ทัวร์ ตะวันออกกลาง 11 วัน 9 คืน คูเวต กาตาร์ โอมาน บาห์ เรน แกรนด์ มอส
คูเวตทาวเวอร์ พระราชวังอัลอาลัม ฯลฯ
รหัสทัวร์ WD10092562789

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

149,999

เริ่มต้น
บาท/

นาท่านเที่ยวชมนครคูเวตซิตี้ เข้าชมความงดงามของแกรนด์มอสค์ ขึ้นชมหอคอยคูเวตทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์แห่ งชาติคูเวต เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทาเร็ค
ราจ๊าป ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แห่ งคูเวต ชมพระอาทิตย์ตกบนหอคอย ลิเบอเรชั่น ทาวเวอร์ หรือ หอคอยแห่ งเสรีภาพ เข้าชมหมู่ บ้าน
วัฒนธรรม Katara มัสยิด Imam Muhammad ibn Abd Al Wahhab เดินทางสู่ ป้อมอัล ซูบารา พิพิธภัณฑ์ Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani
ชมตลาดวาคิฟ เข้าชม Aspire Zone หรือ Doha Sports City เข้าชม The Museum of Islamic Art เดินทางสู่ หลุมน้าบิมมาห์ ซงิ ก์โฮล หรือ ดิบับซิงห์
โฮล์ เดินชมความสวยงามของเมืองซูร์ เดินทางสู่ ทะเลทรายวาฮิบา แวะถ่ายรูปกับป้อมโบราณนิซวา เข้าชมปราสาทจาบริน ป้อมบาห์ ลา เดินทางสู่
เขาญาบัลอคาดาร์ เที่ยวชมกรุงมัสกัต แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวงอัลอาลัม เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เบทอัลซูแบร์ ป้ อมอัลจาลาลีและป้ อมอัลมิรานิ เข้า
ชมมัสยิดสุลต่านกาบูส ชม เมืองมานามา เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติบาห์ เรน ชมป้อมปราการอารัด King Fahd Causeway มัสยิด เอล เฟท จองได้
แล้ววันนี้

DAY
1

08.00 น. คณะพร้ อมกันที่เคาน์ เตอร์ เช็คอินสายการบินกัลฟ์ แอร์ (GF) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
11.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมานามา ประเทศบาห์ เรน โดยเที่ยวบิน GF153 (ใช้ เวลาบินประมาณ 7.40
ชั่ วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การ อาหาร
กลางวัน ระหว่ างเที่ยวบิน
14.40 น. เดินทางถึงกรุงมานามา ประเทศบาห์ เรน แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่ อสู่ ประเทศคูเวต
16.25 น. ออกเดินทางจากกรุงมานามา สู่ คูเวตซิ ตี้ โดยเที่ยวบิน GF215
17.30 น.

เดินทางถึงสนามบินคูเวตซิตี้ ประเทศคูเวต

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พัก

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก Best Western Plus Hotel Kuwait หรื อเทียบเท่ า

DAY

2

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นาท่ านเที่ยวชมนครคูเวตซิ ตี้ เมืองหลวงของประเทศคูเวต หรื อชื่ อทางการคือ รั ฐคูเวต เป็ นรัฐเจ้ าผู้ครองนคร ที่มีขนาด
เล็กและอุดมไปด้ วยทรั พยากรน้ามัน ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันตกเฉียงใต้ ริ มชายฝั่งอ่ าวเปอร์ เซี ย มีพรมแดนทางใต้ ติด
กับประเทศซาอุดีอาระเบีย และพรมแดนทางเหนื อติดกับประเทศอิรัก นาท่ านเข้ าชมความงดงามของแกรนด์ มอสค์
(Grand Mosque) เป็ นมัสยิดที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศคูเวต มีพื้นที่กว่ า 45,000 ตารางเมตร ห้ องสวดหลักกว้ าง 72 เมตร
ทุกด้ านมีประตูไม้ สักและมีหน้ าต่ างกว่ า 144 บาน (ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเข้ าชมหากมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) ได้
เวลานาท่ านขึ้น

ชมหอคอยคูเวตทาวเวอร์ (Kuwait Tower)

หอคอยสู ง รู ปทรงแปลกตาที่เป็ นสั ญลักษณ์ ของประเทศคูเวต ตั้งอยู่ติดกับอ่ าวอาระเบียน (Arabian gulf) เป็ นกลุ่มของ
หอคอยที่ ประกอบด้ วยอาคารทรงสู งจานวน 3 อาคาร โดยมีอาคารหลังแรกสู งที่สุด ลักษณะเป็ นแท่ งสู ง มีทรงกลมขนาด
ใหญ่ อยู่ตรงปลายด้ านบน ภายในเป็ นอุปกรณ์ ควบคุมระบบไฟฟ้าและน้าประปา คูเวตทาวเวอร์ แห่ งนี้เคยถูกทาลายเสียหาย
เมื่อครั้ งที่โดนอิรักบุก แต่ หลัง จากเสร็ จสิ้ นสงครามก็ได้ รับการบูรณะซ่ อมแซมให้ กลับมามีสภาพดังเดิม ด้ านบนของโถง
ทรงกลมที่เป็ นจุดชมวิว จึ งมีนิทรรศการภาพถ่ ายที่เป็ นความเสียหายของอาคารเมื่อครั้ งสงครามกับอิรัก สาหรับ
นักท่ องเที่ยวนั้นสามารถขึ้นไปชม ทิวทัศน์ ของเมื องได้ บนหอคอยหลังที่สูงสุ ดเท่ านั้น ได้ เวลา

นาท่ านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติคูเวต (Kuwait National Museum)

ซึ่ งเป็ นแหล่ งจัดแสดงโบราณวัตถุ และนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ ของประเทศคูเวต

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ ทาเร็ ค ราจ๊ าป (Tareq Rajab Museum)

ก่ อตั้ง ขึ้นโดยคหบดีชาวคูเวต ผู้มีใจรั กในงานประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม จึงได้ เริ่ มสะสมและเสาะหาข้ าวของจาก
หลายๆประเทศมารวบรวม และนามาจัดแสดงไว้ ที่นี่ แม้ ว่าครั้ งหนึ่งจะได้ รับความเสี ยหายอย่ างมากจากการบุกโจมตีของ
อิรัก แต่ ก็ปรั บปรุ งซ่ อมแซมจนคืนสภาพได้ ดังเดิม ด้ านในอาคารมีการจัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ จากเกื อบทุกมุมโลก ซึ่ ง
ล้ วนแต่ เป็ นของหายากที่มีคุณค่ าทั้งสิ้ น จากนั้นนาท่ านเข้ าชมศู นย์ กลางการเรี ยนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ แห่ งคูเวต (Kuwait
Scientific center) เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ซึ่ ง จัดได้ ว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอย่ างแท้ จริ ง เพราะที่นี่ถูกแบบมาให้ เป็ นแหล่ ง
ความรู้ และบันเทิงอย่ างครบวงจร ซึ่ งมีท้ังส่ วนที่เป็ นพิพิธภัณฑ์ ตู้ ปลาขนาดใหญ่ ที่สุดในตะวันออกกลาง และมีพื้นที่แสดง
สั ตว์ กว่ า 100 ชนิด พร้ อมด้ วยโรงภาพยนตร์ 3 มิติ โดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ กว่ า 18,000 ตารางเมตร และ
ยังมีร้านค้ า ร้ านอาหารอีกด้ วย ได้ เวลานาท่ านชมพระอาทิตย์ ตกบนหอคอย ลิเบอเรชั่ น ทาวเวอร์ (Liberation
Tower) หรื อ หอคอยแห่ งเสรี ภาพ นับว่ าเป็ นหอคอยที่สูงที่สุดในตะวันออกกลาง และติด อันดับ 5 ของ หอคอยที่สูงติด
อันดับโลก โดยมีความสู งจากฐานถึงยอด 372 เมตร ชาวคูเวตเขาถือว่ าหอคอยนี้เป็ นงานศิลปะแห่ งโลกโทรคมนาคม
เพราะหอคอยแห่ งนี้เป็ นศู นย์ กลางระบบโทรคมนาคมของประเทศ และจุดชมวิวบนหอคอยนี้ น่ าจะเห็นทิวทัศน์ ของเมือง
ได้ รอบทิศทางกว่ าเพระตั้งอยู่ ใจกลางเมืองหลวง

ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารเอเซี ย

พัก

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก Best Western Plus Hotel Kuwait **** หรื อเทียบเท่ า

DAY

3

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

08.00 น. นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคูเวต เพื่อเช็ คอิน
10.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบิน KU 617 (ใช้ เวลาบินประมาณ 1.35 ชั่ วโมง)
12.10 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ นาท่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมื องและศุลกากร
กลางวัน รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเซี ย
บ่ าย

นาท่ านเข้ าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Katara

คาว่ า Katara เป็ นภาษาอาหรั บ แปลว่ า กาตาร์ หมู่บ้านแห่ งนี้เป็ นสถานที่รวบรวมการดาเนินงานด้ านวัฒนธรรมที่สาคัญ
ของกาตาร์ และโลกอาหรั บ ภายในหมู่บ้านประกอบด้ วย โรงละครกลางแจ้ งขนาดใหญ่ โรงดนตรี ออร์ เคสตรา สมาคมและ
ชมรมศิลปะต่ าง ๆ ร้ านอาหารนานาชาติ ตลาดท้ องถิ่นจาลอง และชายหาดสาหรั บพักผ่ อนหย่ อนใจ หมู่บ้านแห่ งนี้ยังใช้ เป็ น
สถานที่จัดงานและนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรมตลอดทั้งปี อิสระให้ ท่านได้ ชมความสวยงามและประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาของกาตาร์ ได้ เวลา

นาท่ านเข้ าชมมัสยิด Imam Muhammad ibn Abd Al Wahhab

เป็ นมัสยิดประจาชาติกาตาร์ และเป็ นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดในกาตาร์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 อยู่บนพื้นที่ 175,164 ตาราง
เมตร โดยภายในมัสยิดฯ สามารถจุคนได้ จานวน 12,200 คน และ 30,000 คนหากรวมพื้นที่โดยรอบมัสยิดฯ รูปแบบของ
มัสยิด Imam Muhammad ibn Abd Al Wahhab เป็ นการผสมผสานของวัฒนธรรมอาหรั บร่ วมสมัยซึ่ งเป็ น Landmark
สาคัญของกาตาร์ ที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองโดฮาในปัจจุบัน นาท่ านเข้ าชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของมัสยิดประจากรุ ง
กาตาร์ (ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเข้ าชมหากมี การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่ งนักท่ องเที่ยวต้ องเคารพกฎเกณฑ์ ในการเข้ า
ชม)

ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น

พัก

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก Copthorne Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

DAY

4

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ป้ อมอัล ซู บารา (Al Zubara Fort)

เดิมเคยเป็ นท่ าเรื อที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องและเต็มไปด้ วยชาวประมง พ่ อค้ า และชุ มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จานวนมาก แต่
ต่ อมาได้ ล่มสลายลงกลายเป็ นเมืองใต้ ทะเลทราย กระทั่งเมื่อปี 2009 ป้ อมแห่ งนี้ได้ ถูกสารวจโดยทีมนักโบราณคดีและ
นักวิทยาศาสตร์ นาโดยสานักงานพิพิธภัณฑ์ ของกาตาร์ โดยการสารวจทางโบราณคดี การวิจัย และการทางานร่ วมกับ
ชุ มชนในพื้นที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจารึ กและทาความเข้ าใจถึงยุครุ่งเรื องและยุคตกต่าของป้ อมแห่ งนี้ ตลอดจนบทบาท
สาคัญของ Al Zubarah Fort ในการพัฒนาสู่ ความเป็ นอ่ าวอาหรั บที่มีความทันสมัยในอดีต ซึ่ ง ต่ อมาในปี 2013 ทาง
องค์ การยูเนสโกได้ ขึ้นทะเบียนป้ อมอัล ซู บารา ให้ เป็ นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้ วย ได้ เวลานาท่ านสู่ พิพิธภัณฑ์ Sheikh Faisal
Bin Qassim Al Thani ก่ อตั้ง ขึ้นเมื่อปี 2541 เป็ นเมืองป้ อมปราการของชาวกาตาร์ ในทุ่งนา Al Samriya ซึ่ งรู ปลักษณ์
ภายนอกมีความโดดเด่ นสวยงามโดยเฉพาะตัวป้ อมปราการสร้ างจากหินที่มีอยู่ในท้ องถิ่นในรู ปแบบดั้งเดิม แต่ ใน
ขณะเดียวกันก็ยังสามารถสะท้ อนความทันสมัยของกรุ งโดฮาในปัจจุบันได้ เป็ นอย่ างดี พิพิธภัณฑ์ แห่ งนี้ถูกออกแบบและ
สร้ างขึ้นเพื่ออุทิศให้ แก่ การดารงรั กษาและส่ งเสริ มมรดกทางวัฒนธรรมศาสนาอิสลามของ Sheikh Faisal Bin Qassim Al
Thani โดยใช้ เป็ นสถานที่เก็บรั กษาและจัดแสดงสิ่ งประดิษฐ์ พิเศษที่เก็บรวมรวมโดย Sheikh Faisal Bin Qassim Al
Thani เป็ นการเฉพาะเพื่อให้ ชาวกาตาร์ และชาวต่ างชาติได้ มีโอกาสชื่ นชม นาท่ านเข้ าชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงาม
ภายในพิพิธภัณฑ์ ป้อมปราการแห่ งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเซี ย
บ่ าย

นาท่ านชมตลาดวาคิฟ (Souq Waqif) ซึ่ งแปลเป็ นภาษาอังกฤษมีความหมายว่ า Standing Market เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของกาตาร์ โดยแต่ เดิมเป็ นตลาดท้ องถิ่นสาหรั บชาวกาตาร์ และผู้ที่อาศัยอยู่ในกาตาร์ ได้ มาจับจ่ าย
ใช้ สอยหลังพระอาทิตย์ ตกดิน ซึ่ งในขณะนั้นตลาดยังมีความเก่ าแก่ และค่ อนข้ างเสื่ อมโทรม จนกระทั่งในปี 2547 อดีตเจ้ าผู้
ครองรั ฐกาตาร์ ได้ รับสั่ งให้ ป รับปรุ งสถานที่ให้ มีกลิ่นอายความเป็ นวัฒนธรรมกาตาร์ และมีความสะอาดมากขึ้นเนื่ องจากอยู่
ติดกับพระราชวัง จนปัจจุบันกลายเป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวที่สาคัญของกาตาร์ ตลาดแห่ งนี้ขายสิ นค้ าพื้นเมืองนานาชนิด อาทิ
อาหาร น้าหอม เสื้ อผ้ า เครื่ องดนตรี พื้นเมือง อุปกรณ์ ตกแต่ งบ้ าน สั ตว์ เลี้ยง ภาพเขียน เรื อ Dhow ซึ่ งเป็ นเรื อท้ องถิ่นของ
กาตาร์ อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื้ อของที่ระลึก ของฝากได้ ตามอั ธยาศั ย ได้ เวลานาท่ านเข้ าชม Aspire Zone หรื อ Doha
Sports City ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร จัดตั้ง ขึ้นเมื่อปี 2546 ซึ่ งเป็ นปี ที่กาตาร์ เป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่ งขันกีฬา
เอเชี่ ยนเกมส์ โดยวัตถุประสงค์ สูงสุ ดของการจัดตั้งเพื่อใช้ เป็ นสถานที่จัดการแข่ งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายของกาตาร์ ที่ต้องการผลั กดันให้ กาตาร์ มีค วามเป็ นเลิศด้ านกีฬาอย่ างครบวงจร ภายใน Aspire
Zone ประกอบด้ วยพื้นที่ 3 ส่ วน ได้ แก่ (1) Khalifa International Stadium ซึ่ งเป็ นสนามฟุตบอลที่จะสร้ างขึ้นเพื่อเป็ น
หนึ่งในสนามที่ใช้ ในการแข่ งขันฟุตบอลโลกปี 2565 ที่กาตาร์ เป็ นเจ้ าภาพ (2) Hamad Aquatic Center เป็ นอาคารสระว่ าย
น้าขนาดเดียวกับที่ใช้ ในการแข่ งขันโอลิมปิ ก และ (3) Aspire Dome ซึ่ งเป็ นศู นย์ กีฬาในร่ มที่ใหญ่ ที่สุดในโลก

ค่า

รั บประทานอาหารค่า พร้ อมล่องเรื อชมอ่ าวกาตาร์

พัก

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก Copthorne Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

DAY

5

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าชม The Museum of Islamic Art

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 ภายใต้ การดูแลของ Qatar Museum Authority เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่รวบรวมผลงานศิลปะของ
วัฒนธรรมอิสลาม อาทิ เอกสารทางประวัติศาสตร์ อัญ มณี วัสดุเครื่ องใช้ ต่าง ๆ ที่ทาจากเหล็ ก แก้ ว ไม้ งาช้ าง หิน สิ่ งทอ
เป็ นต้ น โดยรวบรวมจากประเทศต่ าง ๆ ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะจากอียิปต์ อิหร่ าน อิรัก ตุรกี อินเดีย และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชี ยกลาง (ยกเว้ นของกาตาร์ ที่จะนาไปจัดแสดงที่ Qatar National Museum แทน) บริ เวณรอบนอก
พิพิธภัณฑ์ ยังเป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นใจกลางเมืองของกรุ งโดฮาซึ่ งเป็ นที่ต้ังของหน่ วยงานราชการและอาคาร
สานักงานต่ างๆ ได้ ท้ังหมด อิสระให้ ท่านได้ ชมความสวยงามของงานศิลปะต่ างๆก่ อนนาท่ านสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางไปยัง
กรุ งมัสกัต ประเทศโอมาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
13.30 น. นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเช็ คอิน
16.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินกาตาร์ สู่ สนามบินมั สกัต ประเทศโอมาน
19.05 น. เดินทางถึงสนามบินมัสกัต นาท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมื องและศุ ลกากร
ค่า
พัก

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก Al Falaj Hotel Muscat**** หรื อเทียบเท่ า

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กเพื่อพักค้ างในกระโจมทะเลทรายวาฮิบา 1 คืน

DAY

6

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ หลุมน้าบิมมาห์ ซิงก์ โฮล (Bimmah Sinkhole )

หรื อ ดิบับซิ งห์ โฮล์ (Dibab Sinkhole) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ตั้งอยู่ในสวนฮาวิยัด นา
จิม พาร์ ค (Hawiyat Najm Park ) ซึ่ งอยู่ติด กับถนนที่เชื่ อมต่ อระหว่ างเมืองบิมมาห์ และเมืองดิบาบ หลุมน้าแห่ งนี้เคยถูก

เชื่ อว่ าเป็ นหลุมที่ถูกอุ กกาบาตตกลงมาทาให้ เป็ นหลุมกว้ าง แต่ นักวิ ทยาศาสตร์ สันนิษฐานว่ าเกิดจากการที่แผ่ นดินทรุ ดจน
ทาให้ เกิดหลุม และพื้นที่นี้ใกล้ กับทะเล จึงทาให้ น้าทะเลซึ มเข้ ามา แถมน้าในหลุมนี้ยังมีสีเขียวใสสวยงาม มองลงมาจาก
ปากหลุมดูอลังการมาก ท่ านสามารถเตรี ยมชุ ดว่ ายน้าเพื่อลองว่ ายน้าในหลุมน้าแห่ งนี้ได้ อิสระให้ ท่านได้ เล่ นน้าตาม
อัธยาศัย ได้ เวลานาท่ านเดินทางสู่ เมืองซู ร์ (Sur) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองแห่ ง มนต์ เสน่ ห์
ชายทะเลที่มีชื่อเสียงในเรื่ องอู่ต่อเรื อ (Dhow) แบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีประวัติการเดินเรื อและการค้ า มาอย่ าง
ยาวนาน สถานที่แห่ งนี้เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของประเทศโอมาน นาท่ านเดินชมความสวยงามของเมืองซู ร์
พร้ อมถ่ ายรู ปกับวิวสวยๆของเมืองนี้ เมืองนี้ยังเป็ นสถานที่พักผ่ อนหย่ อนใจของชาวเมืองโอมานที่พากันมาปิ กนิก
เพลิดเพลินกับชายหาด ชมนกนางนวล เรี ยกได้ ว่า มาที่นี่จะได้ เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่รังสรรค์ ให้ เมืองซู ร์ เป็ นอีกหนึ่ง
เมืองสวยของประเทศโอมาน

กลางวัน รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
บ่ าย

นาท่ านเดินทางสู่ โอเอซิ ส วาดิ (Wadi Shab)

คือแหล่ งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งหาที่ไหนไม่ ได้ อีกแล้ วในทวีปเอเชี ย เพราะเหมือนหลุดเข้ ามาในโลกยุคดึกดาบรรพ์ มี
ตั้งแต่ หาดทราย โขดหิน หน้ าผา เดินอยู่ท่ามกลางเทื อกเขาสู งตระหง่ าน แถมยังมีบ่อน้าสี ฟ้าเทอร์ คอยซ์ สวยๆ ให้ ถ่ายรู ป
เป็ นที่ระลึกอีกด้ วย ได้ เวลานาท่ านเดิน ทางสู่ ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) ที่ ต้ังอยู่ใจกลางประเทศเป็ นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมสาหรั บนักท่ องเที่ยวที่ต้องการสั มผัสโอมานแบบโบราณอย่ างแท้ จริ ง โดยผู้มาเยือนสามารถสั มผัสวิถี
ชี วิตเร่ ร่อนในอดีตได้ โดยร่ วมคณะทัวร์ ที่มักเริ่ มต้ นการเดินทางจากเมืองอิบรา (Ibra) และพาคณะเดินทางนั่งรถ 4 WD ขับ
ผ่ าน Sand Dune และตั้งแคมป์ พักค้ างแรมกลางทะเลทรายภายใต้ แสงจันทร์

ค่า

รั บประทานอาหารค่าแบบท้ องถิ่น (กลางทะเลทราย)

พัก

นาท่ านเข้ าสู่ ที่พักแบบกระโจมทะเลทราย Al Salam Camp Desert

DAY

7

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองนิซวา (Nizwa) เคยเป็ นเมืองหลวงของโอมานในศตวรรษที่ 6-7 ปัจจุบัน เมืองนิซวามีชื่อเสี ยงจาก
ป้ อมปราการที่ถูกสร้ างขึ้นจากพระบัญชาของสุ ลตาน บิน เซฟ (Sultan Bin Saif Al Ya’ribi) ในศตวรรษที่ 17 จุดเด่ นที่
สาคัญของป้ อมปราการนี้อยู่ที่หอคอยทรงกระบอกขนาดมหึมา และกลไกการป้ องกันข้ าศึ กที่น่าสนใจ อาทิ กับดั กน้าผึ้ง
(Honey trap) ที่ใช้ สาวสวยล่ อล่ วงทหาร และหน้ าต่ างรู ปทรงแปลกๆ เพื่อให้ คนในป้ อมสามารถยิงข้ าศึกได้ เป็ นต้ น

นาท่ านแวะถ่ ายรู ปกับป้ อมโบราณนิซวา (Nizwa Fort)

ป้ อมปราการขนาดใหญ่ อนุสรณ์ สถานแห่ งชาติของโอมาน หอคอยขนาดใหญ่ ที่มี ห้ องมากมายสลับซั บซ้ อนเหมือนกับเขา
วงกต นาท่ านเข้ าชมปราสาทจาบริ น (Jabrin Castle) ปราสาทสามชั้ นที่สร้ างขึ้นในช่ วงกลางคริ สต์ ศวรรษที่ 16 เป็ น
ศู นย์ กลางของการศึกษาโหราศาสตร์ ( Astrology) ยา (Medicine) กฎหมายอิสลาม (Islamic Law) เป็ นปราสาทที่สร้ างใน
รู ปแบบศิลปะอิสลาม ที่ภายในโดดเด่ นด้ วยงาน แกะสลักไม้ และภาพเขียนดาวเพดานที่สวยงาม ได้ เวลานาท่ านเข้ าชม ป้ อม

บาห์ ลา (Bahla Fort) เป็ นหนึ่งในป้ อมปราการที่เก่ าแก่ และใหญ่ ที่สุดของโอมาน ถูกสร้ างเมื่อ 500 ปี ก่ อนคริ สตกาล และ
เป็ นป้ อมหนึ่งเดียวที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1987 กาแพงป้ อมแห่ งนี้มีความยาวถึง 12
กิโลเมตร ลักษณะภายนอกเป็ นศิ ลปะแบบตะวันออกกลาง ก่ อสร้ างด้ วยปูนและดินสี นา้ ตาลอ่ อน เข้ ากับ ลักษณะภูมิประเทศ
แบบทะเลทราย ถูกบูรณะมาหลายครั้ ง สมัยก่ อนใช้ เป็ นปราการป้ องกันศัตรู ที่ มารุ กราน มีโซนสาหรั บป้ อมปื นใหญ่ คอย
ระวังภัย ห้ องเก็บเสบียง ห้ องละหมาด ห้ องประชุ ม และห้ องสาหรับทากิจกรรมต่ างๆมากมาย แต่ ที่เด่ นที่สุดก็เห็นเป็ น
หอคอยลักษณะทรงกลมที่สูงเด่ น อิสระให้ ท่านได้ ชมความสวยงามของป้ อมมรดกโลกหนึ่งเดียวในโอมาน

กลางวัน รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
บ่ าย

นาท่ านเดินทางสู่ เขาญาบัลอคาดาร์ (Jebel Akhdar) ซึ่ งเป็ นจุดที่สูงที่สุดของประเทศ เป็ นส่ วนหนึ่ง

ของเทือกเขาอัลฮาญาร์ (Al Hajar Mountains) ถึงแม้ ภูเขานี้จะไม่ ถูกปกคลุมด้ วยป่ าเขียวชอุ่มอันเนื่ องมาจากมีลักษณะ
เป็ นหินปูนเป็ นหลัก ด้ วยระดับความสู งนี้ช่วยให้ อุณหภูมิบนเขาต่ากว่ าและผลผลิตทางการเกษตรบนเขาสู งกว่ าทะเลทราย
ที่อยู่เบื้องล่ าง ด้ วยอยู่สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร ที่นี่จึงมีความชุ่ มชื้ นมากเพียงพอในการเพาะปลูก มีการ
ปลูกไม้ ผลนานาชนิด ไม่ ว่าจะเป็ น แอปริ คอต พลัม มะเดื่อ องุ่น แอปเปิ ล และลูกแพร์ นาท่ านแวะชมวิวและความสวยงาม
แห่ งเทือกเขาอัล ฮาญาร์ ได้ เวลานาท่ านเดินทางกลับสู่ กรุ งมัสกัต เมื องหลวงของประเทศโอมาน

ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย

พัก

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก Al Falaj Hotel Muscat**** หรื อเทียบเท่ า

DAY

8

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นาท่ านเที่ยวชมกรุ งมัสกัต (Muscat) อันเป็ นที่ต้ังของป้ อมปราการ พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ และตลาดจานวนมาก นาท่ าน
แวะถ่ ายรู ปกับ พระราชวังหลวงอัลอาลัม (Qasr Al Alam Royal Palace) ที่นักท่ องเที่ยวสามารถชมความตระการตาของ
พระราชวังจากท่ าเรื อได้ ถึงแม้ จะไม่ สามารถเข้ าไปชมด้ านในได้ ก็ตาม พระราชวังที่ประทับแห่ งนี้เดิมเป็ นที่ประทับของ
สุ ลต่ าน Qaboos (คาบูส) ซึ่ งอยู่ย่านเมืองเก่ าของโอมาน แม้ จะไม่ ใ ห้ เข้ าไปถ่ ายรู ปด้ านในแต่ แค่ความงามด้ านนอกนั้นก็
สะกดสายตาเหล่ านักท่ องเที่ยวได้ ทีเดียว ได้ เวลานาท่ านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เบทอัลซู แบร์ (Bait Al Zubair Museum) เป็ น

พิพิธภัณฑ์ ที่ต้ัง อยู่บนถนน Al Saidiya, แห่ งเมืองเก่ ามัสกัต ในพิพิธภัณฑ์ แห่ งนี้ จัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ และอาวุธโบราณ
ได้ แก่ khanjar อุปกรณ์ ใช้ ในครั วเรื อนและเครื่ องแต่ งกาย นอกพิพิ ธภัณฑ์ เป็ นหมู่บ้านชาวโอมานและตลาดพื้นเมืองให้ ได้
ชม

กลางวัน รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
บ่ าย นาท่ านเข้ าชมป้ อมอัลจาลาลี (Al Jalali) และป้ อมอัลมิรานิ (Al Mirani) ซึ่ งตั้งอยู่โดยรอบพระราชวัง เป็ นป้ อม
ปราการสร้ างในสมัยศตวรรษที่ 16 ตั้งตระหง่ านเหนื ออ่ าว ป้ อมทั้ง สองถูกสร้ างโดยชาวโปรตุเกสเพื่อปกป้ องท่ าเรื อ Al
Jalali ตั้งอยู่บนโขดหินโผล่ ออกมาทางด้ านตะวันออกของท่ าเรื อ ขณะที่ Al Mirani อยู่บนโขดหินโผล่ ออกมาทางฝั่ง
ตะวันตก การดารงอยู่ของป้ อมสองรอบและภูเขาล้ อมรอบ ทาให้ มัสกัตเสริ มการโจมตีจากทะเล นอกจากจะใช้ เป็ นป้ อม
ปราการป้ องกันการรุ กรานเมืองจากข้ าศึก ยังเคยใช้ เป็ นที่คุมขังนักโทษในช่ วงศตวรรษที่ 20 อีกด้ วย ปัจจุบันเป็ น
พิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงมรดกทางวั ฒนธรรมของโอมาน นาท่ านเที่ยวชมความสวยงามและประวัติมรดกโลกทางวั ฒนธรรม
ของโอมาน สมควรแก่ เวลา

นาท่ านแวะถ่ ายรู ปกับโรงโอเปร่ า (Royal Opera House)

ซึ่ งเป็ นโรงโอเปร่ าที่เรี ยกได้ ว่าดีที่สุดอีกแห่ งของโลก จากนั้นนาท่ านแวะชมตลาดพื้นเมืองมูทรา (Mutra market) อิสระให้
ท่ านได้ เดินเล่ นและเลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

ค่า
พัก

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก Al Falaj Hotel Muscat **** หรื อเทียบเท่ า

DAY

9

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าชมมัสยิดสุ ลต่ านกาบูส (Sultan Qaboos Grand Mosque)

ได้ รับการการั นตีว่าเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ ที่สุดในคาบสมุทรอาหรั บ ภายนอกก่ อสร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม มีลักษณะ
เป็ นโดมตั้งอยู่บนฐานสี่ เหลี่ยมที่มั่นคง ยิ่งใหญ่ โอ่ งโถง และสวยงาม โดยรอบปลูกต้ นไม้ และดอกไม้ ประดับอย่ างร่ มรื่ น
ภายในโถงกลางมีพรมทอมือไร้ รอยต่ อ ลวดลายวิจิ ตรงดงามที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับที่สองของโลก โดยใช้ เวลาทอนาน
กว่ า 4 ปี และยังมีแชนเดอเลียความสู ง 14 เมตร ซึ่ งมีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก ประดับอยู่กลางโถงละหมาด เป็ นมัสยิดที่มี
ความยิ่งใหญ่ อลังการและความสวยงามมาก การเข้ าชมมัสยิดสุ ลต่ านกาบูสเปิ ดให้ ชมในช่ วงเช้ าเท่ านั้น หลังจากนั้นจะปิ ด
เพื่อทาพิธีละหมาด การแต่ งตัวผู้หญิงจะต้ องแต่ ง ตัวมิดชิ ด ใส่ กระโปรงยาวคลุมเท้ า เสื้ อแขนยาว คลุมผ้ าโพกหัวให้
เรี ยบร้ อย หากไม่ ได้ เตรี ยมไปใส่ ที่มัสยิดมีบริ การให้ เช่ าชุ ดอาบายะห์ (ชุ ดยาวสี ดาล้ วนของอิสลามของผู้หญิง) และชุ ดโต๊ บ
(ชุ ดยาวสี ขาวแขนยาวของผู้ชาย) ในราคาชุ ดละ 5 เรียล หรื อประมาณ 500 บาทไทย

10.00 น. นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินมัสกัต
12.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินมัสกัต สู่ สนามบินบาห์ เรน โดยเที่ยวบิน GF 563
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาห์ เรน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
บ่ าย

นาท่ านชม เมืองมานามา (Manama) ชื่ อเมืองมาจากภาษาอารบิกว่ า มานาม มีความหมายว่ า ที่น อน ในสมัย
เมื่อต้ นศตวรรษที่ผ่านมา เมืองมานามา เป็ นเมืองท่ าที่ใ กล้ ที่สุดสาหรั บชาวประมงที่มีอาชี พดาน้าหาไข่ มุก และจุดที่พัก
ระหว่ างทางของเหล่ าลูกเรื อบรรทุกสิ นค้ าที่ขนสิ นค้ าจากประเทศอินเดียไปยังทวีปแอฟริ กา ต่ อมาเมื่อต้ นปี 1932 มีการขุด
พบบ่ อน้ามันในเมืองมานามา ส่ งผลให้ เศรษฐกิจเจริ ญรุ่ งเรื อง จนเป็ นที่สนใจของนักลงทุนและนักธุรกิ จอย่ างมากมาย
เมืองมานามาได้ รับการยกย่ องให้ เป็ นหนึ่งในประเทศที่เป็ นมิตรมากที่สุด และได้ รับการยกย่ องว่ าบาห์ เรนเป็ นประเทศที่ยัง
รั กษาวัฒนธรรมและมรดกด้ านอื่นๆของชาวอาหรั บเอาไว้ ได้ อย่ างสมบูรณ์ บาห์ เรน ปกครองโดยมีกษัตริ ย์แห่ งราชวงศ์ อัล
คาลิฟา เป็ นประมุขสู งสุ ด เศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาการส่ งออกน้ามันและไข่ มุก บาห์ เรนมีลักษณะแตกต่ างจากประเทศ
อื่นในอ่ าวเปอร์ เซี ย เนื่ องจากเป็ นเกาะอยู่ในอ่ าวเปอร์ เซี ยจานวน 33 เกาะ เกาะใหญ่ คือ Bahrain Island เกาะต่ างๆของ
บาห์ เรนจะอยู่ทางตอนเหนื อของกาตาร์ และมีซาอุดิ อาระเบียอยู่ด้านตะวันตก นาท่ านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติบาห์ เรน
(Bahrian National Museum) พิพิธภัณฑ์ ที่ประกอบไปด้ วยห้ องนิ ทรรศการต่ างๆ ที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์ ของบาห์ เรน
จากยุคหินที่ผ่านอารยธรรมโบราณจนถึ งยุครุ่ งเรื องด้ านน้ามัน ได้ เวลานาท่ านชมสิ่ งก่ อสร้ างเก่ าแก่ คือ ป้ อมปราการอา
รั ด (Arad Fort) สร้ างสมัยศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู่ใกล้ กับสนามบินนานาชาติแห่ งบาห์ เรน ป้ อมแห่ งนี้เชื่ อกันว่ าสร้ างเพื่อ
ป้ องกันนักเดินเรื อต่ างชาติเข้ ามารุ กรานบาห์ เรนในสมัยโบราณ จากนั้นนาท่ านชม King Fahd Causeway ทางด่ วนที่
เชื่ อมประเทศซาอุดิอาราเบีย กับบาห์ เรน เริ่ มทาการสารวจเพื่อสร้ างเส้ นทางในปี 1968 แต่ เริ่ มสร้ างในปี 1981-1986 และ
ได้ ทาพิธีเปิ ดใช้ สะพานเป็ นทางการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 1986 สะพานนี้สร้ างโดยเงินสนับสนุนของ Khli Fah Ibn
Sulman ความยาวของสะพาน 26 กิโลเมตร ความกว้ างของถนน 25 เมตร

ค่า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

พัก

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พัก Park Regis Lotus Hotel Manama**** หรื อเทียบเท่ า

DAY
10

เช้ า รั บประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่ านชม มัสยิด เอล เฟท (Al Fateh) เป็ นมัสยิดที่ใหญ่ ที่สุด สามารถจุคนที่จะมาแสวงบุญได้ ถึง 7,000 คนต่ อวัน นาท่ าน
ผ่ อนคลายบรรยากาศริ มทะเลย่ าน Corniche Al Fateh ท่ านจะได้ชมวิวทะเล และตึกทันสมัยของเมืองมานามา นาท่ าน
เที่ยวชมความยิ่งใหญ่ ของเมืองมานามา ราชอาณาจักรบาห์ เรน ซึ่ งมีสิ่งก่ อสร้ างที่น่าสนใจหลายอย่ าง ไม่ ว่าจะเป็ นบาห์ เรน
เวิลด์ เทรด เซ็ นเตอร์ หรื อบาห์ เรน ไฟแนนเชียล ฮาร์ เบอร์ ก และอาคารที่มีรูปทรงแปลกตา แต่ ที่น่าสนใจคืออาคาร Murjan
Tower คาดว่ าเป็ นอาคารที่สูงที่สุดในโลกคือ 3,281 ฟุต

กลางวัน รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
บ่ าย

นาท่ านชม ต้ นไม้ แห่ งชี วิต (Tree of life)

เป็ นต้ นไม้ ต้นเดียวในเขตทะเลทราย จากนั้นนาท่ านแวะถ่ ายรู ปกับสั ญลักษณ์ ของมานามา คือ บัป อัล บาห์ เรน (Bab Al
Bahrain) ประตูเมืองเก่ าแก่ ที่สร้ างสมัยอังกฤษปกครองบาห์ เรน ออกแบบโดยสถาปนิกชื่ อ เซอร์ ซาล์ ล เบลเกฟ ในปี
1945 บัป อัล บาห์ เรน เดิมเป็ นย่ านทาเนียบรั ฐบาล สร้ างเห็นวิวทะเล ศิลปะของตัว อาคารศิลปอิสลามดั้งเดิมของเมื อง
มานามา ได้ เวลานาท่ านเดินทางสู่ ตลาดเก่ า (Manama Souq) ตั้งอยู่ใกล้ กับ Bab Al Bahrain ซึ่ งสองข้ างทางจะเต็มไป
ด้ วยร้ านขายสิ นค้ าพื้นเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นเครื่ องเทศ พรม ผ้ า ถั่วประเภทต่ างๆ ในราคาที่นักท่ องเที่ยวสามารถต่ อรองได้ แต่
ต้ องใช้ เงินสกุลของบาห์ เรนคือ ดินาร์ สิ นค้ าที่นักท่ องเที่ยวนิยมคือไข่ มุก ซึ่ งเป็ นมุกแท้ และมีชื่อเสี ยงในกลุ่มประเทศ
อาหรั บ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

19.30 น. นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินบาห์ เรน เพื่อทาการเช็ คอินและเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
22.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติบาห์ เรน สู่ กรุ งเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ GF 152

DAY
11

09.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เลือกวันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่

เด็ก

(พักคู่)

(พักเดี่ยว)

(พัก 3)

(มีเตียง)

1ต.ค.62 - 11ต.ค.62

159,999฿

169,999฿

149,999฿

139,999฿

15ต.ค.62 - 26ต.ค.62

169,999฿

179,999฿

159,999฿

149,999฿

3พ.ย.62 - 14พ.ย.62

169,999฿

179,999฿

159,999฿

149,999฿

6พ.ย.62 - 17พ.ย.62

159,999฿

169,999฿

149,999฿

139,999฿

14พ.ย.62 - 25พ.ย.62

169,999฿

179,999฿

159,999฿

149,999฿

8ธ.ค.62 - 19ธ.ค.62

169,999฿

179,999฿

159,999฿

149,999฿

19ธ.ค.62 - 30ธ.ค.62

169,999฿

179,999฿

159,999฿

149,999฿

4ม.ค.63 - 15ม.ค.63

169,999฿

179,999฿

159,999฿

149,999฿

12ม.ค.63 - 23ม.ค.63

169,999฿

179,999฿

159,999฿

149,999฿

1ก.พ.63 - 11ก.พ.63

169,999฿

179,999฿

159,999฿

149,999฿

15ก.พ.63 - 26ก.พ.63

169,999฿

179,999฿

159,999฿

149,999฿

สอบถามเพิ่มเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227 (Call center)
Email : wisdomworldandtravel@gmail.com

Line : wisdomworld.1

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์
อัตราค่ าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่ องบินสายการบินกัลฟ์ แอร์ (GF) เดินทางไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าตั๋วเครื่ องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาหรับนาเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
ค่ามัคคุเทศก์ผ้ชู านาญเส้ นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมน้ามันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทาการจอง
ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุใน
วงเงินไม่เกิน ท่านละ 2,000,000 บาท(ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่ง
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว (เป็ นหน้ าที่ของผู้เดินทางในการจัดทาเอง)
ค่าทิปสาหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าปรับ สาหรับน้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้

