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                         โอมาน : Muscut Must Go 6 วนั 4 คนื 

                        โดยสายการบนิ ศรลีงักนัแอรไ์ลน ์(UL) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

• รว่มเก็บเกีย่วประสบการณ์ใหมจ่ากการทอ่งเทีย่ว ประเทศโอมาน (Oman)  

• เมอืงหลวงชือ่ดังกรงุมสักตั (Muscat) ดนิแดนแหง่ทะเลทรายสวย น ้าทะเลใส 

 

         ก าหนดการเดนิทาง   
     
วนัที ่  25 ก.พ.-2 ม.ีค. 62 45,900.- 

วนัที ่  25-30 ม.ีค. 62  45,900.- 

ราคาเพยีง  45,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – โคลัมโบ – มสักตั ✈ ✈ ✈ HOLIDAY INN 

2 
มสักตั – Grand Mosque – พพิธิภณัฑ ์Bait Al Zubair  – 

พระราชวัง อลั อาลาม 
O O O HOLIDAY INN 

3 
มสักตั – วาฮบิา – หมูบ่า้นชาวประมง – ชมนกฟลามงิโก ้– หลมุน ้า

Bimmah Sinkhole – ซรู ์– Dhow yard   
O O O AL SALAM CAMP 

4 วาฮบิา – นซิวา – ป้อมโบราณบาหล์า – ปราสาทจาบรนิ   O O O AL DIYAR 

5 นซิวา – หบุเขาจเีบล อกัหด์าร ์– มสักตั – โคลัมโบ O O ✈  

6 โคลัมโบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

  

       โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – โคลมัโบ – มสักตั   

10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

13.55 น. ออกเดนิทางสูโ่คลัมโบ โดยสายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ UL 405 

15.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิโคลมัโบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

18.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมสักตั เทีย่วบนิ UL 205 

21.40 น. เดนิทางถงึกรงุมสักตั ประเทศโอมาน น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถืน่ชา้ก

ว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่

กรงุมสักตั 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: มสักตั – Grand Mosque – พพิธิภณัฑ ์Bait Al Zubair  – พระราชวงั อลั อาลาม 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชมสุเหรา่ประจ ากรุงมสักตั (Grand Mosque) นับว่าเป็นสเุหร่าทีม่คีวามสวยงามและ

ส าคัญของโอมาน และเป็นสุเหร่าทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศโอมาน ภายในสเุหร่าแห่งนี้ท่านจะได ้

เห็น ภายในหอ้งโถงกลางประดับโคมไฟระยา้ทีท่ าจากครสิตัลกว่า 600,000 เม็ดและปดูว้ยพรมทอมอื

แบบเปอรเ์ซยีไรร้อยตอ่ทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับที ่2 ของโลกรองจากมสัยดิชคี ซาเยด (Sheikh Zayed 

Mosque) ในเมอืงอาบดูาบ ีใชช้า่งฝีมอืทีเ่ป็นผูห้ญงิในการถักทอถงึ 600 คน และใชร้ะยะ เวลาในการ

ทอกวา่จะแลว้เสร็จถงึ 4 ปี (นักทอ่งเทีย่วตอ้งแตง่กายใหเ้รยีบรอ้ย สภุาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ สภุาพสตร ี

จะตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพและมดิชดิทีสุ่ด ตอ้งมผีา้คลุมศรีษะ กรุณาเตรยีมไปดว้ย เพือ่เป็นการเคารพ

สถานทีอ่นัศักดิส์ทิธิ ์ ) 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้แวะถ่ายภาพพระราชวงั อลั อาลาม พาเลซ (Al Alam Royal Palace) เป็นพระราชวังที่

ประทับของสลุตา่น คาบสู ซึง่ดา้นขา้งจะเป็น ป้อมโบราณของโปรตเุกส มริาน ีและ จาลาล ี(Mirani 

& Jalali) สรา้งในศตวรรษที ่16 ตัวป้อมมริาน ีสว่นทีเ่ห็นในปัจจบุนัเป็นการขยายในศตวรรษที ่18 โดย
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อหิมา่มอาหเ์มด บนิ ซาอดิ และหลานในศตวรรษที ่19 สว่นป้อมจาลาลถีกูเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์น 

ยุคของผูป้กครองในปัจจุบัน และเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของกรุงมัสกัต แวะชมพพิธิภณัฑ ์Bait Al 

Zubair  เดิมเป็นบา้นของครอบครัว Al Zubair ต่อมาไดก้ลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ 

เครือ่งประดับ และ เครือ่งแตง่กาย พรอ้มกับสิง่ของเครือ่งใชแ้ละภาพถา่ยอนัเกา่แก ่เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่

ปี 1998 ซึง่พพิธิภณัฑแ์หง่นีส้ะทอ้นถงึความร ่ารวยทางวัฒนธรรมและประเพณีของโอมาน 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 

 ***กรณุจดักระเป๋าเล็กส าหรบั 1คนื เพือ่พกัคา้งคนืนอนดดูาวในทะเลทรายวาฮบิา*** 

วนัที ่3: มสักตั – ซูร ์– หมูบ่า้นชาวประมง – หลมุน า้ Bimmah Sinkhole  – วาฮบิา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางต่อไปยังเมอืงซูร ์(Sur) ตัง้อยู่ระหว่างมหาสมุทรอนิเดีย ทะเลอารเบยีน และทะเลโอมาน 

ท่าเรอืเมอืงซรูถ์อืเป็นหนึง่ในท่าเรอืเกา่แก ่ทีเ่ป็นจุดขนถ่ายสนิคา้ของเรอืเดนิสมุทรจากหลายชาตกิว่า

100 ปี ทัง้ในคาบสมทุร อารเบยีน อนิเดยี แอฟรกิา โดยระหว่างทางท่านจะเดนิทางผ่านเมอืง Ras Al 

Junaiz ซึง่เป็นเสน้ทางริมชายฝ่ังทะเลโอมานที่เชื่อมต่อกบทะเลอารเบียนอันสวยงาม ผ่านย่าน   

หมู่บา้นชาวประมง (Fishing Village) สัมผัสบรรยากาศของเมอืงท่าอย่างแทจ้รงิ รวมถงึยังเป็น

แหล่งที่อยู่อาศัยของเหล่าฝูงนก ฟลามิงโก ้และนกอินทรีย์อีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม หลุมน า้ 

Bimmah Sinkhole หลมุน ้าทีเ่กดิจากการทรดุตัวของแหลง่หนิปนู ทีม่คีวามลกึกวา่ 20 เมตร หา่งจาก

รมิชายฝ่ังทะเลอารเบยีนเพยีง 600 เมตรเท่านัน้ จงึท าใหน้ ้าในทะเบไหลซมึเขา้มาได ้โดยน ้าในบอ่มี

ความใสสะอาดดั่งสเีขยีวมรกต ชาวบา้นในบรเวณนัน้เชือ่วา่การทรดุตัวของบอ่น ้าทีเ่กดิขึน้นัน้คอืรอ่งรอย

ของการระเบดิของอกุกาบาตทีต่กลงมาจงึนยิมเรยีกหลมุน ้านี้วา่ หลุมน ้าดาวตก น่ันเอง จากนัน้เดนิทาง

จ่อจนถงึเมอืงซูร์ น าท่านชมย่าน Dhow yard ที่ท่านจะไดเ้ห็นเรือทีส่รา้งจากไมส้ัก ที่มรีูปร่างเป็น

สวยงาม 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางต่อสูเ่มอืงวาฮบิา (WAHIBA) เมอืงแห่งทะเลทรายอันกวา้งใหญ่ มขีนาดถงึ 100 X 200 

กโิลเมตร โดยเป็นทะเลทรายละเอยีดสแีดงน ้าผึง้ และเป็นเมอืงชือ่ดังในการนอนพักคา้งคนืในแคมป์

กลางทะเลทราย พรอ้มนอนชมดาวในค ่าคนืทีส่งบเงยีบ ถอืเป็นจุดชมดาวทีส่วยทีสุ่ดในโอมานก็ว่าได ้

***น าทา่นเปลีย่นประสบการณ์การเดนิทางตะลยุทะเลทรายโดยรถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 

ลอ้) กจิกรรมอันดับตน้ๆทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเมือ่มาเยอืนประเทศโอมาน*** 

 ท่านทีเ่มารถ กรุณาทานยาแกเ้มาล่วงหนา้อยา่งนอ้ยครึง่ช ัว่โมง หรอืควรแจง้หวัหนา้ทวัรใ์ห้

ทราบกอ่นไปทวัรท์ะเลทราย ทางทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบ และไมอ่นุญาตใหผู้ท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจข ัน้

รุนแรงน ัง่รถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด *****ส าหรบัทา่นทีไ่มร่ว่มเดนิทาง Dune Safari 

ท่านตอ้งรอคณะอยู่ทีโ่รงแรม โดยทางบรษิทั ไม่สามรถคนืค่าทวัรใ์หไ้ด ้รวมท ัง้อาหารมือ้

ค า่***** 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม AL SALAM CAMP หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4: วาฮบิา – นซิวา – ป้อมโบราณบาหล์า – ปราสาทจาบรนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนซิวา (Nizwa) น าทา่นชม ปราสาทจาบรนิ ( Jabrin Castle ) ปราสาทสาม

ชัน้ทีส่รา้งขึน้ในชว่งกลางครสิตวรรษที ่16 เป็นศนูยก์ลางของการศกึษาโหราศาสตร ์(Astrology) 

ยา (Medicine) กฎหมายอสิลาม (Islamic Law) เป็นปราสาททีส่รา้งในรูปแบบศลิปะอสิลาม ที่

ภายในโดดเดน่ดว้ยงานแกะสลักไม ้และภาพเขยีนดาวเพดานทีส่วยงาม  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่ป้อมโบราณบาหล์า (Bahla Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 12 

กโิลเมตร กอ่สรา้งดว้ยดนิปนูสนี ้าตาลออ่น สรา้งเมือ่ 500 ปีกอ่นครสิตกาล โดยสถานทีแ่ห่งนี้ไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรกดโลกในปี 1987 เดนิชมยา่นการคา้พืน้เมอืงนซิวา (Nizwa Souq) ที่ท่าน

สามารถเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ สนิคา้พืน้เมอืง เป็นตลาดทีม่ชีวีติชวีาตามแบบชาวโอมาน สนิคา้ที่

มเีสน่ห ์ทัง้เครือ่งประดับท ามอื เครือ่งเงนิ เครือ่งหนัง กาแฟ และของประดับตกแตง่บา้นสไตลโ์อมาน 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม AL DIYAR หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่5: นซิวา – หบุเขาจเีบล อกัหด์าร ์– มสักตั – โคลมัโบ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าเดนิทางสูหุ่บเขาจเีบล อกัหด์าร ์(Jebel Akhdar) เป็นหุบเขาทีอ่ยู่สูงกว่าน ้าทะเลถงึ 2,000 

เมตร มภีมูปิระเทศเป็นภเูขาลกูใหญส่ลับซบัซอ้น มกีารท าเกษตรกรรมแบบขัน้บนัไดบนเชงิเขา สามารถ

เห็นพืน้ทีส่เีขยีวไดโ้ดยทั่ว ขึน้ชือ่วา่เป็นจดุชมววิ – ชมพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กทีส่วยงามทีส่ดุ

แห่งหนึง่ในโอมาน อกีทัง้ยอดเขาจเีบล ชามส ์(Jebel Shams) หรอืยอดเขาพระอาทติย ์ซึง่เป็นยอด

เขาทีสู่งทีสุ่ดในประเทศก็อยู่ในหุบเขาจเีบล อักหด์ารด์ว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมธรรมชาต ิและเก็บ

บรรยากาศอนัแปลกตาตามอธัยาศัย 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุมสักตั เพือ่เดนิทางเขา้สูส่นามบนิมสักตั 

22.50 น. ออกเดนิทางกลับสูโ่คลัมโบ โดยเทีย่วบนิที ่UL206 

วนัที ่6: โคลมัโบ – กรงุเทพฯ 

04.30 น. ถงึสนามบนิโคลัมโบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

07.10 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่UL404 

12.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ   

 

 

***วนัพฤหสับดแีละวนัศกุรจ์ะเป็นวนัหยดุประจ าสปัดาหข์องประเทศโอมาน  

สถานทีร่าชการ รวมท ัง้ตลาดรา้นคา้มกัจะปิดท าการ***  

 

***ชาวโอมานจะคอ่นขา้งเครง่ในเรือ่งศาสนาพอสมควร เพราะฉะน ัน้ตอ้งแตง่กายใหส้ภุาพ รดักมุ  

โดยเฉพาะเวลาเขา้ชมสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิต์า่ง ๆ*** 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม :  โอมาน : Muscut Must Go 6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ ศรลีงักนัแอรไ์ลน ์(UL) 

ก าหนดวนัเดนิทาง:       25 ก.พ.-2 ม.ีค. 62  / 25-30 ม.ีค. 62    
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 45,900.- 

กรณีเดนิทาง 3 ทา่น (พกัหอ้งคู ่1 หอ้ง และ พกัเดีย่ว 1 หอ้ง โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ)*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 45,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  ทา่นละ 32,900.- 

***ราคาไมร่วมวซีา่ UAE คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทา่นละ 3,000 บาท*** 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
60,000.- 
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5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

           ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

           เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

           **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **   

           [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ดอลลา่รส์หรฐัฯ)  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (20 ดอลลา่รส์หรฐัฯ)  

7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่โอมาน ทา่นละ 800 บาท (ช าระพรอ้มมดัจ า) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 
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  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห ้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ 

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู ่1 หอ้ง และ หอ้งพกัเดีย่ว 1 หอ้ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับ

การออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
 
 

1.  ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจาก

วนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

2. รปูถา่ย  :  รปูส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน) 2 รปู 

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ ์  

3.1.  เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กับบดิาและมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย  

3.2. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กับบดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของมารดา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  
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3.3. เด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กับมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง(ของบดิา) ไปตา่งประเทศจากเขตหรอือ าเภอ (ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ) + หนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา  

ระยะเวลาในการยืน่วซีา่ 14 วนัท าการ ไมร่วมเสาร-์อาทติย ์

หมายเหตุ : ทาง Immigration อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยู่กบั การ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทาง

บรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก

ใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขอ

อนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 


