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Code: IH14-OMA-Hilight-64WY-Oct2022-Apr2023-85-89-A220902 

 

  6 วนั 4 คนื ไฮไลทโ์อมาน 

 

 

บนิตรงสูก่รงุมสักตั ......โดยสายการบนิโอมาน แอร ์

พฤศจกิายน 2565 - เมษายน 2566 

เร ิม่ตน้…. 85,900 บาท  

(รวมวซีา่ออนไลน ์และ ทปิทกุอยา่งแลว้) 

มสักตั - ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ – ซูร ์– หลมุน า้บมิมาห ์– โอเอซสิวาด ิ– นซิวา  

ทะเลทรายวาฮบิา (พกักระโจมทะเลทราย) – Sand Dune - เขาญาบลัอคาดาร ์

 

ราคาทวัร ์85,900 บาท :   

21-26 ตค. 65/ 11-16 พ.ย. 65/ 2-7 ธ.ค. 65 / 13-18 ม.ค. 66 / 10-15 ก.พ. 66 / 17-22 ม.ีค. 66 /  

ราคาทวัร ์89,900 บาท :   

30 ธ.ค.-4 ม.ค. 66/ 11-16 เม.ย. 66 / 12-17 เม.ย. 66 
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หมายเหต ุ นกัทอ่งเทีย่วผูห้ญงิ ขอใหเ้ตรยีมชุดกระโปรงยาว และผา้คลมุผมไปดว้ย การแตง่กายตอ้ง

มดิชดิและเคารพระเบยีบขอ้บงัคบัในการแตง่กาย ดงัน ัน้ขอใหท้า่นเตรยีมชุดกระโปรงยาว เสือ้

แขนยาว ไมอ่นญุาตใหใ้สก่างเกงขาส ัน้ เสือ้แขนส ัน้ หรอื แขนกดุทกุชนดิ 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร – มสักตั (โอมาน) พกัคา้ง 2 คนื 

 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิโอมาน แอร ์(WY) ณ สนามบนิสวุรรณ

ภมู ิ

09.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยเที่ยวบนิ WY818 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6.20 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง และสายการบนิฯ มีบรกิาร อาหารเชา้ 

ระหวา่งเทีย่วบนิ 

12.35 น. เดนิทางถงึกรงุมสักตั ประเทษโอมาน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าท่านสู ่Royal Opera House Muscat เริม่การกอ่สรา้งในปี 2544  โดยสลุต่าน กาบสู บนิ ซาอดิ อัล ซา

อดิ ผูช้ ืน่ชอบในศลิปะ และดนตร ีตัง้อยูใ่นยา่น Shati Al-Qurm ในมัสกัต สถานทีแ่ห่งนี้ไดถู้กออกแบบให ้

เป็นอาคารหนิออ่นทีส่วยงาม โออ่า่ ยิง่ใหญ ่นอกจากนีแ้ลว้ภายในยงัถกูตกแตง่ไวอ้ยา่งงดงามอลังการ และ

เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ประเภท “Luxury Gift Shop” มากมายใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง และถ่ายรูป

สวยงามมากมายอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ถา่ยรปู และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

ไดเ้วลาน าท่านล่องเรอืชมพระอาทติยต์กในอา่วโอมาน ณ Dhow Sunset Cruise เป็นการล่องเรอืชมอา่ว

โอมานทีแ่ปลกใหม ่เพลดิเพลนิไปกับความงามทีม่เีสน่หข์องชายทะเลโอมานเหนือผนืน ้าบรสิทุธิข์องเมอืง

หลวงของโอมาน พรอ้มชมทวิทัศนอ์นัตระการตา ชมพระอาทติยต์กดนิจากเรอืโอมานแบบดัง้เดมิ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Al Falaj Hotel Muscat**** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่อง มสักตั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าทา่นเทีย่วชมกรงุมสักตั (Muscat) อนัเป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการ พระราชวัง พพิธิภัณฑ ์และตลาดจ านวน

มาก  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวงอัลอาลัม (Qasr Al Alam Royal Palace) ทีนั่กท่องเทีย่วสามารถชม

ความตระการตาของพระราชวังจากท่าเรือไดถ้งึแมจ้ะไม่สามารถเขา้ไปชมดา้นในไดก้็ตาม พระราชวังที่

ประทับแหง่นีเ้ดมิเป็นทีป่ระทับของสลุตา่น Qaboos (คาบสู) ซึง่อยูย่า่นเมอืงเกา่ของโอมาน แมจ้ะไมใ่หเ้ขา้

ไปถา่ยรปูดา้นในแตแ่คค่วามงามดา้นนอกนัน้ก็สะกดสายตาเหลา่นักทอ่งเทีย่วไดท้เีดยีว  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑ ์เบทอัลซแูบร ์(Bait Al Zubair Museum)  เป็นพพิธิภัณฑท์ีต่ัง้อยูบ่นถนน 

Al Saidiya, แห่งเมอืงเก่ามัสกัต ในพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้จัดแสดงขา้วของเครือ่งใชแ้ละอาวุธโบราณ ไดแ้ก ่

khanjar อุปกรณ์ใชใ้นครัวเรือนและเครื่องแต่งกาย นอกพพิธิภัณฑเ์ป็นหมู่บา้นชาวโอมานและตลาด

พืน้เมอืงใหไ้ดช้ม 

 

 



Page 4 of 14 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าท่านเขา้ชมป้อมอัลจาลาล ี(Al Jalali) และป้อมอัลมริาน ิ(Al Mirani) ซึง่ตัง้อยูโ่ดยรอบพระราชวัง เป็น

ป้อมปราการสรา้งในสมัยศตวรรษที ่16 ตัง้ตระหง่านเหนืออา่ว ป้อมทัง้สองถูกสรา้งโดยชาวโปรตุเกสเพือ่

ปกป้องทา่เรอื Al Jalali ตัง้อยูบ่นโขดหนิโผลอ่อกมาทางดา้นตะวันออกของท่าเรอื ขณะที ่Al Mirani อยูบ่น

โขดหนิโผล่ออกมาทางฝ่ังตะวันตก การด ารงอยูข่องป้อมสองรอบและภเูขาลอ้มรอบ ท าใหม้ัสกัตเสรมิการ

โจมตีจากทะเล นอกจากจะใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานเมืองจากขา้ศกึ ยังเคยใชเ้ป็นที่คุมขัง

นักโทษในชว่งศตวรรษที ่20 อกีดว้ย ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของโอมาน น า

ทา่นเทีย่วชมความสวยงามและประวัตมิรดกโลกทางวัฒนธรรมของโอมาน  

 

สมควรแกเ่วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับโรงโอเปร่า (Royal Opera House) ซึง่เป็นโรงโอเปร่าทีเ่รยีกไดว้่าดี

ทีส่ดุอกีแหง่ของโลก  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Al Falaj Hotel Muscat **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

กรณุาเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก 1 คนืส าหรบัพกัในทะเลทราย กระเป๋าใบใหญฝ่ากไวท้ีโ่รงแรม 
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วนัทีส่าม มสักตั – หลมุน า้บมิมาห ์– ซูร ์– โอเอซสิวาด ิ– ทะเลทรายวาฮบิา  (พกักระโจมทะเลทราย) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางสูห่ลุมน ้าบมิมาห์ซงิกโ์ฮล (Bimmah Sinkhole) หรอื ดบิับซงิหโ์ฮล ์(Dibab Sinkhole) 

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

Najm Park ) ซึง่อยูต่ดิกับถนนทีเ่ชือ่มต่อระหว่างเมอืงบมิมาห ์และเมอืงดบิาบ หลุมน ้าแห่งนี้เคยถูกเชือ่ว่า

เป็นหลมุทีถ่กูอกุกาบาตตกลงมาท าใหเ้ป็นหลมุกวา้ง แตนั่กวทิยาศาสตรส์นันษิฐานวา่เกดิจากการทีแ่ผ่นดนิ

ทรุดจนท าใหเ้กดิหลุม และพืน้ทีน่ี้ใกลก้ับทะเล จงึท าใหน้ ้าทะเลซมึเขา้มา แถมน ้าในหลุมนี้ยังมสีเีขยีวใส

สวยงาม มองลงมาจากปากหลมุดอูลังการมาก ทา่นสามารถเตรยีมชดุว่ายน ้าเพือ่ลองวา่ยน ้าในหลมุน ้าแหง่นี้

ได ้อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่น ้าตามอธัยาศัย  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซรู ์(Sur) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) เมอืงแห่ง

มนต์เสน่หช์ายทะเลที่มชี ือ่เสยีงในเรือ่งอู่ต่อเรอื (Dhow) แบบดัง้เดมิ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตกิาร

เดนิเรอืและการคา้มาอยา่งยาวนาน สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญของประเทศโอมาน  

น าทา่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงซรู ์พรอ้มถ่ายรูปกับววิสวยๆของเมอืงนี้ เมอืงนี้ยังเป็นสถานทีพ่ักผ่อน

หยอ่นใจของชาวเมอืงโอมานทีพ่ากันมาปิกนกิ เพลดิเพลนิกับชายหาด ชมนกนางนวล เรยีกไดว้่ามาทีน่ี่จะ

ไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตทิีรั่งสรรคใ์หเ้มอืงซรู ์เป็นอกีหนึง่เมอืงสวยของประเทศโอมาน 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูโ่อเอซสิ วาด ิ(Wadi Shab) คอืแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตซิ ึง่หาทีไ่หนไมไ่ดอ้กีแลว้ใน

ทวปีเอเชยี เพราะเหมอืนหลุดเขา้มาในโลกยุคดกึด าบรรพ ์มตีัง้แต่ หาดทราย โขดหนิ หนา้ผา เดนิอยู่

ทา่มกลางเทอืกเขาสงูตระหงา่น แถมยงัมบีอ่น ้าสฟ้ีาเทอรค์อยซส์วยๆ ใหถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย  
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 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่ทะเลทรายวาฮบิา (Wahiba Desert) ที่ตัง้อยู่ใจกลางประเทศเป็นจุดหมาย

ปลายทางยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวทีต่อ้งการสัมผัสโอมานแบบโบราณอย่างแทจ้รงิ โดยผูม้าเยอืน

สามารถสมัผัสวถิชีวีติเรร่อ่นในอดตีไดโ้ดยร่วมคณะทัวรท์ีม่ักเริม่ตน้การเดนิทางจากเมอืงอบิรา (Ibra) และ

พาคณะเดนิทางน่ังรถ 4 WD ขบัผ่าน Sand Dune และตัง้แคมป์พักคา้งแรมกลางทะเลทรายภายใตแ้สง

จันทร ์

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบทอ้งถิน่ (กลางทะเลทราย) 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแบบกระโจมทะเลทราย Al Salam Camp Desert    

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  นซิวา – ป้อมปราการบาหล์า (UNESCO) – เขาญาบลัอคาดาร ์– มสักตั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนซิวา (Nizwa) เคยเป็นเมอืงหลวงของโอมานในศตวรรษที ่6-7 ปัจจบุนั เมอืงนซิวามี

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

ศตวรรษที ่17 จดุเดน่ทีส่ าคัญของป้อมปราการนีอ้ยูท่ีห่อคอยทรงกระบอกขนาดมหมึา และกลไกการป้องกนั

ขา้ศกึทีน่่าสนใจ อาท ิกับดักน ้าผึง้ (Honey trap) ทีใ่ชส้าวสวยล่อล่วงทหาร และหนา้ต่างรูปทรงแปลกๆ 

เพือ่ใหค้นในป้อมสามารถยงิขา้ศกึได ้เป็นตน้  

 

น าท่านแวะถา่ยรูปกับป้อมโบราณนซิวา (Nizwa Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ อนุสรณ์สถานแห่งชาตขิอง

โอมาน หอคอยขนาดใหญ ่ทีม่ ีหอ้งมากมายสลับซบัซอ้นเหมอืนกบัเขาวงกต  

 

น าท่านเขา้ชมปราสาทจาบรนิ (Jabrin Castle) ปราสาทสามชัน้ทีส่รา้งขึน้ในชว่งกลางครสิตศ์วรรษที ่16 

เป็นศนูยก์ลางของการศกึษาโหราศาสตร(์Astrology) ยา (Medicine) กฎหมายอสิลาม (Islamic Law) เป็น
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ปราสาททีส่รา้งในรูปแบบศลิปะอสิลาม ทีภ่ายในโดดเด่นดว้ยงาน แกะสลักไม ้และภาพเขยีนดาวเพดานที่

สวยงาม  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมป้อมบาหล์า (Bahla Fort) เป็นหนึง่ในป้อมปราการทีเ่กา่แกแ่ละใหญ่ทีส่ดุของโอมาน 

ถูกสรา้งเมือ่ 500 ปีกอ่นครสิตกาล และเป็นป้อมหนึง่เดยีวทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลกในปี 1987  ก าแพงป้อมแห่งนี้มคีวามยาวถงึ 12 กโิลเมตร ลักษณะภายนอกเป็นศลิปะแบบตะวันออก

กลาง กอ่สรา้งดว้ยปนูและดนิสนี ้าตาลออ่น เขา้กบัลักษณะภมูปิระเทศแบบทะเลทราย ถกูบรูณะมาหลายครัง้ 

สมยักอ่นใชเ้ป็นปราการป้องกนัศัตรทูีม่ารกุราน มโีซนส าหรับป้อมปืนใหญค่อยระวังภัย หอ้งเก็บเสบยีง หอ้ง

ละหมาด หอ้งประชมุ และหอ้งส าหรับท ากจิกรรมตา่งๆมากมาย แตท่ีเ่ดน่ทีส่ดุก็เห็นเป็นหอคอยลักษณะทรง

กลมทีส่งูเดน่ อสิระใหท้า่นไดช้มความสวยงามของป้อมมรดกโลกหนึง่เดยีวในโอมาน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่ขาญาบัลอคาดาร ์(Jebel Akhdar) ซึง่เป็นจุดทีสู่งทีส่ดุของประเทศ เป็นส่วนหนึง่ของ

เทอืกเขาอลัฮาญาร ์(Al Hajar Mountains) ถงึแมภ้เูขานี้จะไมถู่กปกคลุมดว้ยป่าเขยีวชอุม่อันเนื่องมาจากมี

ลักษณะเป็นหนิปนูเป็นหลัก ดว้ยระดับความสงูนีช้ว่ยใหอ้ณุหภมูบินเขาต ่ากวา่และผลผลติทางการเกษตรบน

เขาสงูกว่าทะเลทรายทีอ่ยูเ่บือ้งล่าง ดว้ยอยูส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร ทีน่ี่จงึมคีวามชุม่ชืน้

มากเพยีงพอในการเพาะปลกู มกีารปลกูไมผ้ลนานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น แอปรคิอต พลัม มะเดือ่ องุน่ แอปเปิล 

และลกูแพร ์น าทา่นแวะชมววิและความสวยงามแหง่เทอืกเขาอลั ฮาญาร ์ 

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุมสักตั เมอืงหลวงของประเทศโอมาน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Al Falaj Hotel Muscat**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ มสักตั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเขา้ชมมัสยดิสลุต่านกาบสู (Sultan Qaboos Grand Mosque) ไดรั้บการการันตวี่าเป็นมัสยดิทีใ่หญ่

ทีส่ดุในคาบสมทุรอาหรับ ภายนอกกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอสิลาม มลีักษณะเป็นโดมตัง้อยูบ่นฐาน

สีเ่หลีย่มทีม่ั่นคง ยิง่ใหญ่ โอง่โถง และสวยงาม โดยรอบปลูกตน้ไม ้และดอกไมป้ระดับอยา่งร่มรืน่ ภายใน

โถงกลางมพีรมทอมอืไรร้อยต่อ ลวดลายวจิติรงดงามทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับทีส่องของโลก โดยใชเ้วลา

ทอนานกว่า 4 ปี และยังมแีชนเดอเลยีความสงู 14 เมตร ซึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ประดับอยูก่ลางโถง

ละหมาด เป็นมสัยดิทีม่คีวามยิง่ใหญอ่ลังการและความสวยงามมาก การเขา้ชมมสัยดิสลุตา่นกาบสูเปิดใหช้ม

ในชว่งเชา้เทา่นัน้ หลังจากนัน้จะปิดเพือ่ท าพธิลีะหมาด การแต่งตัวผูห้ญงิจะตอ้งแต่งตัวมดิชดิ ใสก่ระโปรง

ยาวคลมุเทา้ เสือ้แขนยาว คลมุผา้โพกหัวใหเ้รยีบรอ้ย หากไมไ่ดเ้ตรยีมไปใส ่ทีม่ัสยดิมบีรกิารใหเ้ชา่ชดุอา

บายะห ์(ชดุยาวสดี าลว้นของอสิลามของผูห้ญงิ) และชดุโต๊บ (ชดุยาวสขีาวแขนยาวของผูช้าย) ในราคาชดุ

ละ 5 เรยีล หรอืประมาณ 500 บาทไทย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านสูต่ลาดมทุราห ์(MUTRAH SUQ AREA) หนึง่ในตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในดนิแดนอาหรับสมัยโบราณ 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยวหลากหลายชาตทิี่มาเยอืน นอกจากสนิคา้

พืน้เมอืงอยา่งผลไม ้ผัก สิง่ทอและอนิทผลัมแลว้ ยงัมสีนิคา้น าเขา้อกีดว้ย ตลาดขายสิง่ทอแบบดัง้เดมิ รอ้ง

เทา้ เครือ่งเพชรพลอย ใหท้กุทา่นเดนิชอ็ปสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย  

 

 กระทั่งไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่AL QURM SHOPPING AREA ยา่นชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม แห่ง

โอมาน อสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปสนิคา้ Hi-End จากทั่วทกุมมุโลก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ท าการเชค็อนิและเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

22.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตมิสักตั สูก่รงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่WY817  

(ใชเ้วลาบนิ 5.45 ชม.) 

 บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีห่ก  กรงุเทพมหานคร 

 

06.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
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ราคาทวัร ์85,900 บาท :   

21-26 ตค. 65/ 11-16 พ.ย. 65/ 2-7 ธ.ค. 65 / 13-18 ม.ค. 66 / 10-15 ก.พ. 66 / 17-22 ม.ีค. 66 /  

ราคาทวัร ์89,900 บาท :   

30 ธ.ค.-4 ม.ค. 66/ 11-16 เม.ย. 66 / 12-17 เม.ย. 66 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่28 สงิหาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ WY (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 กก.) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

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

บาท 

คา่รักาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่ โอมาน  

อตัราคา่บรกิาร   ตค. - เม.ย. 2565 ปีใหม ่/ สงกรานต ์

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ พัก

กบัผูใ้หญ ่1 ทา่น หรอื พัก 3 ทา่นตอ่หอ้ง ราคา

ทา่นละ 

85,900 89,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 8,000 8,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ตอ้งเสรมิเตยีง 79,900 83,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์ เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

70,000-110,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื  23,000 26,000 
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 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเสน้ทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง หรอืไปจา่ยทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

 งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณีกรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)    

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์     

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้

จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ไดท้ าการตกลงหรอื 

แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 
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 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ ภเูกต็ หาดใหญ ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพบั กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
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 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

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

 ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตราฐานได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทวัร ์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) ซึง่อยูใ่นความความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยใน

กรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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 โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


