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รายละเอยีดการบนิ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

รอบการเดนิทาง 

19 – 26 ตลุาคม 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.- 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันที ่1 กรงุเทพฯ – มสักตั BKK – MCT WY 818 09.15 – 12.35 

วันที ่7 มสักตั – กรงุเทพฯ MCT - BKK WY 817 22.00 – 06.45 +1 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - มสักตั                                                    

06.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิโอมานแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง 

 

09.15 น. “เหริฟ้าสูก่รงุมสักตั" โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิ WY818  

12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรงุมสักตั  (MUSCAT INTERNATIONAL 

AIRPORT)  ประเทศโอมาน น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาสยั 

จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่กรงุมสักตั (OLD MUSCAT) เมอืงหลวง  

โอมาน เพชรน า้งามแหง่ตะวนัออกกลาง ทอ่งทะเลทรายอาหรบัวาฮบิา เยอืนหมูบ่า้นโบราณ ป้อมปราการ

มรดกโลก เยอืนดนิแดนทีร่าบสงูสดุอลงัการณ์จเีบลเซมมคีวามสงูมากกวา่ 2,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล

ในภมูทิศันท์ีแ่ปลกตา  ชมโอเอซสิวาดบีานคิาลดิ ทีไ่ดช้ือ่วา่สวยสดุแหง่ตะวนัออกกลาง ชมมสัยดิสลุตา่น

กาบสู พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์กจิกรรมลอ่งเรอืชมปลาโลมา ด าน า้ต ืน้นชมแนวประการงั ชอ้ปป้ิงตลาดมู

ตรา 
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เดมิของโอมานอยูท่างทศิตะวันออกตดิชายฝ่ังรายลอ้มดว้ยอา่วเล็กๆ บรรยากาศ

เมอืงเกา่แบบโบราณ สถาปัตยกรรมแบบอาหรับจากบรเิวณนีส้ามารถมองเห็นอา่ว

โอมานและป้อมปราการไดอ้ยา่งชดัเจน 

 แวะถา่ยภาพดา้นนอกของ พระราชวงั อลั อาลาม พาเลซ (AL ALAM 

PALACE) พระราชวังทีป่ระทับของสลุตา่น คาบสู ซึง่ดา้นขา้งจะเป็น ป้อมโบราณ

ของโปรตเุกส มริาน ีและ จาลาล ี(Mirani & Jalali) สรา้งในศตวรรษที ่16 กอ่นจะ

ปรับปรงุใหมใ่นปีค.ศ. 1588 ป้อมทัง้สองถกูสรา้งโดยชาวโปรตเุกสเพือ่ปกป้อง

ทา่เรอื Al Jalali โดยตัง้อยูบ่นโขดหนิทางดา้นตะวันออกของทา่เรอื สว่นป้อม Al 

Mirani จะตัง้อยูบ่นโขดหนิฝ่ังตะวันตก เพือ่ป้องกนัการโจมตขีองศตัรจูากทาง

ทะเล 

 

16.00-

18.00 น. 

จากนัน้น าทา่นสูท่า่เรอืเพือ่ลอ่งเรอืชมพระอาทติยย์ามเย็น กจิกรรมลอ่งเรอืชม

พระอาทติยต์กทีอ่า่วโอมาน(DHOW SUNSET CRUISE) สมัผัสวถิชีวีติรมิ

ฝ่ังอา่วของชาวโอมานภายใตบ้รรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ เพลดิเพลนิไปกบั

ความงามทีม่เีสน่หข์องชายทะเลโอมานถอืเป็นหนึง่ในกจิกรรมไฮไลทข์องโอมาน 

จนกระทั่งไดเ้วลาอนัควร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก  CENTARA MUSCAT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  MUSCAT 

วนัที ่2 มสักตั – ซูร – ทะเลทรายวาฮบิา                                                                       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางไปยงัแลนดม์ารค์ส าคญัของโอมานอยา่ง BIMMAH 

SINKHOLE โอเอซสิธรรมชาตทิีส่วยงามแปลกตาลักษณะเป็นหลมุขนาดใหญ่

ทา่มกลางภเูขาหนิ โดยมแีหลง่น ้าอยูต่รงกลางดา้นลา่ง  

 

เดนิทางไปยงั เมอืงซู(Sur) เมอืงรมิทะเลทีม่คีวามสวยงาม บรรยากาศบา้นเมอืง

สขีาวตัดกบัสขีองน ้าทะเล หนึง่ในเมอืงทา่ส าคญัของโอมานแวะถา่ยรปูสถานที่

ส าคญัของเมอืงซรู  
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ชมประภาคารรมิทะเล(Al Ayjah) ปราสาทโบราณของเมอืง(Baild Sur Khalid) 

จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางไปยงัโอเอซสิทีส่วยทีส่ดุของโอมานโดยรถ

4WD 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันแบบกลอ่ง**  

 

จากนัน้น าทา่นไปยงั วาดบีานคิาลดิ (WADI BANI KHALID) โอเอซสิทีไ่ด ้

ชือ่วา่สวยทีส่ดุของโอมาน เป็นโอเอซสิกลางหบุเขาหนิทีม่นี ้าไหลตลอดทัง้ปี น ้า

สเีขยีวมรกตตดักบัสนี ้าตาลของแนวภเูขา และตน้ไมท้ะเลทรายทีข่ ึน้อยูต่าม

ธรรมชาต ิ เกดิเป็นโอเอซสิทีม่เีอกลกัษณ์และมคีวามสวยงามเฉพาะตัว จนกระทั่ง

ไดเ้วลาอนัสมควร 
 

 

น าทา่นผจญภยัไปดนิแดนทะเลทรายดว้ยรถ 4WD ทีท่ะเลทรายวาฮบิา 

(Wahiba Desert) ประสบการณ์ตืน่เตน้เรา้ใจกบัการน่ังรถตะลยุเนนิทรายที่

ทะเลทรายอาหรับสมัผัสวถิชีวีติของชาวทะเลทรายเพือ่ไปยงัทีพ่ัก 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก  HOTEL SAMA AL WASIL DESERT CAMP หรอืเทยีบเทา่ WAHIBA DESERT 

วนัที ่3  “ทะเลทรายวาฮบิา – นซิวา - อคัดาร ์                                                                                                                                                          

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 กจิกรรม ขีอ่ฐูตามแนวทะเลทราย(รวมในคา่ทวัรแ์ลว้)  ไปบนเนนิทะเลทราย

วาฮบิา ประมาณ 30 นาท ีทา่นสามารถมองเห็นแนวทรายทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวั

ตลอดเวลาตามกระแสลม เกดิเป็นสนัทรายนอ้ยใหญส่วยงาม น าทา่นถา่ยรปูกบั

สนัทราย ทะเลทราย เนนิทรายสเีหลอืงสม้แดง จนถงึเวลาอนัสมควร 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์กลางทะเลทราย 
 

บา่ย น่ังรถ4WDจากแคมป์กลับไปยงัจดุเปลีย่นรถเป็นรถบสัเพือ่เดนิทางสู ่เมอืงนซิวา

(Nizwa)  

 

เขา้ชมเมอืง Birkat Al Mauz เดนิชมเมอืง ซากโบราณสถานเกา่แกท่ีไ่ดส้รา้ง

ไลร่ะดับตามเชงิเขา ทีม่แีนวภเูขาหนิปนูอยูท่างดา้นหลังสวยงามตระการตา ที่

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกจาก UNESCO อกีดว้ยแวะถา่ยภาพทีป้่อม

ปราการ Bait  Ruyadah  

 

จากนัน้ เปลีย่นรถเป็น รถ4WD เพือ่เดนิทางไปยงัเมอืงอคัดาร ์(AKHDAR)  

กอ่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาหนิปนูซึง่เมอืงโซนทีส่งูทีส่ดุจาก

ระดับน ้าทะเลมากกวา่ 2,000 เมตร ซึง่เป็นบรเิวณทีส่งูทีส่ดุของโอมาน 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก DUSIT D2 NASEEM RESORT หรอืเทยีบเทา่ AKHDAR 

วนัที ่4 อคัดาร ์– นซิวา - อลั แฮมรา - จาเบล แซม  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 ชมสวนดอกไมก้ลางทะเลทราย(Explore garden of jarbel Akhdar) 

กอ่นเดนิทางกลับไปยงัเมอืงนซิวา 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เขา้ชม ป้อมปราการนซิวา (NIZWA FORT) ป้อมปราการขนาดใหญท่ีส่มบรูณ์

มาก อนุสรณ์สถานแหง่ชาตขิองโอมานหอคอยขนาดใหญท่ีม่หีอ้งมากมาย

สลับซบัซอ้นเหมอืนกบัเขาวงกต  สว่นหลกัของป้อมคอืหอคอยขนาดใหญ ่สงู 30 

เมตร เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 36 เมตร มชีอ่งส าหรับยงิปืน 24 ชอ่ง  

 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัยที ่ตลาดนซิวา (NIZWA SOUQ) ตลาดนี้

ตัง้อยูท่างตะวันออกของป้อมปราการ มสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้หัตถกรรมมากมาย 

รวมถงึของขึน้ชือ่อยา่ง อนิทผลัม ขนมตา่งๆ เป็นตน้  
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จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่เมอืงอลั แฮมรา (Al Hamra) เพือ่

ขึน้รถ 4WD ไปยงัทีพ่กัทีต่ัง้อยูบ่นเทอืกเขาจาเบลแซม  

 

จากนัน้เดนิทางลดัเลาะไปตามแนวเทอืกเขาจาเบล แชม (Jebel Shams) ซึง่เป็น

ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในโอมาน จนไดช้ือ่วา่ เป็นแกรนดแ์คนยอนของโอมานซีง่เป็น

ลกัษณะทางธรรมชาตทิีน่่าทึง่ทีส่ดุในประเทศ  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก HOTEL SAMA HEIGHTS หรอืเทยีบเทา่ JABEL SHAMS 

วนัที ่5 จาเบล แซม - จบีรนี - บาหล์า - มสักตั                                                           

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อสิระยามเชา้ในการเดนิสมัผัสบรรยากาศของเทอืกเขาจาเบลแซมบรเิวณทีพั่ก ที่

เรยีกไดว้า่เป็นจดุชมพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศโอมาน   

 

จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควรน่ังรถ 4WD กลับไปยงัเมอืงอลั แฮมรา (Al 

Hamra) เยีย่มชมหมูบ่า้นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโอมานมกีารคาดการณ์วา่หมูบ่า้นนีถ้กู

สรา้งมาแลว้ถงึ 400 ปี   

 

เดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงบาหล์า (Bahla) เมอืงทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของโอมานมี

ชือ่เสยีงเรือ่งเครือ่งปัน้ดนิเผา  

 

น าทา่นเขา้ชม ป้อมปราการบาหล์า (BAHLA FORT) 1 ใน 4 ป้อมปราการที่

เกา่แกแ่ละยิง่ใหญข่องประเทศโอมาน ถกูสรา้งขึน้ในชว่งยคุกลางศตวรรษที ่13-

14 ปัจจบุนัไดรั้บเลอืกเป็นมรดกโลก  

 

ชมปราสาทโบราณ ปราสาท Jibreen (JIBREEN CASTLE)  เป็นปราสาทที่

เรยีกไดว้า่สมบรูณ์และสวยทีส่ดุ เพราะปราสาทนีถ้กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1675 

หลังจากชาวโอมานไดข้บัไลพ่วกโปรตเุกสออกไป เป็นการสรา้งเพือ่ความ

สวยงามมากกวา่การสรา้งมาเพือ่ใชง้าน มดีว้ยกนั 3 ชัน้ ภายในถกูออกแบบ

สวยงาม แบง่เป็น 2 อาคาร ดา้นบนสามารถมองเห็นบรรยากาศรอบๆไดท้ั่วบรเิวณ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางกลับกรงุมสักตั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก “HOTEL MYSK หรอืเทยีบเทา่ MUSCAT 

วนัที ่6 มสักตั – BANDAR KHAIRAN ISLAND - มสักตั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางไปยังท่าเรอื เกาะ (BANDAR KHIRAN ISLAND) กจิกรรมดู

ปลาโลมาและด าน า้ต ืน้ดูประการงั (DOLPHIN WATCHING & 

SNORKELING) ทะเลโอมานไดช้ือ่วา่เป็นทะเลทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทีส่ดุ ทา่น

สามารถมองเห็นเหล่าฝูงปลา เต่า ปะการังไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยบรษัิทมอีปุกรณ์

ด าน ้ าตื้นใหบ้ริการ จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควร(มีหอ้งอาบน ้ าเปลี่ยนเสื้อผา้

ใหบ้รกิาร) 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันแบบกลอ่งบนเรอื***  

บา่ย น าทา่นเดนิทางไปยงั แวะถา่ยภาพบรเิวณ ทา่เรอืมทุราห ์ บรเิวณนีท้า่นสามารถ

มองเห็น ป้อมปราการมทุราห ์(MUTTRAH FORT) แวะถา่ยภาพ กอ่นชอ้ปป้ิง

ที ่ตลาดมทุราห ์(MUTRAH SOUQ) หนึง่ในตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในดนิแดน

อาหรับ ตลาดนีไ้ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก เต็มไปดว้ยสนิคา้

พืน้เมอืงมากมาย รวมถงึเครือ่งเพชรพลอย ผลไม ้รองเทา้ สนิคา้ 

หัตถกรรม  เป็นตน้ 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัที ่  เขา้สูท่ีพั่ก “HOTEL MYSK หรอืเทยีบเทา่ MUSCAT 

วนัที ่7  มสักตั - กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 ชว่งสายน าทา่นเดนิทางเขา้ชมความสวยงามสุเหรา่ประจ ากรุงมสักตั (GRAND 

MOSQUE) สุเหร่าหนิทรายสขีาวนวลทีม่คีวามสวยงามและส าคัญต่อ ประเทศ

โอมาน เป็นสุเหร่าทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโอมาน พืน้ทีก่ว่า 420,000 ตารางเมตร 

และสามารถรองรับผูม้าสักการะไดม้ากถงึ 20,000 คน ภายในสวยงามถูกประดับ

ตกแต่งอย่างตระการตาดว้ยผลงานแกะสลัก ภายในมพีรมเปอรเ์ซยีผนืใหญ่ทีสุ่ด

ของโลก ดา้นหนา้ประตูหลักที่ประดับดว้ยกระจกส ีลวดลายแบบโบราณมอีักษร

จากคัมภรีอ์ลักรุอา่น ถกูแบง่เป็นหอ้งตา่งมากมาย 

 

แวะถา่ยรปูภายนอก โรงละคร(THE ROYAL OPERA HOUSE) โรงละครขนาด

ใหญท่ีห่รหูราสวยงาม ถกูประดับตกแตง่อยา่งปราณีตบรรจง สามารถบรรจุผูช้มได ้

มากถงึ 1,100 ทีน่ั่งภายในประกอบดว้ยโรงละคร, หอ้งชมดนตร,ี สวน, งานแสดง

ภาพ, รา้นอาหาร เป็นตน้ ***หากวันนัน้มกีารแสดงจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชม 

 

บา่ย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการเลือกซือ้ของฝาก สนิคา้แบรนเนม และของที่

ระลกึต่างๆ ตามอัธยศัยที ่LULU AVENUE MALLจนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควร 

เดนิทางกลับโรงแรม  อสิระใหท้่านเดนิชมบรรยากาศยามเชา้บรเิวณ Qurum 

Beach ซึง่เป็นชายหาดใกลโ้รงแรม 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 เดนิทางไปยงัสนามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  

22.00 น. “เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ” สายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY817 

 

วนัที ่8 กรงุเทพฯ  

06.45 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : ผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่- ทา่น ข ึน้ไป 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นพัก หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  

 ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ใชจ้า่ยออก ทา่นละ  

129,000.- บาท        

25,000.- บาท  

35,000.- บาท      
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การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000.- บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไม่

ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ สายการบนิโอมานแอร ์ชัน้ธรรมดา ตามเสน้ทางทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนโปรแกรมหรอืระดับเทยีบเทา่มาตรฐาน 4  ดาว จ านวน 6 คนื 

 คา่วซีา่โอมาน ส าหรับนักทอ่งเทีย่วสญัชาตไิทย 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่กจิกรรมตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ ไดแ้ก ่กจิกรรมลอ่งเรอื กจิกรรมขีอ่ฐู กจิกรรมด าน ้า  

 คา่ทปิกจิกรรมขีอ่ฐูทีท่ะเลทรายวาฮบิา จ านวน 5 USD/ทา่น 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ

วงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

 น ้าดืม่บรกิาร 2 ขวด/วัน 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 35 USD 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ  คดิเป็น 24 USD หรอืขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คืนค่าใชจ้่ายทั ้งหมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+ค่าวีซ่าที่ยืน่และตั๋วเครื่องบนิที่ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่

เดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ชว่ง
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เดอืนตุลาคม และปีใหม่) ที่ตอ้งการันตี มัดจ ากับทางสายการ

บนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิ

ได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

กรณียกเลกิ 

(ยกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

(ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยงัสาย

การบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถ

แจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ 

โรงแรมและในทกุๆ บรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ

เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 
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กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้

หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่าย

ใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีที่สายการบนิมกีารปรับเปลี่ยนตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให ้

ทา่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีด

อกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใส

พรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิ

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะ

ชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดังนัน้ท่าน

ตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ใน

ระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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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 

 


