่พิธิภัณฑฯ์ และรายการอืน่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  
หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

 

กรณียกเลกิ 

ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วี
ซา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  
ยกเลกิหลังจากจ่ายเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยังสายการบนิ 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถ

คนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับการพจิารณาและตัดสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอืน่ๆ
เป็นส าคัญ  

***หมายเหต*ุ** 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่
ในกรณีนีท้างบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิัยบาง
ประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

3. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของ
ทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื 
อบุัตเิหตตุา่ง ๆ 
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4. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามัน หรอื ค่าเงิน
แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

5. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ ิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
 

เอกสารประกอบขอวซี่าเขา้ประเทศอยีปิต ์– จอรแ์ดน  กรณีจองนอ้ยกวา่ 21 วนั 

-คา่วซีา่ เดีย่ว ส าหรบัยืน่ทีก่รุงเทพฯ ทา่นละ 2,500 บาท 
- หนงัสอืเดนิทาง 

   ตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืส าหรับประทับตราวซีา่ และตราประทับ  เขา้
ประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 
- รูปถา่ย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถา่ยทีม่พีืน้หลงัสขีาว เทา่นัน้ ทางสถานฑตูไมรั่บพจิารณารปู
ถา่ยทีเ่ป็นรปูสติ๊กเกอร ์หรอืรปูพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูโพลาลอยด ์และรปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง หรอืรปูทีน่ ามาตัดตอ่ 
- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางแสดงความเป็น
เจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น  (ไมต่อ้งใชต้ัวจรงิ) 
  ***** ส าคัญมาก จะตอ้งเซน็ชือ่รับรองส าเนา และประทับตราบรษัิทเป็นส าคัญ ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมหีนังสอืรับรองการท างานจากทางบรษัิท หรอืหน่วยงานทีส่งักัด มขีอ้ความระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน รายได ้  วัน
เริม่ท างาน และชว่งเวลาทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ และจะตอ้งประทับตราบรษัิทรับรองเป็นส าคัญ   
กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่พรอ้มตราประทับของ    

  ทางโรงเรยีน (เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) และส าเนาบัตรนักเรยีน หรอืบัตรนักศกึษา พรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองส าเนา 
- หลกัฐานการเงนิ 
  ใบรับรองสถานะทางการเงนิในชือ่ของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน้(ไมเ่อา STATEMENT) 

 
หมายเหตเุกีย่วกบัการขอนุมตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 

*** ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่น กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบ ุพรอ้มสง่มอบเอกสาร
ประกอบการยืน่วซีา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการ
อนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้) 

 *** ในการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑตูฯ ซึง่ในบางกรณ ีอาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้ะบไุว ้
หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณ์ในบางครัง้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่า่นได ้ 
*** อนึง่ระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย หากทา่นมขีอ้

สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษัิทฯ จงึตอ้งกราบขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
 

2.ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วซีา่ อยีปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งสง่ใหก้บัทางบรษิทักอ่นการเดนิทาง 21 วนั  

-ใชเ้ฉพาะ สแกนหนา้พาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืการใชง้านมากวา่ 6 เดอืน 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

CODE: PEY02  

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางและมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 

หนา้ กรณีทีส่ง่หนา้พาสปอรต์เหลอืนอ้ยกวา่6เดอืนในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯก็จะสามารถยืน่วซี่ากรุป๊ใหไ้ดต้ามปกต ิแตท่าง
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ถา้สายการบนิปฎเิสธไมใ่หข้ ึน้เครือ่ง  

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

 


