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NT069
ทวัรอ์ยีปิต ์จอรแ์ดน 8 วัน 5 คนื (EY)
ทัวรอ์ยีปิต ์จอรแ์ดน , 8 วัน 5 คนื ,

Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo  , HYATT ZAMAN HOTEL&RESORT  , GRAND EAST HOTEL

เครคั - ปราสาทเครคัแหง่ครเูสด - เพตรา - ถนนเขา้เมอืงSIQ - ทะเลเดดซ ี- ป้อมปราการอมัมาน 
วหิารเฮอรค์วิลสิ - ไคโร - ลอ่งเรอืแมน่้าํไนล ์~ ระบําหนา้ทอ้ง - ปิระมดิ - สฟิงซ ์- ขอีูฐ - เมมฟิส 
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- Citadel - สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี- ตลาดขา่นเอลคาลลิ ี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ

23.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู9 เคาเตอร ์P สายการบนิเอทฮิดั เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
รอทําการเช็คอนิกรุณาสงัเกตปุ้าย HIGLIGHT JORDAN &EGYPT

วนัท ี2
อาบูดาบ ี- ปราสาทเครคั - เพตรา

02.15 น.
ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิท ีEY407 BKKAUH 02.15-05.45 เชญิเพลดิเพลนิกับจอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง

05.45 น.
ถงึ สนามบนินานาชาตเิมอืงอาบูดาบ ีเปลยีนเครืองบนิไปอัมมานประเทศจอรแ์ดน

10.55 น.
ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิท ีEY513 AUHAMM 10.55-12.55 อสิระพักผอ่นเวลาในประเทศจอรแ์ดนจะชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม. 



นําทา่นสู ่เมอืงเครคั ซงึตังอยู่บนทรีาบสงูขนาดใหญ่ ชมทวิทัศนอั์นงดงามของหบุเขาทังสองขา้งทางจนไดฉ้ายาเป็น
“แกรนดแ์คนยอนแหง่จอรแ์ดน” 

ชม ปราสาทเครคัแหง่ครูเสด (KERAK) สรา้งในปี ค.ศ. 1142 ในอดตีเป็นเมอืงศนูยก์ลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด
และสรา้งเพอืควบคมุเสน้ทางทังทางเหนือและใตแ้ละใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลมิจนกระทังในปี ค.ศ. 1187
ไดถู้กเขา้ทําลายโดยนักรบมุสลมิ ซาลาดนิ

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บฟุเฟย)์

ทพีกั
Hyatt Zaman Petra หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เพตรา - เดดซี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – เช็คเอา้ท์

นําทา่นชม เมอืงเพตรา (ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี้ ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องแหง่โลกใหม่
จากการตัดสนิโดยการโหวตจากบคุคลนับลา้นทัวโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 07/ 07) ในปี ค.ศ. 1812 นักสํารวจเสน้ทางชาวสวสิ นายโจฮันน ์ลดุวกิ
เบริก์ฮาดท ์ไดค้น้พบนครศลิาแหง่นี ใน วนอุทยานมมีา้ 800 เมตรไวบ้รกิาร ผูท้สีนใจสามารถนังมา้ได ้โดยจา่ยคา่นังมา้หรือคา่ทปิคนจงูมา้ 5 USD
/ทา่น/เทยีว ขลีา 15-20 USD/ทา่น, ขอีูฐ 10 USD ราคาแลว้แตค่วามสามารถในการตอ่รอง สําหรับรถมา้เหมาไปกับ 45 JD นังได ้2
ทา่นตอ่รองไม่ได ้ชมทัศนียภาพรอบขา้งทเีป็นภเูขาทังสองฝัง

นําทา่นเดนิเทา้เขา้สู ่ถนนเขา้เมอืง SIQ เสน้ทางมหัศจรรยก์วา่ 1.5 กโิลเมตร
ทเีกดิจากการแยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน ้าํเมอืหลายลา้นปีกอ่น สดุปลายทางของชอ่งเขาพบกับความสวยงามของ
มหาวหิารศักดสิทิธ ิเอล-คาซเนท ์เดนิชมสสุานตา่ง  ๆของชาวนาบาเทยีน, สสุานกษัตรยิ ์ฯลฯ
ชมโรงละครโรมันแกะสลักจากภเูขาโดยมแีนวราบทนัีงเทา่กัน สนันษิฐานเดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเทยีน
ตอ่มาในสมัยโรมันไดต้อ่เตมิและสรา้งเพมิเตมิมทีนัีง 32 แถว จผุูช้มได3้,000 คน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
เมอืไดเ้วลาอันควรนําทา่นเดนิทางสู ่เดดซ ีทะเลเดดซ ี(ใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม) ทะเลเดดซ ีเป็นจดุทตี่าํทสีดุในโลก
มคีวามต่าํกวา่ระดับน ้าํทะเลถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มทสีดุในโลกมากกวา่ 20% ของน ้าํทะเลทัวไป
ทําใหไ้ม่มสีงิมชีวีติใดเลยอาศัยอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี อกีทังเดดซเีป็นจดุต่าํ ทสีดุใน โลกจงึทําใหบ้รเิวณนีมอ็ีอกซเิจนและอากาศสดชนื
นําทา่นเขา้สูท่พัีก ซงึโรงแรมทพัีกมหีาดสว่นตัวสามารถเดนิลงหาดไดเ้ลย

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บฟุเฟย)์

ทพีกั
GRAND EAST HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ป้อมปราการอมัมาน - ไคโร - ลอ่งเรอืแมน่้าํไนลช์มววิยามค่าํ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – เช็คเอา้ท ์

นําทา่นชม เมอืงหลวงอมัมาน ตังอยู่บนภเูขาทัง 7 ลกู และมปีระวัตศิาสตรเ์กา่แกย่าวนานกวา่ 6,000 ปี 

ขนึชม ป้อมปราการ แหง่กรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขนึเพอืเป็นจดุสงัเกตเหตบุา้น การเมอืงตา่งๆรอบเมอืง
เชญิอสิระถ่ายรูปตรงจดุชมววิทสีวยทสีดุของเมอืงแหง่นี โดยมฉีากหลังเป็น โรงละครโรมัน ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในประเทศจอรแ์ดน จผุูช้มได ้



6,000 คน และตกึรามบา้นชอ่งทตัีงอยู่บนภเูขาสงู อันแปลกตายงินัก

ชม วหิารเฮอรค์วิลสิ ทสีนันษิฐานวา่น่าจะถูกสรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเกา่อุมเมยาด สรา้งขนึในประมาณปี ค.ศ.
720 โดยผูนํ้าชาวมุสลมิของราชวงศ ์ในสมัยมุสลมิไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอรแ์ดน ซงึภายในประกอบหอ้งทํางาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ
ใหท้า่นใชเ้วลาอสิระในการชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง ของทรีะลกึ

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
เมอืไดเ้วลาอันควรนําทา่นสู ่สนาบนิอมัมาน เพอืบนิสู ่ประเทศอยีปิต์

15.15 น.
บนิสู ่เมอืงไคโร โดยเทยีวบนิท ีMS708 AMM-CAI 15.15-15.35 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช.ม)

15.35 น.
ถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงไคโรประเทศอยีปิต ์- ผา่น ต.ม - รับกระเป๋า 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไคโร เมอืงหลวงของประเทศอยีปิต ์ชมบรรยาศโดยรอบ นําทา่นเขา้สูท่พัีกอสิระพักผอ่น
เมอืไดเ้วลาอันควรนําทา่นออกจากทพัีกเพอืเดนิทางสูท่า่เรือ เพอืลงเรือชมววิแม่น ้าํไนท์

ค่าํ
พเิศษ !!! รับประทานอาหารค่าํ ลอ่งเรอืแมน่้าํไนลช์มววิยามค่าํ 

พรอ้มชมโชวร์ะบําหนา้ทอ้ง

ทพีกั
Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ปิระมดิ - เมอืงเมมฟิส - ชมปิระมดิขนับนัได

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นเดนิทางสู ่ปิระมดิ หนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลก เชน่ มหาปิระมดิคอีอฟ (Cheops) ปิระมดิเคฟเฟร (Chephren) และปิระมดิไมครีนอส
(Mycrenos) 

ชม สฟิงซ ์(Sphinx) ซงึมหีนา้ทเีฝ้าวหิารและสสุานของกษัตรยิ ์เป็นเครืองแสดงถงึอํานาจ ลําตัวเป็นสงิโตหมอบเพศผู ้
มขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สงู 20 เมตร แกะสลักจากหนิปนูเพยีงกอ้นเดยีวโดยใชพ้ระพักตรข์องฟาโรหเ์คฟเฟร
โดยทบีรเิวณทรีาบสงูกซีา่นีมเีพยีงตัวเดยีวเทา่นัน 

*** ขอีฐูชมววิปิระมดิ พาโนรามาววิ*** กรุณาทปิคนจงูอูฐ 1$ มุดใตปิ้ระมติประมาณ 20$ กรุณาตดิตอ่ไกดห์รือหัวหนา้ทัวร์

เทยีง
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส (Memphis) เมอืงหลวงเกา่ แหง่แรกในยุคอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี ถูกบันทกึไวใ้นประวัตศิาสตรว์า่มคีวามสําคัญ
ในการรวมอยีปิตบ์นและอยีปิตล์า่งใหเ้ป็นหนงึเดยีว โดยฟาโรหน์าเมอร ์ปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ ี1
ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานทโีบราณ และรูปแกะสลักจากหนิทยัีงหลงเหลอือยู่ในระดับพนืดนิ
เขา้ชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แหง่เมอืงเมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหนิแกรนติสชีมพจูากเมอืงอัสวานของ ฟาโรหร์ามเสสท ี2
ซงึมพีระพักตรอั์นงดงาม ซงึสลักดว้ยชา่งฝีมอืชนัเยียมไวใ้นอาคารโปร่ง
ซงึภายในยังจัดแสดงชนิสว่นวัตถุโบราณและรูปสลักจากวหิารสําคัญตา่งๆในอยีปิต ์สว่นการจัดแสดงกลางแจง้ 

ชม สฟิงค ์และ ฟาโรหร์ามเสสท ี2 โดยแตล่ะองคจ์ะสวมมงกฎุทมีลัีกษณะแตกตา่งกัน

จากนันเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงโบราณทใีกลก้ันอกีเมอืงคอื ซคัคารา่ (Sakkara) เพอืชม ปิระมดิขนับนัได (Step pyramids)



เป็นสงิกอ่สรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานทฝัีงพระศพของ กษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปิรามดิ

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- ไคโรป้อมปราการเกา่แก่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum) สถานทเีก็บสะสมโบราณวัตถุล ้าํคา่ จัดตังขนึในปี ค.ศ. 1858
โดยนักโบราณคดชีาวฝรังเศส ชอื Auguste Mariette
ทังอาคารเกา่แกแ่ละการตกแตง่ภายในไดรั้บการยกย่องวา่งดงามสมบรูณ์แหง่หนงึของเมอืงนี ชมหนา้กากทองคําของฟาโรหต์ตัุนคาเมน
(Tutankhamun) และงานศลิปะทมีคีา่ไม่ต่าํกวา่ 250,000 ชนิ มอีายุเกา่แกเ่กอืบหา้พันปีมาแลว้ ชมรูปปันดนิทแีสดงถงึชวีติประจําวันของชาวอยีปิต์
ชมพระเศยีรของพระนางเนเฟอรต์ติ ิ1 ใน 2 ชนิทมีชีอืของโลก (อกีชนิอยู่ทเีบอรล์นิ) ชมพระรูปของฟาโรหอั์คนาแตน-ฟาโรหนั์กปฏวัิติ
ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสตุ (ฟาโรหส์ตรีองคเ์ดยีวของอยีปิต)์ รถศกึ และเกา้อบัีลลังกท์องคํา นอกจากนีทา่นยังไดช้มสมบัตอัินล ้าํคา่อนืๆ
อกีมากมาย เชน่ แหวน, สรอ้ยขอ้มอื, สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต ลว้นมอีายุกวา่ 3,300 ปี 

หากทา่นตอ้งการเขา้ชม หอ้งมมัมกีษตัรยิ ์2หอ้ง ชมมมัมขีององคฟ์าโรหร์ามเสสท ี2 และมมัมขีองฟาโรหอ์งคอ์นืๆ
(ตอ้งจา่ยคา่เขา้ชมประมาณ450บาท/180ปอนดอ์ยีปิต/์ทา่น )

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บา่ย
ชม Citadel ป้อมปราการเกา่แก ่สรา้งเมอื ค.ศ. 1176 โดยสลุตา่นซาลาอัดดนิ เพอืเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู
สมัยสงครามครูเสด อยู่บนเนนิเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องกรุงไคโรไดไ้กลถงึปิรามดิทกีซีา่ 

ชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดั อาล ี(Mohammad Ali) สเุหร่าทใีหญ่และสงูทสีดุในกรุงไคโร สรา้งในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848
เป็นสญัลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ตัวสเุหร่า และ สว่นของสนาม ตรงกลางเป็นรูปสเีหลยีมมโีดมขนาดใหญ่สงู 52 เมตร
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 21 เมตร มโีดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มุม ตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิ Albaster
ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม หนา้สเุหร่ามหีอนาฬกิาทพีระเจา้หลยุสฟิ์ลปิป์แหง่ฝรังเศสมอบใหรั้ฐบาลอยีปิตเ์ป็นของขวัญ
แลกกับเสาโอเบลสิกจ์ากวหิารลักซอร ์ทปัีจจบัุนตังอยู่ท ีPlace de la Concorde กรุงปารีส

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถนิ

ทพีกั
Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ตลาดขา่น เอล คาลลิ ี- สนามบนิไคโร - อาบูดาบี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

นําทา่นอสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงท ีตลาดขา่น เอล คาลลิ ี(Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดว้ยรา้นคา้ เครืองเทศ เครืองเงนิ, รา้นทอง,
เสอืผา้ ฯลฯ ชมรา้นกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาว ีคอฟฟีเฮาส์

10.30 น.
นําทา่นสู ่สนามบนิไคโร เพอืเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยอทิฮิาดแวะเปลยีนเครืองทอีาบดูาบี

13.15 น.
บนิสู ่เมอืงอาบูดาบ ีโดยเทยีวบนิท ีEY654 CAI-AUH 13.15-19.00 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช.ม)



19.00 น.
ถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีแวะเปลยืนเครืองบนิสูป่ระเทศไทย

21.35 น.
บนิสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีEY402 AUH-BKK 21.35-07.10+ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช.ม)

วนัท ี8
กรุงเทพฯ

07.10 น.
ถงึสนามบนิ สวุรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ยีปิต ์จอรแ์ดน
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี13 กันยายน 2562 เวลา 16:11 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์ยีปิต ์จอรแ์ดน

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไปกลบั โดยสายการบนิอทิฮิาด และอยีปิตแ์อร ์ชันประหยัด

• คา่ภาษีสนามบนิทุกสนามบนิ ทังในกรงุเทพ และภาษีสนามบนิทไีคโร-กทม

• โรงแรมทพีกั ตามทรีะบุรายการหรอืเทยีบเท่า

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• รถสาํหรบันําเทยีวตามรายการ

• บรกิารไกดจ์ากประเทศอยีปิต ์ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทัวรไ์ทยดแูลคณะตลอดทรปิ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตแุบบหมูค่ณะ

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ และคา่น ้าํระหวา่งมอือาหารทุกมอื และน ้าํดมืระหวา่งวันท่านละ2ขวด/วัน/คน

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ดาํเนนิการ ในการยนืขอวซีา่ แบบท่องเทยีว สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย (กรณที่านถกูปฏเิสธการขอวซีา่
ทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใหท้่าน)

อัตรานไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั

• คา่ยานพาหนะท่องเทยีวนอกเหนอืจากรายการ(กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการชมสถานทที่องเทยีวอสิระหรอืรายการเสรมิ)

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ อาทเิช่น น ้าํสม้ เบยีร ์วสิก ีน ้าํอดัลม ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายนอกเหนอืระบุในโปรแกรม

• คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ขนัต่าํ 5$/ท่าน x 6 วัน = 30 USD ทปิหวัหนา้ทัวรไ์ทยตามความพอใจ (วันละ3$/ขนัต่าํ)

• คา่ยกกระเป๋า, สนามบนิ/โรงแรมฯ / คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุายนืยันจอง เพอืทําการจองตวั พรอ้มชําระงวดแรก 10,000 บาท / ทา่น และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยนืขอวซีา่ตามทกีาํหนด ***
(กรณเีป็นชาวตา่งชาต ิอาจจะตอ้งใชเ้วลานานกวา่ปกต ิประมาณ 1 เดอืน)

• สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นยนืวซีา่และการออกตวั 35 วัน กอ่นการเดนิทาง เนอืงจากจะตอ้งใชใ้นการออกตวัเครอืงบนิและเอกสารตา่งๆ เพอืยนืยันการเดนิทาง
ในการประกอบการพจิารณาวซีา่ของทางสถานทูต

• กรณวีซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทูตฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่, คา่บรกิาร
และคา่ใชจ้่ายตา่งๆทเีกดิขนึตามความเป็นจรงิ

กรณียกเลกิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 35 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนันทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิมดัจํา งวดแรก

• กรณยีกเลกิหลงัยนืวซีา่และออกตวั 30 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหกั 70 % ของคา่ทัวร์

• กรณยีกเลกิกะทันหนักอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ 25 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิเตม็จํานวน100%



หมายเหตุ

• หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ราคาจะปรบัเปลยีนตามผูเ้ดนิทางจรงิ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตฯเพอืใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑูตฯ เรอืงวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด
ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรง ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่

• หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทยีวบนิหรอืหากมเีหตกุารณป์ระการใดทเีกดิขนึจากสายการบนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์เีพอืใหเ้หมาะสมกบัสถานการณห์นา้งานทเีกดิขนึจรงิ

เอกสารประกอบขอวซีา่เขา้ประเทศอยีปิต ์– จอรแ์ดน กรณีจองนอ้ยกวา่ 21 วัน
• หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราประทับเขา้-
ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ย ตอ้งเป็นรปูถา่ยหนา้ตรงเป็นรปูส ีขนาด 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน จํานวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถา่ยทมีพีนืหลงัสขีาว เท่านัน
ทางสถานทูตไมร่บัพจิารณารปูถา่ยทเีป็นรปูสตกิเกอร ์หรอืรปูพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูโพลาลอยด ์และรปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั

• หลกัฐานการงาน
•  กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดงสาํเนา ใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางแสดงความเป็น เจา้ของกจิการ
เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น (ไมต่อ้งใชต้วัจรงิ)***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซน็ชอืรบัรองสาํเนา และประทับตราบรษัิทเป็นสาํคญั *****

• กรณเีป็นพนกังาน ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการทํางานจากทางบรษัิท หรอืหนว่ยงานทสีงักดั มขีอ้ความระบุตาํแหนง่ เงนิเดอืน รายได ้วันเรมิทํางาน
และช่วงเวลาทไีดร้บัอนมุตัใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านัน และจะตอ้งประทับตราบรษัิทรบัรองเป็นสาํคญั

• กรณเีป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่พรอ้มตราประทับของทางโรงเรยีน
(เป็นภาษาองักฤษเท่านัน) และสาํเนาบัตรนักเรยีน หรอืบัตรนักศกึษา พรอ้มทังเซน็ชอืรบัรองสาํเนา

• หลกัฐานการเงนิ ใบรบัรองสถานะทางการเงนิในชอืของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มตราประทับจากทางธนาคาร **ย ้าํ**
ไมส่ามารถใชส้าํเนาบัญช  ีเงนิฝากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน
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