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Code: IH14-YEM-Mainland-97WY-Feb-Apr-139-A230109 

 

  9 วนั 7 คนื เยเมน เมนแลนด ์

 

 

 

กมุภาพนัธ ์- มนีาคม 2566 

เร ิม่ตน้…. 139,900 บาท  

(รวมวซีา่เยเมน และ ทปิทกุอยา่งแลว้… รบัคณะละ 10-12 ทา่นเทา่น ัน้) 

มสักตั - ซาลาลาห ์- เฮาฟ์ - อลั เกยด์าห ์- รายมาห ์- ฮดั – ทารมิ – เซยนุ – ชบิาม - หมูบ่า้นบนหนิยกัษ ์Haid 

Al Jazail - วาด ิดาวนั - วาด ิฮาดราเมาต ์- เบท บคุชาน - ซาอฟิ - รายมาห ์– ซาลาลาห ์

 

18 – 26 ก.พ. 66 / 25 ก.พ. – 5 ม.ีค. 66 / 4-12 ม.ีค. 66 / 28 เม.ย.- 6 พ.ค. 66 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร – มสักตั – ซาลาลาห ์(โอมาน) 

 

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 ประเทศโอมาน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 อสิระอาหารกลางวันภายในสนามบนิมสักตัตามอธัยาศัย 

14.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซาลาลาห ์โดยเทีย่วบนิ WY907 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

16.30 น. เดนิทางถงึเมอืงซาลาลาห ์น าทา่นสูโ่รงแรมทีพ่ัก อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Salalah Garden Hotel/ Intercity Hotel Salalah**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ซาลาลาห ์– เฮาฟ์ (เยเมน) – อลั เกยด์าห ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าท่านออกเดนิทางสูพ่รมแดนเยเมน (Yemeni border) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนียภาพภมูภิาคตอนใตข้องประเทศโอมาน ทีเ่ป็นทัง้ทะเลทราย

และแนวชายฝ่ังทะเล ใหท้่านไดม้เีวลาเก็บภาพความสวยงามของดนิแดนฟ้าจรดทรายอกีแห่งในภูมภิาค

ตะวันออกกลาง น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรทัง้ฝ่ังโอมาน และ เยเมน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอัล เกยด์าห ์(Al Ghayda) (ระยะทาง 105 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)  

 

ระหว่างทางน าท่านชมหมูบ่า้นชาวประมง (Fishing villages) ใหท้่านไดส้ัมผัสวถิกีารด ารงชวีติของชาว

เยเมนทีอ่าศัยรมิฝ่ังทะเล และมอีาชพีหลักในการท าประมง สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอลั เกย์

ดาห ์เมอืงรมิชายฝ่ังทะเล อนัมทีวิทัศนท์ีส่วยงามอกีแหง่ของเยเมน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Gulf Star Hotel หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม อลั เกยด์าห ์– รายมาห ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดนิทางเทีย่วชมเมอืงอัล เกยด์าห ์อกีหนึง่เมอืงพาณิชยท์างภูมภิาคตะวันออกเฉียงใตข้องเยเมน 

เมอืงนี้ยังคงมหีมู่อาคารสไตลเ์ยเมนโบราณใหไ้ดเ้ก็บภาพ แมจ้ะไม่ทันสมัยและศวิไิลย ์เมือ่เทยีบกับกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลาง แต่เรียกไดว้่า เยเมนยังมงีานสถาปัตยกรรมเก่าก่อน ทีย่ังไม่ถูกท าลายในชว่งสง

กครามกลางเมอืงทีผ่า่นมา  

 

ไดเ้วลาน าท่านเทีย่วชม หมูบ่า้นชาวงประมงโซมาล ิ(Somali fisherman’s district) และจุดถ่ายรูป ณ อา่ว

เอเดน ตัง้อยู่ระหว่างประเทศโซมาเลยีกับประเทศเยเมน เป็นเสน้เดนิเรอืทีส่ าคัญเพราะเป็นทางผ่านจาก

ทะเลอาหรับไปทะเลแดงและเขา้สูค่ลองสเุอซ  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรายมาห ์(Rimah) ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพภเูขาสลับทะเลทราย 

และบา้นเรอืนทีป่ลกูตามแนวภเูขา ซึง่สว่นใหญส่รา้งจากดนิ และโคลน รถน าท่านผ่านเขา้สูโ่ซนทะเลทราย

มายงัเมอืงรายมาห ์ซึง่เป็นเมอืงเล็กๆระหวา่งการเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกอนัสวยงามแหง่เยเมน  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Rimah Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่  รายมาห ์- ฮดั - เมอืงโบราณทารมิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 

น าทา่นเดนิทางสูว่าด ิฮาดราเมาต ์(Wadi Hadramout) เมอืงทีส่วยใหญม่กีารสรา้งอาคารและบา้นเรอืนจาก

ดนิ และ อฐิ  

 

น าทา่นเขา้ชมสสุานฮดั (Tomb of Hud) ซึง่เป็นสถานทีฝั่งศพของท่านฮัด ซึง่เป็นผูเ้ผยแพร่ศาสนาอสิลาม

และชือ่ของทา่นมบีันทกึในคัมภรีอ์ัลกรุอาน ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นหนึง่ในสถานทีแ่สวงบญุของชาวมสุลมิ 

ท าใหแ้ตล่ะปีมชีาวมสุลมิจ านวนมากมาแสวงบญุและท าความเคารพทา่น น าทา่นเขา้ชมสสุานทีส่รา้งขึน้ดว้ย

ดนิและหนิสขีาว บนเนนิเขาแหง่โอเอซสิวาด ิฮาดราเมาต ์ 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทารมิ (Tarim)  
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น าทา่นชมความสวยงามของเมอืงโบราณทารมิ (Ancient town of Tarim) ทารมิมชีือ่เสยีงในดา้นพระราชวัง

นับไมถ่ว้น ซึง่มคีฤหาสน์ประมาณ 30 หลังทีส่รา้งขึน้ระหว่างชว่งทศวรรษ 1870 ถงึ 1930 ในชว่งปลาย

ศตวรรษที ่19 และตน้ศตวรรษที ่20 ครอบครัวพ่อคา้ของ Hadhramaut ร ่ารวยจากการคา้และการลงทุนใน

ตา่งประเทศ ครอบครัวของ Al-Kaf ถอืเป็นผูม้อีทิธพิลมากทีส่ดุ สมาชกิในครอบครัวหลายคนเป็นนักวชิาการ

ทีนั่บถอืศาสนา และไดม้กีารสรา้งบา้นเรอืนในชว่งศตวรรษที ่19 มากมาย น าทา่นชมความสวยงามของเมอืง

โบราณทารมิ  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั The Pearl Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ ทารมิ - เซยนุ - ชบิาม – วาด ิฮาดราเมาต ์- วาด ิดาวนั (พกัคา้ง 2 คนื)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงชบิาม (Shibam) เมอืงมรดกโลกของเยเมนทีโ่ดดเด่นดว้ยหมูอ่าคารซึง่สรา้งจากอฐิ

และดนิ และเป็นเมอืงทีม่หีมู่อาคารสูงมากมาย จนไดรั้บสมญานามว่า “แมนฮัตตันแห่งทะเลทราย” ตาม

บันทกึทางประวัตศิาสตร์แสดงใหเ้ห็นว่าเมอืงนี้สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 3 และเป็นเมืองหลวงแห่ง

อาณาจักรฮาดราเมาต ์ซึง่มพีืน้ทีค่รอบคลมุทางเยเมนตะวันออกเฉียงใต ้และในปี 2015 องคก์ารยเูนสโกไ้ด ้

ประกาศใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงมรดกโลก น าทา่นชมความสวยงามและหมูอ่าคารสถาปัตยกรรมโบราณแห่งเมอืง

ชบิาม อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูว่าด ิฮาดราเมาต ์(Wadi Hadramaut) พืน้ทีโ่อเอซสิท่ามกลางทะเลทราย และผูค้นก็ได ้

สรา้งหมูบ่า้นอฐิโคลนขึน้เพือ่อยูอ่าศัย แพร่กระจายไปทั่วทุกพืน้ที ่หมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงคอื The Hadhramis 

ซึง่มคีวามหนาแน่นของอาคารบา้นเมอืงและประชากร บางพืน้ทีข่องบา้นเมอืงตัง้อยูบ่นเนนิและทีร่าบสงู ท า

ใหห้มูบ่า้นท่ามกลางดนิแดนทะเลทรายแห่งนี้มเีอกลักษณ์มาก ส่วนใน วาด ิดาวัน (Wadi Dawan) จะมี

หมูบ่า้น Haid Al-Jazil ทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่จะมบีา้นเมอืงตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูเหมอืนหนิขนาดสงูใหญ่ สรา้งความ

ตกตะลงึใหแ้กผู่พ้บเห็น น าท่านชมความอัศจรรยแ์ละความสวยงามของหมู่บา้นทีส่รา้งขึน้บนหนิยักษ์ขนาด
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มหมึา เรยีกไดว้า่เป็นอกีหมูบ่า้นทีส่วยงาม ควรคา่แกก่ารมาเยอืนเยเมนเป็นอยา่งยิง่ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ

ตามอธัยาศัย 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Wadi Dawan Hotel หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีห่ก ซาอฟิ – เบทบคุชาน  – วาด ิดาวนั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซาอฟิ Saif หรอื Sif เมอืงเล็กๆทางตะวันออกของเซยุน หมู่บา้นทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น

หมู่บา้นเก่าแก่ของอารยธรรมมนุษยข์องประเทศเยเมน จุดเด่นของหมู่บา้นแห่งนี้คือการสรา้งบา้นเรือน

ลดหลั่นเลน่ระดับความสงู เมือ่ถา่ยรปูจากมมุสงูจะเห็นถงึความสวยงามของหมูบ่า้นแห่งนี้ น าท่านเดนิเทีย่ว

ชมหมูบ่า้นซาอฟิ และ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพหลากหลายมมุ ณ หมูบ่า้นแหง่นี้ 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตารคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบท บคุชาน (Beit Buqshan) น าทา่นชมเมอืงและแวะถา่ยรปูกบับา้นลกูกวาดหลากส ี

นับเป็นบา้นทีม่คีวามโดดเด่นทีส่ดุในเมอืงนี้ เนื่องจากอาคารหลังนี้ท าการทาสสีันสวยงาม และเป็นอกีหนึง่

สถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วหากมาเยอืนเยเมน มักไมพ่ลาดทีต่อ้งมาเก็บภาพความสวยงามของหมูอ่าคารนี้ น า

ท่านเดนิชมเมอืงและหมู่อาคารที่สรา้งจากอฐิและดนิ ซึง่มคีวามสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในการสรา้ง

บา้นเรอืนแหง่ภมูภิาคนี ้อสิระใหท้า่นเก็บภาพตามอธัยาศัย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Wadi Dawan Hotel หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีเ่จ็ด วาด ิดาวนั - เซยนุ - รายมาห ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซยนุ (Seiyun) น าท่านเทีย่วชมเมอืงและหมูอ่าคารส าคัญของเมอืงเซยนุ เป็นเมอืง

โบราณทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่4 โดดเดน่ดว้ยหมูอ่าคารโบราณและบา้นดนิมากมาย  

 

 น าท่านเขา้ชมพระราชวังสลุตานอัลคัทฮริ ิ(Al Kathiri Palace) อันเป็นวังทีโ่ดดเด่นในภมูภิาคทารมิและ 

เซยนุนี้ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย และน าท่านเทีย่วชมเมอืงเซยนุ อกีหนึง่เมอืง

สวยแหง่ประเทศเยเมน 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตารคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงรายมาห ์(Rimah) ระหว่างทางน าท่านแวะเทีย่วชมหมูบ่า้นทีท่ าจากดนิและอฐิ ซึง่มี

ลักษณะพเิศษ ตลอดชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชนพืน้เมอืงประเทศเยเมน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Rimah Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีแ่ปด รายมาห ์- ซาลาลาห ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ Breakfast box 

  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลาลาห ์(Salalah) เมอืงทางตอนใตข้องประเทศโอมาน ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

ทศันยีภาพแนวภเูขาสงูสลับทะเลทรายของประเทศเยเมน และ ประเทศโอมาน น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงของทัง้สองประเทศ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ lunch box   
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บา่ย น าทา่นผา่นดา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรของประเทศโอมาน จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ

ซาลาลาห ์เพือ่ท าการเชค็อนิและเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

17.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิซาลาลาห ์สูส่นามบนิมสักตั โดยเทีย่วบนิ WY908 

19.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิมสักตั แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

22.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตมิสักตั สูก่รงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่WY817  

(ใชเ้วลาบนิ 5.45 ชม.) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีเ่กา้  กรงุเทพมหานคร 

 

06.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

  9 วนั 7 คนื เยเมน เมนแลนด ์

18 – 26 ก.พ. 66 / 25 ก.พ. – 5 ม.ีค. 66 / 4-12 ม.ีค. 66  

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่19/12/2022) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ WY (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 30 กก.) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

อตัราคา่บรกิาร   ก.พ. - เม.ย. 2566 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ พักกบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

 หรอื พกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง ราคาทา่นละ 

139,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 23,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์ เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

95,000-110,000 
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 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหต ุและ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เยเมน  

 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 ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้

จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ไดท้ าการตกลงหรอื 

แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 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 าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (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 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพบั กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 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 าใหโ้หลดของมคี่าทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 

 


