Chill Sun… Sand

วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ –มัสกัต (-/-/)
11.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โมมานแอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ของ
บริษัทคอยต้อนรับ
14.35 น.
เหินฟ้าสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air) เที่ยวบินที่ WY-812

17.25 น.
ค่่า
วันที่สอง
เช้า

ถึงสนามบินกรุงมัสกัต เมืองหลวงของประเทศโอมาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสู่โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
มัสยิดสุลต่านกาบูส-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-ป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts- Opera
House-ตลาดมูตรา (B-L-D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
มัสยิดสุลต่านกาบูส (Sultan Qaboos Grand Mosque) มัสยิดแห่งนี้ได้รับการการขนานนามว่าเป็น
มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับ ภายนอกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบมัสยิดอิสลาม มีลักษณะ
เป็นโดมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมที่มั่นคง ยิ่งใหญ่ โอ่งโถง และสวยงาม โดยรอบปลูกต้นไม้ และดอกไม้ประดับ
อย่างรมรื่น ภายในโถงกลางมีพรมทอมือไร้รอยต่อ ลวดลายวิจิตรงดงามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของ
โลก โดยใช้เวลาทอกว่า 4 ปี และโคมไฟระย้า ความสูง 14 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประดับอยู่
กลางโถงละหมาด เชื่อว่าใครได้ก้าวเข้ามายังมัสยิดกาบูสแห่งนี้ต้องพบกับเพราะความยิ่งใหญ่อลังการ และ
ความสวยงามแบบที่ชมยากจริงๆ
จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (Bait Al Zubair Museum) เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al
Zubair และต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับ

สิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายอัน เก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความ
ร่่ารวยทางวัฒนธรรมและ ประเพณีของชนชาติโอมาน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทาง ชมป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 และตั้งอยู่ที่ท่าเรือ
เมือง Old Muscat ในตอนเหนือของประเทศโอมาน ป้อมทั้งสองถูกสร้างโดยชาวโปรตุเกสเพื่อปกป้อง
ท่าเรือ Al Jalali ตั้งอยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางด้านตะวันออกของท่าเรือขณะที่ Al Mirani อยู่บนโขดหิน
โผล่ออกมาทางฝั่งตะวันตก เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูจากทางทะเล

น่าท่านเดินทางชม Royal Opera House แห่งนครมัสกัต (Muscat) ตั้งอยู่บริเวรถนนแห่งศิลปะดนตรี
และวัฒนธรรมของโอมาน สร้างโดยค่าสั่งของ สุลต่าน Sultan Qaboos แห่งโอมาน เริ่มสร้างในปี 2007
และสร้างเสร็จในปี 2011 The Royal Opera House Muscat มีความจุสูงสุด 1,100 ที่นั่ง ประกอบด้วย
โรงละคร, ห้องชมดนตรี, สวนที่สวยงาม, ตลาดศิลปะ, ร้านอาหารระดับสูงและ ศูนย์รวมศิลปะและดนตรี
โอเปร่าเฮ้าส์แห่งนี้ สร้างโดย สถาปัตยกรรมแบบอิสลามผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก หรือของฝากต่างๆของประเทศโอมาน ณ ตลาดมูตรา เป็นหนึ่งใน
ตลาดอาหรับที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือใจกลางเมืองเก่า (Old Muscat)

ค่่า
วันที่สาม
เช้า

สถาปัตยกรรมตัวตลาดเป็นแบบอาหรับร่วมสมัย มุงหลังคาไม้และติดหน้าต่างกระจกสีสันสดใส ที่นี่เต็มไป
ด้วยร้านค้าของโบราณ ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องเทศ รวมถึงร้านกาแฟและคาเฟ่เล็กๆ ใครอยากสัมผัส
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการซื้อขายแบบดั้งเดิมของโอมานต้องห้ามพลาดมาเดินช้อปเดิมชมและลองชิม
อาหารท้องถิ่นที่นี่ ตลาดมูตราเปิดบริการทุกวัน โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาคือ 08.00 – 13.00 น. และ
เวลา 17.00 – 21.00 น. แต่ในวันศุกร์จะเปิดแค่ช่วงเย็นตั้งแต่ 17.00 – 21.00 น.
จากนั้นน่าท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม............ ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หุบเขาวาดิ บานิ คาลิด-ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) (B-L-D)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางจากมหานครมัสกัต (Muscat) และมุ่งหน้าสู่หุบเขาที่งดงามที่สุดในโอมาน หุบเขาวาดิ บานิ
คาลิด (Wadi Bani Khalid) เดินทางผ่านเทือกเขาฮาจาร์ (Hajar) และเพลิดเพลินไปกับการชมสระน้่า
และโขดหินในหุบเขา

วาดิบานิคาลิด (Wadi Bani Khalid) โอเอซิสที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสวยน้่าสีเขียว
มรกตที่ไหลเข้าสู่หุบเขาแห่งนี้ และสระน้่าขนาดใหญ่ที่ประดับประดาไปด้วยโขดหินจากธรรมชาติมากมาย
จนออกมาเป็นภาพอันสวยงามและน่าประทับใจ จากนั้น คุณจะได้ออกไปตะลุยเนินทรายที่ ทะเลทราย
วาฮิบา (Wahiba Desert) ซึ่งคุณจะได้รับความรู้สึกราวกับว่าก่าลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Mad Max!
เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค
ก่อนจะเดินทางไปยังหมู่บ้านมูไดริบ
(Mudairib) เพื่อชมวิถชีวิตของชาวทะเลทราย รู้สึกถึงความตื่นเต้นเร้าใจกับการขี่รถตะลุยเนินทรายที่
ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Sands) สัมผัสวิถีชีวิตของชาวทะเลทรายในอาหรับ ด้วยการเยี่ยมชมหมู่บ้าน
ชาวอาหรับ

ค่่า
วันที่สี่
เช้า

จบทริปการเดินทางที่แสนประทับใจนี้ด้วยบรรยากาศ พระอาทิคย์ลับขอบฟ้า โดยมีฉากเป็นทะเลทราย ที่
สวยงาม จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองมัสกัต
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นน่าท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม............ ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
ล่องเรือชมปลาโลมา- Muscat Grand Mall (B-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

ล่องเรือชมปลาโลมา คุณจะเพลิดเพลินไปกับวิวชายฝั่งอันสวยงามของอ่าวโอมาน ไปยังจุดชมปลาโลมา
ปลาโลมาแหวกว่างลากผ่านเกลียวคลื่นกระโดดน้่าเล่น นับเป็นภาพที่หาดูได้ยากเป็นอย่างมาก การชม
ปลาโลมาของเรานี้
เราจะพยายามรบกวนถิ่นอาศัยของปลาโลมาให้น้อยที่สุดเพื่อให้ปลาโลมารู้สึก
ปลอดภัยและยังคงอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่เดิมอย่างสันติสุขต่อไป ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ ท่ามกลางฝูง
ปลาโลมาและทิวทัศน์อันสงบนิ่งของเช้านี้ที่คุณจะประทับใจจนลืมไม่ลง

จากนั้นน่าท่านเดินทางกลับสู่เมืองมัสกัต
Muscat Grand Mall

เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก

และของที่ระลึกต่างๆ

เที่ยง
21.20 น.
วันที่ห้า
06.20 น.

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเหลือกเดินซื้อของฝาก สมควรแก่ เวลาน่าท่านเดินทางสู่
สนามบินกรุงมัสกัต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางจากกรุงโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) เที่ยวบินที่ WY817
กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

วันเดินทาง
25-29 กันยายน 62
10-14 ตุลาคม 62
19-23 ตุลาคม 62
06-10 พฤศจิกายน
62
20-24 พฤศจิกายน
62
05-09 ธันวาคม 62
06-10 ธันวาคม 62
25-29 ธันวาคม 62
25 ธ.ค.-02 ม.ค.
63
30 ธ.ค.-03 ม.ค.
63

อัตราค่าบริการ | 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
ผู้ใหญ่พัก 2-3 เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
ท่าน
42,888 บาท
41,888 บาท
40,888 บาท

11,000.-

42,888 บาท

41,888 บาท

40,888 บาท

11,000.-

42,888 บาท

41,888 บาท

40,888 บาท

11,000.-

43,888 บาท

42,888 บาท

41,888 บาท

11,000.-

47,888 บาท

46,888 บาท

45,888 บาท

12,000.-

พักเดียว

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ า บั ต รโดยสารโดยเครื่ อ งบิ น ไป-กลั บ พร้ อ มคณะ ชั้ น ประหยั ด (Economy Class) ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลง
(Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 ค่าภาษีน้่ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Oman Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีน้่าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท่าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยค่านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค่านึงถึ ง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อ่านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดิน ทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครอง
อาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนือ จากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าท่าหนังสือ เดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม
 เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่
คอยบริการเราโดยประมาณ 35 USD หรือประมาณ 1,120 บาท ต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 12 USD)
พนักงานขับรถในท้องถิ่น ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 8 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5 วัน เท่ากับ 15 USD)

รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่า
นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือ หนั งสื อเดินทางต่ างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตรา
ค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอค่าแนะน่าในการยื่นค่าร้องขอวีซ่า
 อัตราค่าเข้าห้องน้่าจุดแวะพักรถระหว่างเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ 1-2 ลีล่า /1ห้องน้่า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาท่าน
ละ 15,000 บาท ภายใน 1 วัน ครึ่ง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท่าจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจ่า ส่วนนี้
ภายในวันที่ 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจ่าตามเวลา
ที่ก่าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ่าเป็ นต้องเช็คที่ว่างและท่าจองเข้ามาใหม่อีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ที่ท่ารายการจองเข้ามาตามล่าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจ่านวนจ่ากัด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท่าในวันเวลาท่าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท่าการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเย่ น ต์ ต้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื่ อ น หรื อ เปลี่ ย นแปลง การเดิน ทาง
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด่าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน

โดยแนบหนั งสื อมอบอ่ านาจประกอบ (กรณี ด่ าเนิ น การแทนผู้ เดิ นทาง) พร้ อมหลั กฐาน ได้ แ ก่ ใบเรี ย กเก็บเงิน
หลักฐานการช่าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส่าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ
อ่านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น่าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริ ง
มากกว่ากาหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด **
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช่าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน่าเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส่ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น **
3.
การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ่าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล่า Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ า
กรณีใดๆก็ตาม
4.
ส่าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ่าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ่านวน 25 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม
จ่านวนที่ก่าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส่าหรับประเทศที่ไม่มี วีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส่าหรั บ
ประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช่าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนั กท่องเที่ยว
ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก่าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด่าเนินการต่อไป
5.
ในกรณีที่ลูกค้าด่าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช่าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่ าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด โดยค่านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ
6.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท่าในวันเวลาท่าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท่าการของทางบริษัท

