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 11 วัน ไข่มุกแห่งตะวนัออกกลาง 
(คูเวต – กาตาร์ – โอมาน – บาห์เรน) 

 

 

มกราคม - เมษายน 2566 

เร่ิมต้น…. 149,900 บาท  

(รวมวีซ่าออนไลน์ และ ทิปทุกอย่างแล้ว) 

คูเวตซิตี ้– โดฮา – มัสกัต – ซูร์ – หลุมน ้าบิมมาห์ – ทะเลทรายวาฮิบา – มานามา 

 

ราคาทัวร์ 149,900 บาท : 26 ม.ค. – 5 ก.พ. 66 / 16-26 ก.พ. 66 / 16-26 มี.ค. 66 
ราคาทัวร์ 154,900 บาท : 6-16 เม.ย. 66 
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11 วนั ไข่มุกแห่งตะวนัออกกลาง 
(คูเวต – กาตาร์ – โอมาน – บาห์เรน) 

 
 

หมายเหตุ  นักท่องเที่ยวผู้หญงิ ขอให้เตรียมชุดกระโปรงยาว และผ้าคลุมผมไปด้วย การแต่งกายต้องมิดชิดและเคารพ
ระเบียบข้อบังคับในการแต่งกาย ดังนั้นขอให้ท่านเตรียมชุดกระโปรงยาว เส้ือแขนยาว ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกง
ขาส้ัน เส้ือแขนส้ัน หรือ แขนกุดทุกชนิด 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – บาห์เรน – คูเวตซิตี ้(พักค้าง 2 คืน) 
 

08.00 น. คณะพบเจา้หน้าที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตูทางเขา้ที่ 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินกลัฟ์แอร์ (GF) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

11.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน โดยเที่ยวบิน GF153 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.40 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวนั ระหว่างเที่ยวบิน 

 14.40 น. เดินทางถึงกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเพ่ือเดินทางต่อสู่นครคูเวต ซิต้ี ประเทศคูเวต 
16.25 น. ออกเดินทางจากกรุงมานามา สู่ คูเวตซิต้ี โดยเที่ยวบิน GF215 
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินคูเวตซิต้ี ประเทศคูเวต 
 น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Best Western Plus Hotel Kuwait**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
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วันที่สอง คูเวตซิตี้ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมนครคูเวตซิต้ี เมืองหลวงของประเทศคูเวต หรือช่ือทางการคือ รัฐคูเวต เป็นรัฐเจา้ผูค้รองนคร ที่มี

ขนาดเล็กและอุดมไปด้วยทรัพยากรน ้ ามัน ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียงใต้ ริมชายฝ่ังอ่าวเปอร์เซีย มี
พรมแดนทางใตต้ิดกบัประเทศซาอุดีอาระเบีย และพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศอิรัก น าท่านเขา้ชมความ
งดงามของแกรนดม์อสค ์(Grand Mosque) เป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคูเวต มีพ้ืนที่กว่า 45,000 ตารางเมตร 
ห้องสวดหลกักวา้ง 72 เมตร ทุกดา้นมีประตูไมส้ักและมีหน้าต่างกว่า 144 บาน (ขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ชมหากมี
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) ได้เวลาน าท่านขึ้ นชมหอคอยคูเวตทาวเวอร์ (Kuwait Tower) หอคอยสูง 
รูปทรงแปลกตาที่เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศคูเวต ตั้งอยูติ่ดกบัอ่าวอาระเบียน (Arabian gulf) เป็นกลุ่มของหอคอย
ที่ ประกอบดว้ยอาคารทรงสูงจ านวน 3 อาคาร โดยมีอาคารหลงัแรกสูงที่สุด ลกัษณะเป็นแท่งสูง มีทรงกลมขนาด
ใหญ่อยูต่รงปลายดา้นบน ภายในเป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและน ้าประปา คูเวตทาวเวอร์แห่งน้ีเคยถูกท าลาย
เสียหาย เมื่อคร้ังที่โดนอิรักบุก แต่หลงัจากเสร็จส้ินสงครามก็ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมให้กลบัมามีสภาพดงัเดิม 
ดา้นบนของโถงทรงกลมที่เป็นจุดชมวิว จึงมีนิทรรศการภาพถ่ายที่เป็นความเสียหายของอาคารเมื่อคร้ังสงคราม
กบัอิรัก ส าหรับนักท่องเที่ยวนั้นสามารถขึ้นไปชม ทิวทศัน์ของเมืองไดบ้นหอคอยหลงัที่สูงสุดเท่านั้น ไดเ้วลาน า
ท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคู เวต (Kuwait National Museum) ซ่ึงเป็นแหล่งจัดแสดงโบราณวัตถุ  และ
นิทรรศการทางประวตัิศาสตร์ของประเทศคูเวต 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทาเร็ค ราจ๊าป (Tareq Rajab Museum) ก่อตั้งขึ้นโดยคหบดีชาวคูเวต ผูม้ีใจรักในงาน
ประวตัิศาสตร์และศิลปวฒันธรรม จึงไดเ้ร่ิมสะสมและเสาะหาขา้วของจากหลายๆประเทศมารวบรวม และน ามา
จดัแสดงไวท้ี่น่ี แมว่้าคร้ังหน่ึงจะไดรั้บความเสียหายอยา่งมากจากการบุกโจมตีของอิรัก แต่ก็ปรับปรุงซ่อมแซมจน
คืนสภาพไดด้งัเดิม ดา้นในอาคารมีการจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช ้จากเกือบทุกมุมโลก ซ่ึงลว้นแต่เป็นของหายากที่
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มีคุณค่าทั้งส้ิน  จากนั้นน าท่านเข้าชมศูนยก์ลางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แห่งคูเวต (Kuwait Scientific center) 
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ ซ่ึงจดัไดว่้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เพราะที่น่ีถูกแบบมาให้เป็นแหล่งความรู้และ
บนัเทิงอย่างครบวงจร ซ่ึงมีทั้งส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ ตูป้ลาขนาดใหญ่ที่สุดในตะวนัออกกลาง และมีพ้ืนที่แสดง
สัตว์กว่า 100 ชนิด พร้อมด้วยโรงภาพยนตร์ 3 มิติ โดยทั้งหมดอยู่ในพ้ืนที่อาคารขนาดใหญ่กว่า 18,000 ตาราง
เมตร และยงัมีร้านค้า ร้านอาหารอีกด้วย ได้เวลาน าท่านชมพระอาทิตย์ตกบนหอคอย ลิเบอเรชั่น ทาวเวอร์ 
(Liberation Tower) หรือ หอคอยแห่งเสรีภาพ นบัว่าเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในตะวนัออกกลาง และติดอนัดบั 5 ของ 
หอคอยที่สูงติดอนัดบัโลก โดยมีความสูงจากฐานถึงยอด 372 เมตร ชาวคูเวตเขาถือว่าหอคอยน้ีเป็นงานศิลปะแห่ง
โลกโทรคมนาคม เพราะหอคอยแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางระบบโทรคมนาคมของประเทศ  และจุดชมวิวบนหอคอยน้ี 
น่าจะเห็นทิวทศัน์ของเมืองไดร้อบทิศทางกว่าเพระตั้งอยู ่ใจกลางเมืองหลวง  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารเอเชีย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Best Western Plus Hotel Kuwait **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 
 

วันที่สาม คูเวตซิตี ้– โดฮา (ประเทศกาตาร์) พักค้าง 2 คืน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคูเวต เพื่อเช็คอิน 
11.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบิน ....... (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ น าท่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเอเชีย 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมหมู่บา้นวฒันธรรม Katara  ค าว่า Katara เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า กาตาร์ หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นสถานที่
รวบรวมการด าเนินงานดา้นวฒันธรรมที่ส าคญัของกาตาร์และโลกอาหรับ ภายในหมู่บา้นประกอบดว้ย โรงละคร
กลางแจง้ขนาดใหญ่ โรงดนตรีออร์เคสตรา สมาคมและชมรมศิลปะต่าง ๆ ร้านอาหารนานาชาติ ตลาดทอ้งถิ่น
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จ าลอง และชายหาดส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจ หมู่บา้นแห่งน้ียงัใช้เป็นสถานที่จดังานและนิทรรศการทางศิลปะ
และวฒันธรรมตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านไดช้มความสวยงามและประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของกาตาร์ ไดเ้วลาน า
ท่านเขา้ชมมัสยิด Imam Muhammad ibn Abd Al Wahhab เป็นมัสยิดประจ าชาติกาตาร์ และเป็นมัสยิดที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในกาตาร์ ตั้ งขึ้นเมื่อปี 2554 อยู่บนพ้ืนที่ 175,164 ตารางเมตร โดยภายในมัสยิดฯ สามารถจุคนได้
จ านวน 12,200 คน และ 30,000 คนหากรวมพ้ืนที่โดยรอบมสัยิดฯ รูปแบบของมสัยิด Imam Muhammad ibn Abd 
Al Wahhab เป็นการผสมผสานของวฒันธรรมอาหรับร่วมสมัยซ่ึงเป็น Landmark ส าคัญของกาตาร์ที่ตั้ งอยู่ใจ
กลางเมืองโดฮาในปัจจุบนั น าท่านเขา้ชมความย่ิงใหญ่และความสวยงามของมสัยิดประจ ากรุงกาตาร์ (ขอสงวน
สิทธ์ิในการเขา้ชมหากมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงนกัท่องเที่ยวตอ้งเคารพกฎเกณฑใ์นการเขา้ชม) 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Copthorne Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 

วันที่ส่ี กาตาร์ – ป้อมมรดกโลก อลัซูบารา – ตลาดซุค – แอสปาย โซน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ป้อมอัล ซูบารา (Al Zubara Fort) เดิมเคยเป็นท่าเรือที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วย
ชาวประมง พ่อคา้ และชุมชนที่อาศยัอยูใ่นพ้ืนที่จ านวนมาก แต่ต่อมาไดล้่มสลายลงกลายเป็นเมืองใตท้ะเลทราย 
กระทัง่เมื่อปี 2009 ป้อมแห่งน้ีไดถู้กส ารวจโดยทีมนกัโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ น าโดยส านกังานพิพิธภณัฑ์
ของกาตาร์โดยการส ารวจทางโบราณคดี การวิจยั และการท างานร่วมกบัชุมชนในพ้ืนที่น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจารึก
และท าความเขา้ใจถึงยคุรุ่งเรืองและยคุตกต ่าของป้อมแห่งน้ี ตลอดจนบทบาทส าคญัของ Al Zubarah Fort ในการ
พฒันาสู่ความเป็นอ่าวอาหรับที่มีความทนัสมยัในอดีต ซ่ึงต่อมาในปี 2013 ทางองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียน
ป้อมอัล ซูบารา ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกอีกด้วย ได้เวลาน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ Sheikh Faisal Bin Qassim Al 
Thani ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 เป็นเมืองป้อมปราการของชาวกาตาร์ในทุ่งนา Al Samriya ซ่ึงรูปลักษณ์ภายนอกมี
ความโดดเด่นสวยงามโดยเฉพาะตัวป้อมปราการสร้างจากหินที่มีอยู่ในท้องถิ่นในรูปแบบดั้ งเดิม แต่ใน
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ขณะเดียวกันก็ยงัสามารถสะท้อนความทันสมัยของกรุงโดฮาในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถูก
ออกแบบและสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่การด ารงรักษาและส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรมศาสนาอิสลามของ Sheikh 
Faisal Bin Qassim Al Thani โดยใช้เป็นสถานที่ เก็บรักษาและจัดแสดงส่ิงประดิษฐ์พิเศษที่เก็บรวมรวมโดย 
Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani เป็นการเฉพาะเพื่อให้ชาวกาตาร์และชาวต่างชาติไดม้ีโอกาสช่ืนชม น าท่าน
เขา้ชมความย่ิงใหญ่และความสวยงามภายในพิพิธภณัฑป้์อมปราการแห่งน้ี 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเอเชีย 

บ่าย น าท่านชมตลาดวาคิฟ (Souq Waqif) ซ่ึงแปลเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่า Standing Market เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคญัของกาตาร์ โดยแต่เดิมเป็นตลาดทอ้งถิ่นส าหรับชาวกาตาร์และผูท้ี่อาศยัอยูใ่นกาตาร์ไดม้าจบัจ่าย
ใช้สอยหลงัพระอาทิตยต์กดิน ซ่ึงในขณะนั้นตลาดยงัมีความเก่าแก่และค่อนขา้งเส่ือมโทรม จนกระทัง่ในปี 2547 
อดีตเจา้ผูค้รองรัฐกาตาร์ไดรั้บส่ังให้ปรับปรุงสถานที่ให้มีกลิ่นอายความเป็นวฒันธรรมกาตาร์และมีความสะอาด
มากขึ้นเน่ืองจากอยู่ติดกับพระราชวงั จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกาตาร์ ตลาดแห่งน้ีขาย
สินค้าพ้ืนเมืองนานาชนิด อาทิ อาหาร น ้ าหอม เส้ือผ้า เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน สัตว์เลี้ ยง 
ภาพเขียน เรือ Dhow ซ่ึงเป็นเรือทอ้งถิ่นของกาตาร์ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึก ของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
ได้เวลาน าท่านเข้าชม Aspire Zone หรือ Doha Sports City ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร จัดตั้ งขึ้นเมื่อปี 
2546 ซ่ึงเป็นปีที่กาตาร์เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ โดยวตัถุประสงค์สูงสุดของการจดัตั้งเพ่ือใช้
เป็นสถานที่จดัการแข่งขนักีฬาระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของจุดมุ่งหมายของกาตาร์ที่ตอ้งการ
ผลกัดนัให้กาตาร์มีความเป็นเลิศดา้นกีฬาอย่างครบวงจร ภายใน Aspire Zone ประกอบดว้ยพ้ืนที่ 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) 
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Khalifa International Stadium ซ่ึงเป็นสนามฟุตบอลที่จะสร้างขึ้ นเพ่ือเป็นหน่ึงในสนามที่ใช้ในการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกปี 2565 ที่กาตาร์เป็นเจา้ภาพ (2) Hamad Aquatic Center เป็นอาคารสระว่ายน ้ าขนาดเดียวกบัที่ใช้ใน
การแข่งขนัโอลิมปิก และ (3) Aspire Dome ซ่ึงเป็นศูนยกี์ฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า พร้อมล่องเรือชมอ่าวกาตาร์ 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Copthorne Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 

วันที่ห้า กาตาร์ – มัสกัต (ประเทศโอมาน)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม The Museum of Islamic Art จัดตั้ งขึ้นเมื่อปี 2008 ภายใต้การดูแลของ Qatar Museum Authority 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานศิลปะของวฒันธรรมอิสลาม อาทิ เอกสารทางประวัติศาสตร์  อัญมณี วสัดุ
เคร่ืองใชต้่าง ๆ ที่ท าจากเหล็ก แกว้ ไม ้งาช้าง หิน ส่ิงทอ เป็นตน้ โดยรวบรวมจากประเทศต่าง ๆ ที่นับถือศาสนา
อิสลาม โดยเฉพาะจากอียิปต์ อิหร่าน อิรัก ตุรกี อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง (ยกเวน้ของกาตาร์ที่จะ
น าไปจดัแสดงที่ Qatar National Museum แทน) บริเวณรอบนอกพิพิธภณัฑย์งัเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นใจ
กลางเมืองของกรุงโดฮาซ่ึงเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการและอาคารส านกังานต่างๆ ไดท้ั้งหมด อิสระให้ท่านได้
ชมความสวยงามของงานศิลปะต่างๆก่อนน าท่านสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางไปยงักรุงมสักตั ประเทศโอมาน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเช็คอิน 
16.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินกาตาร์ สู่สนามบินมสักตั ประเทศโอมาน 
19.05 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Al Falaj Hotel Muscat**** หรือเทียบเท่า  
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็เพือ่พักค้างในกระโจมทะเลทรายวาฮิบา 1 คืน 
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วันที่หก มัสกัต – หลุมน ้าบิมมาห์ – ซูร์ – โอเอซิสวาดิ – ทะเลทรายวาฮิบา  (พกักระโจมทะเลทราย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่หลุมน ้ าบิมมาห์ซิงก์โฮล (Bimmah Sinkhole) หรือ ดิบับซิงห์โฮล์ (Dibab Sinkhole) (ระยะทาง 

127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ตั้งอยู่ในสวนฮาวิยดั นาจิม พาร์ค (Hawiyat Najm Park ) ซ่ึงอยู่ติด
กบัถนนที่เช่ือมต่อระหว่างเมืองบิมมาห์ และเมืองดิบาบ หลุมน ้ าแห่งน้ีเคยถูกเช่ือว่าเป็นหลุมที่ถูกอุกกาบาตตกลง
มาท าให้เป็นหลุมกวา้ง แต่นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่แผ่นดินทรุดจนท าให้เกิดหลุม และพ้ืนที่น้ี
ใกลก้บัทะเล จึงท าให้น ้ าทะเลซึมเขา้มา แถมน ้ าในหลุมน้ียงัมีสีเขียวใสสวยงาม มองลงมาจากปากหลุมดูอลงัการ
มาก ท่านสามารถเตรียมชุดว่ายน ้าเพ่ือลองว่ายน ้าในหลุมน ้ าแห่งน้ีได ้อิสระให้ท่านไดเ้ล่นน ้าตามอธัยาศยั ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่เมืองซูร์ (Sur) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ชายทะเล
ที่มีช่ือเสียงในเร่ืองอู่ต่อเรือ (Dhow) แบบดั้งเดิม อีกทั้ งยงัเป็นเมืองที่มีประวตัิการเดินเรือและการค้ามาอย่าง
ยาวนาน สถานที่แห่งน้ีเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของประเทศโอมาน น าท่านเดินชมความสวยงามของ
เมืองซูร์ พร้อมถ่ายรูปกบัวิวสวยๆของเมืองน้ี เมืองน้ียงัเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองโอมานที่พากนั
มาปิกนิก เพลิดเพลินกบัชายหาด ชมนกนางนวล เรียกไดว่้ามาที่น่ีจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติที่รังสรรคใ์ห้เมือง
ซูร์ เป็นอีกหน่ึงเมืองสวยของประเทศโอมาน 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่โอเอซิส วาดิ (Wadi Shab) คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซ่ึงหาที่ไหนไม่ไดอ้ีกแลว้ในทวีป
เอเชีย เพราะเหมือนหลุดเขา้มาในโลกยคุดึกด าบรรพ ์มีตั้งแต่ หาดทราย โขดหิน หนา้ผา เดินอยูท่่ามกลางเทือกเขา
สูงตระหง่าน แถมยงัมีบ่อน ้ าสีฟ้าเทอร์คอยซ์สวยๆ ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่
ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) ที่ตั้งอยูใ่จกลางประเทศเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับนกัท่องเที่ยวที่
ตอ้งการสัมผสัโอมานแบบโบราณอยา่งแทจ้ริง โดยผูม้าเยือนสามารถสัมผสัวิถีชีวิตเร่ร่อนในอดีตไดโ้ดยร่วมคณะ
ทวัร์ที่มักเร่ิมตน้การเดินทางจากเมืองอิบรา (Ibra) และพาคณะเดินทางนั่งรถ 4 WD ขบัผ่าน Sand Dune และตั้ง
แคมป์พกัคา้งแรมกลางทะเลทรายภายใตแ้สงจนัทร์ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบทอ้งถิ่น (กลางทะเลทราย) 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่ักแบบกระโจมทะเลทราย Al Salam Camp Desert    
 

 
 

วันที่เจ็ด นิซวา – ป้อมปราการบาห์ลา (UNESCO) – เขาญาบัลอคาดาร์ – มัสกัต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่เมืองนิซวา (Nizwa) เคยเป็นเมืองหลวงของโอมานในศตวรรษที่ 6-7 ปัจจุบัน เมืองนิซวามี
ช่ือเสียงจากป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้ นจากพระบัญชาของสุลตาน บิน เซฟ (Sultan Bin Saif Al Ya’ribi) ใน
ศตวรรษที่ 17 จุดเด่นที่ส าคญัของป้อมปราการน้ีอยูท่ี่หอคอยทรงกระบอกขนาดมหึมา และกลไกการป้องกนัขา้ศึก
ที่น่าสนใจ อาทิ กับดกัน ้ าผ้ึง (Honey trap) ที่ใช้สาวสวยล่อล่วงทหาร และหน้าต่างรูปทรงแปลกๆ เพื่อให้คนใน
ป้อมสามารถยิงขา้ศึกได ้เป็นตน้ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัป้อมโบราณนิซวา (Nizwa Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติของโอมาน หอคอยขนาดใหญ่ ที่มี ห้องมากมายสลบัซับซ้อนเหมือนกบัเขาวงกต น าท่าน
เขา้ชมปราสาทจาบริน (Jabrin Castle) ปราสาทสามชั้นที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 เป็นศูนยก์ลาง
ของการศึกษาโหราศาสตร์(Astrology) ยา (Medicine) กฎหมายอิสลาม (Islamic Law) เป็นปราสาทที่สร้างใน
รูปแบบศิลปะอิสลาม ที่ภายในโดดเด่นดว้ยงาน แกะสลกัไม ้และภาพเขียนดาวเพดานที่สวยงาม ไดเ้วลาน าท่าน
เขา้ชมป้อมบาห์ลา (Bahla Fort) เป็นหน่ึงในป้อมปราการที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของโอมาน ถูกสร้างเมื่อ 500 ปี
ก่อนคริสตกาล และเป็นป้อมหน่ึงเดียวที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1987  ก าแพง
ป้อมแห่งน้ีมีความยาวถึง 12 กิโลเมตร ลกัษณะภายนอกเป็นศิลปะแบบตะวนัออกกลาง ก่อสร้างดว้ยปูนและดินสี
น ้าตาลอ่อน เขา้กบัลกัษณะภูมิประเทศแบบทะเลทราย ถูกบูรณะมาหลายคร้ัง สมยัก่อนใชเ้ป็นปราการป้องกนัศตัรู
ที่มารุกราน มีโซนส าหรับป้อมปืนใหญ่คอยระวงัภยั ห้องเก็บเสบียง ห้องละหมาด ห้องประชุม และห้องส าหรับ
ท ากิจกรรมต่างๆมากมาย แต่ที่เด่นที่สุดก็เห็นเป็นหอคอยลักษณะทรงกลมที่สูงเด่น อิสระให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของป้อมมรดกโลกหน่ึงเดียวในโอมาน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เขาญาบลัอคาดาร์ (Jebel Akhdar) ซ่ึงเป็นจุดที่สูงที่สุดของประเทศ เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาอลั
ฮาญาร์ (Al Hajar Mountains) ถึงแมภู้เขาน้ีจะไม่ถูกปกคลุมดว้ยป่าเขียวชอุ่มอนัเน่ืองมาจากมีลกัษณะเป็นหินปูน
เป็นหลกั ดว้ยระดบัความสูงน้ีช่วยให้อุณหภูมิบนเขาต ่ากว่าและผลผลิตทางการเกษตรบนเขาสูงกว่าทะเลทรายที่
อยูเ่บื้องล่าง ดว้ยอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร ที่น่ีจึงมีความชุ่มช้ืนมากเพียงพอในการเพาะปลูก มี
การปลูกไมผ้ลนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น แอปริคอต พลมั มะเด่ือ องุ่น แอปเป้ิล และลูกแพร์ น าท่านแวะชมวิวและ
ความสวยงามแห่งเทือกเขาอลั ฮาญาร์ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมสักตั เมืองหลวงของประเทศโอมาน  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Al Falaj Hotel Muscat**** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่แปด มัสกัต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเที่ยวชมกรุงมสักตั (Muscat) อนัเป็นที่ตั้งของป้อมปราการ พระราชวงั พิพิธภณัฑ์ และตลาดจ านวนมาก 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัหลวงอัลอาลมั (Qasr Al Alam Royal Palace) ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความ
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ตระการตาของพระราชวงัจากท่าเรือไดถ้ึงแมจ้ะไม่สามารถเขา้ไปชมดา้นในไดก้็ตาม พระราชวงัที่ประทบัแห่งน้ี
เดิมเป็นที่ประทบัของสุลต่าน Qaboos (คาบูส) ซ่ึงอยูย่่านเมืองเก่าของโอมาน แมจ้ะไม่ให้เขา้ไปถ่ายรูปดา้นในแต่
แค่ความงามดา้นนอกนั้นก็สะกดสายตาเหล่านกัท่องเที่ยวไดท้ีเดียว ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์เบทอลัซูแบร์ 
(Bait Al Zubair Museum)  เป็นพิพิธภณัฑ์ที่ตั้งอยูบ่นถนน Al Saidiya, แห่งเมืองเก่ามสักตั ในพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจดั
แสดงขา้วของเคร่ืองใชแ้ละอาวุธโบราณ ไดแ้ก่ khanjar อุปกรณ์ใชใ้นครัวเรือนและเคร่ืองแต่งกาย นอกพิพิธภณัฑ์
เป็นหมู่บา้นชาวโอมานและตลาดพ้ืนเมืองให้ไดช้ม 

       

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมป้อมอัลจาลาลี (Al Jalali) และป้อมอัลมิรานิ (Al Mirani) ซ่ึงตั้งอยู่โดยรอบพระราชวงั เป็นป้อม
ปราการสร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 ตั้งตระหง่านเหนืออ่าว ป้อมทั้งสองถูกสร้างโดยชาวโปรตุเกสเพ่ือปกป้อง
ท่าเรือ Al Jalali ตั้งอยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางดา้นตะวนัออกของท่าเรือ ขณะที่ Al Mirani อยู่บนโขดหินโผล่
ออกมาทางฝ่ังตะวนัตก การด ารงอยู่ของป้อมสองรอบและภูเขาล้อมรอบ ท าให้มัสกัตเสริมการโจมตีจากทะเล 
นอกจากจะใช้เป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานเมืองจากขา้ศึก ยงัเคยใช้เป็นที่คุมขงันกัโทษในช่วงศตวรรษที่ 
20 อีกดว้ย ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ที่จดัแสดงมรดกทางวฒันธรรมของโอมาน น าท่านเที่ยวชมความสวยงามและ
ประวตัิมรดกโลกทางวฒันธรรมของโอมาน สมควรแก่เวลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับโรงโอเปร่า (Royal Opera 
House) ซ่ึงเป็นโรงโอเปร่าที่เรียกไดว่้าดีที่สุดอีกแห่งของโลก จากนั้นน าท่านแวะชมตลาดพ้ืนเมืองมูทรา (Mutra 
market) อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Al Falaj Hotel Muscat **** หรือเทียบเท่า  
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วันที่เก้า มัสกัค – มานามา (ประเทศบาห์เรน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมมสัยิดสุลต่านกาบูส (Sultan Qaboos Grand Mosque) ไดรั้บการการันตีว่าเป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สุดใน

คาบสมุทรอาหรับ ภายนอกก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม มีลกัษณะเป็นโดมตั้งอยู่บนฐานส่ีเหลี่ยมที่
มัน่คง ย่ิงใหญ่ โอ่งโถง และสวยงาม โดยรอบปลูกตน้ไม ้และดอกไมป้ระดบัอย่างร่มร่ืน ภายในโถงกลางมีพรม
ทอมือไร้รอยต่อ ลวดลายวิจิตรงดงามที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับที่สองของโลก โดยใชเ้วลาทอนานกว่า 4 ปี และยงั
มีแชนเดอเลียความสูง 14 เมตร ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประดับอยู่กลางโถงละหมาด เป็นมัสยิดที่มีความ
ย่ิงใหญ่อลงัการและความสวยงามมาก การเขา้ชมมสัยิดสุลต่านกาบูสเปิดให้ชมในช่วงเช้าเท่านั้น หลงัจากนั้นจะ
ปิดเพื่อท าพิธีละหมาด การแต่งตวัผูห้ญิงจะตอ้งแต่งตวัมิดชิด ใส่กระโปรงยาวคลุมเทา้ เส้ือแขนยาว คลุมผา้โพก
หัวให้เรียบร้อย หากไม่ไดเ้ตรียมไปใส่ ที่มัสยิดมีบริการให้เช่าชุดอาบายะห์ (ชุดยาวสีด าล้วนของอิสลามของ
ผูห้ญิง) และชุดโต๊บ (ชุดยาวสีขาวแขนยาวของผูช้าย) ในราคาชุดละ 5 เรียล หรือประมาณ 500 บาทไทย 

 

 
 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมสักตั 
12.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั สู่ สนามบินบาห์เรน โดยเที่ยวบิน GF 563 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาห์เรน 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย  
 

บ่าย น าท่านชม เมืองมานามา (Manama) ช่ือเมืองมาจากภาษาอารบิกว่า “ มานาม ” มีความหมายว่า “ ที่นอน ” ในสมยั
เมื่อตน้ศตวรรษที่ผ่านมา เมืองมานามา เป็นเมืองท่าที่ใกลท้ี่สุดส าหรับชาวประมงที่มีอาชีพด าน ้าหาไข่มุก และจุด
ที่พกัระหว่างทางของเหล่าลูกเรือบรรทุกสินคา้ที่ขนสินคา้จากประเทศอินเดียไปยงัทวีปแอฟริกา ต่อมาเมื่อตน้ปี 
1932 มีการขุดพบบ่อน ้ามนัในเมืองมานามา ส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง จนเป็นที่สนใจของนกัลงทุนและนกั
ธุรกิจอยา่งมากมาย เมืองมานามาไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นหน่ึงในประเทศที่เป็นมิตรมากที่สุด และไดรั้บการยก
ยอ่งว่าบาห์เรนเป็นประเทศที่ยงัรักษาวฒันธรรมและมรดกดา้นอื่นๆของชาวอาหรับเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
บาห์เรน ปกครองโดยมีกษตัริยแ์ห่งราชวงศอ์ลัคาลิฟา เป็นประมุขสูงสุด เศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาการส่งออก
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น ้ามนัและไขมุ่ก บาห์เรนมีลกัษณะแตกต่างจากประเทศอื่นในอ่าวเปอร์เซีย เน่ืองจากเป็นเกาะอยูใ่นอ่าวเปอร์เซีย
จ านวน 33 เกาะ เกาะใหญ่คือ Bahrain Island เกาะต่างๆของบาห์เรนจะอยูท่างตอนเหนือของกาตาร์ และมี
ซาอุดิอาระเบียอยูด่า้นตะวนัตก น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติบาห์เรน (Bahrian National Museum) 
พิพิธภณัฑท์ี่ประกอบไปดว้ยห้องนิทรรศการต่างๆ ที่ครอบคลุมประวตัิศาสตร์ของบาห์เรนจากยุคหินที่ผ่านอารย
ธรรมโบราณจนถึงยคุรุ่งเรืองดา้นน ้ามนั ไดเ้วลาน าท่านชมส่ิงก่อสร้างเก่าแก่คอื ป้อมปราการอารัด (Arad Fort) 
สร้างสมยัศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู่ใกลก้บัสนามบินนานาชาติแห่งบาห์เรน ป้อมแห่งน้ีเช่ือกนัว่าสร้างเพื่อป้องกนันกั
เดินเรือต่างชาติเขา้มารุกรานบาห์เรนในสมยัโบราณ จากนั้นน าท่านชม King Fahd Causeway  ทางด่วนที่เช่ือม
ประเทศซาอุดิอาราเบีย กบับาห์เรน  เร่ิมท าการส ารวจเพ่ือสร้างเส้นทางในปี 1968 แต่เร่ิมสร้างในปี 1981-1986 
และไดท้ าพิธีเปิดใชส้ะพานเป็นทางการ ในวนัที่ 26 พฤศจิกายน 1986  สะพานน้ีสร้างโดยเงินสนบัสนุนของ Khli 
Fah Ibn Sulman ความยาวของสะพาน 26 กิโลเมตร ความกวา้งของถนน 25 เมตร  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Park Regis Lotus Hotel Manama**** หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สิบ บาห์เรน – กรุงเทพมหานคร 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชม มสัยิด เอล เฟท (Al Fateh) เป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สุด สามารถจุคนที่จะมาแสวงบุญไดถ้งึ 7,000 คนต่อวนั 
น าท่านผ่อนคลายบรรยากาศริมทะเลยา่น Corniche Al Fateh ท่านจะไดช้มวิวทะเล และตึกทนัสมยัของเมือง
มานามา น าท่านเที่ยวชมความย่ิงใหญ่ของเมืองมานามา ราชอาณาจกัรบาห์เรน ซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างที่น่าสนใจหลาย
อยา่ง ไม่ว่าจะเป็นบาห์เรน เวิลดเ์ทรด เซ็นเตอร์ หรือบาห์เรน ไฟแนนเชียล ฮาร์เบอร์ก และอาคารที่มีรูปทรงแปลก
ตา แต่ที่น่าสนใจคืออาคาร Murjan Tower คาดว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกคือ 3,281 ฟุต  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
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บ่าย น าท่านชม ต้นไม้แห่งชีวิต (Tree of life) เป็นต้นไม้ต้นเดียวในเขตทะเลทราย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ
สัญลักษณ์ของมานามา คือ บัป อัล บาห์เรน (Bab Al Bahrain) ประตูเมืองเก่าแก่ ที่สร้างสมัยอังกฤษปกครอง
บาห์เรน  ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ เซอร์ ซาล์ล เบลเกฟ ในปี 1945 บปั อลั บาห์เรน เดิมเป็นยา่นท าเนียบรัฐบาล 
สร้างเห็นวิวทะเล ศิลปะของตวัอาคารศิลปอิสลามดั้งเดิมของเมืองมานามา ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเก่า 
(Manama Souq) ตั้งอยูใ่กลก้บั Bab Al Bahrain  ซ่ึงสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านขายสินคา้พ้ืนเมือง ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองเทศ พรม ผา้ ถัว่ประเภทต่างๆ ในราคาที่นกัท่องเที่ยวสามารถต่อรองได ้แต่ตอ้งใช้เงินสกุลของบาห์เรนคือ 
ดินาร์ สินคา้ที่นกัท่องเที่ยวนิยมคือไข่มุก ซ่ึงเป็นมุกแท ้และมีช่ือเสียงในกลุ่มประเทศอาหรับ 

 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 
 

19.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาห์เรน เพื่อท าการเช็คอินและเตรียมตวัเดินทางกลบั 
22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติบาห์เรน สู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ GF 152 (ใชเ้วลาบิน 6.30 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผ่อน บนเคร่ืองบิน 
 
วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร 
 

09.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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11 วัน ไข่มุกแห่งตะวนัออกกลาง 
(คูเวต – กาตาร์ – โอมาน – บาห์เรน) 

ราคาทัวร์ 149,900 บาท : 26 ม.ค. – 5 ก.พ. 66 / 16-26 ก.พ. 66 / 16-26 มี.ค. 66 
ราคาทัวร์ 154,900 บาท : 6-16 เม.ย. 66 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ม.ค. – มี.ค. 2563 สงกรานต ์
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 149,900 154,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 25,000 26,000 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 142,900 149,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ BKK-BAH-KWI//MCT-BAH-BKK (GF) 
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) เท่ียวบิน BAH-KWI เป็น Eco 

38,000 –  50,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-BAH-KWI//MCT-BAH-BKK หักค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่) 17,000 19,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 14 สิงหาคม 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน GF / QR / WY (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศกรีซ 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่, ค่าวีซ่าคูเวต และ โอมาน  
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 
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อัตรานี้ไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
 งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณีกรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไมไ่ดม้ีการย่ืนวีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หักค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หักค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการทีท่างทวัร์จดัให้ ยกเวน้ไดท้ าการตกลงหรือ แจง้ให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมคีวามกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทกุชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยู่ในความความรับผิดชอบ
ของหัวหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
ใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าออนไลน์ คูเวต และ โอมาน 
 

สถานทูตไมอ่นุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้

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

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัที่จะย่ืนวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนย่ืนวีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ตอ่เน่ือง) 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 ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัที่จะย่ืนวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก
รับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


