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รายละเอียดการบิน 

ก าหนดการเดินทาง 

รอบการเดินทาง 

19 – 26 ตุลาคม 2566 129,000.- 

09 – 16 พฤศจกิายน 2566 129,000.- 

23 – 30 พฤศจกิายน 2566 129,000.- 

05 – 12 ธนัวาคม 2566  129,000.- 

20 – 27 ธนัวาคม 2566 129,000.- 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – มสักตั BKK – MCT WY 818 09.15 – 12.35 

วนัท่ี 7 มสักตั – กรุงเทพฯ MCT - BKK WY 817 22.00 – 06.45 +1 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - มสักตั                                                    

06.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมานแอร ์โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง 

 

 

09.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงมสักตั" โดยสายการบินโอมานแอร ์เที่ยวบิน WY818  

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตกิรุงมสักตั  (MUSCAT INTERNATIONAL 

AIRPORT)  ประเทศโอมาน น าทา่นผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม อิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาสยั 

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ยา่นเมืองเก่ากรุงมสักตั (OLD MUSCAT) เมือง

หลวงเดิมของโอมานอยูท่างทิศตะวนัออกติดชายฝ่ังรายลอ้มดว้ยอ่าวเล็กๆ 

บรรยากาศเมืองเก่าแบบโบราณ สถาปัตยกรรมแบบอาหรบัจากบริเวณน้ี

สามารถมองเห็นอ่าวโอมานและป้อมปราการไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 แวะถ่ายภาพดา้นนอกของ พระราชวงั อลั อาลาม พาเลซ (AL ALAM 

PALACE) พระราชวงัท่ีประทบัของสุลต่าน คาบูส ซ่ึงดา้นขา้งจะเป็น ป้อม

 

โอมาน เพชรน ้างามแห่งตะวันออกกลาง ท่องทะเลทรายอาหรับวาฮิบา เยือนหมู่บ้านโบราณ ป้อมปราการมรดกโลก 
เยือนดินแดนที่ราบสูงสุดอลงัการณ์จีเบลเซมมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรจากระดับน ้าทะเลในภูมิทัศน์ที่แปลกตา  ชม
โอเอซิสวาดีบานิคาลดิ ที่ได้ช่ือว่าสวยสุดแห่งตะวันออกกลาง ชมมัสยิดสุลต่านกาบูส พพิิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กจิกรรม
ล่องเรือชมปลาโลมา ด าน ้าตื้นนชมแนวประการัง ช้อปป้ิงตลาดมูตรา 
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โบราณของโปรตุเกส มริานี และ จาลาลี (Mirani & Jalali) สรา้งในศตวรรษท่ี 

16 ก่อนจะปรบัปรุงใหม่ในปีค.ศ. 1588 ป้อมทั้งสองถูกสรา้งโดยชาว

โปรตุเกสเพื่อปกป้องท่าเรือ Al Jalali โดยตั้งอยูบ่นโขดหินทางดา้นตะวนัออก

ของท่าเรือ ส่วนป้อม Al Mirani จะตั้งอยูบ่นโขดหินฝั่งตะวนัตก เพื่อป้องกนั

การโจมตีของศตัรูจากทางทะเล 

16.00-

18.00 น. 

จากน้ันน าท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมพระอาทิตยย์ามเย็น กิจกรรมล่องเรือ

ชมพระอาทิตยต์กที่อา่วโอมาน(DHOW SUNSET CRUISE) สมัผสัวถีิชีวิตริม

ฝั่งอ่าวของชาวโอมานภายใตบ้รรยากาศสุดแสนโรแมนติก เพลิดเพลินไปกบั

ความงามท่ีมีเสน่หข์องชายทะเลโอมานถือเป็นหน่ึงในกจิกรรมไฮไลทข์อง

โอมาน จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัควร 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัที่  เขา้สู่ท่ีพกั  CENTARA MUSCAT HOTEL หรือเทียบเท่า  MUSCAT 

วนัที่ 2 มสักตั – ซูร – ทะเลทรายวาฮิบา                                                                       

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดินทางไปยงัแลนดม์ารค์ส าคญัของโอมานอยา่ง BIMMAH SINKHOLE 

โอเอซิสธรรมชาติท่ีสวยงามแปลกตาลกัษณะเป็นหลุมขนาดใหญ่ทา่มกลาง

ภูเขาหิน โดยมีแหล่งน ้าอยูต่รงกลางดา้นล่าง เดินทางไปยงั เมืองซู(Sur) 

เมืองริมทะเลท่ีมีความสวยงาม บรรยากาศบา้นเมืองสีขาวตดักบัสีของน ้า

ทะเล หน่ึงในเมืองท่าส าคญัของโอมานแวะถา่ยรูปสถานท่ีส าคญัของเมืองซูร 

ชมประภาคารริมทะเล(Al Ayjah) ปราสาทโบราณของเมือง(Baild Sur Khalid) 

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางไปยงัโอเอซิสท่ีสวยท่ีสุดของโอมานโดย

รถ4WD 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกล่อง**  

 

จากน้ันน าท่านไปยงั วาดีบานิคาลิด (WADI BANI KHALID) โอเอซิสท่ีไดช้ื่อ

วา่สวยท่ีสุดของโอมาน เป็นโอเอซิสกลางหุบเขาหินที่มีน ้าไหลตลอดทั้งปี น ้าสี

เขียวมรกตตดักบัสีน ้าตาลของแนวภูเขา และตน้ไมท้ะเลทรายท่ีขึ้ นอยูต่าม

ธรรมชาติ เกิดเป็นโอเอซิสท่ีมีเอกลกัษณแ์ละมีความสวยงามเฉพาะตวั 

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  
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น าท่านผจญภยัไปดินแดนทะเลทรายดว้ยรถ4WDท่ีทะเลทรายวาฮิบา 

(Wahiba Desert) ประสบการณต่ื์นเตน้เรา้ใจกบัการนัง่รถตะลุยเนินทรายท่ี

ทะเลทรายอาหรบัสมัผสัวิถีชีวิตของชาวทะเลทรายเพื่อไปยงัท่ีพกั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัที่  เขา้สู่ท่ีพกั  HOTEL SAMA AL WASIL DESERT CAMP หรือเทียบเท่า WAHIBA DESERT 

วนัที่ 3  “ทะเลทรายวาฮิบา – นิซวา - อคัดาร ์                                                                                                                                                          

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 กิจกรรม ข่ีอูฐตามแนวทะเลทราย(รวมในค่าทวัรแ์ลว้)  ไปบนเนิน

ทะเลทรายวาฮิบา ประมาณ 30 นาที ทา่นสามารถมองเห็นแนวทรายท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงตวัตลอดเวลาตามกระแสลม เกิดเป็นสนัทรายน้อยใหญส่วยงาม 

น าท่านถา่ยรูปกบัสนัทราย ทะเลทราย เนินทรายสีเหลืองสม้แดง จนถึงเวลา

อนัสมควร 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ แคมป์กลางทะเลทราย 
 

บ่าย นัง่รถ4WDจากแคมป์กลบัไปยงัจุดเปล่ียนรถเป็นรถบสัเพื่อเดินทางสู ่เมือง

นิซวา(Nizwa) เขา้ชมเมือง Birkat Al Mauz เดินชมเมือง ซากโบราณสถาน

เก่าแก่ที่ไดส้รา้งไล่ระดบัตามเชิงเขา ท่ีมีแนวภเูขาหินปูนอยูท่างดา้นหลงั

สวยงามตระการตา ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO อกีดว้ย

แวะถ่ายภาพท่ีป้อมปราการ Bait  Ruyadah  

จากน้ัน เปล่ียนรถเป็น รถ4WD เพื่อเดินทางไปยงัเมืองอคัดาร ์(AKHDAR)  

ก่อนเดินทางต่อไปยงั เมืองท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาหินปูนซ่ึงเมืองโซนท่ีสงูท่ีสุดจาก

ระดบัน ้าทะเลมากกวา่ 2,000 เมตร ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีสูงท่ีสุดของโอมาน 

 



 
 

5 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัที่   เขา้สู่ท่ีพกั DUSIT D2 NASEEM RESORT หรือเทียบเท่า AKHDAR 

วนัที่ 4 อคัดาร ์– นิซวา - อลั แฮมรา - จาเบล แซม  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

 ชมสวนดอกไมก้ลางทะเลทราย(Explore garden of jarbel Akhdar) ก่อน

เดินทางกลบัไปยงัเมืองนิซวา 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย 

เขา้ชม ป้อมปราการนิซวา (NIZWA FORT) ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ี

สมบูรณม์าก อนุสรณส์ถานแห่งชาติของโอมานหอคอยขนาดใหญ่ท่ีมหีอ้ง

มากมายสลบัซบัซอ้นเหมือนกบัเขาวงกต  ส่วนหลกัของป้อมคือหอคอยขนาด

ใหญ ่สูง 30 เมตร เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 36 เมตร มีช่องส าหรบัยิงปืน 24 ช่อง  

 

อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี ตลาดนิซวา (NIZWA SOUQ) ตลาดน้ี

ตั้งอยูท่างตะวนัออกของป้อมปราการ มีสินคา้พื้ นเมือง สินคา้หตัถกรรม

มากมาย รวมถึงของขึ้ นชื่ออยา่ง อินทผลมั ขนมต่างๆ เป็นตน้ จนกระทัง่ได้

เวลาอนัสมควรออกเดินทางสู ่เมืองอลั แฮมรา (Al Hamra) เพื่อขึ้ นรถ 4WD

ไปยงัท่ีพกัท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขาจาเบลแซม จากน้ันเดินทางลดัเลาะไปตามแนว

เทือกเขาจาเบล แชม (Jebel Shams) ซ่ึงเป็นยอดเขาที่สูงท่ีสุดในโอมาน จน

ไดช้ื่อวา่ เป็นแกรนดแ์คนยอนของโอมานซี่งเป็นลักษณะทางธรรมชาติท่ีน่าท่ึง

ท่ีสุดในประเทศ  

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัที่   เขา้สู่ท่ีพกั HOTEL SAMA HEIGHTS หรือเทียบเท่า JABEL SHAMS 

วนัที่ 5 จาเบล แซม - จบีรีน - บาหล์า - มสักตั                                                           

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อิสระยามเชา้ในการเดินสมัผสับรรยากาศของเทือกเขาจาเบลแซมบรเิวณท่ี

พกั ท่ีเรียกไดว้า่เป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึ้ นท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ

โอมาน  จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรนัง่รถ 4WD กลบัไปยงัเมืองอลั แฮมรา 

(Al Hamra) เย่ียมชมหมู่บา้นท่ีเก่าแก่ที่สุดในโอมานมีการคาดการณว์า่

หมู่บา้นน้ีถูกสรา้งมาแลว้ถึง 400 ปี   

 

เดินทางต่อไปยงั เมืองบาหล์า (Bahla) เมืองท่ีมีความเก่าแก่ที่สุดของโอมาน

มีช่ือเสียงเรื่องเครื่องป้ันดินเผา น าทา่นเขา้ชม ป้อมปราการบาหล์า (BAHLA 
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FORT) 1 ใน 4 ป้อมปราการท่ีเกา่แก่และยิ่งใหญ่ของประเทศโอมาน ถูกสรา้ง

ขึ้ นในช่วงยุคกลางศตวรรษท่ี 13-14 ปัจจุบนัไดร้บัเลือกเป็นมรดกโลก  

ชมปราสาทโบราณ ปราสาท Jibreen (JIBREEN CASTLE)  เป็นปราสาทท่ี

เรียกไดว้า่สมบูรณแ์ละสวยท่ีสุด เพราะปราสาทน้ีถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1675 

หลงัจากชาวโอมานไดข้บัไล่พวกโปรตุเกสออกไป เป็นการสรา้งเพื่อความ

สวยงามมากกวา่การสรา้งมาเพื่อใชง้าน มีดว้ยกนั 3 ชั้น ภายในถูกออกแบบ

สวยงาม แบ่งเป็น 2 อาคาร ดา้นบนสามารถมองเห็นบรรยากาศรอบๆไดท้ัว่

บริเวณ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

บ่าย เดินทางกลบักรุงมสักตั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัที่   เขา้สู่ท่ีพกั “HOTEL MYSK หรือเทียบเท่า MUSCAT 

วนัที่ 6 มสักตั – BANDAR KHAIRAN ISLAND - มสักตั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางไปยังท่าเรือ เกาะ (BANDAR KHIRAN ISLAND) กิจกรรมดู

ปลาโลมาและด าน ้าตื้ นดูประการงั (DOLPHIN WATCHING & SNORKELING) 

ทะเลโอมานได้ชื่อว่าเป็นทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด ท่านสามารถ

มองเห็นเหล่าฝูงปลา เต่า ปะการงัไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยบริษัทมีอุปกรณด์ าน ้า

ต้ืนให้บริการ จนกระทัง่ได้เวลาอันสมควร(มีหอ้งอาบน ้ าเปล่ียนเสื้ อผ้า

ใหบ้ริการ)  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกล่องบนเรือ***  

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั แวะถ่ายภาพบริเวณ ท่าเรือมุทราห ์ บริเวณน้ีทา่น

สามารถมองเห็น ป้อมปราการมุทราห(์MUTTRAH FORT) แวะถ่ายภาพ 

ก่อนชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดมุทราห ์(MUTRAH SOUQ) หน่ึงในตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ในดินแดนอาหรบั ตลาดน้ีไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวทัว่โลก เต็มไป

ดว้ยสินคา้พื้ นเมืองมากมาย รวมถึงเครื่องเพชรพลอย ผลไม ้รองเทา้ สินคา้ 
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /
การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

หตัถกรรม  เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัที่  เขา้สู่ท่ีพกั “HOTEL MYSK หรือเทียบเท่า MUSCAT 

วนัที่ 7  มสักตั - กรุงเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ช่วงสายน าท่านเดินทางเข้าชมความสวยงามสุเหร่าประจ ากรุงมัสกัต 

(GRAND MOSQUE) สุเหร่าหินทรายสีขาวนวลท่ีมีความสวยงามและส าคญัต่อ 

ประเทศโอมาน เป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโอมาน พื้ นท่ีกว่า 420 ,000 

ตารางเมตร และสามารถรองรบัผูม้าสกัการะไดม้ากถึง 20,000 คน ภายใน

สวยงามถูกประดบัตกแต่งอย่างตระการตาดว้ยผลงานแกะสลัก ภายในมีพรม

เปอร์เซียผืนใหญ่ท่ีสุดของโลก ด้านหน้าประตูหลักท่ีประดับดว้ยกระจกสี 

ลวดลายแบบโบราณมีอกัษรจากคมัภีรอ์ลักุรอ่าน ถูกแบ่งเป็นหอ้งต่างมากมาย 

แวะถ่ายรูปภายนอก โรงละคร(THE ROYAL OPERA HOUSE) โรงละครขนาด

ใหญ่ท่ีหรูหราสวยงาม ถูกประดับตกแต่งอย่างปราณีตบรรจง สามารถบรรจุ

ผู ้ชมไดม้ากถึง 1,100 ท่ีนั่งภายในประกอบดว้ยโรงละคร, หอ้งชมดนตรี, 

สวน, งานแสดงภาพ, รา้นอาหาร เป็นตน้ ***หากวันน้ันมีการแสดงจะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชม  

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือของฝาก สินคา้แบรนเนม และของท่ี

ระลึกต่างๆ ตามอัธยศัยท่ี LULU AVENUE MALLจนกระทัง่ไดเ้วลาอันสมควร 

เดินทางกลับโรงแรม  อิสระใหท้่านเดินชมบรรยากาศยามเชา้บริเวณ Qurum 

Beach ซ่ึงเป็นชายหาดใกลโ้รงแรม 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 เดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

22.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” สายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY817 

 
วนัที่ 8 กรุงเทพฯ  

06.45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : ผูเ้ดนิทางตั้งแต ่- ท่าน ข้ึนไป 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านพกั หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ  
➢ ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน หกัค่าใชจ้่ายออก ทา่นละ  

129,000.- บาท        
25,000.- บาท  
35,000.- บาท      

 
 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 50,000.- 

บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไปกลบั สายการบินโอมานแอร ์ชั้นธรรมดา ตามเสน้ทางท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในโปรแกรมหรือระดบัเทียบเท่ามาตรฐาน 4  ดาว จ านวน 6 คืน 
✓ ค่าวีซา่โอมาน ส าหรบันักท่องเท่ียวสญัชาติไทย 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ากิจกรรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไดแ้ก่ กจิกรรมล่องเรือ กจิกรรมขี่อูฐ กิจกรรมด าน ้า  
✓ ค่าทิปกิจกรรมขี่อูฐท่ีทะเลทรายวาฮิบา จ านวน 5 USD/ท่าน 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงนิท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
✓ น ้าด่ืมบริการ 2 ขวด/วนั 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 35 USD 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ  คิดเป็น 24 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของ
ท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 
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การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและ

ตัว๋เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทาง

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน
แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง
การนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี

การ การันตีค่ามัดจ าท่ีพัก โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอ่ืน 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
กรณียกเลิก 

(ยกเลิกหลงัจากวางเงนิมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คนืเงินได ้(ตวัอยา่งเช่นค่าตัว๋

เครื่องบิน, คา่วีซา่, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

(ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงนิเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไป

ยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การใหบ้รกิาร เพื่อใหพ้ิจารณาอกีครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพจิารณา

และตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆเป็นส าคญั 
หมายเหต ุ: 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร ้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อ ง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 

 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


