
 

รหัสทัวร BID1903688 
ทัวรอียิปต มหัศจรรย EGYPT JORDAN ชม 2 สิ่งมหัศจรรยของโลก 
8 วัน 5 คืน (MS) 
อเล็กซานเดรีย   โรงละครโรมัน   ป�อมปราการเคตเบย 
สุสานแหงอเล็กซานเดรีย   เสาปอมเปยมหาพีระมิดแหงกีซา 
จุดชมวิวพาโนรามา   มหาสฟงซ   ป�อมซิทาเดล   สุเหราโมฮัม 
พีระมิดแหงซัคคาราพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต   เม็ด อาลี   ทะเลเดดซ ี
นครเพตรา   กรุงอัมมาน   นครเจอราช   ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน 

 



 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น.   พรอมกันที่ อาคารผุโดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิชัน 4 เคานเตอรสายการ

บิน EGYPT AIR ประตู 8 เคานเตอร Q โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุก
ทาน 

วันที่สอง สนามบินนานาชาติไคโร • อเล็กซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป�อมปราการเคต
เบย • หอสมุดแหงอเล็กซานเดรีย • สุสานแหงอเล็กซานเดรีย • เสาปอมเปย 

00.50 น. บินลัดฟ�าไปยัง กรุงไคโร ประเทศอียิปห ดวยเที่ยวบิน MS 961 ** บริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง** มีจุดกําเนิดแหงอารยธรรมของโลก สูประเทศที่ครั้งหน่ึงเคย
ยิ่งใหญที่สุด และยังไมสามารถคนหาคําตอบไดในหลายเร่ืองที ่ประเทศอียิปต 

 
 
 
 
 
 



 

05.50 ถึง สนามบินนานาชาติไคโร เมืองหลวงของประเทศ ผานที่ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชม.)   

     พาทานเขาสูโรงแรม พรอมรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
มุงหนาสู เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองทาสําคัญของอียิปตตั้งแตในยุค
โบราณ และเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศในปจจุบัน ตั้งอยูทางเหนือสุดของ
ประเทศริมกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งถือเปนจุดที่แมนํ้าไนลสิ้นสุด โดยอเล็กซานเดรีย
น้ันมีชื่อในประวัติศาสตรในชวงประมาณ 332 ป กอนศริสตกาล ตรงกับสมัยมหาราชที่
ยิ่งใหญที่สุดในยุคของกรีก นั่นคือกษัตริยมาซิโดเนีย อเล็กซานเดอรที่ 3 และยังเคยเปน
สถานที่ต้ังของประภาคารฟาโรสแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก  

 
ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ในสิ่งปลูกสรางที่จักรวรรดิโรมันทิ้ง
ไวในชวงศตวรรษที่ 2 และไดมีการปรับปรุงแกไขจากความทรุดโทรมมาโดยตลอด จนที่
ทานจะไดเห็นในปจจุบันนั้น จะเปนรูปแบบที่สรางขึ้นมาใหมในสมัยศตวรรษที่ 4  ซึ่งถือ
วามีเพียงแหงเดียวในอียิปตเทาน้ัน ประกอบไปดวยอัฒจันทนหนิออนสีขาวและสีเทา 
จํานวน 13 ชั้น เวนแตชั้นแรกที่ทําจากหินแกรนิตเพื่อสรางความแข็งแรงของโครงสราง 
เรียงตัวในลักษณะของเกือกมา สามารถจุผูชมไดประมาณ 700 – 800 คน  
จากนั้นใหทานได ถายรูปกับ ป�อมปราการเคตเบย (Qaitbay's Citadel) สรางขึ ้นราว
ศตวรรษที่ 15 ติดกับทะเลเมด ิ

เตอรเรเนียน โดยสุลตานเคตเบยแหงอาณาจักรออตโตมัน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการเผยแพร
ศาสนาอิสลามในดินแดนแหงลุมแมนํ้าไนล บนพื้นที่เดิมของประภาคารฟาโรสแหงอเล็ก
ซานเดรีย แตในวันที่ 11 ก.ค. 1882 นั้นป�อมปราการหลังนี้ถูกทิ้งระเบิดจากกองทัพของส



 

หราชอาณาจักร และถูกทิ ้งไวจนรัฐบาลมีคําสั ่งใหบูรณะในป 1952 และเปลี ่ยนเปน
พิพิธภัณฑทางทะเลและนาวิกโยธิน 

               ถายรูปดานหนา หอสมุดแหงอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ที่ไดรับ
ยกยองว าเป นแหลงวิทยาการแหงแรกของโลก เนื ่องจากเปนที ่ เก ็บตําราเร ียน 
วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบันทึกตางๆ บนกระดาษปาปรุสเมืองกวา 2,000 ป
มาแลว สันนิษฐานวาจะเปนแหลงการเรียนการสอนที่มีแบบแผนแหงแรกๆ ของโลก วา
กันวาในสมัยของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชนั้น อเล็กซานเดรียเปนศูนยรวมของ
ปญญาชนชาวกรีกจากการที่มีตําราตางๆ มากมายในการคนควาหาความรู แตเปนที่นา
เสียดายท่ีหอสมุดแหงน้ีถูกเผาทําลายในยุคของพระนางคลีโอพัตรา เอกสารสวนมากถูก

ทําลายไปจนหมดสิ้น  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 พาทานชม สุสานแหงอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) คําวาคาตา
โกมบนั้น หมายถึงสุสานใตดินที่มนุษยสรางขึ้น โดยเปนคําที่มีในสมัยจักรวรรดิโรมัน 
ประกอบกับเปนสุสานแบบที่โรมันนิยม จึงสันนิษฐานวาคาตาโกมบแหงอเล็กซานเดรีย
สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 1 – 2 ซึ่งสถานที่แหงนี้นั้นเปนอีก 1 รูปแบบของสุสานของ
กษัตริยอียิปต นอกเหนือจากรูปแบบพีรมิด และแบบวิหารที่เจาะเขาไปในเขา สุสานแหง
นี้นั้นถูกคนพบโดยบังเอิญเมื่อป 1900 หลังจากลาลากเกวียนหลนลงไปในสุสานแหงน้ี 
โดยภายในนั้นจะถูกแบงออกเปน 3 ชั้น เปนชั้นปลงศพ ชั้นฝงศพ และชั้นสําหรับเปน
ที่รวญาติของผูเสียชีวิต คาดวาในยุคหลังใชเปนที่ฝงศพของชาวโรมันดวย เนื่องจากมี
การขุดคนพบศพเปนจํานวนมากกวา 50,000 ศพ 



 

 
ถัดไปไมไกลนั้นจะมี เสาปอมเปย (Pompey's Pillar) เสาตนนี้ตั้งตามชื่อสหายคน
สนิทของจูเลียส ซีซาร ผู นําของสาธารณรัฐโรมัน และเปน 1 ใน 3 กงสุลใหญของ
สาธารณรัฐ ที่ในตอนหลังนั้นเปนศัตรูกันและไดหลบหนีมาที่นี่กอนถูกชาวเมืองสังหาร 
ตัวเสาสรางดวยหินแกรนิตแดงเพียงกอนเดียวจากเมืองอัสวานทางตอนใตของอียิปตสูง
ประมาณ 20.46 เมตร หัวเสาโรมันแบบคอรินเทียสนั้นสรางตอเติมเขามาในป 297 
เพ่ือรําลึกถึงชัยชนะที่จักรพรรดิไดโอคลีเชียนมีตอสงครามจลาจลในอเล็กซานเดรีย 

 
 
 
 
 

 
คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเทา ** ระดับ 4 ดาว ** 
 
วันที่สาม  มหาพีระมิดแหงกีซา •  จุชมวิวพาโนรามา •  มหาสฟงซ  ศูนยสาธิตทํากระดาษ  

ปาปรุส   และนํ้าหอม • พีระมิดแหงซัคคารา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชม มหาพีระมิดแหงกีซา (3 Great Pyramids of Giza) ดานนอก อัน
ประกอบไปดวย มหาพีระมิดคูฟู มหาพีระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือเปนกลุม
พีมิดที่ใหญที่สุดในอียิปต และถือเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณเพียงหน่ึง
เดียวที่ยังสามารถขามกาลเวลามาจนถึงปจจุบัน โดยพีระมิดนั้นถูกสรางขึ้นเพื ่อเปน



 

สถานที่บรรจุพระบรมศพของ 3 กษัตริย ไดแก  คีออปส(CHEOPS) หรือ คูฟู  , 
พีระมิดแหงที่สอง คือ พีระมิดของคาเฟร (โอรสของคูฟู) และแหงที่สาม พีระมิด
ของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มีขนาดลดหลั่นกันไป องคพีระมิดที่สูงสุดนั้นเคยมี
ความสูงถึง 147 เมตร แตพังทลายลงมีเหลือ 134 เมตร สรางขึ้นเมื่อกอนคริสตกาล 

 
ประมาณ 2,500 ป นับอายุจนถึงปจจุบันก็กวา 4,500 ป ใชเวลาในการสรางประมาณ 
20 ป ซึ ่งนับวาสรางเสร็จเร็วมากถาเทียบกับขนาดและการเคลื ่อนยายหินที ่เปน
สวนประกอบของมหาพีระมิด โดยกอนหินที ่ใชนํามาสรางนั้น พบวามีลักษณะและ
องคประกอบใกลเคียงกับกอนหินของเมืองอัสวาน ซึ่งอยูทางตอนใตของของไคโรกวา 
860 กิโลเมตร วิศวกรและนักโบราณคดีคํานวณดวยวิธีปกติ พบวาตองใชเวลาถึง 65 
ป ในการยายกอนหินไปยังจุดที่ต้ังของมหาพีระมิดทั้ง 3 น้ี  ถือเปนพีระมิดที่ยิ่งใหญและ
สมบูรณที่สุดในอียิปต การสรางพีระมิดขึ้นมาเปนยอดแหลมน้ัน  ซึ่งชี้ไปที่ดวงดาวตางๆ 
นั้นก็เพราะวาชาวอียิปตเชื่อวา ดวงวิญญาณของฟาโรหจะใชยอดนี้เปนเสนทางเชื่อม
เสด็จระหวางโลกนี้กับโลกหนา เพราะชาวไอยคุปตเชื่อวาพีระมิดคือสิ่งเชื่อมโยงระหวาง
ฟาโรหที่สิ้นพระชนมไปแลวกับอาณาจักรของพระองค และจะกลับมายังรางเดิมของ
พระองค จึงไดมีการนําทรัพยสมบัติมากมายเหลือคณาพรอมขาราชบริพาล ฝงไปพรอม
กับรางของพระองค เพื่อใหพระองคไดใชในวันที่กลับคือสูราง นอกจากมหาพีระมิดทั้ง 
3 แลว แตละพีระมิดยังมีพิระมิดบรวิาร อีกพีระมิดละ 3 องค บางก็สันนิษฐานกันวาเปน
พีระมิดของพระมเหสีของแตละพระองค 
จากน้ัน พาทานสู จุดชมวิวพาโนรามา ใหทานถายรูปเปนที่ระลึก นับเปนจุดที่ทาน
จะไดเห็นพีระมิดทั้ง 3 เรียงรายกันอยางสวยงาม ใหทานไดเห็นความยิ่งใหญและสงา



 

งามของสุสานที่ยังหาหลักฐานที่แนชัดในการสรางไมได และยังมีเรื่องลี้ลับอีกมากมาย
ใหทานไดศึกษา 

 กรณีที่ทานใดสนใจขี่อิฐ ใหติดตอที่หัวหนาทัวร โดยมีคาบริการประมาณ 10 – 20 
USD และแนะนําใหทานใหทิปแกคนดูแลอิฐคนละประมาณ 1-2 USD  

จากน้ัน ใหทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ มหาสฟงซ (The Great Sphinx) ผูพิทักษ
ครึ่งสิงโต ครึ่งมนุษย สฟงซยักษแหงกีซา ถือเปนสฟงซที่ใหญที่สุดในโลก แกะสลักจาก
หินภูเขากอนขนาดใหญ สันนิฐานวาซึ่งใบหนาของสฟงซอาจจะเปนพระพักตรของฟาโรห
คาเฟรก็ได สฟงซเปรียบเสมือนเปนตัวแทนของกษัตริย หรือเปนสัตวที่มีชาญฉลาดและ
มีพลังเพื่อปกป�องพระศพและทรัพยสมบัติภายในพีรามิดแตเปนที่นาเสียดายที่สวนจมูก
ของสฟงซน้ันไดถูกทําลายเน่ืองจากถูกใชเปนเป�าซอมยิงปนของทหารในเวลาน้ัน 

 
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน พาทานชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปรุส กระดาษแบบแรกของโลก
โดยเรียกชื่อตามวัตถุดิบของการดาษนั่นคือตนปารีรุส หรือตนกก ซึ่งถือเปนภูมิปญญา



 

ทองถิ่นของชาวอียิปตในสมัยนั้นคิดคนขึ้นมาเพื่อใชแทนการบันทึกผานหิน ใชบันทึก
ขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณสําคัญตางๆ ในสมัยอียิปตโบราณ พรอมแวะ
ชม โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม ซึ่งมีกระบวนการการผลิตตามตนตําหรับ สมัยพระนางคลี
โอพัตรา วากันวากลิ่นนํ้าหอมของพระนางคลีโอพัตรานั้น ทําใหบุรุษที่แข็งแกรงอยางจู
เลียส ซีซารยังตองสยบ ใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

        จากนั้นพาทานสู เมืองซัคคารา (Saqqara) ทางตอนใตของกรุงไคโร บริเวณอันเปน
ที่ตั้งของเมืองเมมฟส เมืองหลวงเดิมในสมัยอียิปตโบราณ โดยมีสิ่งสําคัญคือ พีระมิด
แหงแรกของโลกนั่นเอง นําทานชม พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา (Step Pyramid of 
Saqqara) เปนพีระมิดที่อายุเกาแกมาก เปนพีระมิด 4 ชั้น ใชเปนสถานที่ฝงพระศพ
ขอกษัตริย ซอเซอร ในราชวงศที ่ 3 ราว 2600 ปกอนศริสต รอบๆ องคพีรามิดยัง
ประกอบไปดวยวิหาร แทนบูชา หองเก็บของและหองโถง ซึ่งสอดรับและเอื้อประโยชน
หนาที ่ซึ ่งกันและกันอยางลงตัว โดยอิมโฮเทปเปนสถาปนิกผู ออกแบบ มองออกไป
เล็กนอยกันยังมี พีระมิดโคง (Bent Pyramid) เปนตนแบบของพีระมิดแหงกีซาที่คุน
ตากัน โดยแรกเริ่มนั้นสรางโดยตั้งองศาไวที่ 54 องศา แตหลังจากการสรางไปไดระยะ
หนึ่งแลวจึงทราบวาจุดบรรจบของพีระมิดจะสูงกวาที่จะมีความมั่นคง จึงไดเปลี่ยนเปน 
43 องศา จึงทําใหตัวพีระมิดโคงลง แลวถือวาเปนองศาที่ทํามาใชสรางพีระมิดในยุค
หลังท้ังหมด 

 
 
 

คํ่า  บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ ลองไปตามแมนํ้าไนล (DINNER ON 
NILE CRUISE) ดื่มดํ่ากับบรรยากาศอันงดงามยามคํ่าคืนสองฟากฝم�งแมนํ้า พรอมชม



 

และ รวมสนุกกับการแสดงระบําหนาทอง (BELLY DANCE) อันเลื่องชื่อ จากนั้นนํา
ทานเขาสูท่ีพัก 

 
 
ที่พัก     Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเทา ** ระดับ 4 ดาว ** 
 
วันที่สี่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต • ป�อมซิทาเดล • สุเหราโมฮัมเม็ด อาล ี•  
 หมูบานคริสเตียน คอรปติก ไคโร• ตลาดขาน แอล คาลีลี่    
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต (Egyptian Museum) พิพิธภัณฑ
ไคโร เปนพิพิธภัณฑสําคัญ ของ  ประเทศอียิปต พิพิธภัณฑแหงนี้เปนที่เก็บรวบรวมสิ่ง
สะสมและโบราณวัตถุอียิปตโบราณ กวา 120,000 ชิ้น  พรอมชมโลงศพทองคําแท
หนัก 110 กก. พรอมหนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมน และสมบัติสวนตพระองค
อีกมากมาย ของพระองค เชน เตียง บรรทม, รถศึก และสมบัติสําคัญอีกชิ้นที่จัดแสดง
คือ บัลลังกทองที่มีชื่อเสียงของตุตันคามุน  พนักพิงบัลลังกเปนภาพสลัก ที่มเหสี อเคเซ
นามุน เจิมน้ําหอมใหตุตันคามุน  
 
**ไมรวมคาเขาหองมัมม่ีฟาหโรของราชวงศ ราคาประมาณ 180 อิยิปตปอนด** 
 



 

 
 
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม  ป�อมซาลาดีนหรือป�อมซิทาเดล (Citadel)  ป�อมปราการ สมัยอิสลาม
รุงเรืองในอียิปต ป�อมนี้ ถูกสรางขึ้นในป 1176 โดย กษัตริยซาลามดิน โดยใชหินจากป
รามิด แหง กีซา มาสรางกําแพงเพื่อเปนป�อมปราการป�องกันประเทศจากสงครามครูเสด 
ใกลๆ กันเป นที ่ตั ้งของ สุเหร าโมฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali Mosque)  
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใชเวลาในการสรางนานกวา 18 ป นับเปนสุเหราที่ใหญ
และสูงที ่สุดในกรุงไคโรตัวอาคารสรางจากหินอลาบาสเตอร (Alabaster) ผู สราง
ตองการใหมีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แตมีขนาดเล็กกวา ภายใน
สุเหรา ตกแตงดวยโคมไฟระยางดงามตามแบบศิลปะอิสลามอยางสวยงาม 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

เย่ียมชมหมูบานคริสเตียน คอรปติก ไคโร (Ma) เปนศูนยรวมชุมชนคริสเตียนในอียิปต
แหงเดียวของอียิปตซึ่งมี อายุยาวนานนับตั้งแตโรมันเขามามีบทบาทในการจัดการอียิปต 
และถึงแมชาวเปอรเซียจะสามารถยึดครองอียิปตตอจากที่กรุงคอนสแตนตินลมสลาย
แลว แตชุมชมแหงนี้ก็ยังคงอยูจวบจนถึงปจจุบัน มีลูกปลูกสรางสําคัญอยาง โบสถคริสต
เกา โบสถลอย (Hanging Church) โบสถของกรีกออรทอดอกซ แหง St.George  
นอกจากนั้นก็ยังเปนที่ตั้งของ พิพิธภัณฑคอปติค (Coptic museum) ซึ ่งจัดแสดง
ประวัติของศิลปคอปติคจาก สมัย Greco-Roman ถึง ยุคอิสลาม และ โบสถยิว Ben 
Ezra ถือเปนยานเล็กๆ ที่นาเยี่ยมชม 
 

   
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นพาทานเลือกซื้อของฝากนานาชนิด ณ แหลงของฝากที่ใหญที่สุดในไคโรที่ 
ตลาดขาน เอล คารีรี่ (Khan el-Khalili) ไมวาจะเปน เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่อง
ทองแดง ทองเหลือง เครื่องเทศ ขวดนํ้าหอม ของที่ระลึก ของใช ของกิน รานกาแฟ 
มากมาย ซึ่งตลาดแหงนี้นับเปนตลาดที่มีความเกาแกมาก โดยอาคารโดยรอบนั้นสราง
และบูรณะในสมัยสุลตาน Al-Ghuri ตอเนื่องกับตลาดขานนั้นคือ ถนนมุยส (Muizz 
Street) 1 ในถนนสายเกาแกของไคโรซึ ่งองคการสหประชาชาติไดยกยองวาเปน
สถาปตยกรรมอันลํ้าคาของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือของถนนน้ันจะมีประตู Bab 
Zuweila 1 ใน 3 ประตูที่สรางขึ้นในสมัยออตโตมัน ดวยความงามโดยรอบของถนน
แหงน้ีนั้น ทําใหมีคนกลาวขนานนามวา เปน พิพิธภัณฑกลางแจง จากน้ันเดินทางเขาสูที่
พัก 



 

  
 
ที่พัก  Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเทา ** ระดับ 4 ดาว ** 
วันที่หา    ไคโร • กรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน • มาดาบา • เมาทเนโบ • ทะเลเดดซ ี   
05.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม และเตรียมตัวเช็คเอาทออกจากโรงแรม 
07.25 น.  ออกเดินทางสูกรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน โดย EGYPT AIR เท่ียวบิน MS719  

 **  ไมมีอาหารบนเครื่อง** 
08.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอัม

มาน ประเทศจอรแดน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระแลว (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  
นําทุกทานเดินทาง เขาสูเมืองอัมมาน ประเทศจอรแดนจากนั้น นําทานเดินทางสู เมือง 
มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแหงโมเสก ชมโบสถกรีก – ออโธดอกซแหงเซนต
จอรน ถูกสรางในราวป คศ. 600 ยุคของไบแซนไทนชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3  ลานชิ้น แสดงถึงพื้นที่ 
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเลม, แมนํ้าจอรแดน, 
ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ  
 



 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางชม เมาทเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธท่ีตั้งอยูบนเขา
ซึ่งเชื ่อกันวา นาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิตและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวสเดินทาง
จากอิยิปตมายัง เยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑขนาดยอม ภายในเก็บสิ่งของตางๆ ที่ขุดพบ
ภายในบริเวณนี้ พรอมทั้งมีภาพถายตางๆ ภาพถายที่สําคัญคือภาพที่ โป�บ จอรน ปอล 
ที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และไดประกาศใหเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในป ค.ศ. 2000 ชม
อนุสรณไมเทาศักดิ์สิทธิ์แหงโมเสสและพระเยซ ูอิสระทุกทานถายรูป ณ จุดชมวิว โดยใน
วันที่ทองฟ�าแจมใสทานสามารถมองเห็นแมนํ้าจอรแดน,ทะเลเดดซี,เมืองเจอริโก และ
ประเทศอิสราเอลไดจากจุดน้ีอยางชัดเจน 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซี 
เปนทะเลสาบน้ําเค็มขนาดใหญที่ต้ังอยูใน ในระหวางเขตแดนของจอรแดนและอิสราเอล 



 

ถูกจัดใหเปนจุดที่ตํ่าที่สุดในโลก อยูตํ่ากวาระดับนํ้าทะเลราว 800 เมตร ความเค็มของ
ทะเลเดดซีในสวนที่อยูลึกที่สุดมีมากถึง 30 เปอรเซ็นตในขณะที่ความเค็มของทะเล
ทั่วๆไปอยางเชนอาวไทยมีความเค็มเพียงแค 3 เปอรเซ็นตเทานั้น ทําใหไมมีสิ่งมีชัวิต
ใดๆอาศัยอยูทองทะเลแหงน้ี อิสระทุกทานเลนนํ้าทะเลตามอัธยาศัย ทานสามารถ
ลอยตัวไดไมจม (ขอปฏิบัติและขอระวังตางๆในการลงเลนนํ้าทะเลควรฟงคําแนะนําจาก
มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร) 

 
 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก  โรงแรม DEAD SEA RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา ** ระดับ 4 ดาว **  

 อิสระทุกทานเลนน้ําทะเลตามอัธยาศัย 
 

วันที่หก นครเพตรา – กรุงอัมมาน        
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้น นําทานเดินทางสู        

มหานครเพตรา (Petra) ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 
ป ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกแหงใหม จากการตัดสินโดยการ
โหวตจากบุคคลนับลานทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/07/07 ** มหานครหินสีกุหลาบ
แกะสลักโบราณท่ีซอนตัวอยางลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa) หุบเขาท่ีตั้งอยู
ระหวางทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบา ชนกลุมแรกที่เดินทางเขาสูนครเพตราคือพวก 
เอโดไมท ซึ่งเขามาราว 1,000 ป กอนคริสตกาล แตชนเผาที่สรางเมืองเพตราขึ้นมานั้น
คือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาล คนกลุมน้ีสกัดผาหินทรายเปนที่อยู



 

อาศัย และนครแหงนี ้เดิมนั้นเปนนครแหงการคาขนาดใหญ ซึ ้งตอมาถูกละทิ้งเปน
เวลานานกวา 700 ป จนเมื่อเมื่อนักสํารวจชาวสวิตเซอรแลนดโยฮันน ลุค วิก บวรก ได
คนพบนครศิลาแหงนี ้ ในป ค.ส 1812 และไดนําไปเขียนในหนังสือชื ่อ Travel in 
Syria จําทําใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 

 
 
 
 

 
 
จากนั้นนําทานชมมหานครเพตรา ** สําหรับการเขาชมทางทัวรไดจัดใหทานนั่งมา
เพื่อเขาชมเมืองเพตรา (รวมในคาบริการแลว และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิป
ใหแกคนจูงมา ทานละ 5 USD/ตอทาน/ตอเที่ยว – ไมรวมคาบริการขี่ลา 15-20 
USD/ทาน,-ขี่อูฐ 30 USD/ทาน,นั่งรถมา 40 USD/คันนั่งได 2 ทาน ราคาแลวแต
ความสามารถในการตอลอง หรือกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) เมื่อลัดเลาะไปตามพื้น
หินและทรายกวา 800 เมตร ที่จะมุงหนาไปในเสนทางมหัศจรรยที ่ทางเขาออกของ 
เมืองเพตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกวา ซิค (Siq) เปนหุบเขาสูง 250 ฟุต และทอด
คดเคี้ยวไปบนเสนทางที่พาดผานเขาไปถึงใจกลางเมือง เกิดจากการถูกนํ้าซัดกัดกรอน
จนเกิดเปนชองทางเดินเล็กๆ ระหวางหุบเขา ความสวยงามของหุบเขาทั้งสองดาน 
สวยงามดวยสีสันของหินสีตางๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ชมรองรอยซากปรักหักพังที่ยัง
มีรองรอยใหเห็นการจัดการเร่ืองการชลประทานใน การลําเลียงน้ําจากแหลงน้ําภูเขาเขา
สูตัวเมืองไดอยางนาทึ่ง และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขาอีกมากมาย จากนั้นเขา
เขตหนาผาสูงชันสองขางทางสู มหานครแหงศิลาทรายสีชมพู ตื่นตา ตื่นใจกับความ
สวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู ที่นี่เคยใชเปนสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรเร่ือง อินเดียนา โจนส ภาค 3 ขุมทรัพยสุดขอบฟ�า มหาวิหารแกะสลักเสลา
จากภูเขาอยางกลมกลืนไดสัดสวนและสวยงามนาอัศจรรย เปนอาคาร 2 ชั้น ประดับ 
ดวยเสาแบบคอรินเทียนสและรูปคน ซึ่งสลักขึ้นจากเขาบริเวณกลางเมือง วากันวา
เปนคลังที่เก็บสมบัติของฟาโรห 



 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทุกทานเดินทางสู กรุงอัมมาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทุกทานเดินทางเขาสูที่พัก 
ที่พัก  โรงแรม SARAY HOTEL หรือเทียบเทา ** ระดับ 4 ดาว ** 

 
วันที่เจ็ด กรุงอัมมาน - นครเจอราช – ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน    
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานแวะชมผลิตภัณฑที่ทําจากเดดซี เชน โคลนพอกตัวพอกหนา สบู ครีม และสินคา
อื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นเดินทางสู เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา 
(Jerash) หรือ ปอมเปอีแหงตะวันออก ตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองหลวงอัมมาน 
เปนอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานวาถูกสราง ราว 200 – 
100 ปกอนคริสตกาล นําทานชม โอวัลพลาซา (Oval Plaza) สถานที่พบปะสังสรรค
ของชาวเมือง เจราช ถ ูกสร างขึ ้นในศตวรรษที ่ ล อมรอบดวยเสา คอรินเทียม 
(Corinthium) กวา 160 ตน เสาเหลานี้ไดกลายเปนจุดถายรูปที่ไดรับความนิยมมาก 
ชมซุมประตูกษัตริยเฮเดรียน ถูกสรางขึ ้น 129 ป หลังคริสตกาล เปรียบเสมือน
เครื่องหมายแหงจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยูทางทิศใตของเขตเมืองใหม อีกหน่ึงที่
เที ่ยวชื่อดังแหงเมืองโรมันโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต ซึ ่งจุผู ชมไดถึง 
3,000 คน อัศจรรยตรงเราสามารถทดสอบฟงเสียงสะทอนของตัวเองจากจุดสะทอน
กลางโรงละคร ดวยการพูดเบาๆ เทานั้น เสียงก็จะยอนกลับมาเขาหูเราอยางเหลือเชื่อ 
ชมวิหารอารเทพีอารเทมิส เปนเทพีประจําเมืองเจอราช 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

จากน้ัน นําทานเดินทางสูกรุงอัมมาน ตั้งอยูบนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร
มากกวา 6,000 ป ชม ป�อมปราการแหงกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสราง 

 
 
 
 
 
 
 

ขึ้นเพื่อเปนจุดสังเกตเหตุบาน การเมืองตางๆรอบเมือง อิสระทุกทานชมบรรยากาศและ
ถายรูป มีจุดถายรูปที่สวยโดยมีฉากหลังเปน โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญที่สุดใน
จอรแดน ที่จุผูชมไดถึง 6,000 คน และตึกรามบานชอง ที่สรางบนภูเขาสูงอันเปนที่
แปลกตา ชม วิหารเฮอรคิวลิส ที่สันนิษฐานวาถูกสรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 161-180
สมัยโรมัน จากนั้นใหทุกทานอิสระเลือกชม ชอปปم�งสินคาพื้นเมือง และของที่ระลึก ได
เวลาสมควรนําทุกทานดินทางสูสนามบิน 

19.10 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงไคโร ประเทศอียิปห  โดยสายการบิน Egypt Air เที่ยวบิน    
ที่ MS 702 

20.35 น.ถึงสนามบินไคโร นําทุกทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือบินตอกลับไปยัง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
23.30 น.ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการ Egypt Air เที่ยวบินที่ MS 960 ** 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
วันที่แปด สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ         
 

------------------------------------------------------ 
 

ในกรณีที่ทานไดทําการจองไฟลทบินภายในประเทศ หรือระหวางประเทศ ที่ตรงกับวัน
เดินทางที่ไดทําจองไวกับบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบกอนชําระเงินคาตั๋ว
ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 
๏          รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความปลอดภัย

ของลูกคาเปนหลัก 
๏ ในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือกําหนดตามจํานวนยืนยันออก

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขนาดของยานพาหนะที่ใช
ในการทองเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย อียิปต จอรแดน 8 วัน 5 คนื 

โดยสายการบินอียิปตแอร (MS) 

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน ผูใหญ 

เด็กอายุ 2-
11 ป พักกับ 

ผูใหญ 1 
ทาน  

(เตียงเสริม) 

เด็กอายุ 2-
11 ป พักกับ 

ผูใหญ 2 
ทาน  

(ไมเตียง
เสริม) 

พักเด่ียว 

08 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63 MS961 / 
MS960 
MS719 / 
MS702 

63,900 63,900 62,900 7,500 

14 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 63,900 63,900 62,900 7,500 

** คณะเดินทางจํานวน 20 ทานตอกรุป** 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ในกรณีลูกคามีตั๋วแลวหักออก 20,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุ ป (BKK-CAI-BKK) 
สายการบินอียิปตแอร EGYPT AIR (MS) และตั๋วบินภายใน (CAI-AMM-CAI) 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง) 

 คาวีซา On Arrival เขาประเทศจอรแดน 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ



 

 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง  
( หมายเหตุ : คาประกันอุบัติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และผูใหญที่มี
อายุมากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯ จะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ง
ของสัญญาฯ) 

อัตราคาบริการไมรวม 
        ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
            คาวีซาอียิปต 3,000 บาท / ทาน 
        คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
        คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
        คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร อินเตอรเน็ต,

มินิบาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
         คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

         คาทิปคนขับ ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม (ทานละ 80 USD) 
 • คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น อียิปห - ทานละ 4 USD / ทาน / วัน  
               (คิดเปน 4 วัน = 16 USD) 
 จอรแดน - ทานละ 4 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 3 วัน = 12 USD) 
 • พนักงานขับรถ  อียิปห - ทานละ 4 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 3 วัน = 12 USD) 
  จอรแดน  - ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 3 วัน = 9 USD) 
 • คาทิปหัวหนาทัวร - ทานละ 4 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 8 วัน = 32 USD) 



 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัท

จะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม 
เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่
เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคา

มัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 
กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ ึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป
แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตาม
ความเปนจริง 

 
เงื่อนไขอื่น ๆ : 
 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน, 

ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือ
ชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การรับผิดชอบทุกกรณี 

 



 

โรงแรมที่พักและสถานทีทองเที่ยว 
 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณี

เดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 
Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับทานมากกวา  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพัก
แบบเดี่ยว Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปตนั้น อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐาน
ระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเปน
การรับรองมาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศอียิปต
เทานั้น ไมสามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หาม
เปยกนํ้า หามสแตมป�ตัวการตูนหรือสแตมป�อยางอื่นที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากรของ
ประเทศนั้นๆ เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญอยางยิ่ง ไมเชนน้ันพาสปอรตของทานจะ
ไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุก
กรณี 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการ
บินยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานท้ังจากไทย
และตางประเทศซึ ่งอยู นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง



 

ธรรมชาติ (ซึ ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื ่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุ ปที ่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที ่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทัวร  



 

 กรณีมี “คดีความ” ที ่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ ่งเปนสิ ่งที่อยู เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง

ถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 
 
 เอกสารการขอวีซาประเทศอียิปต 
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน และมีหนาวางไมนอยกวา 3 หนา  

ถามีหนังสือเดินทางเลมเกา ที ่เคยไดรับ วีซาจากประเทศในกลุ มเชงเกน หรือวีซา
ประเทศ อ่ืนๆ ใหทานแนบมาดวย 

2. รูปถายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไมเกิน 6 เดือน  หามถาย
ดวยตัวเอง   
รูปจะตองเปนภาพหนาตรง  กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสอง
ขาง  หามสวมแวนหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส  หามสวมแวน และหาม
ตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา 
ที่ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาที่เกิน 6 เดือน
แลว ทานตองถายรูปใหม และโปรดเลือกเสื้อผาที ่ไมซํ ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ 



 

เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไป
ถายรูปและตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 

3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล 
6. ใบสมรส,ใบหยา,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป )  
7. หลักฐานการทํางาน 
 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบ

กิจการ  (คัดลอกไวไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซา)  แปลเปนภาษาอังกฤษ  
 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา (ทพ.

4), (พค. 0403) 
 กรณีผูเดินทางเปนพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัว

จริง) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอรต ตามพาสปอรต ตําแหนง เงินเดือน  ระยะเวลา
วาจาง  วันที่ไดรับอนุมัติใหลา  (ใหใช “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไมตอง
ระบุชื่อสถานทูตในการยื่น ) 

 กรณีที่เปนขาราชการ: ใชหนังสือรับรองจากหนวยงานที่สังกัด(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับ
จากวันที่ยื่นวีซา) 

 กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ตองแนบสําเนาบัตรขาราชการบําเหน็จบํานาญ 
 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยู

และระบุชั้นปที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซา) 
 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนําตัวชี ้แจงสถานะและรายไดของตัวเองเปน

ภาษาอังกฤษ 
** ในกรณีที่ เด็กอายุตํ่ากวา 20  ป ** 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ:เดินทางตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไมใชบิดาและมารดา บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม 

ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ เทานั้นและใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร มี
ความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 



 

 เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ
เทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 ในกรณีที ่บิดามารดา ไดแยกทางกันนั้น จําเปนที ่ บิดา หรือ มารดา จะตองแสดงหนังสือ 
ปกครองบุตรที่ถูกตองทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พรอม แปลเปนภาษาอังกฤษ  หรือ ถาในกรณี
ทะเบียนหยา ระบุชัดเจนวา ผูเยาว อยูอํานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแทนกัน
ได พรอม แปลเปน ภาษา อังกฤษ พรอมใบสูติบัตร ของผู เยาว เพื ่อใชในการเชี ่ยมโยง
ความสัมพันธ 

 หลักฐานทางการเงิน   
สําเนา BOOK BANK สวนตัวยอนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank 

Guarantee)  ซึ่งจะตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน ดังน้ี 
● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it 

may concern (ไมตองระบุสถานทูต) โดยตองเปนฉบับจริงและระบุจํานวนเงินมี ซึ่งจะตอง
ออกจดหมายมาไมเกิน  30   วันนับจากวันที ่จะยื ่นวีซา พรอมทั ้งสําเนา BOOK BANK 
ยอนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือตองมี 6 หลักขึ้นไป ตอ 1 ทาน และอัพเดทยอดเงิน ณ 
เดือนปจจุบันที่ยื่นวีซา (ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ 

หาม!!! ทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด! 
● กรณีเงินฝากประจํา ที่ไมสามารถปรับยอดได ทานตองขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทาง

ธนาคาร (STATEMENT) โดยใหธนาคารระบุวาทานมีเงินคงอยูในบัญชีฝากประจํา (ออก
จดหมายรบรองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) และในการขอหนังสือรับรองตองมีอายุไมเกิน 30 วัน 
นับจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา และ ใหแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํายอนหลังมาดวย 

(สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 
ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
● จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย (ภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
●  หลักฐานแสดงความสัมพันธ ของผู  เดินทางกับผู รับรองค าใช จ าย เช น ทะเบ ียนบาน,              
สําเนาทะเบียนสมรส 

-  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได 



 

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพื ่อนและสามีภรรยาที ่ไมไดจดทะเบียนสมรสและไมมีบุตร ไมสามารถรับรอง
คาใชจายใหกันได 
- ปู�, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได 

●  กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ของผูรับรองคาใชจายพรอมทั้งอัพเดท
ยอดเงิน ณ เดือนปจจุบัน (ไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา)และหนังสือรับรองเงิน
ฝากที่ออกใหโดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตองระบุชื่อผูเดินทาง ที่ตองการจะ
รับรองคาใชจาย 

 
**  หมายเหตุ ** 
 วีซาอียิปตไมตองแสดงตัว ณ สถานฑูต 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  20-30 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาที่กําหนด         
 ระหวางพิจารณาทางสถานฑูตจะไมเก็บเลมไว 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
 การพิจารณาผล VISA ขึ ้นอยู กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน

เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวก
ในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 

 
ขอมูลคํารองขอย่ืน วีซา ประเทศอียิปต 
*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 
ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  

.......................................................................................................................................         
(ตามหนาพาสปอรต) 
ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล )  
………………………………………………….………………………………………………………. 



 

สถานะภาพ :  แตงงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หยาราง / DIVORCE  
(สมรสโดยไมไดจดทะเบียน โปรดระบุวันที่ ...........................) 
ศาสนา/RELIGION 
.............................................................................................................................................................         
ที่อยู/ADDRESS :……………………………... หมูที่................  ตรอก/ซอย.....................................  
 ตําบล/แขวง.......................................  
อําเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................  
รหัสไปรณีย .............................................. 
เบอรมือถือ * .........................................................................     
E-MAIL: * ....................................................................... 
ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 
ชื่อสามี/ภรรยา ..................................................................................  
วันเกิด คูสมรส  ................................. 
สัญชาติ........................................ 
สถานที่เกิด......................................................................... อายุ ..................................     
เบอรโทร ................................................................ 
 
 
มีบุตร จํานวน ........................................... คน  
1. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด..................................... 
จังหวัดที่เกิด.................................. 
2. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด..................................... 
จังหวัดที่เกิด.................................. 
3. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด..................................... 
จังหวัดที่เกิด.................................. 
มีพ่ี หรือ นอง รวม ......................................... คน  
1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ........................................... 



 

อาชีพ....................................................  
ที่อยูปจจุบนั.......................................................................................................... 
 
2. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ........................................... 
อาชีพ....................................................  
ที่อยูปจจุบัน........................................................................................................... 
3. . ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด .......................................... 
อาชีพ....................................................  
ที่อยูปจจุบัน............................................................................................................ 
ประวัติการศกึษา (PROFESTION INFORMATON) 
ระดับการศึกษา .......................................................  
สถานที่จบการศึกษา ........................................................................... 
ประวัติการทํางาน (PROFESTION INFORMATION ) 
อาชีพ /OCCUPATION : 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ลักษณะงานที่ทํา 

................................................................................................................................................... 
เบอรโทรติดตอ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู/ADDRESS : .......................................  หมูที่................  ตรอก/ซอย.....................................   
ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต................................................  
จังหวัด ..................................................  
รหัสไปรณีย .......................................................... 



 

ทานเคยไดรับวีซาประเทศใดใน 3 ป หรือ ไม 
...................................................................................................................... 

หากเคยมีวีวีซาประเทศใดภายใน 3 ป ไดรับจากสถานทูตประเทศอะไร 
...........................................................................................................  
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม                            เคย               ไมเคย  
หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ   
........................................................................................................................................... 
 ช่ือ/นามสกุล ผูติดตอที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)  
................................................................................................................................................. 
ที่อยู/ADDRESS : ......................................หมูท่ี................  ตรอก/ซอย............................................  
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวัด ............................................  
รหัสไปรณีย ..................................................... 
เบอรมือถือ  ......................................................................... 
E-MAIL : ...................................................................................... 
 
 


