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อยีปิต์เจาะลกึ 10วนั 7 คืน 
  

ไวท ์ เอเลแฟนท ์  ทราเวล เอเยนซ่ี  ผูเ้ช่ียวชาญในการน าเท่ียวอียปิตอ์ยา่งเจาะลึกมานาน 30 ปี  และเป็น
ผูเ้ขียนหนงัสือไกดบ์ุ๊ค “ท่องโลกศิลปวฒันธรรม อียปิต์-กรีซ-ตุรกี”   ขอเชิญท่องอียปิตแ์บบเจาะลึก  และ  ล่องเรือ
ส าราญระดบั 5 ดาวดีลกัซ์ 3 คืน  และพกัโรงแรมในระดบั 4 ดาว มาตรฐานเยอรมนั 4 คืน   

พร้อมการบรรยายชมอยา่งละเอียด  ลึกซ้ึง  ดว้ยหัวหนา้ทวัร์คุณภาพ  ร่วมกบั ไกดท์อ้งถ่ินท่ีมีประสบการณ์
ท่ียาวนาน    
 เป็นโปรแกรมท่ีเรา  ไวท ์เอเลแฟนท ์ ทราเวล เอเยนซ่ี มีความมัน่ใจ และ ภูมิใจน าเสนอ  เพื่อวนัพกัผอ่นท่ี
คุม้ค่า และ ประทบัใจของทุกท่าน  

   จุดเด่นของโปรแกรมทวัร์  
 จดัโปรแกรมทวัร์อยา่งประณีต  ไม่แน่นจนเกินไป ซ่ึงจะท าใหมี้เวลาในการเท่ียวชมอยา่งสบายๆ  และ 
ไดรั้บการบรรยายชมอยา่งละเอียดจากผูมี้ความรู้จริง  
 อาหารทุกม้ือผา่นการเลือกสรรอยา่งดี  ส่วนใหญ่จะทานในโรงแรมระดบั 4 ดาว  (ไม่ทานอาหารจีน
เด็ดขาด)  และ มีอาหารไทยใหท้านอยา่งนอ้ย 2 ม้ือ  
 ราคาน้ีรวมทุกอยา่ง  ค่าวีซ่า  ค่าทิปคนขบัรถบสั  รถมา้  ไกด ์  เจา้หนา้ท่ีช่วยเหลือในสนามบิน   คนยก
กระเป๋าในเรือ และ โรงแรม   ไม่มีค่าใชจ่้ายจุกจิกกวนใจใดๆอีกเลย   
 

ก าหนดการเดินทาง 20 – 29 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

วันแรกของการเดินทาง  วันพฤหัสบดี ท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 กรุงเทพฯ 
21.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Q  สายการบินอียปิตแ์อร์  รหสั MS  (ใช้ประตูทางเข้า

อาคารหมายเลข 8) 



 

วันที่สองของการเดินทาง   วันศุกร์ท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 กรุงเทพฯ – ไคโร – อสัวาน 
00.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอียปิตแ์อร์  เท่ียวบินท่ี MS961  มุ่งหนา้ตรงสู่ไคโรโดยไม่แวะท่ีไหน

เลย  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 
05.50 น. ถึงสนามบินกรุงไคโร (ตามเวลาทอ้งถ่ินท่ีไคโร  ซ่ึงชา้กวา่กรุงเทพฯ 5 ชัว่โมง) ผา่นขั้นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมือง   
07.00 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี MS 391 สู่เมืองอสัวาน (ASWAN) 
08.25 น. ถึงสนามบินเมืองอสัวาน น าท่านลงเรือส าราญ 

“M/S AMARCO หรือ ระดับเดียวกนั   
09.30 น. รับประทานอาหารเชา้  จากนั้นเชิญพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั   
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัในเรือส าราญ 
 ล่องเรือใบเฟลลุกกา ในแม่น ้ าไนล ์ 
20.30 น. รับประทานอาหารค ่า  คา้งคืนบนเรือ 
 
 

วันทีส่ามของการเดินทาง  วันเสาร์ท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2563 ล่องเรือส าราญ-คอม ออมโบ – เอด็ฟู 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในเรือส าราญ   
 น าชม วิหารแห่งพเิลย์ (TEMPLE OF PHILAE) 

สร้างในสมยัราชวงศสุ์ดทา้ยของอียปิตโ์บราณ
ประมาณ 2,000 กวา่ปีมาแลว้  จากนั้นชม  เขื่อน
ใหญ่แห่งเมืองอสัวาน  และ แหล่งตดัหินแกรนิต
โบราณของอียปิต ์ จากนั้นเดินทางกลบัเรือ  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนับนเรือส าราญ   เรือจะ
เร่ิมออกเดินทางล่องไปในแม่น ้าไนลท่ี์แสนจะ
สวยงาม   ขึ้นฝ่ังชม  วิหารคอม ออมโบ  (THE 
TEMPLE OF KOM OMBO)  ซ่ึงอยู่เหนืออสัวานขึ้นไปประมาณ 50 กิโลเมตร  เป็นศิลปะกรีก-
โรมนั ซ่ึงช่ืนชมกนัวา่น่ารักท่ีสุดในอียปิต ์  จากนั้น  ล่องเรือสู่ เมืองเอด็ฟู (EDFU) เป็นเมืองส าคญั
อีกแห่งหน่ึงในสมยัโบราณบนฝ่ังซา้ยแม่น ้าไนลใ์นอียปิตต์อนบนท่ียงัสมบูรณ์ราวกบัเพิ่งสร้างเม่ือ
วานน้ี  เป็นศิลปะแบบเกรโก ้โรมนั    

17.00 น. เชิญด่ืมน ้าชา   บนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมทิวทศัน์สองฝ่ังแม่น ้าไนลย์ามเยน็ 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
 พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ   
 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง     วันอาทิตย์ท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2563  เอด็ฟู – ลกัซอร์ 



 

07.00 น. น าท่านขึ้นฝ่ัง  ชม วิหารเอด็ฟู (TEMPLE OF HORUS OF EDFU) ศึกษาสถาปัตยกรรมและฉาก
ประเพณีความเป็นอยู ่  ซ่ึงถือกนัวา่เป็นประวติัศาสตร์อารยธรรมของอียปิตท์ั้งประเทศทีเดียว  และ
ชมการต่อสู้ของเทพเจา้ฮอรัส (HORUS) ซ่ึงพุ่งฉมวกปราบเซธ์ (SETH) คือใตฝุ้่ น   

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนเรือส าราญ 
09.00 น. เรือล่องสู่ เมืองลักซอร์ (LUXOR) อนัเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่า “ฮาเร็มแห่งทกัษิณ”  อยูท่างตอนใตข้อง

นครธีบส์โบราณ (THEBES) มีโรงแรมและร้านขายของท่ีระลึกส าหรับตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีแห่
กนัเขา้มาชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีอยูโ่ดยรอบเมือง  มีวิหารเทพอามุน-รา (AMUN-RA)  ซ่ึงเป็นใหญ่
กวา่เทพทั้งปวงตระหง่านเหมือนเทพพิมานบนสรวงสวรรค ์ อยูบ่นฝ่ังขวาของแม่น ้าไนล ์  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนับนเรือส าราญ 
17.00 น. เชิญด่ืมน ้าชา   บนดาดฟ้าเรือ  พร้อมชมทิวทศัน์สองฝ่ังแม่น ้าไนลย์ามเยน็ 

น าท่านชม วิหารแห่งลักซอร์ (TEMPLE OF LUXOR) ท่ีอเมนโนฟิสท่ี 3 โปรดให้สร้างขึ้นใหม่
ใหเ้ป็นวิหารหินทรายเน้ือละเอียดท่ีใหญ่โตและสูง
กว่าเดิม  บนพื้นท่ีลาดดว้ยแผน่เงินและเคร่ืองหอม  
ต่อมารามเซสท่ี 2 โปรดให้สร้างอุทยานหนา้วิหาร
อลงัการดว้ยรูปประติมากรรมท่ีท าดว้ยหินแกรนิต
ควอทซ์ไซทแ์ละดิโอไรต ์  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
 พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ  

 

วันที่ห้าของการเดินทาง   วันจันทร์ท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ลกัซอร์ – ไคโร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนเรือส าราญ 
 น าท่านชมฝ่ังตะวันตกของลักซอร์ (WEST BANK)  หุบผากษตัริย ์ อนัเป็นสุสานท่ีใชฝั้งศพของ

ฟาโรห์แทบทุกพระองค ์, วิหารฮทัเชปสุท , วิหารของรามเซส ท่ี 3 และ  โคลอสซ่ี อ๊อฟ เมมนอน  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าชม  วิหารแห่งคาร์นัค (KARNAK TEMPLE)  ซ่ึงอยู่ในเขตของธีบส์ บนฝ่ังขวาของแม่น ้าไนล ์ 

เป็นวิหารท่ีประกอบดว้ยอาคารต่างๆ มากมายใหญ่โตท่ีสุดของอียปิต ์  ซ่ึงไดรั้บการปฏิสังขรณ์ต่อ
เติมจากฟาโรห์หลายราชวงศ์ ตั้งแต่ยคุอาณาจกัร
กลางจนถึงสมยัโรมนัครอง   

18.20 น. เดินทางโดยเท่ียวบินท่ี MS 360 กลับ กรุงไคโร  
เมืองหลวงของอียิปต์ปัจจุบัน  เพื่อดูชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนอียิปต์ในวนัน้ีแล้วมองยอ้นหลัง
ไป เม่ือประมาณ  1,350 ปีมาแล้ว   ตั้ งแต่ชาว
อาห รับผู ้พิ ชิตอียิปต์ ช่ื อ  “AMRIBN  AL-AS”  



 

สร้างขึ้นนอกเมืองเก่าเม่ือปี ค.ศ.641 เป็นตน้มา  แลว้พฒันาขึ้นเร่ือยๆ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 และ 9  
จนถึงปัจจุบนัน้ีเป็นเวลากว่า 1,000 ปี  จึงมีโบราณสถานเป็นประจกัษพ์ยานของความยิง่ใหญ่เหลือ
ให้ชมอยู่มากมาย  แม้ว่าวงัเก่า ๆ และซากเมืองจะถูกมิจฉาชีพบุกเอาวตัถุโบราณไปขายให้
พิพิธภณัฑสถานต่างๆ ทัว่โลกแลว้ก็ตาม   

19.30 น. ถึงไคโร  น าท่านเขา้เมือง  และ รับประทานอาหารค ่า   
หลงัจากนั้นน าเขา้ท่ีพกั โรงแรม STEIGENBERGER DOWNTOWN  

 

วันทีห่กของการเดินทาง วันองัคารท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563   ไคโร – เมมฟิส – ซัคคาร่า 
- ไคโร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส  น าชม เมืองเมมฟิส (MEMPHIS) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าของอียปิต์

โบราณ  ศูนยก์ลางการปกครองส าคญัแห่งหน่ึง (ตั้งอยูห่วัดินดอนสามเหล่ียมของแม่น ้าไนล)์ 
ตั้งแต่สมยัราชวงศท่ี์ 1  เป็นเมืองท่ีไดรั้บการบนัทึกในประวติัศาสตร์วา่  มีบทบาทในการรวม
อียปิตเ์ขา้เป็นประเทศเดียวเม่ือ 5,000 กวา่ปี
มาแลว้  ก่อนจ๋ินซีฮ่องเตร้วมจีนเกือบ 3,000 ปี  
ชม 
ปิระมิดแบบขั้นบันได (STEP PYRAMID) อนั
เป็นปิระมิดแห่งแรกของอียปิต ์  ท่ีเมืองซคัคาร่า 
(SAKKARA) ห่างจากไคโรไปทางใตป้ระมาณ 
28 กม.  เป็นเมืองท่ีอยูร่ะหวา่งซากเมืองเก่าเมม
ฟิสและท่ีราบสูงท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสุสาน
อนัสุขสันต ์  ส าหรับพระมหากษตัริยก์วา่ 20 พระองค ์  และขนุนางขา้ราชบริพารในราชส านกั
ตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทัว่ไปดว้ย  ท่านจะไดท้ราบเร่ืองราวของปิระมิด  ตั้งแต่ผูส้ร้างไปจนถึง
วิธีการสร้าง  การตดัหิน และอ่ืนๆ อีกนานปัการท่ีน่าพิศวง 

12.00 น. รับประทานอาหาร  
บ่าย น าชม มหาปิระมิด แห่งเมืองกีซ่า (PYRAMIDS OF GIZA) 

หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณท่ีลือช่ือของอียิปต ์ 
ซ่ึงปัจจุบนัน้ีก็ยงัไม่มีใครให้ค  าตอบท่ีชดัเจนไดว้า่  ส่ิงก่อสร้าง
อันยิ่งใหญ่แห่งน้ี ใครเป็นผู ้ส ร้าง  และก่อสร้างอย่างไร  
สันนิษฐานกนัไดแ้ต่เพียงวา่  น่าจะมีอายุประมาณ 3,500-4,000 
ปีมาแล้ว  และชม สฟิงซ์ (SPHINX) ประติมากรรมขนาด
ใหญ่  เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่  ท่ีอยู่
ด้านหน้าทางเข้าปิระมิดเครเฟร (KHAFRE) ขึ้ นเป็นรูปก่ึง



 

มนุษยก่ึ์งสัตว ์ คือมีร่างกายเป็นสิงโต (ตวัผู)้ และมีพระพกัตร์เป็นฟาโรห์  ซ่ึงชาวอียิปต์นับถือ
เสมือนหน่ึงเทพเจา้   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย “บวัขาว” 
น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม STEINGENBERGER DOWNTOWN  

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง วันพุธท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563  ไคโร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

09.00 น. น าท่านชม  พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติอยีิปต์  ซ่ึงเก็บสะสมโบราณวตัถุล ้าค่ามากมาย  อาทิ  เตียง 

ช าแหละศพในการท ามมัม่ี  ตูท้  าดว้ยหินอ่อนส าหรับเก็บอวยัวะภายในในการท ามมัม่ี  และท่ี
ส าคญัก็คือ ขมุทรัพยม์หาศาลท่ีคน้พบในหลุมฝังศพของ “ตุตนัคาเมน” อนัประมาณค่ามิได ้  ไม่วา่
จะเป็นโลงศพทองค าแท ้ หนา้กากทองค า ฯลฯ เพียงแค่น้ีก็คุม้ค่าแลว้   

 

13.00 น. รับประทานอาหารไทย ท่ีภตัตาคาร บวัขาว  
บ่าย น าท่านชม เมืองเก่าไคโร ชมโบสถค์ริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ คอปติค ซ่ึงเป็นศาสนาคริสต์

เฉพาะตวัของชาวอียปิต ์  น าชมถ ้าท่ีเช่ือกนัวา่  ครอบครัวศกัด์ิสิทธ์ิ ของพระเยซู ไดเ้ดินทางล้ีภยั
จากการสังหารเด็กทารกทุกคนตามค าสั่งของกษตัริยแ์ฮรอด  จากเมืองเยรูซาเลม็มาพ านกัท่ี   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม STEINGENBERGER DOWNTOWN  

 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563  ไคโร - อเลก็ซานเดรีย – ไคโร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์

ในช่วงท่ีถูกปกครองโดยชาวกรีก  ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สร้างโดย พระเจา้อเล็กซานเด
อร์มหาราช ในช่วงปี 332 ก่อนคริสตกาล  เพื่อใช้เป็นเมืองท่าส าคัญในการติดต่อกับเมือง
มาซิโดเนียเมืองเกิดของพระองค ์ และเป็นเมืองท่ีพระนางคลีโอพตัราเคยประทบัและส้ินพระชนม ์ 
น าท่านชมสถานท่ีส าคญัๆ ในเมือง  ชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย  (CATACOMBS OF 



 

KOM ASH-SHUQQAFA) สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 2 
เป็นสุสานประกอบพิธีศพในยคุกรีก-โรมนั   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ซีฟู้ด  
บ่าย ชม หอสมุดแห่งอเลก็ซานเดรีย  ห้องสมุดท่ีเคยยิง่ใหญ่ใน

ประวติัศาสตร์ ตั้งแต่ยคุจูเลียส ซีซาร์ และ พระนางคลีโอพตัรา   
และ กลบัมายิง่ใหญ่อีกคร้ังดว้ยเทคโนโลยีส่มยัใหม่ ไดเ้วลา
พอสมควรน าท่านเดินทางกลบัไคโร 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม STEINGENBERGER DOWNTOWN 
 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง วันศุกร์ท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ไคโร - กรุงเทพ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั อาหารไทยท่ีภตัตาคาร  บวัขาว   
 น าชมป้อมปราการสมัยโบราณของซาลาดิน  ท่ีสร้างอยู่

บนเนินเขาชานกรุงไคโร  และชม สุเหร่าโมฮัมเหม็ด 
อาล ี ท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนอลาบาสเตอร์ทั้งหลงั  อลงัการ
และสวยงามตามรูปแบบการสร้างสุเหร่าท่ีไดรั้บการ
ยอมรับทัว่โลก   จากนั้น ชอ้ปป้ิงตลาดแกรนดบ์าร์ซาร์  
เพื่อหาซ้ือของฝากทางบา้น  จากนั้นน าชม สุสานทหาร
นิรนาม ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีพกัชัว่กาลนานของทหาร
อียปิตท่ี์เสียชีวิตในสงครามกบัอิสราเอล และเป็นสุสาน
ของอดีตประธานาธิบดีอลัวา ซาดดั ท่ีเสียชีวิตดว้ยฝีมือ
ทหารองครั์กษข์องเขาเองขณะท่ีก าลงัตรวจพลสวน
สนาม   

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน   
23.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอียปิตแ์อร์ เท่ียวบินท่ี MS960   ........ลาก่อนอียปิต ์  
 

วันที่สิบของการเดินทาง วันเสาร์ท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 กรุงเทพ 
12.40 น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ  และความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ท่านละ 89,900 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

  เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ขวบ 72,000  บาท (พกัรวมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) 

  พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ  14,000 บาท   



 

  ชั้นธุรกิจ เพิ่มเร่ิมตน้ท่ี   บาท (ขึ้นอยูก่บัวนัท่ีจอง)  
 

อตัรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ-ไคโร-กรุงเทพ   โดยสายการบินอียปิตแ์อร์ ชั้นธรรมดา 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  ชั้นธรรมดา 
 ค่าท่ีพกัในโรงแรม 4 ดาว 4 คืน และเรือส าราญ 5 ดาว 3  คืน 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวในอียปิตต์ลอดการเดินทาง 
 ค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุในโปรแกรม 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอยีิปต์   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบัติเหตุในวงเงิน 3,000,000 บาท  (สามล้านบาทถ้วน) ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
 ค่ามคัคุเทศกบ์รรยายชมตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปเจ้าหน้าท่ีบริการทุกคน เช่น ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ  เจ้าหน้าที่เรือ และ คนขับรถม้า   
 ค่าพนกังานขนกระเป๋าทั้งในสนามบิน และ โรงแรม 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  ค่าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 20 กิโลกรัม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
หมายเหตุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการท่ีเสนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงรายการเดินทางอนัเกดิจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงตารางการบิน
ภายในประเทศน้ันๆ  หรือบังเอญิตรงกบัวันหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจากฤดูกาลท่ี
เปลีย่นแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าเข้าชม
ตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม  
ท้ังนีจ้ะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ   
*** ในกรณีท่ีเกดิการล่าช้า หรือ ยกเลิกเท่ียวบินตามโปรแกรม จนท าให้โปรแกรมการท่องเท่ียว
ต้องเสียหายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน  เป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ  บริษัทฯ 
ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้*** 

 

เอกสารท่ีใช้ในการขอวีซ่าอยีิปต์   

1. หนงัสือเดินทาง มีอายุการใชง้านเหลือเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่งเหลือ
อยา่งนอ้ย 2 หนา้   ถ่ายรูปชดัๆเตม็ๆเฉพาะหนา้ท่ีมีรูปถ่าย  ส่งเขา้มาทางไลน์ หรือ อีเมล ์



 

เง่ือนไขการจอง 
1. ช าระค่ามดัจ า 20,000 บาท  ท่ีเหลือช าระ 2 สัปดาห์ก่อนวนัเดินทาง  

 

กรุณาโอนเข้าบัญชีดังนี้ ช่ือบญัชี คุณเสรษฐวิทย ์ ชีรวินิจ 
 ธนาคาร  กสิกรไทย   สาขาซอยจารุรัตน์ ออมทรัพย ์ เลขท่ี  071-2-71003-9 
หรือ ธนาคารกรุงเทพ     สาขา อาคารวานิช ออมทรัพย ์ เลขท่ี  220-0-48394-5 
หรือ ธนาคารทหารไทย    สาขา เดอะแพลทินัม่ ฯ ออมทรัพย ์  เลขท่ี  210-2-11915-9 

หรือ ธนาคารธนชาต   สาขาส านกัเพชรบุรี ออมทรัพย ์ เลขท่ี  777-2-84182-3 
 

เม่ือโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมท้ังเขียนช่ือผู้โอน + เบอร์ติดต่อ + และวันท่ีออกเดินทาง และหน้า
พาสปอร์ตมาที่ บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ เพ่ือทางบริษัทฯ จะได้เกบ็ไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 


