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อียปิต ์- จอรแ์ดน  

8 วนั 5 คืน  

โดยสายการบินอียปิตแ์อร ์

เดินทางครั้งเดียว ไดเ้ท่ียว 2 ประเทศ 

พรอ้มประสบการณใ์หม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท ์

- ท่องเที่ยว อียปิต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หาดินแดนแห่งต านานอนัล้ีลบัของ 

ฟาโรห ์ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกซ่ึงมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 

- ฉลองความยิง่ใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตรา้  และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคใหม่ 

ไคโร-กีซ่า-เดดซี-เพตรา้-อมัมาน-เจอราช 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดียวเพิ่ม 

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

08-15 มิ.ย. 62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 

13-20 ก.ค.62 62,999 บาท 62,999 บาท 62,999 บาท 7,000 บาท 

20-27 ก.ค.62 62.999 บาท 62,999 บาท 62,999 บาท 7,000 บาท 

10-17 ส.ค.62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 

24-31 ส.ค.62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท  

7-14 ก.ย.62 

21-28 ก.ย.62 
59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 
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วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ 

20:30 น. คณะผูเ้ดินทำงพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 แถว Q หน้ำ

เคำน์เตอร ์Q 14- 20 สำยกำรบินอียิปต ์ซ่ึงมีเจำ้หนำ้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบัพรอ้ม 

23.59 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเท่ียวบินท่ี MS961 สำยกำรบินอียิปต์แอร ์อิสระพกัผ่อนตำมอธัยำศัย (ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 9 ชัว่โมง) (มีบริกำรอำหำรเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสมัภำระแก่ท่ำน 

 

 

 

 

 

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

04.10 น. เดินทำงถึง สนามบินแห่งชาติกรุงไคโร (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัจำกผ่ำนพิธีตรวจคน

เขำ้เมืองและรบักระเป๋ำสมัภำระเรียบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรม  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงไปชม สฟิงคแ์ละหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า (GIZA PYRAMID) ประเทศ

อียิปต ์ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ีน ำคณะเดินทำงสู่ เมืองกีซ่า เพ่ือเขำ้ชม “มหาปีรามิด”  หน่ึงใน

เจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ) เป็นช่ือเรียกของสถำนท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบรำณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีรำบสูงทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหำปิรำมิด 3 องค ์ซ่ึงองค์

ฟำโรหแ์ห่งอียิปตโ์บรำณสรำ้งขึ้ นเพ่ือฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นส่ิงก่อสรำ้งท่ียิ่งใหญ่และเก่ำแก่ท่ีสุดของ

โลก ใชเ้วลำก่อสรำ้งทั้งส้ิน 30 ปี สรำ้งจำกแท่งหินขนำดใหญ่มำก แต่ละกอ้นหนักกวำ่ 2 ตนั หินแต่ละกอ้นวำงชิด

ติดกนัแบบแนบสนิทมำก แมแ้ต่กระดำษก็สอดไมผ่่ำน ซ่ึงประกอบดว้ย 
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1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรำ้งในพ้ืนท่ี 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรำ้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 

ลำ้นแท่ง น้ำหนักกวำ่กวำ่ 60 ตนัภำยในมีหอ้งโถงหลำยหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระรำชำ หอ้งโถงพระรำชินี 

เป็นปิรำมิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กล่ำวกนัวำ่อำจนำวิหำรเซ็นตปิ์เตอรท่ี์กรุงโรมรวมกบัวิหำรเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน 

และดูโอโมวิหำรแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรำมิดแห่งน้ีไดอ้ย่ำงสบำย  

2) ปิรำมิดเคเฟรน (Chefren) สรำ้งโดยฟำโรหค์ำแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ำกวำ่ปิรำมิด 10 

เมตร สรำ้งบนเนินดินขนำดใหญ่ จึงทำใหดู้สง่ำกวำ่ปิรำมิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมำณ 1.6 ลำ้นลกูบำศกเ์มตร มี

หอ้งโถงกวำ้ง 2 หอ้ง แต่ภำยในถูกบุกรุก ทำลำยเสียหำยมำก  

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรำ้งโดยฟำโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนำดเล็กท่ีสุด สูง 66.45 

เมตร ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวำ้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจำกเนินหินธรรมชำติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟำโรหแ์ละล ำตวัเป็นสิงโต ท่ำนอำจจะ

ขี่อฐูกลำงทะเลทรำยชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมูปี่รำมิดเป็นฉำกหลงั อิสระเดินเท่ียวตำมอธัยำศยั (หรือเขา้ไปชม

ภายในตวัปีระมิดซ่ึงเช่ือว่าเป็นที่ฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั้น ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ 

มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์และตอ้งไปเขา้คิวซ้ือบตัร

เอง เน่ืองจากในแต่ละวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ 300 คนเท่านั้น) 
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เที่ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่ำย แวะชม ศูนยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรุส”  ซ่ึงเป็นกระดำษชนิดแรกของโลกท ำจำกตน้กก (PAPYRUS) ใช้

บนัทึกขอ้ควำมสรรเสริญเทพเจำ้และเหตุกำรณใ์นสมยัอียิปตโ์บรำณ 

พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหัวน ้าหอม PERFUME FACTORY ซ่ึงกล่ำวกันว่ำกำรท ำน ้ำหอมแบบน้ีสืบทอดมำ

ตั้งแต่สมยั พระนำงคลีโอพตัรำ และยงัเป็นศูนยก์ลำง แหล่งผลิดหวัน ้ำหอมขนำดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้แบรนดเ์นมดงั ๆ

หลำยยี่หอ้อีกดว้ย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเขา้สูท๋ี่พกั  PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สาม         ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลมุฝังศพใตด้ิน–ชมเสาปอมเปย ์-สวนมอนตาซ่าร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

คณะเตรียมออกเดินทำงจำกโรงแรม   เพ่ือมุ่งหน้ำสู่เมืองอเล็กซำนเดรีย น ำเท่ี ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย 

(ALEXANDRIA) ซ่ึงเป็นเมืองส ำคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บำ้นประมงเล็กๆ ท่ีช่ือว่ำ รำคอน

ดำห ์เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกำล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกำลหรือประมำณ 2 ,300 กว่ำปีก่อนพระเจำ้อเล็ก

ซำนเดอรม์หำรำชมำพบ จึงใหม้ีกำรปรับปรุงขยำยเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงของอียิปตแ์ละตั้งช่ือใหค้ลอ้งจองกบัช่ือ

ของพระองค ์เมืองอเล็กซำนเดรียน้ียงัเป็นสถำนท่ีส ำคญัในต ำนำนรกัอนัยิ่งใหญ่ของ รำชินีเลอโฉมช่ือกอ้งโลก พระ

นำงคลีโอพัตรำ และนำยทหำร มำร์ค แอนโทนี ซ่ึงเรำรูจ้ักกันดี และปัจจุบันเมืองน้ีใหญ่เ ป็นอันดับสองของ

ประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม  



                                        

                         บริษัท เรียลลี เรียลลี คูล จ ำกดั TAT LICENSE NO. 11/08762 

                                                                                               21/128 อำรซี์เอ บล๊อค D ชั้น 2-4 ซอย ศูนยว์จิยั ถนนพระรำม 9  

 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10320 โทร : 02-2030457   แฟกซ ์: 02-2030455 

 

5 

 

 
 

หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลำง สุสำนของขำวโรมนั

ในอดีตมีกว่ำ 50,000 ศพ สุสำนใตดิ้นแห่งน้ีมีสำมชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้ ำหรบัล ำเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝัง

ศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญำติเพ่ือระลึกถึงผู้ตำย โดยมีกำรเล้ียงสังสรรค์กันทั้งวนั ซ่ึงเล่ำกันว่ำตอนท่ีนัก

โบรำณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจำนวำงอยู ่ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

บ่ำย  น ำท่ำนชม เสาปอมเปย ์(POMPEII’S PILLAR) เป็นส่ิงส ำคญัโบรำณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เป็นเสำแกรนิต

สูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นช่ือเพ่ือนสนิทของ ซี

ซ่ำ ซ่ึงภำยหลังทั้งสองไดก้ลำยเป็นศัตรูกันและ

ปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมำยงัเมืองอเล็กซำนเดรียใน

อียิปต ์สถำนท่ีท่ีเขำถูกฆ่ำตำยและเล่ำขำนกนัว่ำ 

ซี ซ่ ำ ได้ เผ ำ ศี ร ษ ะ ข อ งป อ ม เป ย์ ท่ี เส ำ น้ี 

นอกจำกน้ันสถำนท่ีน้ีในอดีตยงัเคยมี อำโครโป

ลิส ซ่ึงมีช่ือวำ่ เซรำเปียม สรำ้งขึ้ นเพ่ือถวำย เทพ

เซรำปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในท่ีสุดถูก

ท ำลำยโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันน้ีเหลือเพียง

แค่เสำแบบกรีก ตั้งอยูอ่ยำ่งโด่ดเด่น และสฟิงซอี์กสองตวัภำยนอก 
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  จำกน้ันชม ป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของประภำคำรฟำโรส ถือว่ำเป็นหน่ึงในส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบรำณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐำนและไดม้ีรบักำรทะนุบ ำรุงต่อเติมจำกสุลต่ำนเกยต์

เบย ์โดยรวบรวมซำกเดิมบำงส่วนเขำ้มำ พรอ้มชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยงำม 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล ์(DINNER ON NILE CRUISE)    ชมบรรยำกำศอนั

งดงำมยำม ค ำ่คืนสองฟำกฝั่งแม่น ้ำ พรอ้มชม และ ร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหนา้ทอ้ง(Belly Dance) อัน

เล่ืองช่ือและกำรแสดงพ้ืนเมืองต่ำงๆประกอบดนตรี 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่สี่          ไคโร -  พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตอิียิปต ์-  ตลาดข่านแอลคาลิล่ี  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตอิียปิต ์อนัเล่ืองช่ือ เป็นสถำนท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบรำณมำกมำยท่ีสุด ชมโลง

ศพทองค ำแท้พรอ้มหน้ำกำกทองค ำของฟำโรห์ตุตันคำเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมำกมำยของ   

พระองค ์อำทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่ำง ๆ รถศึกและเกำ้อ้ีบรรลงักท์องค ำ ซ่ึงภำพบนพนักเกำ้อ้ีท่ีโรแมนติ

กมำกเป็นภำพของฟำโรหตุ์ตนัคำเมนประทบัอยู่บนเกำ้อ้ีและมีพระมเหสีของพระองคก์ ำลงัทำน ้ำมนัหอมให ้ทั้งคู่

ใส่รองเทำ้แตะคนละขำ้งอันแสดงถึงควำมรกัควำมเผ่ือแผ่อันลึกซ้ึง นอกจำกน้ีท่ำนยงัจะไดช้ม  สมบัติอนัล ้ำค่ำ

อ่ืนๆ อีกจ ำนวนมำกเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอำยุเก่ำแก่กวำ่ 3,000 ปี 

ค่ำเขำ้ชมมมัม่ีของ พระมหำกษัตริยท์ั้ง 11 พระองคไ์มร่วมอยูใ่นรำยกำร 
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เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

บ่าย  จำกน้ันน ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงส้ินคำ้พ้ืนเมืองอันงดงำมท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลำดส ำคัญทำงกำรคำ้ขำยของ

พ้ืนเมืองและ สินคำ้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ 

มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นขวดน ้ำหอมท่ีท ำดว้ยมือ สินคำ้ต่ำงๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลำยแบบ

อำหรบั พรม และของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่ำงๆ  

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น ำท่ำนเขำ้สูท่ี่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วนัที่หา้      ไคโร –อมัมาน – มาดาบา – เมา้ท ์เนโบ – เดดซี - เพตรา 

04.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม และเตรียมตวัเช็คเอำ้ทอ์อกจำกโรงแรม  

06.45 น. จำกน้ันเดินทำงสู่สนำมบินเพ่ือบินสู่ เมืองอมัมำน เมืองหลวงของประเทศจอรแ์ดน โดยเท่ียวบิน MS719 

09.05 น.  คณะเดินทำงถึง สนามบินนานาชาต ิQUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  หลงัผ่ำนพิธีตรวจคนเขำ้

เมืองและรบัสมัภำระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กวำ่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)   

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง มำดำบำหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รีก-ออโธดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ถูกสรำ้งในรำว

ปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภำพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรูซำเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่ำงๆ 

ประมำณ 2.3 ลำ้นช้ินแสดงถึงพ้ืนท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่ำงๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซำเลม, แม่น ้ำ

จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขำไซนำย, อียิปต ์ฯลฯ น ำท่ำนเดินทำงลงทำงทิศใตเ้พ่ือชม เมาท ์เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ

ท่ีตั้งอยูบ่นเขำซ่ึงเช่ือกนัวำ่น่ำจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ ำชำวยิวสเ์ดินทำงจำกประเทศอิยิปต์

มำยงัเยรูซำเล็ม 

 

ชม โบสถแ์ห่งเมาทเ์นโบ สนันิษฐำนวำ่สรำ้งขึ้ นในรำวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพ่ือเป็นท่ีระลึก

ถึงโมเสส  ภำยในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภำพโมเสกสีบนพ้ืนโบสถอ์นัล ้ำค ำ่ แสดงถึงภำพชีวิตสมัพนัธร์ะหวำ่งคน, 

สตัว ์และธรรมชำติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี มำ้นัง่ ตำมรูปแบบของศำสนำคริสตไ์วป้ระกอบพิธีต่ำง ๆ และ

อนุญำตใหใ้ชใ้นปัจจุบนั, รูปภำพและรำยละเอียดต่ำงๆ แสดงถึงกำรบรูณะโบสถ,์ บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 

โป๊ป จอหน์ ปอลท่ี 2 เสด็จมำแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกำศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ชมอนุสรณไ์มเ้ทำ้ศกัด์ิสิทธแ์ห่ง

โมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทำ้ในรูปแบบไมก้ำงเขน โดยอุทิศเป็นสญัลกัษณข์องโมเสส และพระเยซู   
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เชิญถ่ำยรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้ำแจ่มใส ท่ำนสำมำรถมองเห็น แมน่ ้ำจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเล

เฮม และประเทศอิสรำเอล ไดจ้ำกจุดน้ีอย่ำงชดัเจน / เดินทำงสู่ทะเลเดดซี 

เที่ยง       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิ่น 

บ่ำย  น ำท่ำนชม ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์วำ่ เป็นจุดท่ีต ำ่ทีสุดในโลก มีควำมต ำ่กวำ่

ระดบัน ้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีควำมเค็มท่ีสุดในโลกมำกกวำ่ 20 เปอรเ์ซนตข์องน ้ำทะเลทัว่ไป ท ำใหไ้มม่ี

ส่ิงมีชีวิตใดเลยอำศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี เชิญท่ำนอิสระในกำรลงเล่นน ้ำทะเลและ พิสูจน์ ควำมจริงว่ำท่ำน

ลอยตวัไดจ้ริงหรือไม(่กำรลงเล่นน ้ำในทะเลมีวิธีขั้นตอนกำรลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่ำงๆ ควรฟังค ำแนะน ำจำก

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน) เดินทำงสู่เมืองเพตรำ้ 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ภายในโรงแรมที่พกั  

น าท่านเขา้สู่ที่พกั KINGWAY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่หก  นครเพตรา้ – กรุงอมัมาน 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  

ชม เมืองเพตรา้ ประเทศจอรแ์ดน (ไดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 

1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จำกกำรตดัสินโดยกำรโหวตจำกบุคคลนับลำ้นทัว่โลกในวนัมหศัจรรย ์07/ 

07/ 07) มหำนครสีดอกกุหลำบท่ีซ่อนตัวอยู่ในหุบเขำแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวติัศำสตรอ์นัยำวนำน

หลำยพนัปีกำรพงัทลำยของเมืองหลงัจำกเกิดแผ่นดินไหวหลำยครั้งจนสูญหำยนับพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 

นักส ำรวจเสน้ทำงชำวสวิส นำย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิรก์ฮำดท ์ ไดค้น้พบนครศิลำแห่งน้ี และน ำไปเขียนในหนังสือช่ือ 
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“TRAVEL IN SYRIA” จนท ำใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่ำงแพร่หลำยจนถึงปัจจุบนั  น ำท่ำนขี่มำ้ (รวมอยู่ในค่ำบริกำร

แลว้ แต่ไม่รวมค่ำข่ีลำ, ขี่อฐู, รถมำ้ลำก ฯลฯ สนในกรุณำติดต่อท่ีหวัหนำ้ทวัร)์ประมำณ 800 เมตรบนถนนทรำย

เพ่ือตรงเขำ้สู่หน้ำเมือง พรอ้มชมทศันียภำพรอบขำ้งท่ีเป็นภูเขำทั้งสองฝั่ง น ำท่ำนเดินเทำ้เขำ้สู่ถนนเขำ้เมือง  SIQ 

เสน้ทำงมหศัจรรยก์ว่ำ 1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจำกกำรแยกตวัของเปลือกโลกและกำรซดัเซำะของน ้ำเมื่อหลำยลำ้นปี

ก่อน เดินชมควำมสวยงำมของผำหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขำ้งคลำ้ยกับแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสรำ้ง พบกับ

ควำมสวยงำมของ มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์( EL-KHAZNEH / TREASURY)  

 
สนันิษฐำนวำ่จะสรำ้งในรำวศตวรรษท่ี1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลำน้ัน เป็นวิหำรท่ีแกะสลกัโดยเจำะเขำ้ไปใน

ภูเขำสีชมพูทั้งลูก มีควำมสูง 40 เมตร และ มีควำมกวำ้ง 28 เมตร วิหำรแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพล

ศิลปะของหลำยชำติเขำ้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต์, กรีก, นำบำเทียน ฯลฯ ภำยในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่

ตรงกลำง และ หอ้งเล็กทำงดำ้นซำ้ยและขวำเดิมทีถูกเช่ือว่ำเป็นท่ีเก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟำโรห์อิยิปต์  นัก

ประวติัศำสตรแ์ละนักโบรำณคดีไดล้งควำมเห็นตรงกนัว่ำ น่ำจะสรำ้งขึ้ นเพ่ือเป็นกำรเฉลิมฉลองใหก้บัผูป้กครอง

เมือง, ใชเ้ป็นสถำนท่ีท ำพิธีกรรมทำงศำสนำ ชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลกัจำกภูเขำโดยมี

แนวรำบท่ีนัง่เท่ำกนัและมีควำมสมดุลยไ์ดอ้ย่ำงน่ำท่ึง สนันิษฐำนเดิมทีสรำ้งโดยชำวนำบำเทียน ต่อมำในสมยัท่ี

โรมนัเขำ้มำปกครอง ไดต่้อเติมและสรำ้งเพ่ิมเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมำณ 3,000 คน / อิสระในกำร

เดินชมและถ่ำยรูปภำยในเมืองเพตรำ้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิ่น 

บ่ำย      เดินทำงกลบัสู่กรุงอมัมำน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น ำท่ำนเขำ้สูท่ี่พกั G.T. GRAND PALACE หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่เจด็ กรุงอมัมาน – นครเจอราช – ซิตี้ ทวัร ์- สนามบิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงขึ้ นสู่ทำงเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพ่ือชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็น

อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอำณำจกัรโรมนั สันนิษฐำนว่ำเมืองน้ีน่ำจะถูกสรำ้งในรำว 

200 – 100 ปีก่อนคริสตกำล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีช่ือว่ำ ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผ่นดินไหวครั้ง

ใหญ่ท ำลำย และถูกฝังกลบโดยทรำยหลงัจำกน้ันก็ไดสู้ญหำยไปเป็นนับพนัปีชมซุม้ประตูกษัตรยเ์ฮเดรียน และ 

สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น ำท่ำนเดินเขำ้ประตูทำงทิศใตช้ม โอวัลพลาซ่า สถำนท่ีชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์อง

ชำวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศใต ้(สรำ้งในรำวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียง

สะทอ้นตรงกลำงโรงละคร เชิญทดสอบกบัควำมอศัจรรยเ์พียงพูดเบำ ๆก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขำ้มำในหูของเรำ 

ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจ ำเมืองเจอรำช สรำ้งในรำวปี ค.ศ. 150 สรำ้งข้ึนพ่ือใชเ้ป็นสถำนท่ีส ำหรบั

ท ำพิธีบวงสรวง และบชูำยญัต่อเทพีองคน้ี์ แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลำง ชั้นในน ำท่ำนเดินเขำ้สู่ ถนนคาร์

โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสำยหลกัท่ีใชเ้ขำ้-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนน้ันยงัมีร้ิวรอยทำงของลอ้รถมำ้,ฝำท่อ

ระบำยน ้ำ,ซุม้โคมไฟ,บ่อน ้ำด่ืมของมำ้ ชมน ้าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรำ้งในรำวปี ค.ศ. 191 เพ่ืออุทิศ

แด่เทพธิดำแห่งขุนเขำ ซ่ึงเป็นท่ีนับถือของชำวเมืองแห่งน้ี มีท่ีพ่นน ้ำเป็นรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพ

ต่ำงๆ ประจ ำซุม้ดำ้นบนของน ้ำพุ ฯลฯ 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น ำท่ำนชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมำนเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนภูเขำ 7 ลูก และมีประวติัศำสตร์ยำวนำนมำกกว่ำ 

6,000 ปี ผ่ำนชมยำ่นเมืองเก่ำ เมืองใหม ่ยำ่นธุรกิจ ตลำดใจกลำงเมือง ยำ่นคนรวย ฯลฯ  

ขึ้ นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสรำ้งขึ้ นเพ่ือเป็นจุดสังเกตเหตุบำ้น กำรเมืองต่ำง ๆรอบ

เมือง เชิญอิสระถ่ำยรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉำกหลงัเป็นโรงละครโรมนัท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศจอรแ์ดน จุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และ ตึกรำมบำ้นช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขำสูง อนัแปลกตำยิ่งนัก ชมวิหาร

เฮอรค์ิวลิส ท่ีสนันิษฐำนว่ำน่ำจะถูกสรำ้งขึ้ นระหว่ำงปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระรำชวงัเก่ำอุมเมยำด 

สรำ้งขึ้ นในประมำณปี ค.ศ. 720 โดยผู้น ำชำวมุสลิม ของรำชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เขำ้มำปกครองประเทศ

จอรแ์ดน ซ่ึงภำยในประกอบหอ้งท ำงำน, หอ้งรบัแขก ฯลฯ  ผ่ำนชม พระรำชวงัของพระมหำกษัตริยอ์บัดุลลำหท่ี์

สอง (RAGHADAN PALACE), ท่ีตั้งอยู่บนภูเขำมี ท ำเลท่ีสวยงำมมำกท่ีสุดในกรุงอมัมำน และมีทหำรคอยเฝ้ำดูแล

ตรวจตรำอย่ำงเขม้งวด ชอ้ปป้ิงตลำดพ้ืนเมืองหรือหำ้งสรรพสินคำ้ และเพ่ือไม่ใหเ้ป็นกำรรบกวนเวลำอนัมีค่ำใน

กำรชอ้ปป้ิงของท่ำน อำหำรเย็นอิสระตำมอธัยำศยั ไดเ้วลำสมควร เดินทำงสู่สนำมบินเพ่ือบินกลบักรุงเทพฯ 
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20.15  น.  ออกเดินทำงบินกลบั กรุงไคโร โดยเท่ียวบินท่ี MS702    แวะต่อเคร่ืองท่ีเมืองไคโร ประเทศอียิปต ์  

20.45  น.   ถึงสนำมบินไคโร น ำท่ำนเปล่ียนเคร่ืองบินเพ่ือบินต่อเขำ้กรุงเทพฯ  

22.35  น.  ออกเดินทำงบินกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี MS960    แวะต่อเคร่ืองท่ีเมืองไคโร ประเทศอียิปต ์  

(CAI- BKK  22.45- 12.35+1) 

วนัที่แปด        สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.40 น.   เดินทำงกลบัถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ดว้ยควำมสวสัดิภำพและควำมประทบัใจ  

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

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านได้

ท  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

หมายเหต ุ    

ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ

พาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเติม ท่านละ 4,000 บาท 
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อตัราน้ีรวม 

1.ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสำยกำรแห่งชำติ อียิปต ์แอรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  

2.ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร พรอ้มคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง  

3.ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่ำน ในโรงแรม ตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 5 คืน  

4.ค่ำอำหำรทุกมื้ อท่ีระบุตำมรำยกำร 

5.ค่ำบตัรเขำ้ชมสถำนท่ีและกำรแสดงทุกแห่งท่ีระบุตำมรำยกำร 

6.ค่ำข่ีมำ้ท่ีเมืองเพตรำ้  

7.ค่ำวีซ่ำประเทศจอรแ์ดน (ไมเ่สียค่ำวีซ่ำ ในกรณีเดินทำงเป็นหมูค่ณะ) 

8.ค่ำบริกำรน ำทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนำ้ทวัรผู์ม้ีประสบกำรณ์ 

9.ค่ำยกขนกระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบ (น ้ำหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรมั) 

10.ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรกัษำพยำบำล 500,000 บำท  

        (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบตัิเหตสุ  าหรบัเด็กที่มีอายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯ

จะชดใชค้่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่ำจดัท ำหนังสือเดินทำง 

ภำษีต่ำง ๆ เช่น ภำษี 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ฯลฯ 

ค่ำเช่ำผำ้เช็ดตวัและค่ำเช่ำตูล็้อคเกอร ์ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปำ 

ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, มินิบำรแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือรำยกำร 

ค่ำข่ีลำ, ขี่อฐู, รถมำ้ลำก ฯลฯ  

ค่ำทิปมำ้ท่ีเมืองเพตรำ้ ท่ำนละ ประมำณ 3 USD / เท่ียว / ท่ำน  

ค่ำทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน อียปิต ์ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั   (คิดเป็น 4 วนั เท่ากบั 16 USD)   

        จอรแ์ดน ท่ำนละ 4 USD /ท่ำน/วนั   (คิดเป็น 3 วนั เท่ำกบั 12 usd)     

พนักงำนขบัรถ อียิปต ์ ท่ำนละ 4 USD /ท่ำน/วนั   (คิดเป็น 3 วนั เท่ำกบั 12 USD)  

   จอรแ์ดน ท่ำนละ 3 USD/ท่ำน/วนั (คิดเป็น 3 วนั เท่ำกบั 9 USD)    

ค่ำทิปค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์ประมำณท่ำนละ 4 USD / ท่ำน / วนั เทียบเท่ำกบัไกดท์อ้งถ่ิน 

ค่ำเขำ้มุดลงไปในปิรำมิด, ค่ำเขำ้ชมหอ้งมมัม่ีฟำโรห ์11 พระองค ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรำยกำรอ่ืนท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจำกวำงเงินมดัจ ำ บริษัทฯจะคิดค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สำมำรถ คืนเงินได ้(ตัวอยำ่งเช่น ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ำวี

ซ่ำ, ค่ำมดัจ ำหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจำกจำ่ยเงินเต็มจ ำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทจะท ำเร่ืองยื่นเอกสำรไปยงัสำยกำรบิน 

โรงแรม และในทุกๆกำรใหบ้ริกำร เพ่ือใหพิ้จำรณำอีกครั้ง ทั้งน้ี อำจจะตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ซ่ึงไม่สำมำรถแจง้ไดว้ำ่สำมำรถ

คืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบำงส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพรำะข้ึนอยูก่บักำรพิจำรณำและตดัสินใจของสำยกำรบิน โรงแรมและในทุกๆบริกำรอ่ืนๆเป็น

ส ำคญั  

 

***หมายเหต*ุ** 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน  

ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดร้ับบำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหัวหน้ำทัวรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมท่ีเกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย 

ควำมล่ำชำ้ หรือ อุบติัเหตุต่ำง ๆ 

4. รำคำน้ีคิดตำมรำคำบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หำกมีกำรปรบัรำคำบตัรโดยสำรสูงขึ้ น ตำมอตัรำค่ำน ้ำมนั หรือ 

ค่ำเงินแลกเปล่ียน ทำงบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัรำคำตัว๋ ตำมสถำนกำรณด์งักล่ำว 

5. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 



                                        

                         บริษัท เรียลลี เรียลลี คูล จ ำกดั TAT LICENSE NO. 11/08762 

                                                                                               21/128 อำรซี์เอ บล๊อค D ชั้น 2-4 ซอย ศูนยว์จิยั ถนนพระรำม 9  

 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10320 โทร : 02-2030457   แฟกซ ์: 02-2030455 

 

16 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียปิต ์– จอรแ์ดน  กรณีจองนอ้ยกว่า 21 วนั  

-ค่าวีซ่า เดี่ยว ส าหรบัยืน่ที่กรุงเทพฯ ท่านละ 2,500 บาท 

- หนงัสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอำยุเหลือกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทำง และตอ้งมีหนำ้วำ่งเหลือส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำ และตรำ

ประทบั  เขำ้ประทบัเขำ้-ออกอยำ่งนอ้ย 4 หนำ้เต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนำด 2 น้ิว ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน จ ำนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ำยท่ีมีพ้ืนหลงัสีขำว เท่ำน้ัน ทำงสถำนฑตูไมร่บั

พิจำรณำรูปถ่ำยท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ำกคอมพิวเตอร ์รูปโพลำลอยด ์และรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั หรือรูปท่ีน ำมำตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจำ้ของกิจกำร ตอ้งแสดง ส ำเนำ ใบทะเบียนกำรคำ้ และหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงแสดงควำม

เป็นเจำ้ของกิจกำร เป็นกรรมกำร หรือ หุน้ส่วน  (ไมต่อ้งใชต้วัจริง) 

  ***** ส ำคญัมำก จะตอ้งเซ็นช่ือรบัรองส ำเนำ และประทบัตรำบริษัทเป็นส ำคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงำน ตอ้งมีหนังสือรบัรองกำรท ำงำนจำกทำงบริษัท หรือหน่วยงำนท่ีสงักดั มีขอ้ควำมระบุต ำแหน่ง เงินเดือน รำยได ้  

วนัเร่ิมท ำงำน และช่วงเวลำท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้ำหยุดงำน เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน และจะตอ้งประทบัตรำบริษัทรบัรองเป็นส ำคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ ตอ้งมีหนังสือรบัรองจำกทำงโรงเรียน หรือสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่พรอ้มตรำประทบัของ    

  ทำงโรงเรียน (เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) และส ำเนำบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษำ พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส ำเนำ 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถำนะทำงกำรเงินในช่ือของผูเ้ดินทำง จำกทำงธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ เท่ำน้ัน(ไมเ่อำ STATEMENT) 

 

หมำยเหตุเก่ียวกบักำรขอนุมติัวีซ่ำประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่ำง ๆ 

*** ในกำรยื่นขอวีซ่ำ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทุกๆ ท่ำน กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหค้รบตำมท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำ ไมน่อ้ยกวำ่ 3 สปัดำหก์่อนกำรเดินทำง (ในกรณีท่ีเอกสำรของท่ำนไม่สมบรูณ ์ทำงสถำนฑตูฯ อำจจะ

ปฏิเสธกำรอนุมติัวีซ่ำของท่ำนได ้และท่ำนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมใหมเ่อง หำกตอ้งกำรยื่นวีซ่ำอีกครั้ง) 

 *** ในกำรพิจำรณำอนุมติัวีซ่ำ จะอยูใ่นดุลยพินิจของทำงสถำนฑตูฯ ซ่ึงในบำงกรณี อำจจะมีกำรเรียกเอกสำรเพ่ิมเติมจำกท่ีได้

ระบุไว ้หรืออำจจะมีกำรเรียกสมัภำษณใ์นบำงครั้ง ซ่ึงอำจจะท ำใหเ้กิดควำมไมส่ะดวกแก่ท่ำนได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถำนฑตูฯ ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ตำมแต่สถำนกำรณ ์และคุณสมบติัของลกูคำ้ในแต่ละรำย หำกท่ำนมี

ขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลำ ทำงบริษัทฯ จึงตอ้งกรำบขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี 

 

2.ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วีซ่า อียปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งส่งใหก้บัทาง

บริษทัก่อนการเดินทาง 21 วนั  

-ใชเ้ฉพาะ สแกนหนา้พาสปอรต์ ท่ีมีอายุเหลือการใชง้านมากว่า 6 เดือน 
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หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางและมีหนา้ทเีหลอืไวป้ระทบัตรา

ไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ กรณีที่สง่หนา้พาสปอรต์เหลือนอ้ยกว่า6เดือนในวนัเดินทาง ทางบรษิทัฯก็จะสามารถยืน่วี

ซ่ากรุป๊ใหไ้ดต้ามปกต ิแตท่างบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบกรณีใดๆทั้งสิ้ น ถา้สายการบินปฎิเสธไม่ใหข้ึ้นเครือ่ง  

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ** 


