
 

 

รหัสทัวร WCT1902763 
ทัวรกาตาร โดฮา ตะลุยทะเลทราย 5 วัน 3 คืน (QR) 
เวสตเบย – เดอะเพิรล กาตาร – เกบ็ภาพกับอนุสาวรียไขมุก –  
น่ังรถ WD ตะลุยทะเลทราย - ซุก วากิฟ – มสัยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD 
WAHHAB - หมูบานวัฒนธรรมกาตารา  - VILLAGGIO MALL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที1่ สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา – ชมเมือง – อนุสาวรียไขมุก  
05.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิเคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย  

(เคานเตอร P / Q) เจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก ดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ัง
บนเครื่อง 

08.05 น. ออกเดินทางสูสนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร เที่ยวบินที่ QR 827 
11.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด ประเทศกาตาร (เวลาทองถิ่น ชากวา

ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 
(นักทองเที่ยวชาวไทยไดรับการยกเวนการขอวีซา สามารถพํานักในกรุงโดฮาได 30 วัน) 
นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสู “เขตเวสตเบย” 
(WEST BAY DISTRICT) เขตศูนยกลางทางเศรษฐกิจของกาตาร ที่เต็มไปดวยแหลง
ทองเที่ยวมากมาย ใหทานเก็บภาพตึกระฟ�ามากมาย เชน ตึกเวิลดเทรดเซนเตอรโดฮา 
(WORLD TRADE CENTER DOHA , ตึกอัล บิดดา (AL BIDDA TOWER) , ตึกอัล 
ดาฟนาร (AL DAFNA) , ตึกดารีน (DAREEN TOWER) รวมถึงโรงแรมตางๆ ซึ่ง
นอกจากน้ียังมตึีกที่เปนที่ทําการของรัฐบาลดวย จากน้ัน นําทานเดินทางสู “เดอะเพิรล 
กาตาร” (THE PEARL QATAR) โครงการระดับเมกาโปรเจคตการสรางเมืองใหม โดย
การถมพ้ืนที่ทะเลออกไป ครอบคลมุพ้ืนที่กวา 4 ลานตารางเมตร ลกัษณะจะคลาย
โครงการ THE PALM ของดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ยานเดอะเพิรล เปน
ยานท่ีอยูอาศัยและโรงแรมหรูที่สรางขึ้นมาบนพ้ืนที่กวางขวาง เต็มไปดวยแหลงรวม
รานคา สินคาแบรนดเนม รานกาแฟ ทาวเฮาส รานอาหารตางๆ ท้ัง อิตาลี สเปน จนถงึ
อาหารจีน บางจุดของเดอะเพิรลมีการจัดทําบานเรือนใหมีลักษณะคลายกับเวนิส อาคาร
ตกแตงดวยสีสันสวยงาม  นําทานเก็บภาพกับ “อนุสาวรียไขมุก” (THE PEARL 

MONUMENT) อนุสาวรียที่เปนสัญลักษณของประเทศกาตาร (QATAR) ซึ่งแสดงถงึ
การคาขายไขมุกในอดีตกอนท่ีประเทศกาตารจะคนพบน้ํามัน ผานชม THE CORNICE   
เปนจุดชมวิว  ท่ีสามารถเห็นเมืองไดอยางชัดเจน เมื่อพระอาทิตยเร่ิมตกดิน ตึกอัน
ทันสมัยเร่ิมเปดไฟเปนสีสันสวยงามยามค่ําคนื  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :           CHAIRMEN HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 



 

 

วันท่ี2 น่ัง 4WD สูทะเลทราย – ซุก วากิฟ 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางไปทัวรทะเลทราย  (DUNE SAFARI & BBQ) (อยาลืมเส้ือแจ็คเกต 

แวนตากันแดด รองเทาฟองน้ําติดตัวไป
ดวย) นําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 
4 ลอ) ไปทัวรทะเลทราย ทานจะได
สนุกสนาน  และต่ืนเตนไปกับ
ประสบการณอันแปลกใหม น่ังรถตะลุยไป
บนเนินทรายทั้งสูงและต่ําสลับกันไป
(SAND DUNE) ทานท่ีเมารถ กรุณาทาน
ยาแกเมาลวงหนาอยางนอยครึ่งช่ัวโมง หรือควรแจง หัวหนาทัวรใหทราบกอนไปทัวร
ทะเลทราย ทางทัวรจะไมรับผิดชอบ และไมอนุญาตใหผูที่เปนโรคหวัใจขั้นรุนแรงน่ังรถ
ไป โดยเด็ดขาด ใหทานพักผอนภายในแคมป�กระโจมแบบอาหรับ เพลิดเพลินไปกับ
กิจกรรมมากมายใหทานไดเลือกทํา ไมวาจะเปน SAND BOARDING ใหคุณไดสไลด
ลงมาตามเนินทรายที่มคีวามสูงมากกวาตึก4ช้ัน ขับรถตะลุยเนินทราย ขี่อูฐ การเพนท
มือแบบอาหรับ (HENNA TATTOO) ใหคุณไดพักผอนอยางเต็มที่  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แคมป�ทะเลทราย 
บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู “ซุก วากิฟ”  (SOUK WAGIF) ตลาดพ้ืนเมือง

วากิฟ เปนสถานที่เกาแกท่ีมีอายุอยาง
นอย 100 ป เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญของกาตาร ในอดีต ซกุ วากิฟ เปน
จุดแลกเปลี่ยนสินคาพ้ืนเมืองและสัตว
ตางๆ ระหวางชาวเบดูอินและชนชาว
พ้ืนเมือง ตลาดแหงน้ีเปนตลาดที่มช่ืีอเสียง
ในฐานะที่เปนที่ต้ังของรานอาหารจาก
ประเทศอาหรับตางๆ และไดแบงโซนขายของเปนสัดสวน ไมวาจะเปนเส้ือผา 
เครื่องประดับ ของท่ีระลึก เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง ภาพเขียน อุปกรณตกแตงบาน และ
ทองคํา 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก :           CHAIRMEN HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 
 
 



 

 

วันที3่ พิพิธภัณฑศิลปะอิสลาม – มัสยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB
หมูบานวัฒนธรรมกาตารา – VILLAGGIO MALL  

เชา บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม “พิพิธภณัฑศิลปะอิสลาม” 
(MUSEUM OF ISLAMIC ART) (ดาน
นอก) จัดตัง้ขึ้นเมื่อป 2551 ภายใตการ
ดูแลของ QATAR MUSEUM 
AUTHORITY เปนพิพิธภัณฑท่ีรวบรวม
ผลงานศิลปวัฒนธรรมอิสลาม อาทิ 
เอกสารทางประวัติศาสตร อัญมณี วัสดุ
เคร่ืองใช ท่ีทําจากเหล็ก แกว ไม งาชาง หิน ส่ิงทอ โดยรวบรวมจากประเทศตางๆ ท่ีนับ
ถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะจากอียิปต 
อิหราน อิรัก ตุรกี อินเดีย และประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง นอกจากโบราณวตัถุ
แลวตัวอาคารยังออกแบบดีไซนสวยงาม  
จากน้ัน นําทาน เดินทางสู “มัสยิด IMAM 
MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB” 
เปนมัสยิดประจําชาติกาตาร  และเปน
มัสยิดท่ีมีขนาดใหญทีสุ่ดในกาตาร ถูกสรางข้ึนเมื่อป 2554 โดยต้ังอยูบนพ้ืนท่ี 
175,164 ตารางเมตร  รปูแบบของมัสยิด IMAM MUHAMMAD IBN ABD AL 
WAHHAB เปนการผสมผสานของวัฒนธรรมอาหรับรวมสมัย ซึง่เปน LANDMARK 
สําคัญของกาตารท่ีต้ังอยูในใจกลางกรุงโดฮา ประเทศกาตาร 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบอาหรับ 
บาย นําทานเดินทางสู “หมูบานวัฒนธรรมกาตารา”  (KATARA CULTURAL VILLAGE) 

(ดานนอก)หมูบานวฒันธรรมแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของกรุงโดฮา ภายในหมูบาน
ประกอบดวยโรงละครกลางแจงขนาดใหญ 
โรงดนตรีออรเคสตรา สมาคมและชมรม
ศิลปะตางๆ รานอาหารนานาชนิด ตลาด
ทองถ่ินจําลอง ดานในมีงานจัดแสดงมากมาย 
ลานจัดแสดงงานน้ัน สรางคลายโคลอสเซียม 
และไฮไลทของที่น่ีคือหอคอยนกพิราบ ซึ่ง
เปนหอคอยท่ีเจาะรูใหนกพิราบเขามาอยู
อาศัย ที่รวบรวมการดําเนินงานดาน



 

 

วัฒนธรรมท่ีสําคัญของกาตารและโลกอาหรับ สําหรับหมูบานแหงน้ียังใชเปนสถานที่จัด
งานและนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรมตลอดท้ังป อิสระใหทานเดินเลนตาม
อัธยาศัย   
นําทานเดินทางสู VILLAGGIO MALL เปน
หางสรรพสินคาที่ต้ังอยูใน ASPIRE ZONE 
ทางฝم�งตะวันตกของเมืองโดฮาซึ่ง ต้ังอยูบน
ถนน AL WAAB ระหวาง HYATT และ 
SPORT CITY และมีรานคากวา 200 แหง
รวมถึงแบรนดท่ีมช่ืีอเสียง ดานในตกแตง
สไตลอิตาลี จุดเดนคือเพดานท้ังหมดเปนรปู
ทองฟ�า  อิสระใหทานชอปปم�งและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย อาทิ ARMANI 
EXCHANGE , CHARLES&KEITH , GAP , H&M , LACOSTE , SUPERDRY , 
TOMMY HILFIGER , TOP SHOP , VICTORIA’S SECRET , ZARA , ALDO , 
GEOX , HUSH PUPPIES , SWATCH , TISSOT , SKECHER , MONT 
BLANC ฯลฯ 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พัก :           CHAIRMEN HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 
วันที4่ ชอปปم�ง MALL OF QATAR – สนามบินโดฮา   
เชา บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสู MALL OF QATAR  

หางสรรพสินคาที่ใหญท่ีสุดในประเทศกาตาร 
ดวยพื้นท่ีขนาด 1,750,000 ตารางฟุต 
ภายในประกอบดวยรานคา 
แบรนดเนม ช้ันนํากวา400 รานรวมถงึ
ภัตตาคาร รานอาหารช้ันนําของโลกที่รวมอยู
ภายในหาง ซึ่งตัวหางตัง้อยูติดกบัสนามกีฬาที่
ใชจัดฟุตบอลโลก 2022 อิสระใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย กับรานคามากมาย
ภายในหางสรรพสินคาแหงน้ี อาทิ ABERCROMBIE&FITCH , ADIDAS , ADIDAS 
ORIGINAL , ARMANI EXCHANGE , AL JABER WATCHES , AL MUFTAFH 
JEWELLERY , BVLGARI , CALVIN KLEIN , DKNY , ESCADA , FOOT 
LOCKER , KIPLING , MANGO SAMSONITE ฯลฯ 

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางกลับเขาสูสนามบิน 
18.15 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินกาตาร เท่ียวบินที่ QR 826 

 
วันที5่ สนามบินสุวรรณภูม ิ
05.00 น. เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ :  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 

อากาศ การจราจร การลาชาของสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ จะ
คํานึงถึงความเปนไปได ความเหมาะสม และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ  

 
 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี 
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี 
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 
18-22 ก.ย. // 02-06 ต.ค. // 
 19-23 ต.ค. // 20-24 พ.ย. //  

30 พ.ย.-04 ธ.ค. // 07-11 ธ.ค. 2562 
15-19 ม.ค. // 29 ม.ค.-02 ก.พ.2563 

21,900 21,900 21,900 5,500 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-กรุงเทพฯ   
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง ซึ่งกฎหมายไม
อนุญาตใหพนักงานขับรถ ขับเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรู และคอยดูแลอํานวย
ความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 ทาน  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) **
หากทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปหรือกลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเด่ียว
เพิ่ม 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาทิปคนขับรถวันละ 5 ยเูอสดอลลาร/วัน/ทาน  
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท/วัน/ทาน  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการ
สูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา
หองพักสําหรับทุกทาน)  

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 24,900 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข
ตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก

ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชใน
การเดินทางมาสนามบิน ทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ี
จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลและกรุปที่ตองการันตมีัดจํากบัสายการบิน หรือ กรุปที่มกีารการันตคีามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันข้ึนไป -  เก็บคาใชจาย 10,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 


