
 
 
 
 
 

 



 

วนัทีห่น่ึง  กรุงเทพฯ –มสักตั (-/-/) 
11.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบนิ โมมานแอร ์พรอ้มเจา้หน้าที ่ของบรษิทัคอยต้อนรบั 
14.35 น.     เหนิฟ้าสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร ์(Oman Air)  เท่ียวบินท่ี WY-812 

 
17.25 น.      ถงึสนามบนิกรุงมสักตั เมอืงหลวงของประเทศโอมาน หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เดนิทางเขา้สู่โรงแรม ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่อง  มสัยดิสุลต่านกาบูส-พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร-์ป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts- Opera House-ตลาดมตูรา (B-L-D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

มสัยิดสลุต่านกาบูส (Sultan Qaboos Grand Mosque) มสัยดิแห่งน้ีไดร้บัการการขนานนามว่าเป็นมสัยดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
คาบสมุทรอาหรบั ภายนอกก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมสัยดิอสิลาม มลีกัษณะเป็นโดมตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มทีม่ ัน่คง 
ยิง่ใหญ่ โอ่งโถง และสวยงาม โดยรอบปลกูต้นไม ้และดอกไมป้ระดบัอย่างรมรื่น ภายในโถงกลางมพีรมทอมอืไรร้อยต่อ ลวดลาย
วจิติรงดงามทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัทีส่องของโลก โดยใชเ้วลาทอกว่า 4 ปี และโคมไฟระยา้ ความสงู 14 เมตร ซึง่มขีนาดใหญ่
ทีสุ่ดในโลก ประดบัอยู่กลางโถงละหมาด เชื่อว่าใครได้กา้วเขา้มายงัมสัยดิกาบูสแห่งน้ีต้องพบกบัเพราะความยิง่ใหญ่อลงัการ และ
ความสวยงามแบบทีช่มยากจรงิๆ

 
จากนัน้ ชมพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร ์(Bait Al Zubair Museum) เดมิเป็นบ้านของครอบครวั Al Zubair และต่อมาได้กลายเป็น
พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงอาวุธ เครื่องประดบั และ เครื่องแต่งกาย พรอ้มกบัสิง่ของเครื่องใชแ้ละภาพถ่ายอนั เก่าแก่ เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่
ปี 1998 ซึง่พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีสะทอ้นถงึความร ่ารวยทางวฒันธรรมและ ประเพณีของชนชาตโิอมาน  



 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดนิทาง ชมป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่16 และตัง้อยู่ทีท่่าเรอืเมอืง Old Muscat ในตอน
เหนือของประเทศโอมาน ป้อมทัง้สองถูกสรา้งโดยชาวโปรตุเกสเพื่อปกป้องท่าเรอื Al Jalali ตัง้อยูบ่นโขดหนิโผล่ออกมาทางดา้น
ตะวนัออกของท่าเรอืขณะที ่Al Mirani อยู่บนโขดหนิโผล่ออกมาทางฝัง่ตะวนัตก เพื่อป้องกนัการโจมตขีองศตัรจูากทางทะเล  

 
น าท่านเดนิทางชม Royal Opera House แห่งนครมสักตั (Muscat) ตัง้อยู่บรเิวรถนนแห่งศลิปะดนตรแีละวฒันธรรมของโอมาน 
สรา้งโดยค าสัง่ของ สุลต่าน Sultan Qaboos แห่งโอมาน เริม่สรา้งในปี 2007 และสรา้งเสรจ็ในปี 2011 The Royal Opera House 



 
Muscat มคีวามจุสงูสุด 1,100 ทีน่ัง่ ประกอบดว้ยโรงละคร, หอ้งชมดนตร,ี สวนทีส่วยงาม, ตลาดศลิปะ, รา้นอาหารระดบัสงูและ 
ศนูยร์วมศลิปะและดนตร ีโอเปร่าเฮา้สแ์ห่งน้ี สรา้งโดย สถาปัตยกรรมแบบอิสลามผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมแบบอติาล ี

 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอืของฝากต่างๆของประเทศโอมาน ณ ตลาดมูตรา เป็นหน่ึงในตลาดอาหรบัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ในตะวนัออกกลาง ตัง้อยู่ใกลก้บัท่าเรอืใจกลางเมอืงเก่า (Old Muscat) สถาปัตยกรรมตวัตลาดเป็นแบบอาหรบัร่วมสมยั มุง
หลงัคาไม้และตดิหน้าต่างกระจกสสีนัสดใส ทีน่ี่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ของโบราณ ผา้พืน้เมอืง เครื่องเงนิ เครื่องเทศ รวมถงึรา้นกาแฟ
และคาเฟ่เลก็ๆ ใครอยากสมัผสัวถิชีวีติและวฒันธรรมการซือ้ขายแบบดัง้เดมิของโอมานต้องหา้มพลาดมาเดินชอ้ปเดมิชมและ
ลองชมิอาหารทอ้งถิน่ทีน่ี่ ตลาดมตูราเปิดบรกิารทุกวนั โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาคอื 08.00 – 13.00 น. และเวลา 17.00 – 
21.00 น. แต่ในวนัศุกรจ์ะเปิดแค่ช่วงเยน็ตัง้แต่ 17.00 – 21.00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั โรงแรม............ ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
วนัทีส่าม  หุบเขาวาด ิบานิ คาลดิ-ทะเลทรายวาฮบิา (Wahiba Desert) (B-L-D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ออกเดนิทางจากมหานครมสักตั (Muscat) และมุ่งหน้าสู่หุบเขาทีง่ดงามทีสุ่ดในโอมาน หบุเขาวาดิ บานิ คาลิด (Wadi Bani 
Khalid) เดนิทางผ่านเทอืกเขาฮาจาร ์(Hajar) และเพลดิเพลนิไปกบัการชมสระน ้าและโขดหนิในหุบเขา  



 

 
วาดบิานิคาลดิ (Wadi Bani Khalid) โอเอซสิทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลก พบกบัสวยน ้าสเีขยีวมรกตทีไ่หลเขา้สู่หุบเขา
แห่งน้ี และสระน ้าขนาดใหญ่ทีป่ระดบัประดาไปด้วยโขดหนิจากธรรมชาตมิากมาย จนออกมาเป็นภาพอนัสวยงามและน่า
ประทบัใจ จากนัน้ คุณจะไดอ้อกไปตะลุยเนินทรายที่ ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) ซึง่คุณจะไดร้บัความรูส้กึราวกบัว่า
ก าลงัอยู่ในภาพยนตรเ์รื่อง Mad Max! เพลิดเพลินไปกบัการรบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิค ก่อนจะเดนิทางไปยงั
หมู่บ้านมไูดรบิ (Mudairib) เพื่อชมวถิชวีติของชาวทะเลทราย รูส้กึถงึความตื่นเต้นเรา้ใจกบัการขีร่ถตะลยุเนินทรายทีท่ะเลทราย
วาฮบิา (Wahiba Sands) สมัผสัวถิชีวีติของชาวทะเลทรายในอาหรบั ดว้ยการเยีย่มชมหมู่บ้านชาวอาหรบั  

 
จบทรปิการเดนิทางทีแ่สนประทบัใจน้ีดว้ยบรรยากาศ พระอาทคิยล์บัขอบฟ้า โดยมฉีากเป็นทะเลทราย ทีส่วยงาม จากนัน้
เดนิทางกลบัสู่เมอืงมสักตั  



 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั โรงแรม............ ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่ ี ่  ล่องเรอืชมปลาโลมา- Muscat Grand Mall (B-/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพ่กั 

ล่องเรือชมปลาโลมา คุณจะเพลดิเพลนิไปกบัววิชายฝัง่อนัสวยงามของอ่าวโอมาน ไปยงัจุดชมปลาโลมา ปลาโลมาแหวกว่าง
ลากผ่านเกลยีวคลื่นกระโดดน ้าเล่น นบัเป็นภาพทีห่าดไูดย้ากเป็นอย่างมาก การชมปลาโลมาของเราน้ี เราจะพยายามรบกวน
ถิน่อาศยัของปลาโลมาใหน้้อยทีสุ่ดเพื่อใหป้ลาโลมารูส้กึปลอดภยัและยงัคงอาศยัอยู่ในถิน่ทีอ่ยู่เดมิอย่างสนัตสิุขต่อไป ท่านจะได้
สมัผสับรรยากาศ ท่ามกลางฝงูปลาโลมาและทวิทศัน์อนัสงบน่ิงของเชา้น้ีทีคุ่ณจะประทบัใจจนลมืไม่ลง  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงมสักตั เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้ของฝาก และของทีร่ะลกึต่างๆ Muscat Grand Mall  
 
  



 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพื่อความสะดวกในการเหลอืกเดนิซือ้ของฝาก สมควรแก เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิกรุงมสักตั เพื่อ

เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
21.20 น.  ออกเดนิทางจากกรุงโอมาน โดยสายการบนิโอมานแอร ์(Oman Air) เทีย่วบนิที ่WY817 
วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ 
06.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิพรอ้มความประทบัใจ  
 

อตัราค่าบริการ | 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั 2-3 ท่าน เดก็มเีตยีงพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เดก็ไม่มเีตยีงพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน พกัเดยีว 

25-29 กนัยายน 62 42,888 บาท 41,888 บาท 40,888 บาท 11,000.- 
10-14 ตุลาคม 62 
19-23 ตุลาคม 62 

42,888 บาท 41,888 บาท 40,888 บาท 11,000.- 

06-10 พฤศจกิายน 62 
20-24 พฤศจกิายน 62 42,888 บาท 41,888 บาท 40,888 บาท 11,000.- 

05-09 ธนัวาคม 62 
06-10 ธนัวาคม 62 
25-29 ธนัวาคม 62 

43,888 บาท 42,888 บาท 41,888 บาท 11,000.- 

25 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 
30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 

47,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 12,000.- 

 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไมส่ามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วนั

เดินทางกลบั (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Oman Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้

ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั  

กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry (น ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณี

มีงานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก

ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 



 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์น

หอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบ ริการจาก

หวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

  เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น+คนขบัรถและหัวหนา้ทวัรท่ี์คอยบริการเรา

โดยประมาณ 35 USD หรือประมาณ 1,120 บาท ต่อทริป 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4 วนั เท่ากบั 12 USD) 

 พนกังานขบัรถในทอ้งถิ่น ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4 วนั เท่ากบั 8 USD) 

 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 5 วนั เท่ากบั 15 USD)  

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ การขอวีซ่ า 

กรุณาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือขอค าแนะน าในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 

 อตัราค่าเขา้หอ้งน ้าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1หอ้งน ้า 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดินทาง  พรอ้มช าระเงินมัดจ  าท่านละ 15,000 บาท 

ภายใน 1 วนั คร่ึง หลังจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ั น 

โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม 

ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหมอี่กครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้

รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวน

จ ากดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึง ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็น

วนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจอง

กบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณี

ด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผู ้

เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วนั ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกับช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวนัใดวนั

หน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 



 
2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก ไม่คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 25 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความ

ตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต์ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไมมี่วีซ่า 

และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวรว่มเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง ยกเวน้ในกรณี

ท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็น

วนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 
 
 


