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  9 วนั 7 คนื เยเมน เมนแลนด์ 

 

 

กมุภาพนัธ์ - มีนาคม 2566 

เร่ิมต้น…. 139,900 บาท  

(รวมวซ่ีาเยเมน และ ทิปทุกอย่างแล้ว… รับคณะละ 10-12 ท่านเท่าน้ัน) 
มัสกตั - ซาลาลาห์ - เฮาฟ์ - อลั เกย์ดาห์ - รายมาห์ - ฮัด – ทาริม – เซยุน – ชิบาม - หมู่บ้านบนหิน
ยกัษ์ Haid Al Jazail - วาด ิดาวนั - วาด ิฮาดราเมาต์ - เบท บุคชาน - ซาอฟิ - รายมาห์ – ซาลาลาห์ 

 

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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  9 วนั 7 คนื เยเมน เมนแลนด์ 
วนัแรก กรุงเทพมหานคร – มัสกตั – ซาลาลาห์ (โอมาน) 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินโอมาน แอร์ (WY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเท่ียวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6.20 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน

กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน 
12.35 น. เดินทางถึงกรุงมสักตั ประเทศโอมาน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินมสักตัตามอธัยาศยั 
14.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองซาลาลาห์ โดยเท่ียวบิน WY907 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
16.30 น. เดินทางถึงเมืองซาลาลาห์ น าท่านสู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Salalah Garden Hotel/ Intercity Hotel Salalah**** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่อง ซาลาลาห์ – เฮาฟ์ (เยเมน) – อลั เกย์ดาห์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่พรมแดนเยเมน (Yemeni border) (ระยะทาง 170 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพภูมิภาคตอนใตข้องประเทศโอมาน ท่ีเป็นทั้งทะเลทรายและแนว
ชายฝ่ังทะเล ใหท้่านไดมี้เวลาเก็บภาพความสวยงามของดินแดนฟ้าจรดทรายอีกแห่งในภูมิภาคตะวนัออกกลาง 
น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรทั้งฝ่ังโอมาน และ เยเมน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอลั เกยด์าห์ (Al Ghayda) (ระยะทาง 105 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
ระหวา่งทางน าท่านชมหมู่บา้นชาวประมง (Fishing villages) ใหท้่านไดส้ัมผสัวถีิการด ารงชีวิตของชาวเยเมนท่ี
อาศยัริมฝ่ังทะเล และมีอาชีพหลกัในการท าประมง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอลั เกยด์าห์ เมือง
ริมชายฝ่ังทะเล อนัมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามอีกแห่งของเยเมน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Gulf Star Hotel หรือเทียบเท่า  
 
วนัทีส่าม อลั เกย์ดาห์ – รายมาห์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเท่ียวชมเมืองอลั เกยด์าห์ อีกหน่ึงเมืองพาณิชยท์างภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องเยเมน เมืองน้ี

ยงัคงมีหมู่อาคารสไตล์เยเมนโบราณให้ได้เก็บภาพ แมจ้ะไม่ทนัสมยัและศิวิไลย ์เม่ือเทียบกบักลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลาง แต่เรียกไดว้่า เยเมนยงัมีงานสถาปัตยกรรมเก่าก่อน ท่ียงัไม่ถูกท าลายในช่วงสงกครามกลาง
เมืองท่ีผา่นมา ไดเ้วลาน าท่านเท่ียวชม หมู่บา้นชาวงประมงโซมาลิ (Somali fisherman’s district) และจุดถ่ายรูป 
ณ อ่าวเอเดน ตั้งอยูร่ะหวา่งประเทศโซมาเลียกบัประเทศเยเมน เป็นเส้นเดินเรือท่ีส าคญัเพราะเป็นทางผา่นจาก
ทะเลอาหรับไปทะเลแดงและเขา้สู่คลองสุเอซ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

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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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองรายมาห์ (Rimah) ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพภูเขาสลบัทะเลทราย และ
บา้นเรือนท่ีปลูกตามแนวภูเขา ซ่ึงส่วนใหญ่สร้างจากดิน และโคลน รถน าท่านผา่นเขา้สู่โซนทะเลทรายมายงั
เมืองรายมาห์ ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆระหวา่งการเดินทางสู่เมืองมรดกโลกอนัสวยงามแห่งเยเมน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Rimah Hotel หรือเทยีบเท่า  
 
 

วนัทีส่ี่  รายมาห์ - ฮัด - เมืองโบราณทาริม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่วาดิ ฮาดราเมาต ์(Wadi Hadramout) เมืองท่ีสวยใหญ่มีการสร้างอาคารและบา้นเรือนจากดิน 
และ อิฐ น าท่านเขา้ชมสุสานฮดั (Tomb of Hud) ซ่ึงเป็นสถานท่ีฝังศพของท่านฮดั ซ่ึงเป็นผูเ้ผยแพร่ศาสนา
อิสลามและช่ือของท่านมีบนัทึกในคมัภีร์อลักุรอาน ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีแสวงบุญของชาว
มุสลิม ท าให้แต่ละปีมีชาวมุสลิมจ านวนมากมาแสวงบุญและท าความเคารพท่าน น าท่านเขา้ชมสุสานท่ีสร้าง
ข้ึนดว้ยดินและหินสีขาว บนเนินเขาแห่งโอเอซิสวาดิ ฮาดราเมาต ์ 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองทาริม (Tarim) น าท่านชมความสวยงามของเมืองโบราณทาริม (Ancient town of Tarim) 
ทาริมมีช่ือเสียงในดา้นพระราชวงันบัไม่ถว้น ซ่ึงมีคฤหาสน์ประมาณ 30 หลงัท่ีสร้างข้ึนระหว่างช่วงทศวรรษ 
1870 ถึง 1930 ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 และตน้ศตวรรษท่ี 20 ครอบครัวพ่อคา้ของ Hadhramaut ร ่ ารวยจาก
การคา้และการลงทุนในต่างประเทศ ครอบครัวของ Al-Kaf ถือเป็นผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุด สมาชิกในครอบครัว
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หลายคนเป็นนกัวิชาการท่ีนบัถือศาสนา และไดมี้การสร้างบา้นเรือนในช่วงศตวรรษท่ี 19 มากมาย น าท่านชม
ความสวยงามของเมืองโบราณทาริม  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั The Pearl Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้า ทาริม - เซยุน - ชิบาม – วาดิ ฮาดราเมาต์ - วาดิ ดาวนั (พกัค้าง 2 คืน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองชิบาม (Shibam) เมืองมรดกโลกของเยเมนท่ีโดดเด่นดว้ยหมู่อาคารซ่ึงสร้างจากอิฐและ

ดิน และเป็นเมืองท่ีมีหมู่อาคารสูงมากมาย จนไดรั้บสมญานามวา่ “แมนฮตัตนัแห่งทะเลทราย” ตามบนัทึกทาง
ประวติัศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเมืองน้ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 3 และเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจกัรฮาดรา
เมาต ์ซ่ึงมีพื้นท่ีครอบคลุมทางเยเมนตะวนัออกเฉียงใต ้ และในปี 2015 องคก์ารยเูนสโกไ้ดป้ระกาศให้เมืองน้ี
เป็นเมืองมรดกโลก น าท่านชมความสวยงามและหมู่อาคารสถาปัตยกรรมโบราณแห่งเมืองชิบาม อิสระให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่วาดิ ฮาดราเมาต ์(Wadi Hadramaut) พื้นท่ีโอเอซิสท่ามกลางทะเลทราย และผูค้นก็ไดส้ร้าง
หมู่บา้นอิฐโคลนข้ึนเพื่ออยูอ่าศยั แพร่กระจายไปทัว่ทุกพื้นท่ี หมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงคือ The Hadhramis ซ่ึงมีความ
หนาแน่นของอาคารบา้นเมืองและประชากร บางพื้นท่ีของบา้นเมืองตั้งอยูบ่นเนินและท่ีราบสูง ท าให้หมู่บา้น
ท่ามกลางดินแดนทะเลทรายแห่งน้ีมีเอกลกัษณ์มาก ส่วนใน วาดิ ดาวนั (Wadi Dawan) จะมีหมู่บา้น Haid Al-
Jazil ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงจะมีบา้นเมืองตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงเหมือนหินขนาดสูงใหญ่ สร้างความตกตะลึงให้แก่ผูพ้บ
เห็น น าท่านชมความอศัจรรยแ์ละความสวยงามของหมู่บา้นท่ีสร้างข้ึนบนหินยกัษข์นาดมหึมา เรียกไดว้า่เป็น
อีกหมู่บา้นท่ีสวยงาม ควรค่าแก่การมาเยอืนเยเมนเป็นอยา่งยิง่ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Wadi Dawan Hotel หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 
วนัที่หก ซาอฟิ – เบทบุคชาน  – วาดิ ดาวนั  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ซาอิฟ Saif หรือ Sif เมืองเล็กๆทางตะวนัออกของเซยุน หมู่บา้นท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้น

เก่าแก่ของอารยธรรมมนุษยข์องประเทศเยเมน จุดเด่นของหมู่บา้นแห่งน้ีคือการสร้างบา้นเรือนลดหลัน่เล่น
ระดบัความสูง เม่ือถ่ายรูปจากมุมสูงจะเห็นถึงความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ี น าท่านเดินเท่ียวชมหมู่บา้น
ซาอิฟ และ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพหลากหลายมุม ณ หมู่บา้นแห่งน้ี 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตารคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเบท บุคชาน (Beit Buqshan) น าท่านชมเมืองและแวะถ่ายรูปกบับา้นลูกกวาดหลากสี 
นบัเป็นบา้นท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดในเมืองน้ี เน่ืองจากอาคารหลงัน้ีท าการทาสีสันสวยงาม และเป็นอีกหน่ึง
สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวหากมาเยือนเยเมน มกัไม่พลาดท่ีตอ้งมาเก็บภาพความสวยงามของหมู่อาคารน้ี น าท่าน
เดินชมเมืองและหมู่อาคารท่ีสร้างจากอิฐและดิน ซ่ึงมีความสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์ในการสร้างบา้นเรือน
แห่งภูมิภาคน้ี อิสระใหท้่านเก็บภาพตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Wadi Dawan Hotel หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 

วนัทีเ่จ็ด วาดิ ดาวนั - เซยุน - รายมาห์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซยุน (Seiyun) น าท่านเท่ียวชมเมืองและหมู่อาคารส าคญัของเมืองเซยุน เป็นเมือง

โบราณท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 4 โดดเด่นด้วยหมู่อาคารโบราณและบา้นดินมากมาย น าท่านเขา้ชม
พระราชวงัสุลตานอลัคทัฮิริ (Al Kathiri Palace) อนัเป็นวงัท่ีโดดเด่นในภูมิภาคทาริมและ เซยุนน้ี อิสระให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั และน าท่านเท่ียวชมเมืองเซยนุ อีกหน่ึงเมืองสวยแห่งประเทศเยเมน 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตารคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองรายมาห์ (Rimah) ระหว่างทางน าท่านแวะเท่ียวชมหมู่บา้นท่ีท าจากดินและอิฐ ซ่ึงมี
ลกัษณะพิเศษ ตลอดชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชนพื้นเมืองประเทศเยเมน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Rimah Hotel หรือเทยีบเท่า  
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วนัทีแ่ปด รายมาห์ - ซาลาลาห์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ Breakfast box 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลาลาห์ (Salalah) เมืองทางตอนใตข้องประเทศโอมาน ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

ทศันียภาพแนวภูเขาสูงสลบัทะเลทรายของประเทศเยเมน และ ประเทศโอมาน น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้
เมืองของทั้งสองประเทศ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ lunch box   
 

บ่าย น าท่านผ่านด่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรของประเทศโอมาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน
ซาลาลาห์ เพื่อท าการเช็คอินและเตรียมตวัเดินทางกลบั 

17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซาลาลาห์ สู่สนามบินมสักตั โดยเท่ียวบิน WY908 
19.10 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
22.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมสักตั สู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี WY817  

(ใชเ้วลาบิน 5.45 ชม.) บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
 
วนัทีเ่ก้า  กรุงเทพมหานคร 
 

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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  9 วนั 7 คนื เยเมน เมนแลนด์ 
18 – 26 ก.พ. 66 / 25 ก.พ. – 5 ม.ีค. 66 / 4-12 ม.ีค. 66 / 28 เม.ย.- 6 พ.ค. 66 

 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 19/12/2022) ** 
 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน WY (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 กก.) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุ และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวซ่ีาเยเมน  
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้  านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 

 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายท่ีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อตัราค่าบริการ   ก.พ. - เม.ย. 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 12 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
 หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

139,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 23,000 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์  เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-110,000 
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การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
 งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
กรณกีรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ไดท้  าการตกลงหรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
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 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 



 

2304-0802-YEMEN                                                              www.smileytour.com                                                                     Page 14 of 15 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยเมน 
(ใช้เวลาพจิารณา 30 วนั) 

 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. เอกสารรับรองการฉีดวคัซีน Covid 19 ครบ 2 โดสข้ึนไป 
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  
***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่าน้ัน*** 

4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
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- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้
ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน
ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 
 


