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  อยีปิต ์จอรแ์ดน 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้   59,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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**พกัโรงแรม รสีอรท์ 4 ดาว บรเิวณทะเลเดดซ*ี* 
**พเิศษน าทา่นเขา้ชมหอ้งมมัมีข่องพระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค*์* 

 
 

 
 เทีย่วคร ัง้เดยีว 2 ประเทศ อยีปิต ์+ จอรแ์ดน อารายธรรมโบราณกวา่ 6,000 ปี 

 ชม 4 สิง่มหศัจรรยข์องโลก มหาพรีะมดิ , ป้อมปราการซทิาเดล อดตีทีต่ ัง้ของหอประภาคารฟาโรส , 

หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี, นครเพตรา มหานครสดีอกกหุลาบทีซ่อ่นตวัอยูใ่นหบุเขา 

 ดืม่ด า่บรรยากาศกบัการทานอาหารค า่ลอ่งเรอืแมน่ า้ไนล ์แมน่ า้ทีย่าวทีส่ดุในโลก 

 เขา้ชมหอ้งมมัมีข่องพระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์

 สนกุกบัการลอยตวัในทะเลเดดซ ีทะเลทีข่ ึน้ชือ่วา่เค็มทีส่ดุในโลก  

 เปิดประสบการณ์ขีม่า้ไปชม The Treasury แหง่นครเพตร 

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง          
  
วนัที ่ 29 พ.ย.-6 ธ.ค. 61 59,900.- 

วนัที ่ 6-13, 20-27 ธ.ค. 61 60,900.- 

  

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่  

1 กรงุเทพฯ – ไคโร ✈ ✈ ✈  

2 
ไคโร – กซีา่ – พรีะมดิ – สฟิงซ ์– โรงงานผลติหวัน ้าหอม –  

เมมฟิส – ซคัคารา่   
O O O 

BARCELLO CAIRO 

HOTEL   

3 
ไคโร – อเล็กซานเดรยี – หลมุฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี –   

ป้อมปราการซทิาเดล – เสาปอมเปย ์ 
O O O 

BARCELLO CAIRO 

HOTEL   

4 

พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ศนูยก์ลางการท ากระดาษปาปีรสุ 

– สเุหรา่โมฮมัหมดั อาล ี– ตลาดขา่นเอลคาลลี ี– 

ลอ่งเรอืทาน อาหารค า่แมน่ ้าไนล ์

O O O 
BARCELLO CAIRO 

HOTEL   

5 ไคโร – อมัมาน – มาดาบา – เมา้ท ์เนโบ – เพตรา ✈ O O SELLA HOTEL 

6 นครเพตรา – เดดซ ี O O O RAMADA RESORT 

7 เดดซ ี– นครเจอราช – อมัมาน – ไคโร – กรงุเทพฯ O O ✈  

8 ไคโร – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

21.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิอยีปิตแ์อรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2: ไคโร – กซีา่ – พรีะมดิ – สฟิงซ ์– โรงงานผลติหวัน า้หอม – เมมฟิส – ซคัคารา่   

 

00.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไคโร ประเทศอยีปิต ์เทีย่วบนิที ่MS 961 

06.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเดนิทางสู่กรุงไคโร (Cairo) เมอืงหลวงของประเทศ

อยีปิตเ์พือ่รับประทานอาหารเชา้ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงกซีา่ (Ginza) เมอืงใหญอ่นัดับ 3 ของประเทศอยีปิต ์น าทา่ชม มหา

พรีะมดิแหง่เมอืงกซี่า(Great Pyramid of Giza) คอื พรีะมดิคฟูู (Khufu) , พรีะมดิคาเฟร 

(Khafre), พรีะมดิเมนคเูร (Menkaure) โดยพรีะมดิคูฟ ูนัน้เป็นพรีะมดิทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุใน

บรรดามหาพรีะมดิแหง่เมอืงกซีา่ เป็นทีบ่รรจพุระบรมศพของกษตัรยิค์อีอปส ์(Cheops) หรอื ฟาโรห์

คฟูู (Khufu) แหง่ราชวงศท์ี ่4 ซึง่ปกครองอาณาจักรอยีปิตเ์มือ่ประมาณกว่า 4,600 ปีมาแลว้ ใชเ้วลา

ก่อสรา้งทั ้งสิน้ประมาณ 30 ปี และใชแ้รงงานกว่าแสนคน ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคเกา่และเป็นหนึง่เดยีวในสิง่มหัศจรรยย์คุเก่าทีย่ังคงอยูถ่งึปัจจุบัน จากนัน้น า

ทา่นชมสฟิงซ ์(Sphinx) ทีแ่กะสลักจากหนิธรรมชาต ิเป็นการผสมกันระหว่างมนุษยก์ับสงิโต สว่นหัว

ทีเ่หมอืนมนุษยนั์น้ มสีญัลักษณ์ของฟาโรหอ์ยีปิตแ์สดงไวค้อืมเีคราทีค่าง ตรงหนา้ผากมงีแูผแ่มเ่บีย้และ

มเีครือ่งประดับ รัดเกลา้แบบกษัตรยิ ์ล าตัวมลีักษณะคลา้ยสงิโต  

**ไมร่วมคา่ขีอ่ฐู และคา่เขา้ดา้นในพรีะมดิ หากทา่นสนใจ กรุณาตดิตอ่ทีห่ัวหนา้ทวัร*์* 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจนี 

 จากนัน้ชมโรงงานผลติหวัน า้หอม (Perfume Factory) ซึง่กล่าวกันว่าการท าน ้าหอมนี้ เป็นสูตร

ดัง้เดมิ ทีส่บืทอดกันมาตัง้แต่สมัย พระนางคลโีอพัตรา และทีน่ี้ยังเป็นศูนยก์ลางแหล่งผลติหัวน ้าหอม

ขนาดใหญ่ใหก้ับแบรนด์เนมยี่หอ้ดังๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส 

(Memphis) เป็นเมอืงหลวงแรกของอาณาจักรอยีปิตโ์บราณ เมือ่ฟาโรหน์าเมอร ์(Narmer) ได ้

รวบรวมอาณาจักรอยีปิต ์รวมเป็นหนึง่เดยีวได ้น าท่านชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหนิอลาบาสเตอร์

ของฟาโรหร์ามเสสที ่2 (Ramesses II) ระหวา่งทางยงัมตีน้อนิทผาลัมขึน้เป็นแถวอยา่งสวยงามอกี

http://bit.ly/2NMk5YE
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ดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงโบราณซคัคารา่ (Saqqara) เพือ่ชมพรีะมดิขัน้บันได เป็น

สิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ อกีทัง้ยังใชเ้ป็นสถานทีฝ่ั่งศพของกษัตรยิ ์ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของพรีะมดิ

ในยคุตอ่มา จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุไคโร 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Barcello Cairo Hotel  หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่3: ไคโร – อเล็กซานเดรยี – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี –   ป้อมปราการซทิาเดล –  

เสาปอมเปย ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) ซึง่เป็นเมอืงใหญ่อันดับสอง รองจากกรุง

ไคโร เมอืงนีเ้คยถูกปกครองโดยชาวเมอืงอยีปิต ์ชาวกรกี ชาวโรมัน รวมถงึการครอบครองของราชวงศ์

ชาวมสุลมิต่างๆ ท าใหเ้มอืงนี้เป็นแหล่งผสมผสานศลิปะอยีปิต ์กรกี โรมัน และอสิลามเขา้ดว้ยกันอยา่ง

น่าสนใจยิง่ เมอืงอเล็กซานเดรยีเคยเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ เมือ่ประมาณ 1,200 ปีกอ่นครสิตกาล จน

เมือ่ 332 ปีกอ่นครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช (Alexander the Great) แห่งราชวงศ์

อารก์ดี จากแควน้มาซโิดเนยี ไดเ้ขา้มายดึครองและมคี าสัง่ใหป้รับปรุงขยายเมอืงเพือ่สถาปนาเป็นเมอืง

หลวงในสมยัพระองค ์พรอ้มทัง้ตัง้ชือ่ว่าเมอืงอเล็กซานเดรยี และเมอืงนี้ยังเป็นสถานทีส่ าคัญในต านาน

รักอนัยิง่ใหญข่องพระนางคลโีอพตัรา(Cleopatra) และจอมทพัผูก้ลา้แหง่โรมนั มารค์ แอนโทนี

(Mark Antony) ปัจจบุนันีเ้ป็นเมอืงพักผอ่นตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของโลก น าท่านชมหลุม

ฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacomb) ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง

โลกยคุกลาง เป็นอโุมงคท์ีเ่ก็บศพและทรัพยส์มบตัขิองกษัตรยิอ์ยีปิตโ์บราณ  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นชมป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ซึง่ในอดตีนัน้คอืทีต่ัง้ของประภาคารฟาโรส (Pharos 

of Alexandria) ทีไ่ดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งประมาณ 

270 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช ในรัชสมยัพระเจา้ปโตเลมทีี ่1 โดยสถาปนกิชือ่ โซสเตรโตส สรา้งดว้ยหนิออ่น

แกะสลัก มตีะเกยีงขนาดใหญ่บนยอด โดยนักประวัตศิาสตรส์ันนษิฐานว่าในเวลากลางวันจะปล่อยควัน 

และในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างที่เห็นไดจ้ากระยะไกล จากนั้นน าท่านชมเสาปอมเปย ์

(Pompey’s Pillar) ซึง่เป็นสิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์มลีักษณะเป็นเสาแกรนติสงู

ประมาณ 27 เมตร ค าว่าปอมเปยนั์น้เป็นชือ่เพือ่นสนิทของจูเลยีส ซซี่า (Julius Caesar) ผูน้ าที่

ย ิง่ใหญ่แห่งโรมัน ซึง่ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรูกัน ปัจจุบันนี้เหลอืเพยีงแค่เสาโบราณแบบกรกี 

ตัง้อยูอ่ยา่งโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัว จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับกรงุไคโร 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Barcello Cairo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ศนูยก์ลางการท ากระดาษปาปีรุส – สุเหรา่โมฮมั

หมดั อาล ี– ตลาดขา่นเอลคาลลี ี– ลอ่งเรอืทาน อาหารค า่แมน่ า้ไนล ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum) อันเลือ่งชือ่ เป็นสถานทีท่ี่

รวมศลิปะวัตถโุบราณมากมายทีส่ดุ ชมโลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ตุนัคาเมน 

(Tutankhamun) อันดังกอ้งโลก และสมบัตสิ่วนตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม 

พัด ของเล่นต่างๆ รถศกึและเกา้อี ้บรรลังกท์องค า นอกจากนี้ ท่านยังจะไดช้มสมบัตอิันล ้าค่าอืน่ๆ อกี

จ านวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอื ประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี  
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**พเิศษน าทา่นเขา้ชมหอ้งมมัมีข่องพระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค*์* 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้ชมศนูยก์ลางการท ากระดาษปาปีรสุ (PAPYRUS FACTORY) ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของ

โลกท าจาก ตน้กก (Papyrus) เพือ่ใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ใน

สมัยอียปิต์โบราณ จากนั้นน าท่านชม สุเหร่าโมฮมัหมดั อาล ี(Muhammad Ali Mosque) 

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกี สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1848 ใชเ้วลาในการสรา้งนานกว่า 18 ปี นับเป็น

สเุหร่าทีใ่หญ่และสูงทีส่ดุในกรุงไคโร ตรงกลางเป็นรูปสีเ่หลีย่มมโีดมขนาดใหญ่ และมโีดมขนาดเล็ก

รองรับอกี 4 มุม ตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิ อลาบาสต ์ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้อันงดงามตามแบบศลิปะ

อสิลาม จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงอนังดงามทีต่ลาดขา่นเอลคาลลี ี(Khan el-Khalili) 

ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของพืน้เมอืงและ สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงไคโรประเทศอยีปิต ์ท่าน

สามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่่าจะเป็นขวดนา้หอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ต่างๆ เครือ่ง

ทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ 

ค า่      รบัประทานทานอาหารค า่บนเรอื (Dinner Cruise)  

สมัผสับรรยากาศอนังดงามยามค า่คนืตลอดสองฝั่งแมน่ า้ไนล ์

พรอ้มชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้ง และการแสดงพืน้เมอืงทีน่า่ตืน่เตน้ 

 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Barcello Cairo Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: ไคโร – อมัมาน – มาดาบา – เมา้ท ์เนโบ – เพตรา 

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

04.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางไปยงัประเทศจอรแ์ดน 

***คณะเดนิทางวนัที ่06-13 ก.ย., 11-18, 18-25 ต.ค. 61 นดัหมาย เวลา 03.45 น. 

07.25 น. ออกเดนิทางสุก่รงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MS 719 

***คณะเดนิทางวนัที ่06-13 ก.ย., 11-18, 18-25 ต.ค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 06.45 น. และ

ถงึกรงุอมัมาน เวลา 09.05 น.*** 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิQueen Alia กรุงอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน น าท่านผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ช ัว่โมง) น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมาดาบา 

(Madaba) หรอืเมอืงแหง่โมเสก ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ (Greek Orthodox 

Church of St. George) ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนทีด่นิแดนศักดิ

สทิธิแ์หง่เยรซูาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิต์า่งๆ 

ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน, เยรซูาเล็ม, แมน่ ้าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ น า

ท่านเดนิทางชมเมาท ์เนโบ (Mount Nebo) ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยูบ่นเขาซึง่เชือ่กันว่าน่าจะเป็น

บรเิวณทีเ่สยีชวีติและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิทีน่ าพาชาวยวิเดนิทางจากอยิปิตม์ายงัเยรซูาเลม ชม

โบสถอ์นุสรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสี

บนพืน้โบสถอ์ันลา้ค่า แสดงถงึภาพชวีติสัมพันธร์ะหว่างคน, สัตว ์และธรรมชาต,ิ รูปคน ฯลฯ และยังมี

แทน่พธิ ีมา้น่ัง ตามรปูแบบของศาสนาครสิตไ์วป้ระกอบพธิตีา่ง ๆ และอนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจบุนั ในปี ค.ศ. 

2000 โป๊ป จอหน์ ปอลที ่2 เสด็จมาแสวงบุญทีน่ี่และไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดนศักดิส์ทิธิ ์จากนัน้ชม

อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิ์สทิธ์แห่งโมเสส ซึง่มีลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็น

สญัลักษณ์ของโมเสส และพระเยซ ูถา่ยรปู ณ จดุชมววิ โดยในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น 

แมน่า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเบธเลเฮม และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจดุนีอ้ยา่งชดัเจน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
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บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเพตรา (Petra) เมอืงเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพู หรอื Rose 

City ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 

1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องแหง่โลกใหม ่(New7Wonders of the World) จากการตัดสนิโดยการ

โหวตจากบคุคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 07/ 07  มหานครสดีอกกหุลาบทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหุบ

เขาวาด ีมูซา (Wadi Musa Valley) หรอืหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่4 กอ่น

ครสิตกาล โดยชาวนาบาเทยีน (Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึง่

เป็นตลาด ซือ้สนิคา้ส าคัญทีส่ดุของโลกตะวนัออก ทีต่อ่มาถกูละทิง้เป็นเวลานานกวา่ 700 ปี จนเมือ่มนัีก

ส ารวจชาวสวติเซอรแ์ลนด ์โยฮนัน ์ลคุวกิ บวรก์ฮารท์ เดนิทางผา่นมาพบ เห็นเขา้เมือ่ปี พ.ศ. 2355 และ

น าไปเขยีนในหนังสอืชือ่ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ริม่เป็นทีรู่จ้ักกนัอยา่งแพรห่ลายจนถงึปัจจบุนั 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม Sella Hotel หรอืเทยีบเทา่  
  

วนัที ่6: นครเพตรา – มหาวหิารศกัด ิส์ทิธ ิ ์เอล คาซเนท ์– ทะเลเดดซ ี 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชมเมอืงเพตรา (Petra)  ใหท้่านไดข้ีม่า้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทราย

เพือ่ตรงเขา้สูห่นา้เมอืง **ไม่รวมคา่ทปิขีม่า้ โดยประมาณ 3 USD** (ไม่รวมคา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก สนใน

กรุณาตดิตอ่ทีห่ัวหนา้ทวัร)์ จากนัน้เดนิเทา้กับเสน้ทางมหัศจรรยก์ว่า 1.5 กโิลเมตร ทีเ่กดิจากการแยกตัว

ของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน ้าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพูสูง

ชันทัง้ 2 ขา้งทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล คาซเนท ์(Al-Khazneh 

หรอื The Treasury) ซึง่สนันษิฐานว่าสรา้งในศตวรรษที ่1-2 เป็นวหิารทีแ่กะสลักโดยเจาะเขา้ไปใน

ภเูขาสชีมพทูัง้ลกู มคีวามสงู 40 เมตร และ มคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งนี้ไดถู้กออกแบบโดยไดรั้บ

อทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ เดมิทถีูกเชือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บ

ขุมทรัพยส์มบัตขิองฟาโรหอ์ยิปิต ์นักประวัตศิาสตร์และนักโบราณคดไีดล้งความเห็นตรงกันว่า น่าจะ

สรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองใหก้บัผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานทีท่ าพธิกีรรมทางศาสนา  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซึง่เป็นทะเลทีถ่กูบนัทกึลงใน กนิเนสสบ์ุค๊ วา่ เป็น

จดุทีต่ ่าทีส่ดุในโลก มคีวามต ่ากวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มทีส่ดุในโลกมากกว่า 20 

เปอรเ์ซนตข์องน ้าทะเลทั่วไป ท าใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติใดเลยอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี้ ใหท้่านอสิระใน

การลงเล่นน ้าทะเล และ พสิูจน์ความจรงิว่าสามารถลอยตัวไดจ้รงิหรอืไม่ (การลงเล่นน ้าในทะเลมวีธิี

ขัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถิน่)  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Ramada Resort หรอืเทยีบเทา่     
 

วนัที ่7: เดดซ ี– นครเจอราช – อมัมาน – ช็อปป้ิงตลาดพืน้เมอืง – สนามบนิ  – ไคโร   

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่นครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอันยิง่ใหญ่ของอาณาจักร

โรมัน โดยสันนษิฐานว่าเมอืงนี้น่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีกอ่นครสิตกาล ในปี ค.ศ. 749 นคร

แห่งนี้ไดถู้กแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลังจากนัน้ก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับ

พันปี ชมซุม้ประตกูษตัรยิเ์ฮเดรยีน (Hadrian 's Arch) จากนัน้น าท่านเดนิเขา้ประตูทางทศิใตช้ม

โอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานทีช่มุนุมพบปะสังสรรคข์องชาวเมอืง ชมโรมนัโบราณ (South 
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Roman Theatre) ซึง่ก็คอืโรงละครทางทศิใต ้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มี

จดุเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทดสอบกับความอัศจรรยเ์พยีงพูดเบาๆ ก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้ง

เขา้มาในหูของเรา จากนัน้น าท่านชมน า้พุใจกลางเมอืง (Nymphaeum) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 191 

เพือ่อทุศิแด่เทพธดิาแห่งขุนเขา ซึง่เป็นทีนั่บถอืของชาวเมอืงแห่งนี้ มทีีพ่่นน ้าเป็นรูปหัวสงิโตทัง้เจ็ด 

และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพ ุ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านชมเมอืงหลวงกรุงอมัมาน (Amman) เมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขา 7 ลูก และมปีระวัตศิาสตร์

ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมอืงเกา่ เมอืงใหม่ ย่านธุรกจิ ตลาดใจกลางเมอืง ยา่นคนรวย 

ฯลฯ จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน (Citdael) ทีถู่กสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดสังเกต

เหตุการณ์ต่างๆรอบเมอืง ใหท้่านอสิระถ่ายรูปตรงจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมอืงแห่งนี้ โดยมฉีากหลัง

เป็นโรงละครโรมนัทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจอรแ์ดนทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และ ตกึราม

บา้นชอ่งทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู อนัแปลกตายิง่นัก จากนัน้ให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงตลาดพืน้เมอืงหรอืหา้งสรรพสนิคา้ตามอธัยาศัย 

16.00 น. หลังจากนัน้ไดเ้วลาสมควร เดนิทางสูส่นามบนิ Queen Alia International Airport เพือ่บนิกลบั

กรงุเทพฯ 

19.10 น. ออกเดนิทางบนิกลับกรงุไคโร โดยเทีย่วบนิที ่MS702 แวะตอ่เครือ่งทีก่รงุไคโร ประเทศอยีปิต ์

20.40 น. ถงึสนามบนิไคโร เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

22.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่MS 960 

วนัที ่8: ไคโร – กรงุเทพฯ 

 

12.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
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กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : อยีปิต ์– จอรแ์ดน 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิอยีปิตแ์อรไ์ลน ์(MS) 

 

 
 

  ก าหนดวนัเดนิทาง :    1-8, 8-15 พ.ย. 61  

29 พ.ย.-6 ธ.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 

 (ไมร่วมเทีย่วบนิอนิเตอรแ์ละเทีย่วบนิภายใน) 
35,900.- 

 

 

 

 

 

  ก าหนดวนัเดนิทาง :    6-13, 20-27 ธ.ค. 61  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 60,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 60,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 60,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
60,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 

(ไมร่วมเทีย่วบนิอนิเตอรแ์ละเทีย่วบนิภายใน) 
35,900.- 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่วซีา่เขา้ประเทศอยีปิตแ์ละประเทศจอรแ์ดน 

8. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

         คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

         คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (ทา่นละ 30 USD)  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (ทา่นละ 24 USD) 

7. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 
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  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
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8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่

ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ  หรอื อาจมคีวาม

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 เอกสารประกอบการขอวซีา่อยีปิต ์  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

          ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง เดนิทางหา้ม   

           ช ารดุหรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่ เกา่ กรณุา    

          น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ยเพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้  ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

, สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ, รปูทีม่กีารตัดตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ชไ้มไ่ด)้  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้เคยเปลีย่น),ส าเนาทะเบยีน

สมรส, ส าเนาใบหย่า หรอื ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรส

เสยีชวีติ),ส าเนาสตูบิตัรกรณีผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทาง

ธนาคารเท่านั้น ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลที่ออกค่าใชจ้่าย) ตอ้ง

สะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที่เจา้ของ

บญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 

15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้

***ทางสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจ าหรอืกระแสรายวนั*** 

            
5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้ส่วน พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)

ส่วนสูงใบหนา้ 3 ซม. 
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พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่

(สถานทูตไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่ว ี

ซา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

8. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิเทา่นัน้ เนือ่งจากเป็นขอ้มลู   

      ทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   

      ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

9. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

*** สถานทตูไมส่ามารถใหด้งึเลม่ ขณะทีก่ าลงัพจิารณาวซีา่อยูใ่นทกุกรณี*** 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่ำประเทศอียิปต ์
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 
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8. เพศ   ชาย         หญงิ 
 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 
 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ทีอ่ยูบ่า้น และ อเีมลข์องผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน/นกัศกึษา กรณุากรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
14. ชื่อนามสกุลบดิา.................................................................................................................................. 
     ชื่อนามสกุลมารดา............................................................................................................................... 
 
15. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

*********************************************** 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 
ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


