
              

 

    

   



              

 

    

วนัแรกของการเดนิทาง  (จนัทร)์ กรงุเทพ – (โอมาน) มนักตั – ซาลาลาห ์– (เยเมน) เซยนุ    (-/-/D) 
!!.#$ น. นดัพบกนัที'ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
!../$ น. เดนิทางสูส่นามบนิมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เที'ยวบนิที' WY812 
!7..$ น. เดนิทางถงึสนามบนิโอมาน รอต่อเครื'องเพื'อเดนิทางไปยงัสนามบนิเมอืงซาลาลาห ์(รอต่อเครื'อง ! ชั 'วโมง #> 

นาท)ี 
!?.$$ น. เหนิฟ้าต่อไปยงัสนามบนิซาลาลาห ์โดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เที'ยวบนิที' WY925 
/$.#$ น. เดนิทางถงึสนามบนิซาลาลาห ์ประเทศโอมาน  
จากนั Dน หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง พบกบัไกดท์อ้งถิ'นชาวโอมานที'จะคอยดแูลทา่นในการเดนิทางไปยงัดา่น

พรมแดนเพื'อเขา้ไปยงัประเทศเยเมน  ใชเ้วลาเดนิทางไปยงั
พรมแดน / ชั 'วโมงครึ'งโดยประมาณ  

ถงึ ด่านพรมแดนซาลาล่าห์ – เยเมน รบัประทานอาหารคํ'า ณ 
รา้นอาหารทอ้งถิ'น  

จากนั Dน พาทา่นเดนิทางเขา้ที'พกั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 โรงแรม # ดาวบรเิวณดา่นพรมแดน โรงแรม Sabaa Hotel  
วนัที'สองของการเดนิทาง (องัคาร) พรมแดนโอมาน – เซยนุ            (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั  
จากนั Dน เดนิทางเขา้ประเทศเยเมนไปยงัเมอืงเซยนุ ใชเ้วลาในการเดนิทางไปยงัเมอืงเซยนุ ? ชั 'วโมงโดยประมาณ โดย

ระหวา่งทางจะมกีารแวะใหย้ดืเสน้ยดืสายเป็นระยะ 
กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารทอ้งถิ'น 
จากนั Dน เดนิทางต่อไปยงัเมอืงเซยนุ 
เยน็ ถงึเมอืงเซยนุ พาทา่นเชค็อนิโรงแรมที'พกั ใหท้า่นพกัผอ่นซกัเลก็น้อย  
 รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร และกลบัเขา้โรงแรมที'พกั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 โรงแรม Al-Ahqaf Tourist Hotel 

วนัที'สามของการเดนิทาง (พธุ) เซยนุ – โซโครตา้ – ฮาดโิบ            (B/L/D) 
เชา้ตรู ่ ปลุกทา่นแต่เชา้เพื'อเตรยีมเดนิทางไปยงัสนามบนิเซยนุ 
$M..$ น. พาทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิเซยนุ เพื'อเหนิฟ้าไปยงัเกาะโซโคตรา โดยเที'ยวบนิภายในประเทศ 
 เกาะโซโคตรา Socotra Island  หรือ ซุกฏุรอ เป็นชื'อกลุ่มของเกาะ . เกาะในทะเลอาหรบัและเป็นชื'อเกาะที'

ใหญ่ที'สุดในกลุ่มเกาะนั Dน โซโคตราตั Dงอยูใ่กลเ้สน้ทางการเดนิเรอืที'สาํคญัและเป็นสว่นหนึ'งของประเทศเยเมน
อย่างเป็นทางการ กลุ่มเกาะนีDเคยขึDนกบัเขตผูว้่าการเอเดนอยู่เป็นเวลานาน ใน พ.ศ. />.7 ไดย้า้ยมาขึDนกบั
เขตผูว้่าการฮฎัเราะเมาต์ซึ'งอยู่ใกล้กบักลุ่มเกาะมากกว่าเอเดน (แมว้่าเขตผูว้่าการที'อยู่ใกล้ที'สุดคอือลัมะฮ์
เราะฮ)์ จนกระทั 'งใน พ.ศ. />>M จงึไดย้กฐานะขึDนเป็นเขตผูว้า่การโซโคตรา 



              

 

    

$7.>> น. ถึง เกาะโซโคตรา Socotra Island สนามบนิตั Dงอยู่ในเมอืงฮาดโิบ ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง และพบกบั
คนขบัรถที'คอยพาทา่นเดนิทางเที'ยวเกาะ  

จากนั Dน รบัประทานอาหารเชา้ ก่อนเดนิทางเขา้โรงแรมที'พกั 
จากนั Dน พาท่านเช็คอนิเขา้โรงแรมที'พกั ให้ท่านได้พกัผ่อนซกัเล็กน้อย

ก่อนพาทา่นเดนิเที'ยวรอบเมอืง 
เที'ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  
จากนั Dน พาทา่นเดนิเที'ยวรอบ เมืองฮาลิโบ Hadibo เป็นเมอืงชายฝั 'งทาง

ตอนเหนือของเกาะโซโครตา้ เป็นเมอืงที'ใหญ่ที'สดุในเกาะ  
 หรอื อสิระเล่นนํDาบรเิวณชายหาด 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร และเดนิทางกลบัโรงแรมที'พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  โรงแรม Summerland Hotel Socotra  

วนัที'สี'ของการเดนิทาง (พฤหสับด)ี  ฮาดโิบ -  ทะเลสาบเดท็ฮวา           (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั 
จากนั Dน พาท่านเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบเด็ทฮวา 

Detwah Lagoon  ที'อยู่ ใกล้ เคียงซึ' ง เ ป็นพืDนที'
คุ้มครองทางทะเลที'มีชื'อเสยีงด้านภูมปิระเทศที'
สวยงาม ท่านจะไดส้มัผสัมนตเ์สน่หข์องหาดทราย
สขีาวล้อมรอบด้วยนํDาทะเลสฟ้ีาครามของอ่าว นี'
เป็นหนึ'งในวิวที'ดีที'สุดบนเกาะ หาดโชคดีจะได้
เหน็ฝงูกระเบนเขา้มาวา่ยใกล้ๆ  ชายหาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ'น 
จากนั Dน ใหเ้วลาทา่นชมแนวขอบทะเลบรรจบกบัผนืทราย จนไดเ้วลาเดนิทางกลบัตวัเมอืงฮาดโิบ 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร และเดนิทางกลบัโรงแรมที'พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  โรงแรม Summerland Hotel Socotra  

วนัที'หา้ของการเดนิทาง (ศุกร)์  ฮาดโิบ -  ทะเลสาบเดท็ฮวา           (B/L/D) 
เชา้ รบัระทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั 



              

 

    

จากนั Dน จากนั Dน พาท่านเดนิทางไปยงั ที8ราบสูงดิซแซม Dixam Plateau อยู่ใจกลางของเกาะโซ
โครต้า นั 'งรถไปตามถนนสายหลกัผ่านหมู่บ้านเล็กๆ 
เป็นบรเิวณที'มตีน้เลอืดมงักร หรอื Dragon Blood Tree 
เป็นชื'อของต้นไม้ชนิดหนึ' งมีถิ'นกําเนิดอยู่ในทวีป
ออสเตรเลยี ซึ'งเมื'อกรดีลําตน้หรอืปลอกกิ'งของตน้เลอืด
มังกรก็จะเห็นว่ามีนํD ายางไหลออกมาเป็นสีแดงสด
เหมือนเลือด โดยมีสรรพคุณในการรกัษาโรคภูมิแพ 
เสรมิสรา้งภูมคิุม้กนั และบํารุงสุขภาพ บรเิวณจุดชมววิ
จะมเีดก็ชาวบา้นนํายางของต้นเลอืดมงักรมาขายในราคาถูก จากนั Dน เดนิเทา้หรอืนั 'งรถจีป̂ต่อไปอกีเลก็น้อย
เขา้ไปยงัหบุเขาภายใน ดีรฮ์รูแ์คนย่อน Dirhour canyon  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิก  
ใหอ้สิระทา่นเดนิเที'ยวถ่ายรปูบรเิวณโดยรอบและเดนิทางกลบัโรงแรม ชมพระอาทติยต์กขณะเดนิทาง 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร และเดนิทางกลบัโรงแรมที'พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 โรงแรม Summerland Hotel Socotra 
วนัที'หกของการเดนิทาง (เสาร)์ ฮาดโิบ - Ras Erissel – อารเ์ชอร ์– ฮาดโิบ        (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั  
จากนั Dน พาท่านนั 'งรถไปยงัชายฝั 'งทางตะวนัออกของเกาะ ใชเ้วลาในการเดนิทาง ! ชั 'วโมงครึ'งโดยประมาณ ไปยงั 

Ras Erissel เป็นแหลมที'มีชายหาดที'ขึDนชื'อ
ว่าเป็นหนึ'งในชายหาดที'สวยที'สุดในเกาะโซ
โครตา้ดว้ยทรายสขีาวบรสิุทธิ cตดักบันํDาทะเลสี
ฟ้ า ใส  เ ป็น จุดตัดของทะ เลอาหรับและ
มหาสมุทรอนิเดียและเป็นจุดชมพระอาทติย์
ขึDนที'ดีที'สุดอีกที'หนึ' ง ให้เวลาท่านถ่ายรูป
บรเิวณโดยรอบ 

 บรเิวณบนเกาะเป็นทะเลทราย   
เที'ยง รบัประทานอาหารเที'ยงแบบปิกนิก 
จากนั Dน เดนิทางกลบัฮาดโิบ ระหว่างทาง พาท่านชอ็ปปิD งที'ตลาดทอ้งถิ'น และพพิธิภณัฑ ์โดยดา้นในแสดงงานเครื'อง

หนงัและอุปกรณ์การประมงของชาวพืDนบา้น 
จากนั Dน รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร และเดนิทางกลบัโรงแรมที'พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 โรงแรม Summerland Hotel Socotra 
วนัที'เจด็ของการเดนิทาง (อาทติย)์ ฮาดโิบ - Aomak Valley – ฮาดโิบ             (B/L/D) 
เชา้ตรู ่ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั  



              

 

    

จากนั Dน พาท่านนั 'งรถไปยงัชายฝั 'งทางใต้ของเกาะ ไปยงั เขตพืEนที8คุ้มครองออมกั Aomak Valley เป็นเขตที'มี
ชายทะเลที'สวยงามอกีหนึ'งแห่งที'เป็นชายหารที'ยาวที'สุดในเกาะโซโครตา้ซึ'งตดิกบัมหาสมุทรอนิเดยี บรเิวณ
โดยรอบเป็นธรรมชาตทิี'สมบูรณ์ที'แถบไม่มผีูค้นอาศยัอยู่เนื'องจากการเดนิทางไปค่อนขา้งลําบากดว้ยถนนที'
ไม่ค่อยดีนักและสาธารณูปโภคที'ยงัเข้าไม่ถึง ระหว่างทางไปเขตคุ้มครอง ผ่านภูเขาสีแดงที'ดูแปลกตา 
สามารถแวะใหท้า่นลงมาถ่ายรปูววิได ้ 

เที'ยง รบัประทานอาหารเที'ยงแบบปิกนิก 
บ่าย ใหอ้สิระทา่นเดนิเล่นบรเิวณชายหาด และไดเ้วลาอนัสมควรในการเดนิทางกลบัฮาดโิบ 
จากนั Dน รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร และเดนิทางกลบัโรงแรมที'พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 โรงแรม Summerland Hotel Socotra 

 
วนัที'แปดของการเดนิทาง (จนัทร)์ ฮาดโิบ - Ayaft Gorge – ฮาดโิบ             (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั 
จากนั Dน พาท่านเดนิทางไปยงั Ayaft Gorge พืDนที'ที'เขยีวที'สุดในเกาะโซโครต้าที'มแีหล่งนํDามากมายหลายจุด ถนน

บรเิวณนีDคอ่นขา้งแย ่สามารถขบัไดค้วามเรว็เพยีง #-
. กโิลเมตร/ชั 'วโมง  

ถงึ Ayaft Gorge พืDนที'สเีขยีวหนึ'งเดยีวของเกาะที'จะทาํ
ให้ท่านสบายตา พืDนที'มลุี่มนํDาและแหล่งนํDาจืดที'ให้
ความชุ่มชืDนและพืชพรรณที'เขียวชอุ่มครอบคลุม
พืDนที'ส่วนใหญ่ หน้าผาสูงที'แยกส่วนของทะเลทราย
และพืDนที'สีเขียวอย่างชัดเจน พืชที'มีชื'อเสียงของ
พืDนที'นีDคอืกาํยาน โดยมชีาวบา้นคอยเกบ็เกี'ยว 

เที'ยง รบัประทานอาหารเที'ยงแบบปิกนิก 
จากนั Dน ใหอ้สิระเดนิเที'ยวชมภายในหบุเขา 
 และไดเ้วลาอนัสมควรในการเดนิทางกลบั  



              

 

    

รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร และเดนิทางกลบัโรงแรมที'พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 โรงแรม Summerland Hotel Socotra 

วนัที'เกา้ของการเดนิทาง (องัคาร) ฮาดโิบ - Ayaft Gorge – ฮาดโิบ             (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ 
จากนั Dน  เดนิทางไปยงั Qalansyia พาทา่นนั 'งล่องเรอืไมไ้ปยงั หาด Shu’ab ระหวา่งทางไป ทา่นอาจจะไดพ้บกบัโลมา

สปินเนอร์ที'จะว่ายตามเรือและนกกานํDาบินอยู่เหนือหวั เมื'อ
เดนิทางถงึหาด Shu’ab พาทา่นไปยงัป่าชายเลน  

เที'ยง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิก และใหอ้สิระทา่นเดนิเล่น
บรเิวณชายหาด  

จากนั Dน ไดเ้วลาอนัสมควรในการนั 'งเรอืกลบั Qalansyia ในการเดนิทาง
กลบัเพื'อไปขึDนเรอื พาทา่นชมทะเลเกลอืและหมูบ่า้นชาวประมง 

จากนั Dน ขณะอยู่ บน เ รือ  ให้ท่ านได้ล องตกปลาบนเ รือ ไม้ เพื' อ
ประสบการณ์อกีแบบ และสามารถนําปลามาเป็นอาหารคํ'าของ
ทา่นได ้
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร และเดนิทางกลบัโรงแรมที'พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 โรงแรม Summerland Hotel Socotra 

วนัที'สบิของการเดนิทาง (พธุ) โซโครตา้ – เซยนุ                 (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั  
จากนั Dน เดินทางไปยังสนามบินภายในเกาะโซโครต้า เพื'อ

เดนิทางไปยงัเมอืงเซยนุ 
ระหวา่งทาง แวะรา้นของฝากบนเกาะ 
!$.>> น. บนิกลบัเซยุนโดยเครื'องบนิสายการบนิภายในประเทศที'

มบีนิเฉพาะวนัพธุ 
!/.!$ น. เดนิทางถงึเมอืงเซยนุ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
จากนั Dน พาทา่นเดนิเที'ยวเมอืงเซยนุ และพาทา่นเดนิทางเขา้โรงแรมที'พกัเชค็อนิ 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถิ'น และเดนิทางเขา้โรงแรมที'พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัที'สบิเอด็ของการเดนิทาง (พฤหสับด)ี เซยนุ – ทารมิ – ชบิมั – เซยนุ           (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั 



              

 

    

จากนั Dน เดนิทางไปยงั เมอืงทารมิ Tarim ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ครึ'งชั 'วโมงโดยประมาณ  

ถงึ เมืองทาริม Tarim เป็นเมอืงประวตัศิาสตรข์องประเทศ
เยเมน ตั Dงอยู่ในหุบเขา Hadhramaut ทางตอนใต้ของ
คาบสมุทรอาหรับ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี'ยวกับ
ประวตัศิาสตร ์ศาสนศาสตร ์และศกึษาศาสตร ์ 

 พาท่านเยี'ยมชมภายนอก โรงเรียนอิสลาม Dar Al-

Mustafa เป็นสถาบนัศกึษาวชิาอสิลามที'สาํคญัแหง่หนึ'งของประเทศเยเมน โรงเรยีนแห่งนีDสอนวชิากฎหมาย
อสิลาม ไวยากรณ์ภาษาอาหรบั การทอ่งจาํอลักุรอานและเทววทิยาอสิลาม 

จากนั Dน นั 'งรถต่อไปยงัเมอืงชบิมั ใชเ้วลาในการเดนิทาง ! ชั 'วโมงโดยประมาณ รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง 
ถงึ เมืองชิบมั Shibam พาทา่นนั 'งรถขึDนไปยงัเนินเขาสงู เพื'อดพูระอาทติยอ์สัดงที'สวยงามโดยมวีวิของเมอืงชบิมั

เป็นฉากหน้า 
วนัที'สบิสองของการเดนิทาง (ศุกร)์ เซยนุ – วาด ิดาวาน - Al-Hajjarein – เซอฟิ - Beit Bukshan    (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั  
จากนั Dน พาทา่นเชค็เอา้ทโ์รงแรมที'พกั และเดนิทางไปยงั หบุเขา

วาดิ ดาวาน Wadi Dawan เป็นเมืองภายในหุบเขา
ทะเลทรายที'ใหญ่ที'สุดในเยเมนกลาง เดินทางอีก
ประมาณ .> นาที จะมีหมู่บ้านเล็กๆ ชื'อ The Mud 

Brick Villages of Wadi Hadramaut and Wadi 

Dawan หรือ Haid Ai-Jazil หมู่บ้านที'ขนาบทั Dงสองขา้ง
ดว้ยแม่นํDาสายเลก็ๆ พาท่านถ่ายรปูบรเิวณหมู่บา้น หมู่บา้นแห่งนีDมคีวามน่าสนใจตรงที'มนัตั Dงอยู่สูงเหนือหุบ
เขาราว !>$ เมตร และมกีารสร้างบ้านที'สร้างทบัซ้อนกนั
หลายชั Dน   

จากนั Dน เดินทางต่อไปยงั Al-Hajjarein  เมืองเล็กๆ ที'สร้างขึDนมา
ก่อนยุคอสิลาม แต่ในสมยันีDที'ศาสนาอสิลามเจรญิแล้ว ก็มี
มสัยดิที'ปลูกสร้างมากมายภายในเมอืงแห่งนีD สถานที'ที'มี
ชื'อเสยีงภายในเมอืงแหง่นีDคอืหมูบ่า้น ซาอิฟ Saif  หรือ Sif 
เมอืงเล็กๆทางตะวนัออกของเซยุน หมู่บ้านที'ได้ขึDนชื'อว่า
เป็นหมูบ่า้นเก่าแก่ของอารยธรรมมนุษยข์องประเทศเยเมนจงึเป็นอกีเป้าหมายหนึ'งของผูก่้อการรา้ยที'ตอ้งการ
โจมตแีละทําลาย จุดเด่นของหมู่บ้านนีDคอืการก่อสรา้งบ้านที'มรีูปทรงคล้ายกนัและสลบัซบัซ้อน เมื'อถ่ายรูป
จากมมุสงูจะไดร้ปูที'สวยงามอยา่งยิ'ง 



              

 

    

  
จากนั Dน เดนิทางต่อไปยงั Beit Bukshan ชมสิ'งก่อสรา้งที'ชาวทอ้งถิ'นบางบา้นทาสี

บา้นของตวัเองใหม้สีสีนัต์เป็นลูกกวาดเพื'อคลายความน่าเบื'อหน่ายของสิ'ง
ปลกูสรา้งที'มลีกัษณะคลา้ยกนัไปซะห มด 

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  
และพาทา่นเดนิทางเขา้โรงแรมที'พกั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั     

วนัที'สบิสามของการเดนิทาง (เสาร)์ Beit Bukshan – อลัโครบีา – ซาลาลาห ์          (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั  
จากนั Dน พาท่านเดนิทางต่อไปยงั เมืองอลัโครีบา Al – 

Khoreiba เมอืงทางตะวนัออกกลางของประเทศ
เยเมน เป็นเมอืงที'มสีถาปัตยกรรมที'สวยงามอกี
เมอืงหนึ'งของประเทศเยเมน อกีเม ื องหนึ'งที'มี
แนวหนิสงูกว่า !>$ เมตรที'ตั Dงตระหงา่นเป็นพืDน
หลัง พาท่านเดินถ่ายรูปสถาปัตยกรรมต่างๆ 
และเดนิทางกลบัพรมแดน 

เที'ยง รบัประทานอาหารเที'ยง ณ รา้นอาหารระหว่าง
ทาง และเดนิทางต่อไปยงัดา่นพรมแดน 

คํ'า รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 
ถงึ เมอืงซาลาลาห ์พาทา่นเขา้โรงแรมที'พกั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั โรงแรมระดบั #-. ดาว 
 
วนัที'สบิสี'ของการเดนิทาง (อาทติย)์ ซาลาลาห ์– มสักตั – กรงุเทพ           (B/L/D) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พกั 
จากนั Dน ชว่งเชา้ใหท้า่นอสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
!$.$$ น. เชค็เอา้ทโ์รงแรมและเดนิทางทอ่งเที'ยวในตวัเมอืงซาลาลาห ์และพาทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงทาคา 



              

 

    

จากนั Dน เที'ยวชม เมืองทาคา Taqa เป็นหนึ'งในสถานที'ท่องเที'ยวที'มผีู้เขา้ชมมากที'สุดอกีที'หนึ'งในประเทศโอมาน 
เมอืงทาคานั Dนแตกต่างจากเมอืงชายฝั 'งอื'น 
ๆ  ใน โอมานคือคุณอาจ ได้ เ ห็นกา ร
ผสมผสานของภูมิประเทศที'แตกต่างกัน
สามแบบที'รวมอยู่ในสถานที'แห่งนีD ด้วย
ชายหาดที'สวยงามตั Dงอยู่ทางทิศใต้ของ
เมืองทะเลทรายทางตอนเหนือและพืDนที'
ภูเขาทางทศิตะวนัออกทําใหเ้มอืงทาคามี
ตัวเลือกมากมายให้คุณได้พักผ่อนใน
ส ถ า น ที' ที' น่ า จ ด จํ า  น อ ก จ า ก นีD ยั ง
ประกอบดว้ยโครงสรา้งทางประวตัศิาสตรแ์ละแหล่งโบราณคดทีี'ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยเูนสโก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
!>.$$ น. เดนิทางไปยงัสนามบนิซาลาลาห ์
!7./$ น. เดนิทางไปยงัสนามบนิมสักตั โดยสายการบนิ โอมานแอร ์เที'ยวบนิที' WY908 
!?.$> น. เดนิทางถงึสนามบนิมสักตั 
 -----------รอต่อเครื'อง # ชั 'วโมง---------- 
//.$> น. เดนิทางกลบัสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ โอมายแอร ์เที'ยวบนิที' WY817 
วนัที'สบิหา้ของการเดนิทาง (จนัทร)์ กรงุเทพ             (-/-/-) 
$M..> น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ  
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

 
 
 

เริ�มเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ พกัเดี�ยว 

%-'( ธนัวาคม %*(% ( 189,/// 22,000.- 



              

 

    

 

อตัราค่าบริการรวม 

- ตั �วเครื
องบนิชั �นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่่อตอ้งเสยีคา่เปลี
ยนแปลงตั �ว 

- คา่ธรรมเนียมวซ่ีาประเทศเยเมนและประเทศโอมาน 

- ที
พกัโรงแรมตามรายการ *+ คนื (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิ
มเงนิพกัหอ้งเดี
ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมื�อหรอืเปลี
ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- คา่เขา้ชมสถานที
ตามรายการระบุ 

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที
ทอ่งเที
ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิ
นและหวัหน้าทวัรนํ์าเที
ยวตามรายการ 

- ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ*,777,777 บาท (เป็นไปเงื
อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษนํี�ามนัและภาษตีั �วทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิ
มหากสายการบนิปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางนํ�าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ +7 กก.ต่อ > ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษหีกั ณ ที
จา่ย +%และภาษมีลูคา่เพิ
ม @% 

- คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื
องดื
มที
ส ั 
งเพิ
มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีที
ไมไ่ดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าที
ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าที
กรมแรงงานทั �งที
เมอืงไทยและ
ต่างประเทศซึ
งอยูน่อกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิ
น, คนขบัรถผูช้ว่ยคนขบัรถ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนินํ�าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิ
นและคนขบัรถนะคะแต่ไมบ่งัคบัทปิคะ่) 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
1. กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา E7,777 บาทส่วนที
เหลอืชําระทนัทก่ีอนการเดนิทาง

ไม่น้อยกว่า*F วนั มฉิะนั �นถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง >* 
วนั) 



              

 

    

2. กรณยีกเลกิ  
>.* ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง +7 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจําใหท้ั �งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดตาม

เทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  

>.> ยกเลกิการเดนิทาง *F-+7 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์F7%และรบิเงนิมดัจาํทั �งหมด 

>.+ ยกเลกิภายใน *J วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Kการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั �งหมดไมว่า่กรณใีดๆทั �งสิ�น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ
งจะต้องมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทําการ
เลื
อนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที
ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื
อนการ
เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณเีจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง @ วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ K
ในการคนืเงนิทุกกรณ ี

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Kในการเกบ็ค่าใชจ้่ายทั �งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ
ตามจํานวนที
บรษิทั ฯ กําหนดไว ้(*F ท่านขึ�นไป) เนื
องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอื
นที

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายต่างๆที
เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน *7 ท่านขึ�นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที
มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ *7 ท่านไมม่หีวัหน้าทวัรไ์ทยรว่ม
เดนิทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหน้า @ วนัก่อนการเดนิทาง 

6. เนื
องจากประเทศที
ไปเป็นประเทศหลงัสงครามและยงัคงมกีารก่อการรา้ยอยู ่เราจงึคาํนึงถงึความปลอดภยัของผู้
เดนิทางเป็นหลกั โปรแกรมจะมกีารเปลี
ยนแปลงไดทุ้กเมื
อตามความเหน็ดา้นความปลอดภยัจากไกดท์อ้งถิ
นและ
ทหารที
คอยคุม้กนั จงึเรยีนมาเพื
อทราบว่ารายการการทอ่งเที
ยวอาจไมค่รบตามโปรแกรมที
กล่าวมาขา้งตน้ หาก
ทา่นทาํการจองและชาํระเงนิแลว้ ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นไดย้นิยอมและตกลงในการเดนิทางตามเงื
อนไขนี� 

รายละเอียดเพิ�มเติม 

- บรษิทัฯมสีทิธิ Kในการเปลี
ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี
เกดิเหตุสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
- เที
ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที
ยว สามารถเปลี
ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า R เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงค์เดนิทางเพื
อ

ท่องเที
ยวเท่านั �น (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน้่อยกว่า R เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่
ถงึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อ
จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที
ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หน้าที
กรมแรงงานทั �ง
จากไทยและต่างประเทศซึ
งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิซึ
งบรษิทัฯ
อาจจะปรบัเปลี
ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



              

 

    

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที
ยวบางรายการ,ไมท่าน
อาหารบางมื�อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

- ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ
งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัิเหตุที
เกดิจาก
ความประมาทของนกัทอ่งเที
ยวเองหรอืในกรณทีี
กระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชาํรดุจากสายการบนิ 

- กรณีที
การตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที
กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที
ระบุไวใ้น
รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ Kที
จะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทั �งสิ�น 

- ตั �วเครื
องบินเป็นตั �วราคาพเิศษ กรณีที
ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื
อนวนัหรือคืนเงนิและไม่
สามารถเปลี
ยนชื
อได ้

- เมื
อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงื
อนไขขอ้ตกลงต่างๆที
ไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี�แลว้ทั �งหมด 

- กรุ๊ปที
เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที
ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถงึเที
ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื
อนไขการเดนิทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื
อประโยชน์ของทา่นเอง** 

 

 


