จอร์แดน + อียป
ิ ต์
1 ทริป 2 ประเทศ สุดคุม
้
*** จ ุดท่องเทียวทีน่าสนใจ***
ปิระมิดกิซา่ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียปิ ต์ – ล่องแม่นํ(าไนล์พร้อมชมโชว์
ระบําหน้าท้อง – ช็อปป( ิ งตลาดข่าน – เพตรานครศิลาสีชมพู – ป้อม
ปราการอัมมาน – นอนเดดซีพกั ผ่อนเต็มทีกับการลอยตัว และผอกโคลน
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กําหนดการเดินทางปี 2019:
วันที 1 /
23.00 น.

วันที 2/
02.15 น.
05.45 น.
10.55 น.

คํา

กรุ งเทพฯ
พร้อมกันทีสนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั(น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ P
สายการบินเอทิฮดั เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ รอทําการเช็คอินกรุ ณาสังเกตุป้าย HIGLIGHT JORDAN &EGYPT
อาบูดาบี – ปราสาทเครัค – เพตรา

-

L

D

ออกเดินทางโดยเทียวบินที EY407 BKKAUH 02.15-05.45 เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวสี ่ วนตัวทุกทีนัง
ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบีเปลียนเครื องบินไปอัมมานประเทศจอร์ แดน
ออกเดินทางโดยเทียวบินที EY513 AUHAMM 10.55-12.55 อิสระพักผ่อน
เวลาในประเทศจอร์ แดนจะช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.
นําท่านสู่ เมืองเครัคซึ งตั(งอยูบ่ นทีราบสู งขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อนั งดงามของหุ บเขาทั(งสองข้างทางจนได้ฉายา
เป็ น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์ แดน” ชม ปราสาทเครั คแห่ งครู เสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 ในอดีตเป็ น
เมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครู เสด และสร้างเพือควบคุมเส้นทางทั(งทางเหนื อและใต้และใช้ในการต่อสู ้
ในสงครามครู เสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทังในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทําลายโดยนักรบมุสลิม ซาลาดิน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย์)
นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับสี ดาวมาตรฐานท้องถิน ณ เมืองเพตรา Hyatt Zaman Petra หรื อเทียบเท่า
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วันที 3/
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

เพตรา - เดดซี
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เช็คเอ้าท์
นําท่านชมเมืองเพตรา (ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์ การยูเนสโก้ ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ ง
มหัศจรรย์ ของแห่ งโลกใหม่ จากการตัดสิ นโดยการโหวตจากบุคคลนับล้ านทัวโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07)
ในปี ค.ศ. 1812 นักสํารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้คน้ พบนครศิลาแห่งนี( ใน
วนอุทยานมีมา้ 800 เมตรไว้บริ การ ผูท้ ีสนใจสามารถนังม้าได้ โดยจ่ายค่านังม้าหรื อค่าทิปคนจูงม้า 5 USD /ท่าน/
เทียว ขีลา 15-20 USD/ท่าน, ขีอูฐ 10 USD ราคาแล้วแต่ความสามารถในการต่อรอง สําหรับรถม้าเหมาไปกับ 45
JD นังได้2ท่านต่อรองไม่ได้ ชมทัศนี ยภาพรอบข้างทีเป็ นภูเขาทั(งสองฝังนําท่านเดินเท้าเข้าสู่ ถนนเข้าเมือง SIQ
เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ทีเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของนํ(าเมือหลายล้านปี ก่อน
สุ ดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ?สิทธิ? เอล-คาซเนท์ เดินชมสุ สานต่างๆ ของชาวนา
บาเทียน, สุ สานกษัตริ ย ์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมันแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบทีนังเท่ากัน สันนิ ษฐานเดิ มที
สร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยโรมันได้ต่อเติมและสร้างเพิมเติมมีทีนัง 32 แถว จุผชู ้ มได้3,000 คน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน
เมือได้เวลาอันควรนําท่านเดินทางสู่ เดดซี ทะเลเดดซี (ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็ นจุดทีตําทีสุ ดใน
โลก มีความตํากว่าระดับนํ(าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มทีสุ ดในโลกมากกว่า 20% ของนํ(าทะเลทัวไป ทํา
ให้ไม่มีสิงมีชีวติ ใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี( อีกทั(งเดดซี เป็ นจุดตํา ทีสุ ดใน โลกจึงทําให้บริ เวณนี(มีอ็อก
ซิ เจนและอากาศสดชืน นําท่านเข้าสู่ ทีพัก ซึ งโรงแรมทีพักมีหาดส่ วนตัวสามารถเดินลงหาดได้เลย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย์)
นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับสี ดาวมาตรฐานท้องถิน ณ เมืองเดดซี GRAND EAST HOTELหรื อเทียบเท่า
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วันที 4/

ป้อมปราการอัมมาน - ไคโร – ล่ องเรือแม่ นําB ไนล์ ชมวิวยามคํา
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เช็คเอ้าท์
นําท่านชมเมืองหลวงอัมมาน ตั(งอยู่บนภูเขาทั(ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ(นชม
ป้อมปราการ แห่ งกรุ งอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ(นเพือเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิ ญ
อิสระถ่ายรู ปตรงจุดชมวิวทีสวยทีสุ ดของเมืองแห่ งนี( โดยมีฉากหลังเป็ น โรงละครโรมัน ทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดใน
ประเทศจอร์ แดน จุผชู ้ มได้ 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องทีตั(งอยูบ่ นภูเขาสู ง อันแปลกตายิงนัก ชม วิหารเฮอร์
คิวลิส ทีสันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ(นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่ าอุมเมยาด สร้างขึ(น
ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าํ ชาวมุสลิ มของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิ มได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์ แดน ซึ ง
ภายในประกอบห้องทํางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ให้ท่านใช้เวลาอิสระในการช้อปปิ( งสิ นค้าพื(นเมือง ของทีระลึก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เทียง
เมือได้เวลาอันควรนําท่านสู่ สนาบินอัมมานเพือบินสู่ ประเทศอียปิ ต์
15.15 น
บินสู่ เมืองไคโรโดยเทียวบินที MS708 AMM-CAI 15.15-15.35 (ใช้ เวลาบินประมาณ 1.20 ช.ม)
15.35 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียปิ ต์ - ผ่าน ต.ม - รับกระเป๋ า
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโรเมืองหลวงของประเทศอียปิ ต์ ชมบรรยาศโดยรอบ นําท่านเข้าสู่ ทีพักอิสระพักผ่อน
เมือได้เวลาอันควรนําท่านออกจากทีพักเพือเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพือลงเรื อชมวิวแม่น( าํ ไนท์
คํา
พิเศษ !!! รับประทานอาหารคํา ล่องเรื อแม่น( าํ ไนล์ชมวิวยามคํา พร้อมชมโชว์ระบําหน้าท้อง
พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดาว Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรื อเทียบเท่า
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วันที 5/
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

ปิ ระมิด - เมืองเมมฟิ ส - ชมปิ ระมิดขัBนบันได

B L D

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ ปิระมิด หนึงในเจ็ดสิ งมหัศจรรย์ของโลก เช่น มหาปิ ระมิดคีออฟ (Cheops) ปิ ระมิดเคฟเฟร
(Chephren) และปิ ระมิดไมครี นอส (Mycrenos) ชมสฟิ งซ์ (Sphinx) ซึ งมีหน้าทีเฝ้ าวิหารและสุ สานของ
กษัตริ ย ์ เป็ นเครื องแสดงถึงอํานาจ ลําตัวเป็ นสิ งโตหมอบเพศผู ้ มีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลกยาวประมาณ 73
เมตร สู ง 20 เมตร แกะสลักจากหิ นปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยทีบริ เวณที
ราบสู งกีซ่านี(มีเพียงตัวเดียวเท่านั(น *** ขีอูฐชมวิวปิ ระมิด พาโนรามาวิว***
กรุ ณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิตประมาณ 20$ กรุ ณาติดต่อไกด์หรื อหัวหน้าทัวร์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่ งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูก
บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ วา่ มีความสําคัญ ในการรวมอียปิ ต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็ นหนึ งเดียว โดยฟาโรห์
นาเมอร์ ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์ที 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็ นตัวฐานรากของสถานทีโบราณ และรู ป
แกะสลักจากหิ นทียังหลงเหลืออยูใ่ นระดับพื(นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่ งเมืองเมมฟิ ส อันจัดแสดง
รู ปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหิ นแกรนิ ตสี ชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที 2 ซึ งมีพระพักตร์ อนั
งดงาม ซึ งสลักด้วยช่างฝี มือชั(นเยียมไว้ในอาคารโปร่ ง ซึ งภายในยังจัดแสดงชิ(นส่ วนวัตถุโบราณและรู ปสลัก
จากวิหารสําคัญต่างๆในอียปิ ต์ ส่ วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิ งค์ และ ฟาโรห์รามเสสที 2 โดยแต่ละองค์
จะสวมมงกุฎที มีลกั ษณะแตกต่างกัน จากนั(นเดิ นทางต่อไปยังเมืองโบราณที ใกล้กนั อีกเมืองคื อ ซั คคาร่ า
(Sakkara) เพือชมปิ ระมิดขัBนบันได (Step pyramids) เป็ นสิ งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ นสถานทีฝังพระศพ
ของ กษัตริ ยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของปิ รามิด
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดาว Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรื อเทียบเท่า
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วันที 6/
เช้า

คํา
บ่าย

คํา

วันที 7/
เช้า

10.30 น.
13.15 น.
19.00 น.
21.35 น.

B L
D
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติอยี ปิ ต์ - ไคโรป้อมปราการเก่ าแก่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานทีเก็บสะสมโบราณวัตถุล( าํ ค่า
จัดตั(งขึ(นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรังเศส ชื อ Auguste Mariette ทั(งอาคารเก่าแก่และการตกแต่ง
ภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบู รณ์ แห่ งหนึ งของเมื องนี( ชมหน้ากากทองคําของฟาโรห์ ตุตนั คาเมน
(Tutankhamun) และงานศิลปะทีมีค่าไม่ตากว่
ํ า 250,000 ชิ(น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปี มาแล้ว ชมรู ปปั( นดินที
แสดงถึงชีวติ ประจําวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ ติติ 1 ใน 2 ชิ(นทีมีชือของโลก (อีกชิ(น
อยู่ที เบอร์ ลิน) ชมพระรู ปของฟาโรห์ อคั นาแตน-ฟาโรห์ นักปฏิ วตั ิ ชมพระรู ป ของพระนางฮัตเชปสุ ต
(ฟาโรห์สตรี องค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก้าอี(บลั ลังก์ทองคํา นอกจากนี( ท่านยังได้ชมสมบัติอนั ลํ(าค่าอืนๆ
อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝี มือประณี ต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี หากท่านต้องการเข้าชม
ห้องมัมมีกษัตริ ย ์ 2ห้อง ชมมัมมีขององค์ฟาโรห์รามเสสที 2 และมัมมีของฟาโรห์องค์อืนๆ (ต้องจ่ายค่าเข้า
ชมประมาณ450บาท/180ปอนด์อียปิ ต์/ท่าน )
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ชม Citadel ป้อมปราการเก่ าแก่ สร้างเมือ ค.ศ. 1176 โดยสุ ลต่านซาลาอัดดิน เพือเป็ นป้ อมปราการป้ องกันการ
รุ กรานของศัตรู สมัยสงครามครู เสด อยูบ่ นเนิ นเขากลางกรุ งไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุ งไคโรได้
ไกลถึงปิ รามิดทีกีซ่า ชม สุ เหร่ าแห่ งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุ เหร่ าทีใหญ่และสู งทีสุ ดในกรุ งไคโร
สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็ จปี ค.ศ. 1848 เป็ นสัญลักษณ์ ของกรุ งไคโร ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ตัวสุ เหร่ า และ
ส่ วนของสนาม ตรงกลางเป็ นรู ปสี เหลียมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาด
เล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิ น Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้า
สุ เหร่ ามีหอนาฬิ กาทีพระเจ้าหลุยส์ ฟิลิ ปป์ แห่ งฝรังเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็ นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์
จากวิหารลักซอร์ ทีปั จจุบนั ตั(งอยูท่ ี Place de la Concorde กรุ งปารี ส
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน
พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดาว Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรื อเทียบเท่า
ตลาดข่ าน เอล คาลิลี – สนามบินไคโร-อาบูดาบี

B

L

D

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม - เช็ คเอ้ าท์ ออกจากโรงแรม
นําท่านอิสระช้อปปิ( งสิ นค้าพื(นเมืองที ตลาดข่ าน เอล คาลิลี (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้ านค้า
เครื องเทศ เครื องเงิน, ร้านทอง, เสื( อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิ ชาวี คอฟฟี เฮาส์
นําท่านสู่ สนามบินไคโรเพือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยอิทิฮาดแวะเปลียนเครื องทีอาบูดาบี
บินสู่ เมืองอาบูดาบีโดยเทียวบินที EY654 CAI-AUH 13.15-19.00 (ใช้ เวลาบินประมาณ 3 ช.ม)
ถึงสนามบินอาบูดาบีแวะเปลืยนเครื องบินสู่ ประเทศไทย
บินสู่ ประเทศไทยโดยเทียวบินที EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+ (ใช้ เวลาบินประมาณ 6 ช.ม)
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กรุ งเทพฯ

วันที 8/
07.10 น.

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ** รู ปภาพใช้ประกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั(น โปรแกรมสามารถปรับเปลียนได้ตามสถานการณ์จริ ง

กําหนดเดินทาง 62 (คณะ20ท่ านขึนB ไป) ระดับทีพัก พักคู่ (บาท/ท่ าน) พักเดียวเพิม (บาท)
6-13 ก.ค / 3-10 ส.ค

4 ดาว

59,900

7,500

อัตรานีรB วม
☺ ค่าตัว{ เครื องบินไปกลับ โดยสายการบินอิทิฮาด และอียปิ ต์แอร์ ชั(นประหยัด
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั(งในกรุ งเทพ และภาษีสนามบินทีไคโร-กทม
☺ โรงแรมทีพัก ตามทีระบุรายการหรื อเทียบเท่า
☺ ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
☺ รถสําหรับนําเทียวตามรายการ
☺ บริ การไกด์จากประเทศอียปิ ต์ ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ ไทยดูแลคณะตลอดทริ ป
☺ ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะ
☺ ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ และค่านํ(าระหว่างมื(ออาหารทุกมื(อ และนํ(าดืมระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
☺ ค่าธรรมเนียมและค่าดําเนินการ ในการยืนขอวีซ่า แบบท่องเทียว สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย (กรณี ท่านถูกปฏิเสธ
การขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
อัตรานีไB ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
ค่ายานพาหนะท่องเทียวนอกเหนือจากรายการ(กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการชมสถานทีท่องเทียวอิสระหรื อรายการเสริ ม)
ค่าอาหารและเครื องดืมสังพิเศษ อาทิเช่น นํ(าส้ม เบียร์ วิสกี( นํ(าอัดลม ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั(นตํา 5$/ท่าน x 6 วัน = 30 USD ทิปหัวหน้าทัวร์ ไทยตามความพอใจ (วันละ3$/ขั(นตํา)
ค่ายกกระเป๋ า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สําหรับนํ(าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
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เงือนไขการสํ ารองทีนัง
1. กรุ ณายืนยันจอง เพือทําการจองตัว{ พร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่ งมอบเอกสารการเตรี ยมการยืนขอ
วีซ่าตามทีกําหนด ***(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่ วนที เหลื อชําระทันที ก่อนยืนวีซ่าและการออกตัว{ 35 วัน ก่ อนการเดิ นทาง เนื องจากจะต้องใช้ในการออกตัว{
เครื องบินและเอกสารต่างๆ เพือยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณี วีซ่ า ไม่ ผ่า นการพิ จ ารณาจากทางสถานทู ต ฯ บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ~ ในการหัก ค่ า ธรรมเนี ย มการยื นวี ซ่ า ,
ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกิดขึ(นตามความเป็ นจริ ง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 35 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั(นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ~ ในการไม่คืนเงินมัดจํา งวดแรก
5. กรณี ยกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตัว{ 30 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
6.กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 25 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ~ ไม่คืนเงินเต็มจํานวน100%
หมายเหตุ
1. หากมีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ราคาจะปรับเปลียนตามผูเ้ ดินทางจริ ง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ~ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น( ี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนืองจากรายการทัวร์ น( ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ~ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ~ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ~ ในการแจ้งสถานทูตฯเพือให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื องวีซ่าของท่าน เนื องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของ
บริ ษทั ฯ เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั(งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรง ทาง
บริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเทียวบินหรื อหากมีเหตุการณ์ประการใดทีเกิดขึ(นจากสายการบินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ~ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น( ีเพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานทีเกิดขึ(นจริ ง
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า Egypt
- หนั งสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลื อการใช้งานอย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันเดิ นทาง และต้องมีหน้าว่างเหลื อสําหรั บ
ประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
- รู ปถ่ าย ต้องเป็ นรู ปถ่ายหน้าตรงเป็ นรู ปสี ขนาด 2 นิ( ว ถ่ายไม่เกิ น 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรู ปถ่ายทีมีพืนB
หลังสี ขาว เท่ านัBน ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารู ปถ่ายทีเป็ นรู ปสติ•กเกอร์ หรื อรู ปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รู ปโพลาลอยด์
และรู ปถ่ายทีมีววิ ด้านหลัง
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ต้องแสดงสําเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดิ นทาง
แสดงความเป็ น เจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรื อ หุ น้ ส่ วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริ ง)
***** สําคัญมาก จะต้องเซ็นชือรับรองสําเนา และประทับตราบริ ษทั เป็ นสําคัญ *****
กรณีเป็ นพนั กงาน ต้องมี หนังสื อรั บรองการทํางานจากทางบริ ษทั หรื อหน่ วยงานที สังกัด มี ขอ้ ความระบุ ตาํ แหน่ ง
เงิ นเดื อน รายได้ วันเริ มทํา งาน และช่ วงเวลาที ได้รับอนุ ม ตั ิ ใ ห้ล าหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่ า นั(น และจะต้อง
ประทับตราบริ ษทั รับรองเป็ นสําคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรื อ นักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน หรื อสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของทางโรงเรี ยน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั(น) และสําเนาบัตรนักเรี ยน หรื อบัตรนักศึกษา พร้อมทั(งเซ็นชือรับรองสําเนา
- หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงิ นในชื อของผูเ้ ดิ นทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมตรา
ประทับจากทางธนาคาร **ยําB ** ไม่ สามารถใช้ สําเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน
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