
 

BHT9192952 มหศัจรรย ์EGYPT JORDAN ชม 2 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น.  พร้อมกนัท่ี อาคารผุโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EGYPT AIR ประตู 8 เคาน์เตอร์ 

Q โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วันท่ีสอง สนามบินนานาชาติไคโร • อเลก็ซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่งอเล็กซาน 
                                เดรีย • สุสานแห่งอเลก็ซานเดรีย • เสาปอมเปย์      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
00.50 น. บินลดัฟ้าไปยงั กรุงไคโร ประเทศอียิปห์ ดว้ยเท่ียวบิน MS 961 ** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** มีจุดก าเนิด

แห่งอารยธรรมของโลก สู่ประเทศท่ีคร้ังหน่ึงเคยยิง่ใหญ่ท่ีสุด และยงัไม่สามารถคน้หาค าตอบไดใ้นหลายเร่ืองท่ี 

ประเทศอยีิปต์ 

 

 

 

 

 

05.50  ถึง สนามบินนานาชาติไคโร เมืองหลวงของประเทศ ผ่านท่ีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศ

ไทย 5 ชม.)   

 พาท่านเข้าสู่โรงแรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุ่งหน้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองท่าส าคญัของอียิปต์ตั้งแต่ในยุคโบราณ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศในปัจจุบนั ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศริมกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงถือเป็นจุดท่ีแม่น ้ า

ไนลส้ิ์นสุด โดยอเลก็ซานเดรียนั้นมีช่ือในประวติัศาสตร์ในช่วงประมาณ 332 ปี ก่อนศริสตกาล ตรงกบัสมยัมหาราชท่ี



ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในยุคของกรีก นั่นคือกษตัริยม์าซิโดเนีย อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 และยงัเคยเป็นสถานท่ีตั้งของประภาคาร

ฟาโรสแห่งอเลก็ซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  

ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ในส่ิงปลูกสร้างท่ีจกัรวรรดิโรมนัทิ้งไวใ้นช่วงศตวรรษท่ี 2 และไดมี้

การปรับปรุงแกไ้ขจากความทรุดโทรมมาโดยตลอด จนท่ีท่านจะไดเ้ห็นในปัจจุบนันั้น จะเป็นรูปแบบท่ีสร้างขึ้นมา

ใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 4  ซ่ึงถือวา่มีเพียงแห่งเดียวในอียิปตเ์ท่านั้น ประกอบไปดว้ยอฒัจนัทน์หินอ่อนสีขาวและสีเทา

จ านวน 13 ชั้น เวน้แต่ชั้นแรกท่ีท าจากหินแกรนิตเพื่อสร้างความแข็งแรงของโครงสร้าง เรียงตวัในลกัษณะของเกือก

มา้ สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 700 – 800 คน  

จากนั้น ใหท้่านได ้ถ่ายรูปกบั ป้อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) สร้างขึ้นราวศตวรรษท่ี 15 ติดกบัทะเลเมดิ 
เตอร์เรเนียน โดยสุลต่านเคตเบยแ์ห่งอาณาจกัรออตโตมนั ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในดินแดน
แห่งลุ่มแม่น ้ าไนล ์บนพื้นท่ีเดิมของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย แต่ในวนัท่ี 11 ก.ค. 1882 นั้นป้อมปราการ
หลังน้ีถูกทิ้งระเบิดจากกองทัพของสหราชอาณาจักร และถูกทิ้งไว้จนรัฐบาลมีค าสั่งให้บูรณะในปี 1952 และ
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑท์างทะเลและนาวิกโยธิน 



 ถ่ายรูปด้านหน้า หอสมุดแห่งอเลก็ซานเดรีย (Library of Alexandria) ท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นแหล่งวิทยาการแห่งแรก

ของโลก เน่ืองจากเป็นท่ีเก็บต าราเรียน วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบนัทึกต่างๆ บนกระดาษปาปิรุสเมืองกวา่ 2,000 

ปีมาแลว้ สันนิษฐานว่าจะเป็นแหล่งการเรียนการสอนท่ีมีแบบแผนแห่งแรกๆ ของโลก ว่ากนัว่าในสมยัของพระเจา้อ

เล็กซานเดอร์มหาราชนั้น อเล็กซานเดรียเป็นศูนยร์วมของปัญญาชนชาวกรีกจากการท่ีมีต าราต่างๆ มากมายในการ

คน้ควา้หาความรู้ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีหอสมุดแห่งน้ีถูกเผาท าลายในยุคของพระนางคลีโอพตัรา เอกสารส่วนมากถูก

ท าลายไปจนหมดส้ิน  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 พาท่านชม สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) ค าว่าคาตาโกมบ์นั้น หมายถึงสุสานใตดิ้นท่ี

มนุษยส์ร้างขึ้น โดยเป็นค าท่ีมีในสมยัจกัรวรรดิโรมนั 
ประกอบกบัเป็นสุสานแบบท่ีโรมนันิยม จึงสันนิษฐาน
ว่าคาตาโกมบ์แห่งอเล็กซานเดรียสร้างขึ้ นในช่วง
ศตวรรษท่ี 1 – 2 ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีนั้นเป็นอีก 1 รูปแบบ
ของสุสานของกษตัริยอี์ยิปต์ นอกเหนือจากรูปแบบพี
รมิด และแบบวิหารท่ีเจาะเขา้ไปในเขา สุสานแห่งน้ี
นั้นถูกค้นพบโดยบังเอิญเม่ือปี 1900 หลังจากลาลาก
เกวียนหล่นลงไปในสุสานแห่งน้ี โดยภายในนั้นจะถูก
แบ่งออกเป็น 3 ชั้น เป็นชั้นปลงศพ ชั้นฝังศพ และชั้น
ส าหรับเป็นท่ีรวมญาติของผูเ้สียชีวิต คาดว่าในยุคหลงั



ใชเ้ป็นท่ีฝังศพของชาวโรมนัดว้ย เน่ืองจากมีการขดุคน้พบศพเป็นจ านวนมากกวา่ 50,000 ศพ 
ถดัไปไม่ไกลนั้นจะมี เสาปอมเปย์ (Pompey's Pillar) เสาตน้น้ีตั้งตามช่ือสหายคนสนิทของจูเลียส ซีซาร์ ผูน้ าของสาธารณรัฐ

โรมนั และเป็น 1 ใน 3 กงสุลใหญ่ของสาธารณรัฐ ท่ีในตอนหลงันั้นเป็นศตัรูกนัและไดห้ลบหนีมาท่ีน่ีก่อนถูกชาวเมืองสังหาร 
ตวัเสาสร้างดว้ยหินแกรนิตแดงเพียงกอ้นเดียวจากเมืองอสัวานทางตอนใตข้องอียปิตสู์งประมาณ 20.46 เมตร หัวเสาโรมนัแบบ
คอรินเทียสนั้นสร้างต่อเติมเขา้มาในปี 297 เพื่อร าลึกถึงชยัชนะท่ีจกัรพรรดิไดโอคลีเชียนมีต่อสงครามจลาจลในอเลก็ซานเดรีย 

 
 

ค ่า     บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพกั  Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่า ** ระดบั 4 ดาว ** 

วันท่ีสาม มหาพรีะมิดแห่งกซ่ีา •  จุชมวิวพาโนราม่า •  มหาสฟิงซ์  ศูนย์สาธิตท ากระดาษปาปิรุส และน ้าหอม • พรีะมิดแห่งซัค
คาร่า           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านชม มหาพีระมิดแห่งกีซ่า (3 Great Pyramids of Giza) ด้านนอก อนัประกอบไปดว้ย มหาพีระมิดคูฟู มหา
พีระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือเป็นกลุ่มพีมิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในอียปิต์ และถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุค
โบราณเพียงหน่ึงเดียวท่ียงัสามารถขา้มกาลเวลามาจนถึงปัจจุบนั โดยพีระมิดนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีบรรจุพระ
บรมศพของ 3 กษตัริย ์ไดแ้ก่  คีออปส์(CHEOPS) หรือ คูฟู  , พีระมิดแห่งท่ีสอง คือ พีระมิดของคาเฟร (โอรสของคูฟู) 



และแห่งท่ีสาม พรีะมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มีขนาดลดหลัน่กนัไป องคพ์ีระมิดท่ีสูงสุดนั้นเคยมีความสูงถึง 
147 เมตร แต่พงัทลายลงมีเหลือ 134 เมตร สร้างขึ้นเม่ือก่อนคริสตกาล 

 
 

ประมาณ 2,500 ปี นบัอายจุนถึงปัจจุบนัก็กวา่ 4,500 ปี ใชเ้วลาในการสร้างประมาณ 20 ปี ซ่ึงนบัวา่สร้างเสร็จเร็วมากถา้
เทียบกับขนาดและการเคล่ือนยา้ยหินท่ีเป็นส่วนประกอบของมหาพีระมิด โดยก้อนหินท่ีใช้น ามาสร้างนั้น พบว่ามี
ลกัษณะและองค์ประกอบใกลเ้คียงกบัก้อนหินของเมืองอสัวาน ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องของไคโรกว่า 860 กิโลเมตร 
วิศวกรและนักโบราณคดีค านวณด้วยวิธีปกติ พบว่าตอ้งใช้เวลาถึง 65 ปี ในการยา้ยก้อนหินไปยงัจุดท่ีตั้งของมหา
พีระมิดทั้ง 3 น้ี  ถือเป็นพีระมิดท่ียิง่ใหญ่และสมบูรณ์ท่ีสุดในอียปิต ์การสร้างพีระมิดขึ้นมาเป็นยอดแหลมนั้น  ซ่ึงช้ีไปท่ี
ดวงดาวต่างๆ นั้นก็เพราะว่าชาวอียิปตเ์ช่ือว่า ดวงวิญญาณของฟาโรห์จะใชย้อดน้ีเป็นเส้นทางเช่ือมเสด็จระหว่างโลกน้ี
กบัโลกหน้า เพราะชาวไอยคุปตเ์ช่ือว่าพีระมิดคือส่ิงเช่ือมโยงระหว่างฟาโรห์ท่ีส้ินพระชนม์ไปแลว้กบัอาณาจกัรของ
พระองค ์และจะกลบัมายงัร่างเดิมของพระองค ์จึงไดมี้การน าทรัพยส์มบติัมากมายเหลือคณาพร้อมขา้ราชบริพาล ฝังไป



พร้อมกบัร่างของพระองค์ เพื่อให้พระองคไ์ดใ้ชใ้นวนัท่ีกลบัคือสู่ร่าง นอกจากมหาพีระมิดทั้ง 3 แลว้ แต่ละพีระมิดยงั
มีพิระมิดบริวาร อีกพีระมิดละ 3 องค ์บา้งก็สันนิษฐานกนัวา่เป็นพีระมิดของพระมเหสีของแต่ละพระองค ์  

จากนั้น พาท่านสู่ จุดชมวิวพาโนรามา ให้ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก นับเป็นจุดท่ีท่านจะได้เห็นพีระมิดทั้ง 3 เรียงรายกนัอย่าง
สวยงาม ให้ท่านไดเ้ห็นความยิ่งใหญ่และสง่างามของสุสานท่ียงัหาหลกัฐานท่ีแน่ชดัในการสร้างไม่ได้ และยงัมีเร่ืองล้ี
ลบัอีกมากมายใหท้่านไดศึ้กษา  

 

 กรณีท่ีท่านใดสนใจขี่อฐิ ให้ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าบริการประมาณ 10 – 20 USD และแนะน าให้ท่านให้ทิปแก่คน

ดูแลอฐิคนละประมาณ 1-2 USD  

 

จากนั้น ใหท้่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบั มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx) ผูพ้ิทกัษค์ร่ึงสิงโต คร่ึงมนุษย ์สฟิงซ์ยกัษแ์ห่งกีซ่า ถือ
เป็นสฟิงซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แกะสลกัจากหินภูเขากอ้นขนาดใหญ่ สันนิฐานว่าซ่ึงใบหน้าของสฟิงซ์อาจจะเป็นพระ
พกัตร์ของฟาโรห์คาเฟรก็ได ้สฟิงซ์เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของกษตัริย ์หรือเป็นสัตวท่ี์มีชาญฉลาดและมีพลงัเพื่อ
ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบติัภายในพีรามิดแต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีส่วนจมูกของสฟิงซ์นั้นไดถู้กท าลายเน่ืองจากถูกใช้
เป็นเป้าซอ้มยงิปืนของทหารในเวลานั้น 



 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น พาท่านชม การสาธิตและผลติกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรียกช่ือตามวตัถุดิบของการดาษนัน่คือตน้

ปารีรุส หรือตน้กก ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวอียปิตใ์นสมยันั้นคิดคน้ขึ้นมาเพื่อใชแ้ทนการบนัทึกผา่นหิน ใช้
บนัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ในสมยัอียปิตโ์บราณ พร้อมแวะชม โรงงานผลติหัวน ้าหอม 
ซ่ึงมีกระบวนการการผลิตตามตน้ต าหรับ สมยัพระนางคลีโอพตัรา วา่กนัวา่กล่ินน ้าหอมของพระนางคลีโอพตัรานั้น ท า
ใหบุ้รุษท่ีแขง็แกร่งอยา่งจูเลียส ซีซาร์ยงัตอ้งสยบ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

จากนั้น  พาท่านสู่ เมืองซัคคาร่า (Saqqara) ทางตอนใตข้องกรุงไคโร บริเวณอนัเป็นท่ีตั้งของเมืองเมมฟิส เมืองหลวงเดิมใน

สมยัอียปิตโ์บราณ โดยมีส่ิงส าคญัคือ พีระมิดแห่งแรกของโลกนัน่เอง น าท่านชม พรีะมิดขั้นบันไดซัคคารา (Step 

Pyramid of Saqqara) เป็นพีระมิดท่ีอายุเก่าแก่มาก เป็นพีระมิด 4 ชั้น ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของ กษตัริย ์ซอเซอร์ 

ในราชวงศท่ี์ 3 ราว 2600 ปีก่อนศริสต รอบๆ องคพ์ีรามิดยงัประกอบไปดว้ยวิหาร แท่นบูชา หอ้งเก็บของและห้องโถง 

ซ่ึงสอดรับและเอ้ือประโยชน์หนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนัอยา่งลงตวั โดยอิมโฮเทปเป็นสถาปนิกผูอ้อกแบบ มองออกไป

เลก็นอ้ยกนัยงัมี พรีะมิดโค้ง (Bent Pyramid) เป็นตน้แบบของพีระมิดแห่งกีซ่าท่ีคุน้ตากนั โดยแรกเร่ิมนั้นสร้างโดยตั้ง

องศาไวท่ี้ 54 องศา แต่หลงัจากการสร้างไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้จึงทราบวา่จุดบรรจบของพีระมิดจะสูงกวา่ท่ีจะมีความ

มัน่คง จึงไดเ้ปล่ียนเป็น 43 องศา จึงท าใหต้วัพีระมิดโคง้ลง แลว้ถือวา่เป็นองศาท่ีท ามาใชส้ร้างพีระมิดในยคุหลงัทั้งหมด 



 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ ล่องไปตามแม่น ้าไนล์ (DINNER ON NILE CRUISE) ด่ืมด ่ากบับรรยากาศ

อนังดงามยามค ่าคืนสองฟากฝ่ังแม่น ้า พร้อมชมและ ร่วมสนุกกบัการแสดงระบ าหน้าท้อง 

(BELLY DANCE) อนัเล่ืองช่ือ จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั  Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่า ** ระดบั 4 ดาว ** 

วันท่ีส่ี พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติอยีิปต์ • ป้อมซิทาเดล • สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาล ี• หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร  
                                • ตลาดข่าน แอล คาลลีี ่   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



เดินทางไปยงั พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) พิพิธภณัฑ์ไคโร เป็นพิพิธภณัฑ์ส าคัญ ของ  
ประเทศอียิปต ์พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวมส่ิงสะสมและโบราณวตัถุอียิปตโ์บราณ กว่า 120,000 ช้ิน  พร้อมชม
โลงศพทองค าแทห้นัก 110 กก. พร้อมหน้ากากทองค า ของฟาโรห์ตุตนัคาเมน และสมบติัส่วนตพระองค์อีกมากมาย 
ของพระองค์ เช่น เตียง บรรทม, รถศึก และสมบติัส าคญัอีกช้ินท่ีจดัแสดงคือ บลัลงัก์ทองท่ีมีช่ือเสียงของตุตนัคามุน  
พนกัพิงบลัลงักเ์ป็นภาพสลกั ท่ีมเหสี อเคเซนามุน เจิมน ้าหอมใหตุ้ตนัคามุน  

**ไม่รวมค่าเข้าห้องมัมมี่ฟาห์โรของราชวงศ์ ราคาประมาณ 180 อยิิปต์ปอนด์** 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



น าท่านชม  ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel)  ป้อมปราการ สมยัอิสลามรุ่งเรืองในอียิปต ์ป้อมน้ี ถูกสร้างขึ้น
ในปี 1176 โดย กษตัริยซ์าลามดิน โดยใชหิ้นจากปิรามิด แห่ง กีซ่า มาสร้างก าแพงเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกนัประเทศ
จากสงครามครูเสด ใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้งของ สุเหร่าโมฮัมหมัด อาล ี(Muhammad Ali Mosque)  ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวกรีก ใชเ้วลาในการสร้างนานกวา่ 18 ปี นบัเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุงไคโรตวัอาคารสร้างจากหินอลาบา
สเตอร์ (Alabaster) ผูส้ร้างตอ้งการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ท่ีอิสตนับูล แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในสุเหร่า 
ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลามอยา่งสวยงาม 

 



เยี่ยมชมหมู่บา้นคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร 

(Ma)  เป็นศูนย์รวมชุมชนคริสเตียนใน

อียปิตแ์ห่งเดียวของอียปิตซ่ึ์งมี อายยุาวนาน

นับตั้ งแต่โรมันเข้ามามีบทบาทในการ

จัดการอียิปต์ และถึงแม้ชาวเปอร์เซียจะ

สามารถยึดครองอียิปต์ต่อจากท่ีกรุงคอนส

แตนตินล่มสลายแล้ว แต่ชุมชมแห่งน้ีก็

ยงัคงอยู่จวบจนถึงปัจจุบนั มีลูกปลูกสร้าง

ส าคัญอย่าง โบสถ์คริสต์เก่า โบสถ์ลอย 

(Hanging Church) โบสถข์องกรีกออร์ทอดอกซ์ แห่ง St.George  นอกจากนั้นก็ยงัเป็นท่ีตั้งของ พิพิธภัณฑ์คอปติค 

(Coptic museum) ซ่ึงจดัแสดงประวติัของศิลปคอปติคจาก สมยั Greco-Roman ถึง ยุคอิสลาม และ โบสถ์ยิว Ben 

Ezra ถือเป็นยา่นเลก็ๆ ท่ีน่าเยีย่มชม 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นพาท่านเลือกซ้ือของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากท่ีใหญ่ท่ีสุดในไคโรท่ี ตลาดข่าน เอล คารีร่ี (Khan el-
Khalili) ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง เคร่ืองเทศ ขวดน ้าหอม ของท่ีระลึก ของใช ้ของ
กิน ร้านกาแฟ มากมาย ซ่ึงตลาดแห่งน้ีนบัเป็นตลาดท่ีมีความเก่าแก่มาก โดยอาคารโดยรอบนั้นสร้างและบูรณะในสมยั
สุลต่าน Al-Ghuri ต่อเน่ืองกบัตลาดข่านนั้นคือ ถนนมุยส์ (Muizz Street) 1 ในถนนสายเก่าแก่ของไคโรซ่ึงองค์การ
สหประชาชาติไดย้กยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่าของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือของถนนนั้นจะมีประตู Bab 
Zuweila 1 ใน 3 ประตูท่ีสร้างขึ้นในสมยัออตโตมนั ดว้ยความงามโดยรอบของถนนแห่งน้ีนั้น ท าให้มีคนกล่าวขนาน
นามวา่ เป็น พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ จากนั้นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
  

 
 
 
 
 
 

 
ท่ีพกั  Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่า ** ระดบั 4 ดาว ** 

วันท่ีห้า ไคโร • กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน • มาดาบา • เม้าท์เนโบ • ทะเลเดดซี   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 
05.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม และเตรียมตวัเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 



07.25 น.  ออกเดินทางสูก่รุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดย EGYPT AIR เที่ยวบิน MS719 ** ไม่มีอาหารบนเครื่อง** 

08.40 น.  ถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน  

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระแลว้ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  

น าทกุท่านเดินทาง เขา้สูเ่มืองอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน 

จากนัน้   น าท่านเดินทางสู ่เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแห่งโมเสก ชมโบสถก์รีก – ออโธดอกซแห่งเซนตจ์อรน์ 

ถกูสรา้งในราวปี คศ. 600 ยคุของไบแซนไทนช์มภาพแผนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสี

ต่างๆ ประมาณ 2.3  ล้านชิน้ แสดงถึงพืน้ท่ี ดินแดนศกัดิส์ิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรูซาเลม, แม

น า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้  น าท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธ์ท่ีตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่าจะเป็นบริเวณท่ี

เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้  าชาวยิวสเ์ดินทางจากอิยิปตม์ายัง เยรูซาเลม ชมพิพิธภณัฑข์นาดย่อม ภายในเก็บ

สิ่งของต่างๆ ที่ขดุพบภายในบรเิวณนี ้พรอ้มทัง้มีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่ส  าคญัคือภาพที่ โป๊บ จอรน์ ปอล ที่ 2 เสด็จ

มาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสสและ

พระเยซู อิสระทุกท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นแม่น า้จอรแ์ดน ,ทะเลเดดซี,

เมืองเจอรโิก และประเทศอิสราเอลไดจ้ากจดุนีอ้ย่างชดัเจน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้   น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea) ทะเลสาบเดดซี เป็นทะเลสาบน า้เค็มขนาดใหญ่ที่

ตัง้อยู่ใน ในระหว่างเขตแดนของจอรแ์ดนและอิสราเอล  ถูกจดัใหเ้ป็นจุดที่ต  ่าที่สดุในโลก อยู่ต  ่ากว่าระดบัน า้ทะเลราว 
800 เมตร ความเค็มของทะเลเดดซีในส่วนที่อยู่ลึกที่สุดมีมากถึง 30 เปอรเ์ซ็นตใ์นขณะที่ความเค็มของทะเลทั่วๆไป
อย่างเช่นอ่าวไทยมีความเค็มเพียงแค่ 3 เปอรเ์ซ็นตเ์ท่านัน้ ท าใหไ้ม่มีสิ่งมีชัวิตใดๆอาศัยอยู่ท้องทะเลแห่งนี ้อิสระทุก
ท่านเลน่น า้ทะเลตามอธัยาศยั ท่านสามารถลอยตวัไดไ้ม่จม (ขอ้ปฏิบติัและขอ้ระวงัต่างๆในการลงเลน่น า้ทะเลควรฟัง
ค าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร)์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทีพั่ก  โรงแรม DEAD SEA RAMADA HOTEL หรือเทยีบเท่า ** ระดับ 4 ดาว **  
อิสระทกุท่านเลน่น า้ทะเลตามอธัยาศยั 

วันท่ีหก นครเพตรา – กรุงอมัมาน        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่มหานครเพตรา (Petra) ได้รับการ

ประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกแห่งใหม่ 

จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านท่ัวโลกในวันมหัศจรรย ์07/07/07 ** มหานครหินสีกุหลาบ

แกะสลกัโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa) หุบเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซีกับ

ทะเลอคับา ชนกลุ่มแรกที่เดินทางเขา้สู่นครเพตราคือพวก เอโดไมท ์ซึ่งเขา้มาราว 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ชนเผ่า

ที่สรา้งเมืองเพตราขึน้มานัน้คือ ชาวนาบาเทียน ในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล คนกลุ่มนีส้กดัผาหินทรายเป็นที่อยู่

อาศยั และนครแห่งนีเ้ดิมนัน้เป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึง้ต่อมาถูกละทิง้เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อเมื่อนกั

ส ารวจชาวสวิตเซอรแ์ลนดโ์ยฮนัน ์ลคุ วิก บวรก์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งนี ้ในปี ค.ส 1812 และไดน้ าไปเขียนในหนงัสือ

ชื่อ Travel in Syria จ าท าใหเ้ป็นที่รูจ้กักนัอย่างแพรห่ลายจนถึงปัจจบุนั 

 

 

 

จากนัน้  น าท่านชมมหานครเพตรา ** ส าหรับการเข้าชมทางทัวร์ได้จัดให้ท่านน่ังม้าเพื่อเข้าชมเมืองเพตรา (รวมใน

ค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน/ต่อเที่ยว – ไม่รวม

ค่าบริการขี่ลา 15-20 USD/ท่าน ,-ขี่อูฐ 30 USD/ท่าน ,น่ังรถม้า 40 USD/คันน่ังได้ 2 ท่าน ราคาแล้วแต่

ความสามารถในการต่อลอง หรือกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เมื่อลดัเลาะไปตามพืน้หินและทรายกว่า 800 เมตร ที่

จะมุ่งหนา้ไปในเสน้ทางมหศัจรรยท์ี่ทางเขา้ออกของ เมืองเพตรา คือ บริเวณซอกเขาเรียกว่า ซิค (Siq) เป็นหุบเขาสงู 

250 ฟุต และทอดคดเคีย้วไปบนเสน้ทางที่พาดผ่านเขา้ไปถึงใจกลางเมือง  เกิดจากการถูกน า้ซดักัดกร่อนจนเกิดเป็น

ช่องทางเดินเล็กๆ ระหว่างหบุเขา ความสวยงามของหุบเขาทัง้สองดา้น สวยงามดว้ยสีสนัของหินสีต่างๆ ที่เกิดขึน้จาก

ธรรมชาติ ชมร่องรอยซากปรกัหกัพงัที่ยงัมีร่องรอยใหเ้ห็นการจัดการเรื่องการชลประทานใน การล าเลียงน า้จากแหลง่

น า้ภูเขาเขา้สู่ตัวเมืองไดอ้ย่างน่าทึ่ง และยังมีภาพศิลปะแกะสลกัจากภูเขาอีกมากมาย จากนัน้เขา้เขตหนา้ผาสงูชนั

สองขา้งทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ต่ืนตา ต่ืนใจกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาท

ทรายสีชมพู ที่นี่เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง อินเดียน่า โจนส ์ภาค 3 ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า มหาวิหาร



แกะสลกัเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนไดส้ดัส่วนและสวยงามน่าอศัจรรย ์เป็นอาคาร 2 ชัน้ ประดบั ดว้ยเสาแบบคอ

รินเทยีนสแ์ละรูปคน ซึ่งสลกัขึน้จากเขาบรเิวณกลางเมือง ว่ากันว่าเป็นคลังทีเ่ก็บสมบัติของฟาโรห ์

 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าทกุท่านเดินทางสู ่กรุงอมัมาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ) 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าทกุท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

ท่ีพกั  โรงแรม SARAY HOTEL หรือเทียบเท่า ** ระดบั 4 ดาว ** 

 
วันท่ีเจ็ด กรุงอมัมาน - นครเจอราช – ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน      (เช้า/กลางวัน/-) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากเดดซี เช่น โคลนพอกตวัพอกหน้า สบู่ ครีม และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพนัเสา (Jerash) หรือ ปอมเปอแีห่งตะวันออก ตั้งอยูท่างตอนเหนือของ
เมืองหลวงอัมมาน เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานว่าถูกสร้าง ราว 200 – 100 ปีก่อน
คริสตกาล น าท่านชม โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) สถานท่ีพบปะสังสรรคข์องชาวเมือง เจราช ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 
ลอ้มรอบดว้ยเสา คอรินเทียม (Corinthium) กว่า 160 ตน้ เสาเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นจุดถ่ายรูปท่ีไดรั้บความนิยมมาก ชม
ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ถูกสร้างขึ้น 129 ปี หลงัคริสตกาล เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดย



ประตูอยู่ทางทิศใตข้องเขตเมืองใหม่ อีกหน่ึงท่ีเท่ียวช่ือดงัแห่ง เมืองโรมันโบราณ เจราช คือ โรงละครทางทิศใต้ ซ่ึงจุ
ผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน อศัจรรยต์รงเราสามารถทดสอบฟังเสียงสะทอ้นของตวัเองจากจุดสะทอ้นกลางโรงละคร ดว้ยการ
พูดเบาๆ เท่านั้น เสียงก็จะยอ้นกลบัมาเขา้หูเราอยา่งเหลือเช่ือ ชมวิหารอาร์เทพอีาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมืองเจอราช 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่กรุงอมัมาน ตั้งอยูบ่นยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์มากกวา่ 6,000 ปี ชม ป้อมปราการ
แห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุกท่านชม
บรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปท่ีสวยโดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจอร์แดน ท่ีจุผูช้มได้

ถึง 6,000 คน และตึกรามบา้นช่อง ท่ีสร้างบนภูเขาสูงอนัเป็นท่ีแปลกตา ชม วิหารเฮอร์คิวลสิ ท่ีสันนิษฐานวา่ถูกสร้างขึ้น
ระหวา่งปี ค.ศ. 161-180 ในสมยัโรมนั จากนั้นใหทุ้กท่านอิสระเลือกชม ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึก ไดเ้วลา
สมควรน าทุกท่านดินทางสู่สนามบิน 

19.10 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงไคโร ประเทศอยิีปห์  โดยสายการบิน Egypt Air เท่ียวบินท่ี MS 702 
20.35 น.  ถึงสนามบินไคโร น าทุกท่านเปล่ียนเคร่ืองเพื่อบินต่อกลบัไปยงั กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
23.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการ  Egypt Air เท่ียวบินท่ี MS 960 ** บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 
 



วันท่ีแปด สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ         (-/-/-) 
 
12.40 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ในกรณีทีท่่านได้ท าการจองไฟลท์บินภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ  

ทีต่รงกบัวนัเดินทางทีไ่ด้ท าจองไว้กบับริษทัฯ กรณุาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบก่อนช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 
๏  รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและความปลอดภยัของลูกค้าเป็นหลกั 
๏ ในกรณีท่ีจ านวนผู้เดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือก าหนดตามจ านวนยืนยนัออกเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงขนาดของยานพาหนะท่ีใช้ในการท่องเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดินทางและราคา มหัศจรรย์ อยีปิต์ จอร์แดน 8 วนั 5 คืน 
โดยสายการบินอยีปิต์แอร์ (MS) 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลบัถึง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(ไม่เตียงเสริม) 

พกัเด่ียว 

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 

** คณะเดินทางจ านวน 20 ท่านต่อกรุ๊ป** 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 
ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้หกัออก 20,000 

 

 

 



อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-CAI-BKK) สายการบินอียิปต์แอร์ EGYPT AIR 

(MS) และตัว๋บนิภายใน (CAI-AMM-CAI) 
 ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง (สงวนสิทธิ์เกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าวีซ่า On Arrival เขา้ประเทศจอร์แดน 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง  
( หมายเหตุ : ค่าประกนัอุบัติเหตุส าหรับเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้ใหญ่ท่ีมีอายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพยีงคร่ึงหนึ่งของสัญญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าอียปิต ์3,000 บาท / ท่าน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดท่ีไม่ได้
ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้ งท่ีเมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
 ค่าทิปคนขบั ไกดท์อ้งถ่ิน  และหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม (ท่านละ 80 USD) 
 • ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน อยีิปห์  - ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4 วัน = 16 USD) 
    จอร์แดน - ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3 วัน = 12 USD) 
 • พนกังานขบัรถ  อยีิปห์   - ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3 วัน = 12 USD) 
    จอร์แดน - ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 3 วัน = 9 USD) 
 • ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์   - ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน = 32 USD) 

 



เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร ์: 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 
วันมิฉะน้ัน ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 

เงือ่นไขอื่น ๆ : 

• กรณีท่ีท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณสอบถามท่ี
เจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

โรงแรมที่พกัและสถานทีท่องเที่ยว 
 

❖ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน าให้
ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

❖ การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะ
ไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปต์น้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมท่ีระบุช่ือและ
ระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเท่ียวของประเทศอียิปต์เท่านั้น 
ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดับสากลได้ 

 



รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

หนงัสือเดินทางห้ามขาด ห้ามช ารุด ห้ามเปียกน ้ า ห้ามสแตมป์ตวัการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของ
ประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคญัอยา่งยิง่ ไม่เช่นนั้นพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้
โดยทางทวัร์จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆไดทุ้กกรณี 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับใน
เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุใน
รายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
ทวัร์) 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือ
ได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋ว
ดงักล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือ
วา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  



➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 เอกสารการขอวีซ่าประเทศอยีิปต์ 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหนา้ว่างไม่นอ้ยกว่า 3 หนา้  ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ท่ีเคยไดรั้บ วีซ่า

จากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ หรือวีซ่าประเทศ อ่ืนๆ ใหท้่านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน  หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   

รูปจะตอ้งเป็นภาพหนา้ตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ใหช้ดัเจน และมองเห็นหูทั้งสองขา้ง  หา้มสวมแวน่หรือเคร่ืองประดบั ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์  หา้มสวมแวน่ และหา้มตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ท่ี

ท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเส้ือผา้

ท่ีไม่ซ ้ ากบัชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูปและ

ตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วีซ่า 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ,เปล่ียนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เด็กท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี )  

7. หลกัฐานการท างาน 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ  (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนบัจาก
วนัท่ียืน่วีซ่า)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 



• กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุช่ือ นามสกุล เลขท่ีพาสปอร์ต ตาม
พาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาวา่จา้ง  วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ตอ้งระบุช่ือ
สถานทูตในการยืน่ ) 

• กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีสังกดั(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วีซ่า) 
• กรณีราชการท่ีเกษียณอาย ุ ตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
• กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูแ่ละระบุชั้นปีท่ีศึกษาเป็นภาษาองักฤษ(มีอายุ

ไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียื่นวีซ่า) 
• อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 
** ในกรณีท่ี เด็กอายตุ ่ากวา่ 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

• เดินทางกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอ เท่านั้นและใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

• เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให ้ระบุวา่ มารดายนิยอม
ใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

• เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให ้ระบุวา่ มารดายนิยอม
ใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

• ในกรณีท่ีบิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั้น จ าเป็นท่ี บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนงัสือ ปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 

14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหยา่ ระบุชดัเจนว่า ผูเ้ยาว ์อยู่อ  านาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา 

ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้อม แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพื่อใชใ้นการเช่ียมโยงความสัมพนัธ์ 

 

8. หลกัฐานทางการเงิน   

ส าเนา BOOK BANK ส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั้น 

ดงัน้ี 

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ท่ีออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) โดย

ตอ้งเป็นฉบบัจริงและระบุจ านวนเงินมี ซ่ึงจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน  30   วนันับจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งส าเนา BOOK 

BANK ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยท่ียอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัขึ้นไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนัท่ียืน่วีซ่า (ตอ้งมี

การเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ หา้ม!!! ท าการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการยืน่วีซ่าเด็ดขาด! 

● กรณีเงินฝากประจ า ท่ีไม่สามารถปรับยอดได ้ท่านตอ้งขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให้

ธนาคารระบุวา่ท่านมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอหนงัสือรับรองตอ้ง

มีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดค้ิวยืน่วีซ่า และ ใหแ้นบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ ายอ้นหลงัมาดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 



 

 ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

● จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

● หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส 

        -  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพื่อนและสามีภรรยาท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได้ 

- ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายพร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน 30 วนั 

นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากท่ีออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุช่ือผูเ้ดินทาง ท่ีตอ้งการจะ

รับรองค่าใชจ่้าย 

 

**  หมายเหตุ ** 

• วีซ่าอียปิตไ์ม่ตอ้งแสดงตวั ณ สถานฑูต 

• เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู่  20-30 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะ

พิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         

• ระหวา่งพิจารณาทางสถานฑูตจะไม่เก็บเล่มไว ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทัเป็นเพียง

ตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 



ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วีซ่า ประเทศอยีิปต์ 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวีซ่า ***** 

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

สถานะภาพ :  แต่งงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หย่าร้าง / DIVORCE  (สมรสโดยไม่ได้จดทะเบียน โปรดระบุวันท่ี ...........................) 

ศาสนา/RELIGION  ...........................................................................................................................................................................................................................         

ท่ีอยู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหสัไปรณีย ์.............................................. 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * ....................................................................................................... 

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สัญชาติ........................................ 

สถานท่ีเกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

มีบุตร จ านวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

มีพี ่หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................... 

 

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................... 

3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด .................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................. 

ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 



ระดบัการศึกษา ....................................................... สถานท่ีจบการศึกษา ................................................................................................... 

ประวัติการท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

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

ลกัษณะงานท่ีท า ............................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ท่ีอยู/่ADDRESS : .......................................  หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง...........................................                 

อ าเภอ/เขต................................................ จงัหวดั .........................................................  รหสัไปรณีย ์.......................................................... 

ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศใดใน 3 ปี หรือ ไม่ .............................................................................................................................  

หากเคยมีวีวีซ่าประเทศใดภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................  

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่                            เคย               ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถกูปฎิเสธ  ........................................................................................................................................... 

 ช่ือ/นามสกุล ผู้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต

.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์..................................................... 

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL : ....................................................................................................... 

 

 


