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วนัที�หนึ�ง  กรงุเทพฯ –มสักตั (-/-/) 
06.30 น.  คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิ โมมานแอร ์พรอ้มเจา้หน้าที� ของบรษิทัคอยตอ้นรบั 
./.01 น.     เหนิฟ้าสูก่รุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร ์(Oman Air)  เที�ยวบินที� WY-81# 

 
.6.71 น.      ถงึสนามบนิกรุงมสักตั เมอืงหลวงของประเทศโอมาน หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เดนิทางเขา้สูโ่รงแรม ระดบั / ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�สอง  มสัยดิสลุต่านกาบสู-พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร-์ป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts- Opera House-ตลาดมตูรา (B-L-D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั 

มสัยิดสลุต่านกาบสู (Sultan Qaboos Grand Mosque) มสัยดิแหง่นีUไดร้บัการการขนานนามวา่เป็นมสัยดิที�ใหญ่ที�สดุใน
คาบสมทุรอาหรบั ภายนอกก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมสัยดิอสิลาม มลีกัษณะเป็นโดมตั Uงอยูบ่นฐานสี�เหลี�ยมที�ม ั �นคง 
ยิ�งใหญ่ โอ่งโถง และสวยงาม โดยรอบปลกูตน้ไม ้ และดอกไมป้ระดบัอยา่งรมรื�น ภายในโถงกลางมพีรมทอมอืไรร้อยต่อ 
ลวดลายวจิติรงดงามที�มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที�สองของโลก โดยใชเ้วลาทอกวา่ 4 ปี และโคมไฟระยา้ ความสงู 14 เมตร ซึ�ง
มขีนาดใหญ่ที�สดุในโลก ประดบัอยูก่ลางโถงละหมาด เชื�อวา่ใครไดก้า้วเขา้มายงัมสัยดิกาบสูแหง่นีUตอ้งพบกบัเพราะความ
ยิ�งใหญ่อลงัการ และความสวยงามแบบที�ชมยากจรงิๆ

 



              

 

    

จากนั Uน ชมพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร ์ (Bait Al Zubair Museum) เดมิเป็นบา้นของครอบครวั Al Zubair และต่อมาได้
กลายเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงอาวธุ เครื�องประดบั และ เครื�องแต่งกาย พรอ้มกบัสิ�งของเครื�องใชแ้ละภาพถ่ายอนั เก่าแก่ เปิด
ใหเ้ขา้ชมตั Uงแต่ปี .aab ซึ�งพพิธิภณัฑแ์หง่นีUสะทอ้นถงึความรํ�ารวยทางวฒันธรรมและ ประเพณีของชนชาตโิอมาน  

 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั Uนเดนิทาง ชมป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts สรา้งขึUนในศตวรรษที� .d และตั Uงอยูท่ี�ทา่เรอืเมอืง Old Muscat ใน
ตอนเหนือของประเทศโอมาน ป้อมทั Uงสองถกูสรา้งโดยชาวโปรตุเกสเพื�อปกป้องทา่เรอื Al Jalali ตั Uงอยูบ่นโขดหนิโผลอ่อกมา
ทางดา้นตะวนัออกของทา่เรอืขณะที� Al Mirani อยูบ่นโขดหนิโผลอ่อกมาทางฝั �งตะวนัตก เพื�อป้องกนัการโจมตขีองศตัรจูาก
ทางทะเล  



              

 

    

 
นําทา่นเดนิทางชม Royal Opera House แห่งนครมสักตั (Muscat) ตั Uงอยูบ่รเิวรถนนแหง่ศลิปะดนตรแีละวฒันธรรมของ
โอมาน สรา้งโดยคาํสั �งของ สลุต่าน Sultan Qaboos แหง่โอมาน เริ�มสรา้งในปี 7jj6 และสรา้งเสรจ็ในปี 7j.. The Royal 
Opera House Muscat มคีวามจุสงูสดุ .,.jj ที�นั �ง ประกอบดว้ยโรงละคร, หอ้งชมดนตร,ี สวนที�สวยงาม, ตลาดศลิปะ, 
รา้นอาหารระดบัสงูและ ศนูยร์วมศลิปะและดนตร ี โอเปรา่เฮา้สแ์หง่นีU สรา้งโดย สถาปัตยกรรมแบบอสิลามผสมผสานกบั
สถาปัตยกรรมแบบอติาล ี

 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืUอของที�ระลกึ หรอืของฝากต่างๆของประเทศโอมาน ณ ตลาดมตูรา เป็นหนึ�งในตลาดอาหรบัที�เก่าแก่
ที�สดุในตะวนัออกกลาง ตั Uงอยูใ่กลก้บัทา่เรอืใจกลางเมอืงเก่า (Old Muscat) สถาปัตยกรรมตวัตลาดเป็นแบบอาหรบัรว่มสมยั 
มงุหลงัคาไมแ้ละตดิหน้าต่างกระจกสสีนัสดใส ที�นี�เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ของโบราณ ผา้พืUนเมอืง เครื�องเงนิ เครื�องเทศ รวมถงึ
รา้นกาแฟและคาเฟ่เลก็ๆ ใครอยากสมัผสัวถิชีวีติและวฒันธรรมการซืUอขายแบบดั Uงเดมิของโอมานตอ้งหา้มพลาดมาเดนิช้
อปเดมิชมและลองชมิอาหารทอ้งถิ�นที�นี� ตลาดมตูราเปิดบรกิารทุกวนั โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาคอื jb.jj – .0.jj น. 
และเวลา .6.jj – 7..jj น. แต่ในวนัศุกรจ์ะเปิดแคช่ว่งเยน็ตั Uงแต่ .6.jj – 7..jj น.  



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั Uนนําทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมที�พกั โรงแรม............ ระดบั / ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั 
วนัที�สาม  หุบเขาวาด ิบานิ คาลดิ-ทะเลทรายวาฮบิา (Wahiba Desert) (B-L-D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

ออกเดนิทางจากมหานครมสักตั (Muscat) และมุง่หน้าสูหุ่บเขาที�งดงามที�สดุในโอมาน หบุเขาวาดิ บานิ คาลิด (Wadi 
Bani Khalid) เดนิทางผา่นเทอืกเขาฮาจาร ์(Hajar) และเพลดิเพลนิไปกบัการชมสระนํUาและโขดหนิในหุบเขา  

 
วาดบิานิคาลดิ (Wadi Bani Khalid) โอเอซสิที�ดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวจากทั �วทุกมมุโลก พบกบัสวยนํUาสเีขยีวมรกตที�ไหลเขา้สูหุ่บ
เขาแหง่นีU และสระนํUาขนาดใหญ่ที�ประดบัประดาไปดว้ยโขดหนิจากธรรมชาตมิากมาย จนออกมาเป็นภาพอนัสวยงามและ
น่าประทบัใจ จากนั Uน คุณจะไดอ้อกไปตะลุยเนินทรายที� ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) ซึ�งคุณจะไดร้บัความรูส้กึราว
กบัวา่กาํลงัอยูใ่นภาพยนตรเ์รื�อง Mad Max! เพลิดเพลินไปกบัการรบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิค ก่อนจะ
เดนิทางไปยงัหมูบ่า้นมไูดรบิ (Mudairib) เพื�อชมวถิชวีติของชาวทะเลทราย รูส้กึถงึความตื�นเตน้เรา้ใจกบัการขี�รถตะลุยเนิน
ทรายที�ทะเลทรายวาฮบิา (Wahiba Sands) สมัผสัวถิชีวีติของชาวทะเลทรายในอาหรบั ดว้ยการเยี�ยมชมหมูบ่า้นชาวอาหรบั  



              

 

    

 
จบทรปิการเดนิทางที�แสนประทบัใจนีUดว้ยบรรยากาศ พระอาทคิยล์บัขอบฟ้า โดยมฉีากเป็นทะเลทราย ที�สวยงาม จากนั Uน
เดนิทางกลบัสูเ่มอืงมสักตั  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั 
จากนั Uนนําทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมที�พกั โรงแรม............ ระดบั / ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สี�  ลอ่งเรอืชมปลาโลมา- Muscat Grand Mall (B-/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมที�พกั 

ล่องเรือชมปลาโลมา คุณจะเพลดิเพลนิไปกบัววิชายฝั �งอนัสวยงามของอ่าวโอมาน ไปยงัจุดชมปลาโลมา ปลาโลมาแหวก
วา่งลากผา่นเกลยีวคลื�นกระโดดนํUาเลน่ นบัเป็นภาพที�หาดไูดย้ากเป็นอยา่งมาก การชมปลาโลมาของเรานีU เราจะพยายาม
รบกวนถิ�นอาศยัของปลาโลมาใหน้้อยที�สดุเพื�อใหป้ลาโลมารูส้กึปลอดภยัและยงัคงอาศยัอยูใ่นถิ�นที�อยูเ่ดมิอยา่งสนัตสิขุ
ต่อไป ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศ ทา่มกลางฝงูปลาโลมาและทวิทศัน์อนัสงบนิ�งของเชา้นีUที�คุณจะประทบัใจจนลมืไมล่ง  



              

 

    

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั Uนนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงมสักตั เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซืUอของฝาก และของที�ระลกึต่างๆ Muscat Grand Mall  
 
  

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนั เพื�อความสะดวกในการเหลอืกเดนิซืUอของฝาก สมควรแก เวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุมสักตั 
เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

7..7j น.  ออกเดนิทางจากกรงุโอมาน โดยสายการบนิโอมานแอร ์(Oman Air) เที�ยวบนิที� WY817 
วนัที�หา้  กรงุเทพฯ 
jd.7j น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทบัใจ  
 

อตัราค่าบริการ | TU ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั 2-3 ทา่น เดก็มเีตยีงพกักบัผูใ้หญ่ 7 ทา่น เดก็ไมม่เีตยีงพกักบัผูใ้หญ่ 7 ทา่น พกัเดยีว 



              

 

    

25-29 กนัยายน 62 /7,bbb บาท /.,bbb บาท /j,bbb บาท ..,000.- 

.j-./ ตุลาคม 62 

.9-23 ตุลาคม 62 
/7,bbb บาท /.,bbb บาท /j,bbb บาท ..,000.- 

jd-.j พฤศจกิายน d7 

20-24 พฤศจกิายน 62 
/7,bbb บาท /.,bbb บาท /j,bbb บาท ..,000.- 

05-09 ธนัวาคม 62 

06-10 ธนัวาคม 62 

25-29 ธนัวาคม 62 

/3,bbb บาท /2,bbb บาท /1,bbb บาท ..,000.- 

25 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 

30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 
/7,bbb บาท /6,bbb บาท /5,bbb บาท .2,000.- 

 

 

อตัราค่าบริการนี รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั�นประหยดั (Economy Class) ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี�ยนแปลง 
วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
� คา่ภาษีนํ�ามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบิน โดยสายการบิน Oman Air อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง
เครื�องบินได ้ท่านละ 1 ชิ� น โดยมีนํ�าหนักรวมกนัไมเ่กิน �� กิโลกรมั  

กระเป๋าถือขึ� นเครื�อง Hand Carry (นํ�าหนักไมเ่กิน � กิโลกรมั) 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามที�รายการระบุ (พกัหอ้งละ L ท่าน หรือ M ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที�โรงแรมมีหอ้งพกั 3 ท่าน Triple วา่ง) 
กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิU ในการปรบัเปลี�ยน
โรงแรมที�พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 
� คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะชี� แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� ค่าอาหารตามที�รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิUในการปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สาํคญั 
� คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย
แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านัน”) 
  
อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิ
บาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัรา
คา่บริการจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้ริการทุกครั�ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม X% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย M% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 
� คา่ยกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี�ย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

�  �เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที2ยว นกัท่องเที2ยวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถิ2น+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรที์2คอยบริการเรา
โดยประมาณ 35 USD หรือประมาณ 1,120 บาท ตอ่ทริป 



              

 

    

 �ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ2น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4 วนั เท่ากบั 12 USD) 
 �พนกังานขบัรถในทอ้งถิ2น ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 4 วนั เท่ากบั 8 USD) 
 �ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 5 วนั เท่ากบั 15 USD)  
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า A ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง A ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนี ท่านสามารถใหม้ากกว่านี ไดต้ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
� คา่ธรรมเนียมการยื�นขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางที�ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไมใ่ชห่นังสือเดินทางไทย) อตัราคา่บริการ และ การขอวีซ่า 
กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณีพิเศษ เพื�อขอคาํแนะนําในการยื�นคาํรอ้งขอวีซา่ 
� อตัราคา่เขา้หอ้งนํ�าจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ b-L ลีล่า /bหอ้งนํ�า 
 
เงื2อนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย JK วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมัดจาํท่านละ 15,000 

บาท ภายใน b วนั ครึ�ง หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านทาํจองวนัที� b กรุณาระเงินมดัจาํ ส่วนนี� ภายในวนัที� L ก่อนเวลา bd.ee น. 

เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงินมดัจาํตามเวลาที�กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คที�วา่งและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั�ง กรณีที�คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิUในการ
ใหสิ้ทธิUลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลาํดับ เนื�องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที�นั�ง
ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึง ศุกร ์เวลา 
9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 
เงื2อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเยน่ต ์(ผู ้

มีรายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านั�น ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั�งสิ� น 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเยน่ต์ (ผูมี้รายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามดาํเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจประกอบ 
(กรณีดาํเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆทั�งหมด พาสปอรต์หน้า
แรกของผูเ้ดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื�อนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี�  

2.1 แจง้ยกเลิก �� วัน ขึ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกบัช่วงวันหยุดนักขตัฤกษ ์ไม่ว่าวันใด
วนัหนึ2ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิNในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า O� วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก PO-AR วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที2มีค่าใชจ้า่ยตามจริงมากกว่ากาํหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิNในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิ2ม ที2เกิดขึ นจริงทังหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า PK วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิNในการเรียก ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทังหมด 
** ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องจากการจดัเตรียม การจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว 
เชน่ การสาํรองที�นั�งตั pวเครื�องบิน การจองที�พกั เป็นตน้ ** 



              

 

    

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรือคา่บริการทั�งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรบัอตัราคา่บริการนี�  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ท่าน ขึ� นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มีผูเ้ดินทางไมถึ่งตามจาํนวนที�กาํหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิUในการยกเลิก เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรบัราคาเพิ�มขึ� น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความ
ตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย be วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวี
ซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที�จะชําระ
ค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีที�จะใหบ้ริการ
และดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที�ลกูคา้ดาํเนินการยื�นวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิUไมคื่นคา่ทวัรที์�ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่ส่วนใดส่วนหนึ�ง ยกเวน้ใน
กรณีที�วีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนี� ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ� นจริงทั�งหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 
 
 

 


