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จอรแ์ดน + อยีปิต ์
1 ทรปิ 2 ประเทศ สดุคุม้ 
*** จดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ*** 

ปิระมดิกซิา่ – พพิธิภัณฑแ์หง่ชาตอิยีปิต ์– ลอ่งแมน่ ้า
ไนลพ์รอ้มชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง – ชอ็ปป้ิงตลาดขา่น – 
เพตรานครศลิาสชีมพ ู– ป้อมปราการอัมมาน – นอน
เดดซพัีกผอ่นเต็มทีก่บัการลอยตัว และผอกโคลน 
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ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2019:    

วันท่ี 1 / 3 ธ.ค                                    กรุงเทพฯ     

23.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ P 
   สายการบินเอทิฮดั เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รอท าการเช็คอินกรุณาสังเกตุป้าย HIGHLIGHT JORDAN &EGYPT 

 

วันท่ี 2/ 4 ธ.ค                           อำบูดำบี – ปรำสำทเครัค – เพตรำ  - L D 

01.55 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY407 BKKAUH 01.55-05.55 เชิญเพลิดเพลินกบัจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ 
05.55 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบีเปล่ียนเคร่ืองบินไปอมัมานประเทศจอร์แดน 
10.35 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  EY513 AUHAMM 10.35-12.05   
12.05 น. ถึงสนามบินอมัมานผา่น ต.ม รับกรเป๋าเรียบร้อยแลว้ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง น าท่านชม ลติเต้อร์เพตรำ Little Petra เป็น

โบราณสถานท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของเพตราและ เมือง Wadi Musa เป็นการแกะสลกัเขาหินทรายให้เป็นอาคาร
โดยชนเผา่เนบาเทียน โดยมีความเช่ือกนัวา่สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมือนโรงแรม ในอดีต จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย)์ 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบัหา้ดาวมาตรฐานทอ้งถ่ิน  ณ เมืองเพตรา PETRA BUBBLE LUXOTEL  

Optional คืนน้ี มี PETRA BY NIGHT ท่านใดสนในติดต่อซ้ือตัว๋และรถรับส่งกบัไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร์ได ้
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วันท่ี 3/ 5 ธ.ค                                            เพตรำ - เดดซี  B L D 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – เชค็เอา้ท ์
 น าท่านชมเมืองเพตรำ (ได้รับกำรประกำศให้เป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จำกกำรตัดสินโดยกำรโหวตจำกบุคคลนับล้ำนท่ัวโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) 
ในปี ค.ศ. 1812 นกัส ารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ใน 
วนอุทยานมีมา้ 800 เมตรไวบ้ริการ ผูท่ี้สนใจสามารถนัง่มา้ได ้โดยจ่ายค่านัง่มา้หรือค่าทิปคนจูงมา้ 5 USD /ท่าน/
เท่ียว ขี่ลา 15-20 USD/ท่าน, ขี่อูฐ 10 USD ราคาแลว้แต่ความสามารถในการต่อรอง ส าหรับรถมา้เหมาไปกบั 45 
JD นั่งได2้ท่านต่อรองไม่ได ้ ชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังน าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ 
เส้นทางมหัศจรรยก์วา่ 1.5 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน ้ าเม่ือหลายลา้นปีก่อน 
สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ มหำวิหำรศักดิ์สิทธิ์ เอล-คำซเนท์ เดินชมสุสานต่างๆ ของชาวนา
บาเทียน, สุสานกษตัริย ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมันแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนั่งเท่ากนั สันนิษฐานเดิมที
สร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัโรมนัไดต้่อเติมและสร้างเพิ่มเติมมีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มได3้,000 คน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย เม่ือไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่ เดดซี ทะเลเดดซี (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดใน

โลก มีความต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเคม็ท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20% ของน ้าทะเลทัว่ไป ท า
ใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี อีกทั้งเดดซีเป็นจุดต ่า  ท่ีสุดใน โลกจึงท าใหบ้ริเวณน้ีมีอ็อก
ซิเจนและอากาศสดช่ืน น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ซ่ึงโรงแรมท่ีพกัมีหาดส่วนตวัสามารถเดินลงหาดไดเ้ลย 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย)์ 
 น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบัส่ีดาวมาตรฐานทอ้งถ่ิน  ณ เมืองเดดซี GRAND EAST HOTELหรือเทียบเท่า    
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วันท่ี 4/ 6 ธ.ค           ป้อมปรำกำรอมัมำน -   ไคโร –  ล่องเรือแม่น ้ำไนล์ชมวิวยำมค ่ำ  B L D 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – เชค็เอา้ท ์
 น าท่านชมเมืองหลวงอมัมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้นชม  

ป้อมปรำกำร แห่งกรุงอัมมำน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญ
อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศจอร์แดน จุผูช้มได ้6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูง อนัแปลกตายิ่งนัก ชม วิหำรเฮอร์
คิวลสิ ท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างขึ้นระหวา่งปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระรำชวังเก่ำอุมเมยำด สร้างขึ้น
ในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมยัมุสลิมไดเ้ข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซ่ึง
ภายในประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ ใหท้่านใชเ้วลาอิสระในการชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึก 

เท่ียง            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
       เม่ือไดเ้วลาอนัควรน าท่านสู่สนาบินอมัมานเพื่อบินสู่ประเทศอียิปต ์
15.15 น       บินสู่เมืองไคโรโดยเท่ียวบินท่ี MS708 AMM-CAI 15.15-15.35 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20  ช.ม)   
15.35 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียปิต ์-  ผา่น ต.ม - รับกระเป๋า     

น าท่านเดินทางสู่เมืองไคโรเมืองหลวงของประเทศอียปิต ์ชมบรรยาศโดยรอบ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัอิสระพกัผอ่น       
เม่ือไดเ้วลาอนัควรน าท่านออกจากท่ีพกัเพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือชมวิวแม่น ้าไนท ์       

ค ่า        พิเศษ !!! รับประทานอาหารค ่า ล่องเรือแม่น ้าไนลช์มวิวยามค ่า พร้อมชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
 พกัคา้งคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดำว Grand Pyramids หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 5/ 7 ธ.ค                              ปิระมิด -  เมืองเมมฟิส - ชมปิระมิดขั้นบันได  B L D  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ท่านเดินทางสู่ปิระมิด หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลก  เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops)  ปิระมิดเคฟเฟร 

(Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซ่ึงมีหน้าท่ีเฝ้าวิหารและสุสานของ
กษตัริย ์เป็นเคร่ืองแสดงถึงอ านาจ ล าตวัเป็นสิงโตหมอบเพศผู ้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกยาวประมาณ 73 
เมตร สูง 20 เมตร แกะสลกัจากหินปูนเพียงกอ้นเดียวโดยใชพ้ระพกัตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยท่ีบริเวณท่ี
ราบสูงกีซ่าน้ีมีเพียงตวัเดียวเท่านั้น  *** ขีอู่ฐชมวิวปิระมิด พำโนรำมำวิว***  

       กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใตปิ้ระมิตประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกดห์รือหวัหนา้ทวัร์ 
เท่ียง            รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูก

บนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์วา่มีความส าคญั ในการรวมอียปิตบ์นและอียปิตล์่างให้เป็นหน่ึงเดียว โดยฟาโรห์
นาเมอร์  ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์ท่ี 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตวัฐานรากของสถานท่ีโบราณ และรูป
แกะสลกัจากหินท่ียงัหลงเหลืออยู่ในระดบัพื้นดิน เขา้ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งเมืองเมมฟิส อนัจดัแสดง
รูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอสัวานของ ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 ซ่ึงมีพระพกัตร์อนั
งดงาม ซ่ึงสลกัดว้ยช่างฝีมือชั้นเยีย่มไวใ้นอาคารโปร่ง ซ่ึงภายในยงัจดัแสดงช้ินส่วนวตัถุโบราณและรูปสลกั
จากวิหารส าคญัต่างๆในอียปิต ์ส่วนการจดัแสดงกลางแจง้ ชมสฟิงค ์และ ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 โดยแต่ละองค์
จะสวมมงกุฎท่ีมีลกัษณะแตกต่างกัน จากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้ันอีกเมืองคือ ซัคคำร่ำ  
(Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานท่ีฝังพระศพ
ของ กษตัริยซ์อเซอร์ และเป็นตน้แบบของปิรามิด  

ค ่า        รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 พกัคา้งคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดำว Grand Pyramids หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 6/ 8 ธ.ค           ไคโร  - เมืองอเลก็ซำนเดรีย – ไคโร  B L  D 
06.00 น.       รับประทานอาหารเชา้   
07.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเลก็ซำนเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 น าท่านชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซำนเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง Catacombs เป็นอุโมงค์ท่ี
เก็บศพ และทรัพยส์มบติัของกษตัริยอี์ยิปตโ์บราณ เป็นอุโมงคท่ี์สร้างดว้ย หินกอ้นใหญ่ ๆ และ ขุดลึกลงไปเป็น
ชั้นๆ บางตอนลึกถึง 21 ถึง 24 เมตร มีทางเดินกวา้งถึง 1.2 เมตร วกไปเวียนมา ตวัสุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้น
ท่ี 1 มีไวส้ าหรับเตรียมการปลงศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีเก็บรักษา และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย  

เท่ียง            รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น เมนูซีฟูด 
น าท่านชม ห้องสมุดแห่งอเล็กซำนเดรีย  (Library of Alexandria)  ใช้เวลาการสร้างใหม่นานกว่า 12 ปี  มี
สถาปัตยกรรมทนัสมยั รวบรวมหนงัสือทุกภาษาทัว่โลก มีหนงัสือมากกว่า 8 ลา้นเล่ม วารสาร 4,000 ฉบบั และ
หนังสือหายาก 50,000 เล่มน าท่านถ่ายรูป ป้อมปรำกำรซิทำเดล  (CITADEL) ซ่ึงในอดีตนั้ นเป็นท่ีตั้ งของ 
ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดมี้
รับการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่าน เกยต์เบย ์โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหย่อนใจกบัการชม
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยงาม จากนั้นน าท่านชมความงามของเมืองอเล็กซานเดรียท่ีมีถนนเลียบกบัทะเลเมริ
เตอร์เรเนียนชมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไคโร 

ค ่า        รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหาร  
 พกัคา้งคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดำว Grand Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 7/ 9 ธ.ค พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติอยีิปต์ – ไคโรป้อมปรำกำรเก่ำแก่ - ตลำดข่ำน เอล คำลลิี ่  B L  D 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานท่ีเก็บสะสมโบราณวตัถุล ้ าค่า  
จดัตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนกัโบราณคดีชาวฝร่ังเศส  ช่ือ Auguste Mariette  ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่ง
ภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหน่ึงของเมืองน้ี ชมหน้ากากทองค าของฟาโรห์ตุตันคาเมน  
(Tutankhamun) และงานศิลปะท่ีมีค่าไม่ต ่ากว่า 250,000 ช้ิน มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพนัปีมาแลว้  ชมรูปป้ันดินท่ี
แสดงถึงชีวิตประจ าวนัของชาวอียิปต ์ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ช้ินท่ีมีช่ือของโลก (อีกช้ิน
อยู่ท่ี เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวติั ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต 
(ฟาโรห์สตรีองคเ์ดียวของอียปิต์) รถศึก และเกา้อ้ีบลัลงัก์ทองค า นอกจากน้ีท่านยงัไดช้มสมบติัอนัล ้าค่าอ่ืนๆ 
อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยขอ้มือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ลว้นมีอายกุวา่ 3,300 ปี  หากท่านตอ้งการเขา้ชม
ห้องมมัม่ีกษตัริย ์2ห้อง ชมมมัม่ีขององคฟ์าโรห์รามเสสท่ี 2 และมมัม่ีของฟาโรห์องคอ่ื์นๆ (ตอ้งจ่ายค่าเขา้
ชมประมาณ450บาท/180ปอนดอี์ยปิต/์ท่าน ) 

ค ่า            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย ชม Citadel  ป้อมปรำกำรเก่ำแก่ สร้างเม่ือ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอดัดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกนัการ

รุกรานของศตัรู สมยัสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของกรุงไคโรได้
ไกลถึงปิรามิดท่ีกีซ่า ชม สุเหร่ำแห่งโมฮัมหมัด อำลี (Mohammad Ali) สุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุงไคโร 
สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตวัสุเหร่า และ 
ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนยก์ลาง 21 เมตร มีโดมขนาด
เลก็รองรับอีก 4 มุม ตวัอาคารสร้างดว้ยหิน Albaster ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หนา้
สุเหร่ามีหอนาฬิกาท่ีพระเจา้หลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝร่ังเศสมอบให้รัฐบาลอียิปตเ์ป็นของขวญั แลกกบัเสาโอเบลิสก์
จากวิหารลกัซอร์ ท่ีปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ Place de la Concorde กรุงปารีส 

 น าท่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองท่ี ตลำดข่ำน เอล คำลิลี่  (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า 
เคร่ืองเทศ  เคร่ืองเงิน, ร้านทอง, เส้ือผา้ ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟ่ีเฮาส์  

ค ่า        รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
21.00 น.       น าท่านสู่สนามบินไคโรเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยอิทิฮาดแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีอาบูดาบี 
 

วันท่ี 8/ 10 ธ.ค    ตลำดข่ำน เอล คำลลิี ่– สนำมบินไคโร-อำบูดำบี  B L  D 

01.00 น.    บินสู่เมืองอาบูดาบีโดยเท่ียวบินท่ี EY658 CAI-AUH 01.00-06.20 (ใช้เวลาบินประมาณ 3  ช.ม)   
06.20 น.       ถึงสนามบินอาบูดาบีแวะเปล่ืยนเคร่ืองบินสู่ประเทศไทย 
08.50 น.      บินสู่ประเทศไทยโดยเท่ียวบินท่ี EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 (ใช้เวลาบินประมาณ 6  ช.ม)   
18.05 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

**หมายเหตุ** รูปภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์จริง 
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ก ำหนดเดนิทำง 62 (คณะ20ท่ำนขึน้ไป)   ระดับที่พกั พกัคู่ (บำท/ท่ำน) พกัเดี่ยวเพิม่ (บำท) 

3-10 ธ.ค  4 ดาว 73,900 9,000  
*หมำยเหตุ* - ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง หรือของสมนาคุณ 
 
อตัรำนีร้วม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั โดยสายการบินอิทิฮาด และอียปิตแ์อร์ ชั้นประหยดั   
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินท่ีไคโร-กทม 
☺ โรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
☺ รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
☺ บริการไกดจ์ากประเทศอียปิต ์ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์ไทยดูแลคณะตลอดทริป 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะ 
 ☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 
☺ ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการ ในการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเท่ียว ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธ
การขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใหท้่าน) 

    
อตัรำนีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ 
  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  
  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขั้นต ่า 5$/ท่าน x 6 วนั = 30 USD ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยตามความพอใจ (วนัละ3$/ขั้นต ่า) 
 ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 
 
 
เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนั่ง 
1. กรุณายืนยนัจอง เพื่อท าการจองตัว๋ พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอ
วีซ่าตามท่ีก าหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลานานกวา่ปกติ ประมาณ 1 เดือน) 
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2. ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนยื่นวีซ่าและการออกตั๋ว 35 วนั ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากจะต้องใช้ในการออกตั๋ว
เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   
ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 

4. การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 35 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ า งวดแรก 
5. กรณียกเลิกหลงัยนืวีซ่าและออกตัว๋ 30  วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 70 % ของค่าทวัร์ 
6.กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน 25 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินเตม็จ านวน100% 
 
หมำยเหตุ 
1. หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ราคาจะปรับเปล่ียนตามผูเ้ดินทางจริง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ
บริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทาง
บริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า  
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดขึ้นจริง 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำ Egypt   
- หนังสือเดินทำง ตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรับ
ประทบัตราวีซ่า และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
- รูปถ่ำย ตอ้งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้น
หลังสีขำว เท่ำนั้น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร์ หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด ์
และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั  
- หลกัฐำนกำรงำน 
  กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ตอ้งแสดงส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทาง
แสดงความเป็น เจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา และประทบัตราบริษทัเป็นส าคญั ***** 
กรณีเป็นพนักงำน ตอ้งมีหนังสือรับรองการท างานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานท่ีสังกัด มีขอ้ความระบุต าแหน่ง 
เงินเดือน รายได้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้ น และจะต้อง
ประทบัตราบริษทัรับรองเป็นส าคญั 
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นกัศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พร้อมตราประทบั
ของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และส าเนาบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศึกษา พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- หลักฐำนกำรเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตรา
ประทบัจากทางธนาคาร **ย ำ้** ไม่สำมำรถใช้ส ำเนำบัญชี เงินฝำกธนำคำรย้อนหลงั 6 เดือน  
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