บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม - ต้นฉบับของการนาเที่ยวครั้งละประเทศ
1091/153-4 ชั้น 6 อาคารเอส กรุ๊ป ศู นย์ การค้ าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสั น ราชเทวี กรุ งเทพ 10400

โทร. 02 651-6900 โทร 088-578-6666 LINE ID 14092498 ใบอนุญาตเลขที่ 11/097
------------------------------------------------------------------------------(สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย เนื่องจากโปรแกรมของบริ ษทั ฯ ถูก “คัดลอก” จากหลายบริ ษทั ทัวร์ )

สงกรานต์ อียิปต์ เจาะลึก 10วัน 7 คืน
ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ ผูเ้ ชี่ยวชาญในการนาเที่ยวอียปิ ต์อย่างเจาะลึกมานาน 30 ปี และเป็ น
ผูเ้ ขียนหนังสื อไกด์บุ๊ค “ท่องโลกศิลปวัฒนธรรม อียปิ ต์-กรี ซ-ตุรกี” ขอเชิญท่องอียปิ ต์แบบเจาะลึก และ ล่องเรื อ
สาราญระดับ 5 ดาวดีลกั ซ์ 3 คืน และพักโรงแรมในระดับ 4 ดาว มาตรฐานเยอรมัน 4 คืน
พร้อมการบรรยายชมอย่างละเอียด ลึกซึ้ง ด้วยหัวหน้าทัวร์คุณภาพ ร่ วมกับ ไกด์ทอ้ งถิ่นที่มีประสบการณ์
ที่ยาวนาน
เป็ นโปรแกรมที่เรา ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ มีความมัน่ ใจ และ ภูมิใจนาเสนอ เพื่อวันพักผ่อนที่
คุม้ ค่า และ ประทับใจของทุกท่าน

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์
จัดโปรแกรมทัวร์อย่างประณี ต ไม่แน่นจนเกินไป ซึ่งจะทาให้มีเวลาในการเที่ยวชมอย่างสบายๆ และ
ได้รับการบรรยายชมอย่างละเอียดจากผูม้ ีความรู ้จริ ง
อาหารทุกมื้อผ่านการเลือกสรรอย่างดี ส่วนใหญ่จะทานในโรงแรมระดับ 4 ดาว (ไม่ทานอาหารจีน) และ
มีอาหารไทยให้ทานอย่างน้อย 2 มื้อ
ราคานี้ รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ค่าวีซ่า ค่าทิปคนขับรถบัส รถม้า ไกด์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในสนามบิน
คนยกกระเป๋ าในเรื อ และ โรงแรม ไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกกวนใจใดๆอีกเลย

กาหนดการเดินทาง

09 – 18 เมษายน 2563

วันแรกของการเดินทาง วันพฤหัสบดี ที่ 09 เมษายน 2563
20.30 น.

กรุงเทพฯ

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ Q สายการบินอียปิ ต์แอร์ รหัส MS (ใช้ ประตูทางเข้ า
อาคารหมายเลข 8)

23.55 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961 มุ่งหน้าตรงสู่ไคโรโดยไม่แวะที่ไหน
เลย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง)

วันที่สองของการเดินทาง
04.20 น.
06.45 น.
08.05 น.
09.30 น.
13.00 น.
20.30 น.

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563

ถึงสนามบินกรุงไคโร (ตามเวลาท้องถิ่นที่ไคโร ซึ่งช้ากว่ากรุ งเทพฯ 5 ชัว่ โมง) ผ่านขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 082 สู่เมืองอัส
วาน (ASWAN)
ถึงสนามบินเมืองอัสวาน นาท่านลงเรื อสาราญ
“M/S AMARCO หรื อ ระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเชิญพักผ่อนตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันในเรื อสาราญ
ล่องเรื อใบเฟลลุกกา ในแม่น้ าไนล์
รับประทานอาหารค่า ค้างคืนบนเรื อ

วันทีส่ ามของการเดินทาง วันเสาร์ ท่ี 11 เมษายน 2563
08.00 น.

13.00 น.

17.00 น.
19.00 น.

กรุงเทพฯ – ไคโร – อัสวาน

ล่องเรื อสาราญ-คอม ออมโบ – เอ็ดฟู

รับประทานอาหารเช้าภายในเรื อสาราญ
นาชม วิหารแห่ งพิเลย์ (TEMPLE OF PHILAE)
สร้างในสมัยราชวงศ์สุดท้ายของอียปิ ต์โบราณ
ประมาณ 2,000 กว่าปี มาแล้ว จากนั้นชม เขื่อน
ใหญ่แห่งเมืองอัสวาน และ แหล่งตัดหิ นแกรนิต
โบราณของอียปิ ต์ จากนั้นเดินทางกลับเรื อ
รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสาราญ เรื อจะ
เริ่ มออกเดินทางล่องไปในแม่น้ าไนล์ที่แสนจะสวยงาม ขึ้นฝั่งชม วิหารคอม ออมโบ (THE
TEMPLE OF KOM OMBO) ซึ่งอยู่เหนื ออัสวานขึ้นไปประมาณ 50 กิโลเมตร เป็ นศิลปะกรี กโรมัน ซึ่งชื่นชมกันว่าน่ารักที่สุดในอียปิ ต์ จากนั้น ล่องเรื อสู่ เมืองเอ็ดฟู (EDFU) เป็ นเมืองสาคัญ
อีกแห่งหนึ่งในสมัยโบราณบนฝั่งซ้ายแม่น้ าไนล์ในอียปิ ต์ตอนบนที่ยงั สมบูรณ์ราวกับเพิ่งสร้างเมื่อ
วานนี้ เป็ นศิลปะแบบเกรโก้ โรมัน
เชิญดื่มน้ าชา บนดาดฟ้าเรื อ พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าไนล์ยามเย็น
รับประทานอาหารค่า
พักค้างคืนบนเรื อสาราญ

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
07.00 น.

08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
17.00 น.

19.00 น.

12.00 น.

เอ็ดฟู – ลักซอร์

นาท่านขึ้นฝั่ง ชม วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF
HORUS OF EDFU) ศึกษาสถาปัตยกรรมและ
ฉากประเพณีความเป็ นอยู่
ซึ่งถือกันว่าเป็ น
ประวัติศาสตร์อารยธรรมของอียปิ ต์ท้ งั ประเทศ
ทีเดียว
และชมการต่อสู้ของเทพเจ้าฮอรัส
(HORUS) ซึ่งพุ่งฉมวกปราบเซธ์ (SETH) คือใต้
ฝุ่ น
รับประทานอาหารเช้าบนเรื อสาราญ
เรื อล่องสู่ เมืองลักซอร์ (LUXOR) อันเป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่า “ฮาเร็มแห่งทักษิณ” อยูท่ างตอนใต้ของ
นครธีบส์โบราณ (THEBES) มีโรงแรมและร้านขายของที่ระลึกสาหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แห่
กันเข้ามาชมสถานที่ต่างๆ ที่อยูโ่ ดยรอบเมือง มีวิหารเทพอามุน-รา (AMUN-RA) ซึ่งเป็ นใหญ่
กว่าเทพทั้งปวงตระหง่านเหมือนเทพพิมานบนสรวงสวรรค์ อยูบ่ นฝั่งขวาของแม่น้ าไนล์
รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อสาราญ
เชิญดื่มน้ าชา บนดาดฟ้าเรื อ พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าไนล์ยามเย็น
น าท่ า นชม วิ ห ารแห่ งลั ก ซอร์ (TEMPLE OF
LUXOR) ที่ อ เมนโนฟิ สที่ 3 โปรดให้ ส ร้ า งขึ้ น
ใหม่ให้เป็ นวิหารหิ นทรายเนื้ อละเอี ยดที่ ใหญ่ โต
และสู งกว่าเดิ ม บนพื้ น ที่ ล าดด้วยแผ่ น เงิ น และ
เครื่ อ งหอม ต่ อ มารามเซสที่ 2 โปรดให้ ส ร้ า ง
อุทยานหน้าวิหารอลังการด้วยรู ปประติมากรรมที่
ทาด้วยหินแกรนิตควอทซ์ไซท์และดิโอไรต์
รับประทานอาหารค่า
พักค้างคืนบนเรื อสาราญ

วันที่ห้าของการเดินทาง
07.00 น.

วันอาทิตย์ท่ี 12 เมษายน 2563

วันจันทร์ ท่ี 13 เมษายน 2563

รับประทานอาหารเช้าบนเรื อสาราญ
นาท่านชมฝั่งตะวันตกของลักซอร์
(WEST
BANK) หุบผากษัตริ ย ์ อันเป็ นสุสานที่ใช้ฝังศพ
ของฟาโรห์แทบทุกพระองค์ , วิหารฮัทเชปสุท ,
วิหารของรามเซส ที่ 3 และ โคลอสซี่ อ๊อฟ เม
มนอน
รับประทานอาหารกลางวัน

ลักซอร์ – ไคโร

บ่าย

14.05 น.

15.15 น.

นาชม วิหารแห่ งคาร์ นัค (KARNAK TEMPLE)
ซึ่งอยูใ่ นเขตของธีบส์ บนฝั่งขวาของแม่น้ าไนล์
เป็ นวิหารที่ประกอบด้วยอาคารต่างๆ
มากมาย
ใหญ่โตที่สุดของอียปิ ต์ ซึ่งได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อ
เติมจากฟาโรห์หลายราชวงศ์ ตั้งแต่ยคุ อาณาจักร
กลางจนถึงสมัยโรมันครอง
เดิ น ทางโดยเที่ ย วบิ น ที่ MS 069 กลั บ กรุ ง ไคโร
เมื อ งหลวงของอี ยิ ป ต์ปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ดู ชี วิ ต ความ
เป็ นอยูข่ องคนอียปิ ต์ในวันนี้แล้วมองย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 1,350 ปี มาแล้ว ตั้งแต่ชาวอาหรับผู ้
พิ ชิ ต อี ยิ ป ต์ ชื่ อ “AMRIBN AL-AS” สร้ า งขึ้ นนอกเมื อ งเก่ า เมื่ อ ปี ค.ศ.641 เป็ นต้ น มา แล้ ว
พั ฒ นาขึ้ นเรื่ อยๆ ตั้ ง แต่ ศ ตวรรษที่ 8 และ 9 จนถึ ง ปั จ จุ บ ั น นี้ เป็ นเวลากว่ า 1,000 ปี จึ ง มี
โบราณสถานเป็ นประจักษ์พยานของความยิง่ ใหญ่เหลือให้ชมอยู่มากมาย แม้ว่าวังเก่า ๆ และซาก
เมืองจะถูกมิจฉาชีพบุกเอาวัตถุโบราณไปขายให้พิพิธภัณฑสถานต่างๆ ทัว่ โลกแล้วก็ตาม
ถึงไคโร นาท่านเข้าเมือง และ รับประทานอาหารค่า
หลังจากนั้นนาเข้าที่พกั โรงแรม STEIGENBERGER DOWNTOWN

วันทีห่ กของการเดินทาง
07.00 น.
เช้า

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิ ส นาชม เมืองเมมฟิ ส
(MEMPHIS) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าของอียปิ ต์
โบราณ ศูนย์กลางการปกครองสาคัญแห่งหนึ่ง
(ตั้งอยูห่ ัวดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ าไนล์)
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 เป็ นเมืองที่ได้รับการ
บันทึกในประวัติศาสตร์วา่ มีบทบาทในการรวม
อียปิ ต์เข้าเป็ นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปี มาแล้ว
ก่อนจิ๋นซีฮ่องเต้รวมจีนเกือบ 3,000 ปี
ชม
ปิ ระมิดแบบขั้นบันได (STEP PYRAMID) อัน
เป็ นปิ ระมิดแห่งแรกของอียปิ ต์ ที่เมืองซัคคาร่ า
(SAKKARA) ห่างจากไคโรไปทางใต้ประมาณ 28
กม. เป็ นเมืองที่อยู่ระหว่างซากเมืองเก่าเมมฟิ ส
และที่ราบสูงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นสุสานอัน
สุขสันต์ สาหรับพระมหากษัตริ ยก์ ว่า 20 พระองค์
และขุนนางข้าราชบริ พารในราชสานักตลอดจน

ไคโร – เมมฟิ ส – ซัคคาร่ า - ไคโร

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

ไพร่ ฟ้าประชาชนทัว่ ไปด้วย ท่านจะได้ทราบเรื่ องราวของปิ ระมิด ตั้งแต่ผสู ้ ร้างไปจนถึงวิธีการ
สร้าง การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวง
รับประทานอาหาร
น าชม มหาปิ ระมิ ด แห่ ง เมื อ งกีซ่ า (PYRAMIDS
OF GIZA) หนึ่ งในเจ็ ด สิ่ ง มหั ศ จรรย์ข องโลกยุ ค
โบราณที่ ลื อชื่ อของอี ยิป ต์ ซึ่ ง ปั จจุ บ ัน นี้ ก็ ยงั ไม่ มี
ใครให้คาตอบที่ชดั เจนได้ว่า สิ่ งก่อสร้างอันยิง่ ใหญ่
แห่ งนี้ ใครเป็ น ผู ้ ส ร้ า ง และก่ อ ส ร้ า งอย่ า งไร
สันนิ ษฐานกันได้แต่เพียงว่า น่ าจะมีอายุประมาณ
3,500-4,000 ปี มาแล้ว และชม สฟิ งซ์ (SPHINX)
ประติมากรรมขนาดใหญ่ เกิดจากการแกะสลักเนินหิ นทรายขนาดใหญ่ ที่อยูด่ า้ นหน้าทางเข้าปิ ระ
มิดเครเฟร (KHAFRE) ขึ้นเป็ นรู ปกึ่งมนุษย์ก่ ึงสัตว์ คือมีร่างกายเป็ นสิ งโต (ตัวผู)้ และมีพระพักตร์
เป็ นฟาโรห์ ซึ่งชาวอียปิ ต์นบั ถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย “บัวขาว”
นาเข้าที่พกั โรงแรม STEINGENBERGER DOWNTOWN

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563

ไคโร

07.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติอยี ิปต์ ซึ่งเก็บสะสมโบราณวัตถุล้ าค่ามากมาย อาทิ เตียง
ชาแหละศพในการทามัมมี่ ตูท้ าด้วยหิ นอ่อนสาหรับเก็บอวัยวะภายในในการทามัมมี่ และที่
สาคัญก็คือ ขุมทรัพย์มหาศาลที่คน้ พบในหลุมฝังศพของ “ตุตนั คาเมน” อันประมาณค่ามิได้ ไม่วา่
จะเป็ นโลงศพทองคาแท้ หน้ากากทองคา ฯลฯ เพียงแค่น้ ีก็คมุ ้ ค่าแล้ว

13.00 น.

รับประทานอาหารไทย ที่ภตั ตาคาร บัวขาว

บ่าย

19.00 น.

นาท่านชม เมืองเก่าไคโร ชมโบสถ์คริ สต์นิกายออร์โธดอกซ์ คอปติค ซึ่งเป็ นศาสนาคริ สต์
เฉพาะตัวของชาวอียปิ ต์ นาชมถ้ าที่เชื่อกันว่า ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซู ได้เดินทางลี้ภยั
จากการสังหารเด็กทารกทุกคนตามคาสัง่ ของกษัตริ ยแ์ ฮรอด จากเมืองเยรู ซาเล็มมาพานักที่
รับประทานอาหารค่า
นาเข้าที่พกั โรงแรม STEINGENBERGER DOWNTOWN

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน 2563

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
อ อ ก เดิ น ท า ง โ ด ย ร ถ โ ค้ ช สู่ เมื อ ง อ เล็ ก ซ าน เด รี ย
(ALEXANDRIA) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ในช่วงที่ถูก
ปกครองโดยชาวกรี ก ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน สร้าง
โดย พระเจ้ า อเล็ ก ซานเดอร์ ม หาราช ในช่ ว งปี 332 ก่ อ น
คริ ส ตกาล เพื่ อใช้เป็ นเมื อ งท่ าส าคัญ ในการติ ด ต่อ กับ เมื อ ง
มาซิ โดเนียเมืองเกิดของพระองค์ และเป็ นเมืองที่พระนางคลี
โอพัต ราเคยประทับ และสิ้ น พระชนม์ น าท่ านชมสถานที่
ส าคั ญ ๆ ในเมื อ ง ชม สุ สานใต้ ดิ น แห่ งอเล็ ก ซานเดรี ย
(CATACOMBS OF KOM ASH-SHUQQAFA) ส ร้ า งขึ้ น
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 2 เป็ นสุสานประกอบพิธีศพในยุคกรี ก-โรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ซีฟู้ด
ชม หอสมุดแห่ งอเล็กซานเดรีย ห้องสมุดที่เคย
ยิง่ ใหญ่ในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยคุ จูเลียส ซีซาร์
และ พระนางคลีโอพัตรา และ กลับมายิง่ ใหญ่อีก
ครั้งด้วยเทคโนโลยีส่ มัยใหม่ ได้เวลาพอสมควร
นาท่านเดินทางกลับไคโร
รับประทานอาหารค่า
นาเข้าที่พกั โรงแรม
STEINGENBERGER
DOWNTOWN

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง วันศุกร์ ท่ี 17 เมษายน 2563
07.00 น.
13.00 น.

ไคโร - อเล็กซานเดรีย – ไคโร

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภตั ตาคาร บัวขาว
นาชมป้อมปราการสมัยโบราณของซาลาดิน ที่สร้างอยู่
บนเนินเขาชานกรุ งไคโร และชม สุ เหร่ าโมฮัมเหม็ด อาลี
ที่สร้างด้วยหิ นอ่อนอลาบาสเตอร์ท้ งั หลัง อลังการและ

ไคโร - กรุงเทพ

18.30 น.
23.05 น.

สวยงามตามรู ปแบบการสร้างสุ เหร่ าที่ได้รับการยอมรับทัว่ โลก จากนั้น ช้อปปิ้ งตลาดแกรนด์บาร์
ซาร์ เพื่อหาซื้อของฝากทางบ้าน จากนั้นนาชม สุ สานทหารนิรนาม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่พกั ชัว่
กาลนานของทหารอียปิ ต์ที่เสี ยชีวิตในสงครามกับอิสราเอล
และเป็ นสุสานของอดีต
ประธานาธิบดีอลั วา ซาดัด ที่เสี ยชีวิตด้วยฝี มือทหารองค์รักษ์ของเขาเองขณะที่กาลังตรวจพลสวน
สนาม
รับประทานอาหารค่า จากนั้นเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960 ........ลาก่อนอียปิ ต์

วันที่สิบของการเดินทาง
13.10 น.

วันเสาร์ ท่ี 18 เมษายน 2563

กรุงเทพ

ถึงกรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ขวบ
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
ราคาตัว๋ ชั้นธุรกิจขึ้นอยูก่ บั วันที่จอง

อัตรานีร้ วม

89,900
72,000
14,000

บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
บาท (พักรวมกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

บาท

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพ-ไคโร-กรุ งเทพ โดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ ชั้นธรรมดา
ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ ชั้นธรรมดา
ค่าที่พกั ในโรงแรม 4 ดาว 4 คืน และเรื อสาราญ 5 ดาว 3 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวในอียปิ ต์ตลอดการเดินทาง
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุในโปรแกรม
ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ค่ามัคคุเทศก์บรรยายชมตลอดการเดินทาง
ค่ าทิปเจ้ าหน้ าที่บริการทุกคน เช่ น ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เจ้ าหน้ าที่เรื อ และ คนขับรถม้ า
ค่าพนักงานขนกระเป๋ าทั้งในสนามบิน และ โรงแรม

อัตรานีไ้ ม่รวม ค่าหนังสื อเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินจากที่สายการบินกาหนดท่านละ 23 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

หมายเหตุ

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ ที่จ่าย
เนื่องจากรายการข้างต้นเป็ นรายการที่เสนอขายตลอดปี
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ เช่ น การเปลีย่ นแปลงตารางการบิน
ภายในประเทศนั้นๆ
หรื อบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาลประจาปี
หรื อเนื่องจากฤดูกาลที่
เปลีย่ นแปลง จนทาให้ ไม่สามารถดาเนินไปตามรายการข้ างต้นได้ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเข้าชม
ตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน หรื อจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม
ทั้งนีจ้ ะยึดถือประโยชน์ ของท่านเป็ นสาคัญ
*** ในกรณีที่เกิดการล่าช้ า หรื อ ยกเลิกเที่ยวบินตามโปรแกรม จนทาให้ โปรแกรมการท่องเที่ยว
ต้องเสียหายไป หรื อ ขาดหายไปบางส่ วน เป็ นสิ่ งที่อยู่นอกเหนือการจัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้***

เอกสารที่ใช้ ในการขอวีซ่าอียิปต์

1. หนังสื อเดินทาง มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลือ
อย่างน้อย 2 หน้า ถ่ายรู ปชัดๆเต็มๆเฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย ส่ งเข้ามาทางไลน์ หรื อ อีเมล์
เงื่อนไขการจอง
1. ชาระค่ามัดจา 20,000 บาท ที่เหลือชาระ 2 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง
กรุณาโอนเข้ าบัญชีดังนี้
ธนาคาร กสิ กรไทย
หรื อ ธนาคารกรุ งเทพ
หรื อ ธนาคารทหารไทย
หรื อ ธนาคารธนชาต

ชื่อบัญชี
คุณเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ
สาขาซอยจารุ รัตน์
ออมทรัพย์
สาขา อาคารวานิช
ออมทรัพย์
สาขา เดอะแพลทินมั่ ฯ ออมทรัพย์
สาขาสานักเพชรบุรี
ออมทรัพย์

เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่

071-2-71003-9
220-0-48394-5
210-2-11915-9
777-2-84182-3

เมื่อโอนเรียบร้ อยแล้ ว กรุ ณาส่ งใบโอนเงิน พร้ อมทั้งเขียนชื่ อผู้โอน + เบอร์ ติดต่ อ + และวันที่ออกเดินทาง และหน้ า
พาสปอร์ ตมาที่ บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้เก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป

