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Code: IE04- KUW-QATAR-OMAN-BAH-11GF-DEC-APR-139-142-O0822 

 

11 วนั ไขม่กุแหง่ตะวนัออกกลาง 

(คเูวต – กาตาร ์– โอมาน – บาหเ์รน) 

 

 

 

 

ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563 

เริม่ตน้…. 139,900 บาท  

(รวมวซีา่ออนไลน ์และ ทปิทกุอยา่งแลว้) 

คเูวตซติี ้– โดฮา – มัสกตั – ซรู ์– หลมุน ้าบมิมาห ์– ทะเลทรายวาฮบิา – มานามา 

 

ราคาทัวร ์139,900 บาท : 26 ม.ค. – 5 ก.พ. 2563 / 9 – 19 ก.พ. 2563 / 15- 25 ม.ีค. 2563  

ราคาทัวร ์142,900 บาท : 29 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2563 / 12 – 22 เม.ย. 2563 

11 วัน ไขม่กุแหง่ตะวันออกกลาง 

(คเูวต – กาตาร ์– โอมาน – บาหเ์รน) 

 

 

 

หมายเหต ุ นักทอ่งเทีย่วผูห้ญงิ ขอใหเ้ตรยีมชดุกระโปรงยาว และผา้คลมุผมไปดว้ย การแตง่กายตอ้งมดิชดิ

และเคารพระเบยีบขอ้บงัคับในการแตง่กาย ดังนัน้ขอใหท้า่นเตรยีมชดุกระโปรงยาว เสือ้แขนยาว ไมอ่นุญาตให ้

ใสก่างเกงขาสัน้ เสือ้แขนสัน้ หรอื แขนกดุทกุชนดิ 
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วันแรก กรุงเทพมหานคร – บาหเ์รน – คเูวตซติี ้(พักคา้ง 2 คนื) 

 

08.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรือ 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิกลัฟ์แอร ์(GF) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

11.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงมานามา ประเทศบาหเ์รน โดยเทีย่วบนิ GF153 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.40 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีีสว่นตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มีบรกิาร อาหารกลางวัน 

ระหว่างเทีย่วบนิ 

 14.40 น. เดนิทางถงึกรุงมานามา ประเทศบาหเ์รน แวะเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางตอ่สูน่ครคเูวต ซติี ้ประเทศคเูวต 

16.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงมานามา สู ่คเูวตซติี ้โดยเทีย่วบนิ GF215 

17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิคเูวตซติี ้ประเทศคเูวต 

 น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Best Western Plus Hotel Kuwait**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

วันทีส่อง คเูวตซติี ้

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชมนครคเูวตซติี ้เมอืงหลวงของประเทศคเูวต หรอืชือ่ทางการคอื รัฐคเูวต เป็นรัฐเจา้ผูค้รองนคร 

ที่มีขนาดเล็กและอุดมไปดว้ยทรัพยากรน ้ามัน ตัง้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต ้รมิชายฝ่ังอ่าว

เปอรเ์ซยี มพีรมแดนทางใตต้ดิกบัประเทศซาอุดอีาระเบยี และพรมแดนทางเหนือตดิกบัประเทศอริัก น าทา่น

เขา้ชมความงดงามของแกรนดม์อสค ์(Grand Mosque) เป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศคเูวต มพีืน้ทีก่ว่า 

45,000 ตารางเมตร หอ้งสวดหลักกวา้ง 72 เมตร ทุกดา้นมีประตูไมส้กัและมีหนา้ต่างกว่า 144 บาน (ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเขา้ชมหากมกีารประกอบพธิกีรรมทางศาสนา) ไดเ้วลาน าทา่นขึน้ชมหอคอยคูเวตทาวเวอร ์

(Kuwait Tower) หอคอยสงู รูปทรงแปลกตาทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของประเทศคเูวต ตัง้อยู่ตดิกับอ่าวอาระเบียน 

(Arabian gulf) เป็นกลุม่ของหอคอยที ่ประกอบดว้ยอาคารทรงสงูจ านวน 3 อาคาร โดยมอีาคารหลงัแรกสงู

ทีส่ดุ ลกัษณะเป็นแทง่สงู มทีรงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงปลายดา้นบน ภายในเป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า

และน ้าประปา คูเวตทาวเวอร์แห่งนี้เคยถูกท าลายเสยีหาย เมื่อครั ้งที่โดนอิรักบุก แต่หลังจากเสร็จส ิน้

สงครามก็ไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมใหก้ลับมามีสภาพดังเดมิ ดา้นบนของโถงทรงกลมทีเ่ป็นจุดชมววิ จงึมี

นทิรรศการภาพถา่ยทีเ่ป็นความเสยีหายของอาคารเมือ่ครัง้สงครามกับอริัก ส าหรับนักท่องเทีย่วนัน้สามารถ

ขึน้ไปชม ทวิทัศน์ของเมืองไดบ้นหอคอยหลังทีส่งูสดุเท่านัน้  ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาติ
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คูเวต (Kuwait National Museum) ซึง่เป็นแหล่งจัดแสดงโบราณวัตถุ และนทิรรศการทางประวัตศิาสตร์

ของประเทศคเูวต 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บ่าย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ทาเร็ค ราจ๊าป (Tareq Rajab Museum) กอ่ตัง้ข ึน้โดยคหบดชีาวคเูวต ผูม้ใีจรักใน

งานประวัตศิาสตรแ์ละศลิปวัฒนธรรม จงึไดเ้ร ิม่สะสมและเสาะหาขา้วของจากหลายๆประเทศมารวบรวม และ

น ามาจัดแสดงไวท้ีน่ี่ แมว้่าครัง้หนึง่จะไดร้ับความเสยีหายอย่างมากจากการบุกโจมตขีองอริัก แต่ก็ปรับปรุง

ซอ่มแซมจนคนืสภาพไดด้งัเดมิ ดา้นในอาคารมกีารจัดแสดงขา้วของเครือ่งใช ้จากเกอืบทุกมุมโลก ซึง่ลว้น

แตเ่ป็นของหายากทีม่ีคุณค่าทัง้ส ิน้  จากนัน้น าท่านเขา้ชมศูนยก์ลางการเรียนรูท้างวทิยาศาสตรแ์ห่งคูเวต 

(Kuwait Scientific center) เป็นอกีหนึง่สถานที ่ซ ึง่จัดไดว้่าเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอย่างแทจ้รงิ เพราะทีน่ี่ถกู

แบบมาใหเ้ป็นแหลง่ความรูแ้ละบันเทงิอย่างครบวงจร ซึง่มทีัง้สว่นทีเ่ป็นพพิธิภณัฑ ์ตูป้ลาขนาดใหญ่ทีส่ดุใน

ตะวันออกกลาง และมพีืน้ทีแ่สดงสตัวก์ว่า 100 ชนดิ พรอ้มดว้ยโรงภาพยนตร ์3 มติ ิโดยทัง้หมดอยู่ในพื้นที่

อาคารขนาดใหญ่กว่า 18,000 ตารางเมตร และยังมรีา้นคา้ รา้นอาหารอกีดว้ย ไดเ้วลาน าทา่นชมพระอาทติย์

ตกบนหอคอย ลเิบอเรชัน่ ทาวเวอร ์(Liberation Tower) หรือ หอคอยแห่งเสรีภาพ นับว่าเป็นหอคอยทีส่งู

ทีส่ดุในตะวันออกกลาง และตดิอันดบั 5 ของ หอคอยทีส่งูตดิอันดบัโลก โดยมคีวามสงูจากฐานถงึยอด 372 

เมตร ชาวคูเวตเขาถอืว่าหอคอยนี้เป็นงานศลิปะแห่งโลกโทรคมนาคม เพราะหอคอยแห่งนี้เป็นศูนยก์ลาง

ระบบโทรคมนาคมของประเทศ  และจุดชมววิบนหอคอยนี้ น่าจะเห็นทวิทศันข์องเมอืงไดร้อบทศิทางกว่าเพ

ระตัง้อยู่ ใจกลางเมอืงหลวง  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเอเซยี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Best Western Plus Hotel Kuwait **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วันทีส่าม คเูวตซติี ้– โดฮา (ประเทศกาตาร)์ พักคา้ง 2 คนื 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคเูวต เพือ่เชค็อนิ 

10.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยเทีย่วบนิ KU 617 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา ประเทศกาตาร ์น าทา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารเอเซยี 
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บ่าย น าทา่นเขา้ชมหมู่บา้นวัฒนธรรม Katara  ค าว่า Katara เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า กาตาร ์หมู่บา้นแห่งนี้เป็น

สถานที่รวบรวมการด าเนินงานดา้นวัฒนธรรมที่ส าคัญของกาตาร์และโลกอาหรับ ภายในหมู่บา้น

ประกอบดว้ย โรงละครกลางแจง้ขนาดใหญ่ โรงดนตรอีอรเ์คสตรา สมาคมและชมรมศลิปะตา่ง ๆ รา้นอาหาร

นานาชาต ิตลาดทอ้งถิน่จ าลอง และชายหาดส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ หมู่บา้นแห่งนี้ยังใชเ้ป็นสถานทีจ่ัด

งานและนทิรรศการทางศลิปะและวัฒนธรรมตลอดทัง้ปี อสิระใหท้า่นไดช้มความสวยงามและประวัตศิาสตร์

ความเป็นมาของกาตาร ์ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมมัสยดิ Imam Muhammad ibn Abd Al Wahhab เป็นมัสยดิ

ประจ าชาตกิาตาร ์และเป็นมัสยดิทีม่ีขนาดใหญ่ที่สดุในกาตาร์ ตัง้ข ึน้เมื่อปี 2554 อยู่บนพื้นที่ 175,164 

ตารางเมตร โดยภายในมัสยดิฯ สามารถจุคนไดจ้ านวน 12,200 คน และ 30,000 คนหากรวมพื้นทีโ่ดยรอบ

มัสยดิฯ รูปแบบของมัสยดิ Imam Muhammad ibn Abd Al Wahhab เป็นการผสมผสานของวัฒนธรรม

อาหรับร่วมสมัยซึง่เป็น Landmark ส าคัญของกาตารท์ีต่ัง้อยู่ใจกลางเมืองโดฮาในปัจจุบัน น าท่านเขา้ชม

ความยิง่ใหญ่และความสวยงามของมัสยดิประจ ากรุงกาตาร ์(ขอสงวนสทิธิใ์นการเขา้ชมหากมีการประกอบ

พธิกีรรมทางศาสนา ซึง่นักทอ่งเทีย่วตอ้งเคารพกฎเกณฑใ์นการเขา้ชม) 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Copthorne Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วันทีส่ ี ่ กาตาร ์– ป้อมมรดกโลก อัลซบูารา – ตลาดซคุ – แอสปาย โซน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมอัล ซูบารา (Al Zubara Fort) เดมิเคยเป็นท่าเรือทีม่ีความเจรญิรุ่งเรืองและเต็มไป

ดว้ยชาวประมง พ่อคา้ และชมุชนทีอ่าศัยอยู่ในพื้นทีจ่ านวนมาก แต่ต่อมาไดล้่มสลายลงกลายเป็นเมืองใต ้

ทะเลทราย กระทั่งเมื่อปี 2009 ป้อมแห่งนี้ไดถู้กส ารวจโดยทมีนักโบราณคดแีละนักวทิยาศาสตร ์น าโดย

ส านักงานพพิธิภณัฑข์องกาตารโ์ดยการส ารวจทางโบราณคด ีการวจิัย และการท างานร่วมกบัชมุชนในพืน้ที่

นี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อจารกึและท าความเขา้ใจถงึยุครุ่งเรืองและยุคตกต ่าของป้อมแห่งนี้ ตลอดจนบทบาท

ส าคัญของ Al Zubarah Fort ในการพัฒนาสูค่วามเป็นอ่าวอาหรับทีม่ีความทันสมัยในอดตี ซึง่ต่อมาในปี 

2013 ทางองคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบยีนป้อมอัล ซบูารา ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกอกีดว้ย ไดเ้วลาน าท่านสู ่

พพิธิภัณฑ ์Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani ก่อตัง้ข ึน้เมื่อปี 2541 เป็นเมืองป้อมปราการของชาว

กาตารใ์นทุง่นา Al Samriya ซึง่รูปลกัษณ์ภายนอกมคีวามโดดเด่นสวยงามโดยเฉพาะตัวป้อมปราการสรา้ง

จากหนิทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ในรูปแบบดัง้เดมิ แต่ในขณะเดยีวกันก็ยังสามารถสะทอ้นความทันสมัยของกรุงโด

ฮาในปัจจุบันไดเ้ป็นอย่างด ีพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ถูกออกแบบและสรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหแ้ก่การด ารงรักษาและ

สง่เสรมิมรดกทางวัฒนธรรมศาสนาอสิลามของ Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani โดยใชเ้ป็นสถานที่

เก็บรักษาและจัดแสดงสิง่ประดษิฐพ์เิศษทีเ่ก็บรวมรวมโดย Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani เป็นการ
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เฉพาะเพือ่ใหช้าวกาตารแ์ละชาวต่างชาตไิดม้ีโอกาสชืน่ชม น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่และความสวยงาม

ภายในพพิธิภณัฑป้์อมปราการแห่งนี้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารเอเซยี 

บ่าย น าท่านชมตลาดวาคฟิ (Souq Waqif) ซึง่แปลเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่า Standing Market เป็น

สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญของกาตาร ์โดยแต่เดมิเป็นตลาดทอ้งถิน่ส าหรับชาวกาตารแ์ละผูท้ี่อาศัยอยู่ใน

กาตารไ์ดม้าจับจ่ายใชส้อยหลังพระอาทติยต์กดนิ ซึง่ในขณะนัน้ตลาดยังมีความเก่าแก่และค่อนขา้งเสือ่ม

โทรม จนกระทั่งในปี 2547 อดีตเจา้ผูค้รองรัฐกาตาร์ไดร้ับสั่งใหป้รับปรุงสถานทีใ่หม้ีกลิน่อายความเป็น

วัฒนธรรมกาตาร์และมีความสะอาดมากขึน้เนื่องจากอยู่ตดิกับพระราชวัง จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของกาตาร ์ตลาดแห่งนี้ขายสนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ อาท ิอาหาร น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่อง

ดนตรพีืน้เมอืง อุปกรณ์ตกแตง่บา้น สตัวเ์ลีย้ง ภาพเขยีน เรือ Dhow ซึง่เป็นเรือทอ้งถิน่ของกาตาร ์อสิระให ้

ท่านไดเ้ลอืกซื้อของที่ระลกึ ของฝากไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชม Aspire Zone หรือ Doha 

Sports City ตัง้อยู่บนพืน้ที ่2.5 ตารางกโิลเมตร จัดตัง้ข ึน้เมือ่ปี 2546 ซึง่เป็นปีทีก่าตารเ์ป็นเจา้ภาพจัดการ

แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส ์โดยวัตถุประสงค์สูงสุดของการจัดตัง้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิซึง่เป็นสว่นหนึง่ของจุดมุ่งหมายของกาตารท์ีต่อ้งการผลักดันใหก้าตารม์ีความเป็น

เลศิดา้นกีฬาอย่างครบวงจร ภายใน Aspire Zone ประกอบดว้ยพื้นที่ 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) Khalifa 

International Stadium ซึง่เป็นสนามฟตุบอลทีจ่ะสรา้งข ึน้เพือ่เป็นหนึง่ในสนามทีใ่ชใ้นการแข่งขันฟุตบอล

โลกปี 2565 ทีก่าตารเ์ป็นเจา้ภาพ (2) Hamad Aquatic Center เป็นอาคารสระว่ายน ้าขนาดเดยีวกับทีใ่ชใ้น

การแขง่ขนัโอลมิปิก และ (3) Aspire Dome ซึง่เป็นศนูยก์ฬีาในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ พรอ้มลอ่งเรอืชมอ่าวกาตาร ์

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Copthorne Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วันทีห่า้ กาตาร ์– มัสกตั (ประเทศโอมาน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม The Museum of Islamic Art จัดตัง้ข ึน้เมื่อปี 2008 ภายใตก้ารดูแลของ Qatar Museum 

Authority เป็นพพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมผลงานศลิปะของวัฒนธรรมอสิลาม อาท ิเอกสารทางประวัตศิาสตร ์อัญ

มณี วัสดเุครือ่งใชต้า่ง ๆ ทีท่ าจากเหล็ก แกว้ ไม ้งาชา้ง หนิ ส ิง่ทอ เป็นตน้ โดยรวบรวมจากประเทศต่าง ๆ 

ทีนั่บถอืศาสนาอสิลาม โดยเฉพาะจากอียปิต ์อหิร่าน อริัก ตุรก ีอนิเดยี และประเทศในภูมภิาคเอเชยีกลาง 

(ยกเวน้ของกาตารท์ีจ่ะน าไปจัดแสดงที ่Qatar National Museum แทน) บรเิวณรอบนอกพพิธิภณัฑย์ังเป็น

จุดชมววิที่สามารถมองเห็นใจกลางเมืองของกรุงโดฮาซึง่เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานราชการและอาคาร
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ส านักงานตา่งๆ ไดท้ัง้หมด อสิระใหท้า่นไดช้มความสวยงามของงานศลิปะตา่งๆกอ่นน าทา่นสูส่นามบนิ เพื่อ

เดนิทางไปยังกรุงมัสกตั ประเทศโอมาน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชค็อนิ 

16.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกาตาร ์สูส่นามบนิมัสกตั ประเทศโอมาน 

19.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิมัสกตั น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Al Falaj Hotel Muscat**** หรอืเทยีบเทา่  

กรุณาเตรยีมกระเป๋าใบเล็กเพือ่พกัคา้งในกระโจมทะเลทรายวาฮบิา 1 คนื 

วันทีห่ก มัสกตั – หลมุน ้าบมิมาห ์– ซรู ์– โอเอซสิวาด ิ– ทะเลทรายวาฮบิา  (พักกระโจมทะเลทราย) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูห่ลุมน ้าบมิมาหซ์งิกโ์ฮล (Bimmah Sinkhole) หรือ ดบิับซงิห์โฮล ์(Dibab Sinkhole) 

(ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ตัง้อยู่ในสวนฮาวยิัด นาจมิ พารค์ (Hawiyat 

Najm Park ) ซึง่อยู่ตดิกบัถนนทีเ่ชือ่มตอ่ระหว่างเมืองบมิมาห ์และเมืองดบิาบ หลุมน ้าแห่งนี้เคยถูกเชือ่ว่า

เป็นหลมุทีถ่กูอุกกาบาตตกลงมาท าใหเ้ป็นหลมุกวา้ง แตนั่กวทิยาศาสตรส์นันษิฐานว่าเกดิจากการทีแ่ผ่นดนิ

ทรุดจนท าใหเ้กดิหลุม และพื้นทีน่ี้ใกลก้ับทะเล จงึท าใหน้ ้าทะเลซมึเขา้มา แถมน ้าในหลุมนี้ยังมีสเีขยีวใส

สวยงาม มองลงมาจากปากหลมุดอูลงัการมาก ทา่นสามารถเตรยีมชดุว่ายน ้าเพือ่ลองว่ายน ้าในหลมุน ้าแห่งนี้

ได ้อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่น ้าตามอัธยาศยั ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซรู ์(Sur) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองแห่งมนตเ์สน่หช์ายทะเลทีม่ีชือ่เสยีงในเรื่องอู่ต่อเรือ (Dhow) แบบดัง้เดมิ 

อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่มีประวัตกิารเดนิเรือและการคา้มาอย่างยาวนาน  สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่

ทอ่งเทีย่วส าคญัของประเทศโอมาน น าทา่นเดนิชมความสวยงามของเมืองซูร ์พรอ้มถ่ายรูปกับววิสวยๆของ

เมอืงนี้ เมอืงนี้ยังเป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงโอมานทีพ่ากนัมาปิกนกิ เพลดิเพลนิกับชายหาด 

ชมนกนางนวล เรยีกไดว้่ามาทีน่ี่จะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตทิีร่ังสรรคใ์หเ้มอืงซรู ์เป็นอกีหนึง่เมอืงสวยของ

ประเทศโอมาน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสูโ่อเอซสิ วาด ิ(Wadi Shab) คอืแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตซิ ึง่หาทีไ่หนไม่ไดอ้ีกแลว้ใน

ทวีปเอเชยี เพราะเหมือนหลุดเขา้มาในโลกยุคดกึด าบรรพ์ มีตัง้แต่ หาดทราย โขดหนิ หนา้ผา เดนิอยู่
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ทา่มกลางเทอืกเขาสงูตระหง่าน แถมยังมบี่อน ้าสฟ้ีาเทอรค์อยซส์วยๆ ใหถ้า่ยรูปเป็นทีร่ะลกึอีกดว้ย ไดเ้วลา

น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลทรายวาฮบิา (Wahiba Desert) ทีต่ัง้อยู่ใจกลางประเทศเป็นจุดหมายปลายทางยอด

นยิมส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการสมัผัสโอมานแบบโบราณอย่างแทจ้รงิ โดยผูม้าเยือนสามารถสมัผัสวถิี

ชวีติเร่ร่อนในอดตีไดโ้ดยร่วมคณะทวัรท์ีม่ักเร ิม่ตน้การเดนิทางจากเมอืงอบิรา (Ibra) และพาคณะเดนิทางน่ัง

รถ 4 WD ขบัผ่าน Sand Dune และตัง้แคมป์พักคา้งแรมกลางทะเลทรายภายใตแ้สงจันทร ์

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่แบบทอ้งถิน่ (กลางทะเลทราย) 

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักแบบกระโจมทะเลทราย Al Salam Camp Desert    

 

วันทีเ่จ็ด นซิวา – ป้อมปราการบาหล์า (UNESCO) – เขาญาบัลอคาดาร ์– มัสกตั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนซิวา (Nizwa) เคยเป็นเมอืงหลวงของโอมานในศตวรรษที ่6-7 ปัจจุบัน เมอืงนซิวามี

ชือ่เสยีงจากป้อมปราการทีถ่กูสรา้งข ึน้จากพระบัญชาของสลุตาน บนิ เซฟ (Sultan Bin Saif Al Ya’ribi) ใน

ศตวรรษที ่17 จุดเดน่ทีส่ าคญัของป้อมปราการนี้อยู่ทีห่อคอยทรงกระบอกขนาดมหมึา และกลไกการป้องกนั

ขา้ศกึทีน่่าสนใจ อาท ิกับดักน ้าผึง้ (Honey trap) ทีใ่ชส้าวสวยล่อล่วงทหาร และหนา้ต่างรูปทรงแปลกๆ 

เพือ่ใหค้นในป้อมสามารถยงิขา้ศกึได ้เป็นตน้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับป้อมโบราณนซิวา (Nizwa Fort) ป้อม

ปราการขนาดใหญ่ อนุสรณ์สถานแห่งชาตขิองโอมาน หอคอยขนาดใหญ่ ทีม่ี หอ้งมากมายสลับซับซอ้น

เหมอืนกบัเขาวงกต น าทา่นเขา้ชมปราสาทจาบรนิ (Jabrin Castle) ปราสาทสามชัน้ทีส่รา้งข ึน้ในชว่งกลาง

ครสิตศ์วรรษที ่16 เป็นศูนยก์ลางของการศกึษาโหราศาสตร(์Astrology) ยา (Medicine) กฎหมายอสิลาม 

(Islamic Law) เป็นปราสาททีส่รา้งในรูปแบบศลิปะอสิลาม ทีภ่ายในโดดเด่นดว้ยงาน แกะสลักไม ้และ

ภาพเขยีนดาวเพดานทีส่วยงาม ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมป้อมบาหล์า (Bahla Fort) เป็นหนึง่ในป้อมปราการที่

เกา่แกแ่ละใหญ่ทีส่ดุของโอมาน ถูกสรา้งเมื่อ 500 ปีก่อนครสิตกาล และเป็นป้อมหนึง่เดยีวทีไ่ดร้ับการขึน้

ทะเบียนจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987  ก าแพงป้อมแห่งนี้มีความยาวถงึ 12 กโิลเมตร ลักษณะ

ภายนอกเป็นศลิปะแบบตะวันออกกลาง กอ่สรา้งดว้ยปูนและดนิสนี ้าตาลอ่อน เขา้กบัลกัษณะภมูปิระเทศแบบ

ทะเลทราย ถกูบูรณะมาหลายครัง้ สมัยกอ่นใชเ้ป็นปราการป้องกนัศตัรูทีม่ารุกราน มโีซนส าหรับป้อมปืนใหญ่

คอยระวังภยั หอ้งเก็บเสบยีง หอ้งละหมาด หอ้งประชมุ และหอ้งส าหรับท ากจิกรรมต่างๆมากมาย แต่ทีเ่ด่น

ทีส่ดุก็เห็นเป็นหอคอยลักษณะทรงกลมทีส่งูเด่น อสิระใหท้่านไดช้มความสวยงามของป้อมมรดกโลกหนึง่

เดยีวในโอมาน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่ขาญาบัลอคาดาร ์(Jebel Akhdar) ซึง่เป็นจุดทีส่งูทีส่ดุของประเทศ เป็นสว่นหนึง่ของ

เทอืกเขาอัลฮาญาร ์(Al Hajar Mountains) ถงึแมภ้เูขานี้จะไม่ถูกปกคลุมดว้ยป่าเขยีวชอุ่มอันเนื่องมาจากมี

ลกัษณะเป็นหนิปูนเป็นหลกั ดว้ยระดบัความสงูนี้ชว่ยใหอุ้ณหภมูบินเขาต า่กว่าและผลผลติทางการเกษตรบน

เขาสงูกว่าทะเลทรายทีอ่ยู่เบือ้งล่าง ดว้ยอยู่สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร ทีน่ี่จงึมีความชุม่ชืน้

มากเพยีงพอในการเพาะปลกู มกีารปลกูไมผ้ลนานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็น แอปรคิอต พลมั มะเดือ่ องุ่น แอปเปิล 

และลูกแพร ์น าท่านแวะชมววิและความสวยงามแห่งเทอืกเขาอัล ฮาญาร์ ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางกลับสู่

กรุงมัสกตั เมอืงหลวงของประเทศโอมาน  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Al Falaj Hotel Muscat**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วันทีแ่ปด มัสกตั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วชมกรุงมัสกตั (Muscat) อันเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการ พระราชวัง พพิธิภัณฑ ์และตลาดจ านวน

มาก น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัพระราชวังหลวงอัลอาลมั (Qasr Al Alam Royal Palace) ทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถ

ชมความตระการตาของพระราชวังจากท่าเรือไดถ้งึแมจ้ะไม่สามารถเขา้ไปชมดา้นในไดก้็ตาม พระราชวังที่

ประทบัแห่งนี้เดมิเป็นทีป่ระทบัของสลุตา่น Qaboos (คาบูส) ซึง่อยู่ย่านเมอืงเกา่ของโอมาน แมจ้ะไม่ใหเ้ขา้

ไปถา่ยรูปดา้นในแตแ่คค่วามงามดา้นนอกนัน้ก็สะกดสายตาเหลา่นักทอ่งเทีย่วไดท้เีดยีว ไดเ้วลาน าท่านเขา้

ชมพพิธิภัณฑ ์เบทอัลซูแบร ์(Bait Al Zubair Museum)  เป็นพพิธิภัณฑท์ีต่ัง้อยู่บนถนน Al Saidiya, แห่ง

เมอืงเกา่มัสกตั ในพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้จัดแสดงขา้วของเครื่องใชแ้ละอาวุธโบราณ ไดแ้ก่ khanjar อุปกรณ์ใช ้

ในครัวเรอืนและเครือ่งแตง่กาย นอกพพิธิภณัฑเ์ป็นหมู่บา้นชาวโอมานและตลาดพืน้เมอืงใหไ้ดช้ม 

       

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าท่านเขา้ชมป้อมอัลจาลาล ี(Al Jalali) และป้อมอัลมริาน ิ(Al Mirani) ซึง่ตัง้อยู่โดยรอบพระราชวัง เป็น

ป้อมปราการสรา้งในสมัยศตวรรษที ่16 ตัง้ตระหง่านเหนืออ่าว ป้อมทัง้สองถูกสรา้งโดยชาวโปรตุเกสเพื่อ

ปกป้องทา่เรอื Al Jalali ตัง้อยู่บนโขดหนิโผลอ่อกมาทางดา้นตะวันออกของทา่เรือ ขณะที ่Al Mirani อยู่บน

โขดหนิโผลอ่อกมาทางฝ่ังตะวันตก การด ารงอยู่ของป้อมสองรอบและภูเขาลอ้มรอบ ท าใหม้ัสกัตเสรมิการ

โจมตีจากทะเล นอกจากจะใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานเมืองจากขา้ศกึ ยังเคยใชเ้ป็นที่คุมขัง

นักโทษในชว่งศตวรรษที ่20 อกีดว้ย ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของโอมาน น า

ทา่นเทีย่วชมความสวยงามและประวัตมิรดกโลกทางวัฒนธรรมของโอมาน สมควรแกเ่วลาน าทา่นแวะถา่ยรูป
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กบัโรงโอเปร่า (Royal Opera House) ซึง่เป็นโรงโอเปร่าทีเ่รยีกไดว้่าดทีีส่ดุอกีแห่งของโลก จากนัน้น าทา่น

แวะชมตลาดพืน้เมอืงมูทรา (Mutra market) อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศยั 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Al Falaj Hotel Muscat **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วันทีเ่กา้ มัสกคั – มานามา (ประเทศบาหเ์รน) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมมัสยดิสลุตา่นกาบูส (Sultan Qaboos Grand Mosque) ไดร้ับการการันตวี่าเป็นมัสยดิทีใ่หญ่

ทีส่ดุในคาบสมุทรอาหรับ ภายนอกกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอสิลาม มีลักษณะเป็นโดมตัง้อยู่บนฐาน

สีเ่หลีย่มทีม่ั่นคง ยิง่ใหญ่ โอ่งโถง และสวยงาม โดยรอบปลูกตน้ไม ้และดอกไมป้ระดับอย่างร่มรื่น ภายใน

โถงกลางมพีรมทอมอืไรร้อยต่อ ลวดลายวจิติรงดงามทีม่ีขนาดใหญ่เป็นอันดับทีส่องของโลก โดยใชเ้วลา

ทอนานกว่า 4 ปี และยังมีแชนเดอเลยีความสงู 14 เมตร ซึง่มีขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ประดับอยู่กลางโถง

ละหมาด เป็นมัสยดิทีม่คีวามยิง่ใหญ่อลงัการและความสวยงามมาก การเขา้ชมมัสยดิสลุตา่นกาบูสเปิดใหช้ม

ในชว่งเชา้เทา่นัน้ หลงัจากนัน้จะปิดเพือ่ท าพธิลีะหมาด การแต่งตัวผูห้ญงิจะตอ้งแต่งตัวมดิชดิ ใสก่ระโปรง

ยาวคลมุเทา้ เสือ้แขนยาว คลมุผา้โพกหัวใหเ้รยีบรอ้ย หากไม่ไดเ้ตรียมไปใส ่ทีม่ัสยดิมีบรกิารใหเ้ชา่ชดุอา

บายะห ์(ชดุยาวสดี าลว้นของอสิลามของผูห้ญงิ) และชดุโตบ๊ (ชดุยาวสขีาวแขนยาวของผูช้าย) ในราคาชดุ

ละ 5 เรยีล หรอืประมาณ 500 บาทไทย 

 

 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมัสกตั 

12.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมัสกัต สู่ สนามบนิบาห์เรน โดยเทีย่วบนิ GF 563 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.35 

ชัว่โมง) 

12.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตบิาหเ์รน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย  

 

บ่าย น าทา่นชม เมอืงมานามา (Manama) ชือ่เมอืงมาจากภาษาอารบกิว่า “ มานาม ” มคีวามหมายว่า “ ทีน่อน ” 

ในสมัยเมือ่ตน้ศตวรรษทีผ่่านมา เมอืงมานามา เป็นเมอืงทา่ทีใ่กลท้ีส่ดุส าหรับชาวประมงทีม่อีาชพีด าน ้าหา

ไขมุ่ก และจุดทีพ่ักระหว่างทางของเหลา่ลกูเรอืบรรทกุสนิคา้ทีข่นสนิคา้จากประเทศอนิเดยีไปยังทวปี

แอฟรกิา ตอ่มาเมือ่ตน้ปี 1932 มกีารขดุพบบ่อน ้ามันในเมอืงมานามา สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิเจรญิรุ่งเรอืง จน
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เป็นทีส่นใจของนักลงทนุและนักธุรกจิอย่างมากมาย เมอืงมานามาไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ในประเทศที่

เป็นมติรมากทีส่ดุ และไดร้บัการยกย่องว่าบาหเ์รนเป็นประเทศทีย่ังรักษาวัฒนธรรมและมรดกดา้นอืน่ๆของ

ชาวอาหรบัเอาไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ บาหเ์รน ปกครองโดยมกีษัตรยิแ์ห่งราชวงศอ์ัลคาลฟิา เป็นประมุขสงูสดุ 

เศรษฐกจิของประเทศพึง่พาการสง่ออกน ้ามันและไขมุ่ก บาหเ์รนมลีกัษณะแตกตา่งจากประเทศอืน่ในอ่าว

เปอรเ์ซยี เนื่องจากเป็นเกาะอยู่ในอ่าวเปอรเ์ซยีจ านวน 33 เกาะ เกาะใหญ่คอื Bahrain Island เกาะตา่งๆ

ของบาหเ์รนจะอยู่ทางตอนเหนือของกาตาร ์และมซีาอุดอิาระเบยีอยู่ดา้นตะวันตก น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑ์

แห่งชาตบิาหเ์รน (Bahrian National Museum) พพิธิภณัฑท์ีป่ระกอบไปดว้ยหอ้งนทิรรศการตา่งๆ ที่

ครอบคลมุประวัตศิาสตรข์องบาหเ์รนจากยุคหนิทีผ่่านอารยธรรมโบราณจนถงึยุครุ่งเรอืงดา้นน ้ามัน ไดเ้วลา

น าทา่นชมสิง่กอ่สรา้งเกา่แกค่อื ป้อมปราการอารัด (Arad Fort) สรา้งสมัยศตวรรษที ่15 ตัง้อยู่ใกลก้บั

สนามบนินานาชาตแิห่งบาหเ์รน ป้อมแห่งนี้เชือ่กนัว่าสรา้งเพือ่ป้องกนันักเดนิเรอืตา่งชาตเิขา้มารุกราน

บาหเ์รนในสมัยโบราณ จากนัน้น าทา่นชม King Fahd Causeway  ทางดว่นทีเ่ชือ่มประเทศซาอุดอิาราเบยี 

กบับาหเ์รน  เร ิม่ท าการส ารวจเพือ่สรา้งเสน้ทางในปี 1968 แตเ่ร ิม่สรา้งในปี 1981-1986 และไดท้ าพธิเีปิด

ใชส้ะพานเป็นทางการ ในวนัที ่26 พฤศจกิายน 1986  สะพานนี้สรา้งโดยเงนิสนับสนุนของ Khli Fah Ibn 

Sulman ความยาวของสะพาน 26 กโิลเมตร ความกวา้งของถนน 25 เมตร  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก Park Regis Lotus Hotel Manama**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วันทีส่บิ บาหเ์รน – กรุงเทพมหานคร 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นชม มัสยดิ เอล เฟท (Al Fateh) เป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุ สามารถจุคนทีจ่ะมาแสวงบุญไดถ้งึ 7,000 

คนตอ่วนั น าทา่นผ่อนคลายบรรยากาศรมิทะเลย่าน Corniche Al Fateh ทา่นจะไดช้มววิทะเล และตกึ

ทนัสมัยของเมอืงมานามา น าทา่นเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของเมอืงมานามา ราชอาณาจักรบาหเ์รน ซึง่มี

ส ิง่กอ่สรา้งทีน่่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบาหเ์รน เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร ์หรอืบาหเ์รน ไฟแนนเชยีล ฮาร์

เบอรก์ และอาคารทีม่รีปูทรงแปลกตา แตท่ีน่่าสนใจคอือาคาร Murjan Tower คาดว่าเป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุ

ในโลกคอื 3,281 ฟตุ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าทา่นชม ตน้ไมแ้ห่งชวีติ (Tree of life) เป็นตน้ไมต้น้เดยีวในเขตทะเลทราย จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรูปกับ

สญัลักษณ์ของมานามา คือ บัป อัล บาหเ์รน (Bab Al Bahrain) ประตูเมืองเก่าแก่ ทีส่รา้งสมัยอังกฤษ
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ปกครองบาหเ์รน  ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ เซอร ์ซาลล์ เบลเกฟ ในปี 1945 บัป อัล บาหเ์รน เดมิเป็นย่าน

ท าเนียบรัฐบาล สรา้งเห็นววิทะเล ศลิปะของตวัอาคารศลิปอสิลามดัง้เดมิของเมืองมานามา ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิทางสู ่ตลาดเก่า (Manama Souq) ตัง้อยู่ใกลก้ับ Bab Al Bahrain  ซ ึง่สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้น

ขายสนิคา้พืน้เมอืง ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งเทศ พรม ผา้ ถัว่ประเภทต่างๆ ในราคาทีนั่กท่องเทีย่วสามารถต่อรอง

ได ้แตต่อ้งใชเ้งนิสกลุของบาหเ์รนคอื ดนิาร ์สนิคา้ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมคอืไขมุ่ก ซึง่เป็นมุกแท ้และมชีือ่เสยีง

ในกลุม่ประเทศอาหรับ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี 

 

19.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบาหเ์รน เพือ่ท าการเชค็อนิและเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

22.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตบิาหเ์รน สูก่รุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่GF 152 (ใชเ้วลาบนิ 6.30 

ชม.) 

 บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อน บนเครือ่งบนิ 

 

วันทีส่บิเอ็ด กรุงเทพมหานคร 

 

09.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

11 วัน ไขมุ่กแห่งตะวันออกกลาง 

(คเูวต – กาตาร ์– โอมาน – บาหเ์รน) 

ราคาทวัร ์139,900 บาท : 26 ม.ค. – 5 ก.พ. 2563 / 9 – 19 ก.พ. 2563 / 15- 25 ม.ีค. 2563  

ราคาทวัร ์142,900 บาท : 29 ธ.ค. – 8 ม.ค. 2563 / 12 – 22 เม.ย. 2563 

อัตราคา่บรกิาร  (บาท)  ม.ค. – ม.ีค. 

2563 

ปีใหม่ / สงกรานต ์

ราคาผูใ้หญ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 139,900 142,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 22,000 24,000 

เด็กอายุ 2-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 135,900 138,900 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ BKK-BAH-KWI//MCT-BAH-

BKK (GF) 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) เทีย่วบนิ BAH-KWI 

เป็น Eco 

38,000 –  50,000 

ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-BAH-KWI//MCT-BAH-BKK หักคา่ตัว๋ (ผูใ้หญ่) 15,000 18,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่5 สงิหาคม 2562) ** 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกว่า  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 

ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อัตรานี้รวมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ GF / KU / WY (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไม่เกนิ20 กก.) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอุบัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รั           กาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศกรซี 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่คเูวต และ โอมาน  

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเสน้ทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและทปิตา่งๆ 

 

 

อัตรานี้ไม่รวมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง หรอืไปจ่ายทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางแน่นอน 

 งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณีกรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา่ใชจ้่าย 1,000 บาท/ทา่น  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%  
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***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อุบัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ไดท้ าการตกลงหรือ แจง้ใหท้ราบ 

กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยันว่าทวัรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าข ึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซ ึง่ข ึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75 นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความรบัผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ชค็ไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการ

บนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซ ึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋า
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จรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการทอ่งเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใชร่ะหวา่งบนิ) ซึง่อยู่ในความความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยใน

กรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดงันัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ออนไลน ์คเูวต และ โอมาน 

 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถา้ทา่นรูว้่าตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษัิททวัรฯ์  

เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา 

ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแว่นสายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน)  

***ความสงูหนา้ผากจนถงึคาง ตอ้งมขีนาดระหว่าง 32-36 มม.เทา่นัน้*** 

3. ส าเนาบัตรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิัตร (กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรมา)  

8. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบรบิรูณ:์ (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้  

- เด็ก เดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชือ่มารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) 
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- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถา่ยส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  

 

10. หลกัฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 15 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมุดบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กว่า 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรบัสมุดและส าเนา 15 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ************** 

 

หมายเหต ุ: หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ตอ่เนื่อง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอด

ของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมุดบัญช ี

 

- บัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดงันี้ 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุม่เกนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมุดบัญชฝีากประจ า มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์่าเป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้ับรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 
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11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษัิทฯถอืว่า ลกูคา้ไดอ้่านและยอมรับเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมัดจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


