
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAND GEORGIA 10 DAYS 7 NIGHTS GTTGEOARM20001 

Exploring Saudi Arabia 9 Days  
With Kanjana Hongthong 
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219,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highlight ! 
➢ Special Trip ทริปพิเศษ ! เฉพาะช่วงเดินทางวนัที่ 1-9 ต.ค. ร่วมเดินทางกบั กาญจนา หงษ์ทอง นกัเขียน 

Influencer และนกัจดัการรายการช่ือดงั 
➢ สัมผสักบัประสบการณ์หลากหลายรสชาติในการเดินทางทอ่งเที่ยวคร้ังน้ี ทั้งการเดินทางดว้ยรถบสั รถแวน 

รถ 4WD และ รถไฟความเร็วสูง 
➢ พกัโรงแรม 4+5 ดาว 

➢ รวมไฟลท์บินภายในให ้1 เที่ยวบิน 

➢ สัมผสัประสบการณก์ารนัง่รถไฟความเร็วสูงทีท่นัสมยั จากเมืองเมดินา สู่เมืองเจดดาห ์

➢ ชมพระราชวงัประวติัศาสตร์มูรบับา (Murabba Palace) เป็นหน่ึงในสถานทีส่ าคญั 

ทางประวติัศาสตร์ที่โดดเด่นของริยาดห์  
➢ ชม ป้อมปราการมาสมคั (Masmak) ภายนอกที่เป็นอิฐโคลนและดินเหนียว เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ ่

➢ ถ่ายรูปกบั คิงดอมเซ็นเตอร์ (Kingdom Center Tower) เป็นหอคอยที่มีความสูงและเป็นจุดศูนยก์ลาง
แห่งเมอืง 

➢ ชมถ ้าจาบาลแห่งอลั คาราห ์( Jabal Al Qarah)                     
➢ ชมโอเอซิสอลัอสัฮา เป็นพื้นที่โอเอซิสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการวางระบบชลประทานเป็นอยา่งดี 

➢ เดินเล่นชมสินคา้ ณ ตลาดซุก อลั ไกซารียา (Souq Al Qaisariya) เป็นตลาดเก่าแกท่ี่สุดในราชอาณาจกัร 
ดว้ยเขาวงกตที่มีร้านคา้มากกว่า 7,000 ตร.เมตร 

➢ ถ่ายรูปกบั มสัยิดของท่านศาสดามูฮมัหมดั (Prophet’s Mosque) เป็นหน่ึงใน มสัยิดทีม่ีขนาดใหญท่ี่สุด
ในโลก เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิรองจากมสัยิดใหญ่แห่งมกักะห์ในศาสนาอิสลาม  

➢ ชมพพิิธภณัฑอ์ลัเมดินา (Al Medina Museum) เป็นพิพิธภณัฑซ่ึ์งจดัแสดงมรดกและประวติัศาสตร์
ของอลัเมดินา 

➢ ชมโบราณสถานทางประวติัศาสตร์ หมู่บา้นอลั อูลา (Al Ula Heritage Village)   

ราคาเพียง  

ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นรฐัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุบนอาณาบริเวณกวา้งขวางในคาบสมทุรอาหรบั ในเอเชียตะวนัตกเฉียง
ใต้มีพืน้ท่ีกว้างใหญ่ประมาณ 2,149,690 ตารางกิโลเมตร และเป็นอันดับท่ีสองในโลกอาหรับรองจากประเทศแอลจีเรีย 
ซาอุดีอาระเบียมีพรมแดนติด ประเทศจอรแ์ดน และ"อิรกั"ทางเหนือ ประเทศคูเวตทางตะวันออกเฉียงเหนือ  บาหเ์รนและ
สหรฐัอาหรบัเอมิเรตสท์างตะวันออก ประเทศโอมานทางตะวนัออกเฉียงใต ้และประเทศเยเมนทางใต ้เป็นประเทศเดียวท่ีมี
ชายฝ่ังติดทัง้ทะเลแดงและอ่าวเปอรเ์ซีย 
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➢ ชม หินชา้ง หรือ จาบาล อลัฟิล (Elephant Rock /Jabal A lFil) เป็นส่ิงมหศัจรรยท์างธรณีวิทยา 
➢ ถ่ายรูปวิวมุมสูงของ เมืองอลั อูล่า (Al Ula) ณ จุดชมวิว Harrat Viewpoint บนยอดภูเขาไฟโบราณ  
➢ ชม เฮกร้า (Hegra) เป็นหน่ึงในโบราณสถานของอาณาจกัรนาบาเทียน สวยงามคลา้ยนครเพตรา  
➢ ถ่ายรูปกบั Maraya Concert Hall ออกแบบสร้างดว้ยกระจกทั้งหลงั เป็นหน่ึงแลนดม์าร์กกลาง

ทะเลทรายทีสุ่ดเก๋ 

➢ ชมเขตเมืองเก่าเจดดาห์อลั บาลดั (Al-Balad) ก่อตั้งข้ึนในศตวรรษที ่7 และเป็นศูนยก์ลางของเจดดาห์ใน
อดีต 

➢ ชม ประตูสู่มกักะห ์(Mecca Gate) ตั้งอยูด่า้นนอกเมอืงเจดดาห ์บนถนนสู่นครศกัดสิ์ทธ์ิเมืองมกักะห ์ 
➢ ชมพพิิธภณัฑเ์ทยาบตั (Al Teyabat Museum) พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีน าเสนอบทเรียนประวติัศาสตร์ที่มชีีวิต

เก่ียวกบัรากฐานของเจดดาห์  
➢ ชม ถนนเลียบทะเล (Corniche) ภูมิทศัน์ทีส่วยงามของเมอืงเจดดาห ์เป็นสถานที่เพื่อสังสรรคแ์ละ

นนัทนาการอยูเ่สมอ มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านคา้หลากหลาย 

➢ ชมน ้าพุกษตัริยฟ์าฮดั (King Fahad’s Fountain) ที่เป็นน ้าพุทีสู่งที่สุดในโลกพุ่งสูงกว่า 305 เมตร
มองเห็นไดจ้ากเกือบทุกมุมทัว่เมอืงและตอนกลางคืนจะสว่างจา้ไปดว้ยแสงสีที่สวยงาม 

 

 

วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ -  รยิาดห ์

21.00 น.        คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน ซาอุเดีย แอรไ์ลน ์  ชั้น  4  แถว  L  
ประตู  6 

 

 

ก าหนดวันเดินทาง 

กันยายน 17-25 ก.ย. 2565 219,900.- 

ตุลาคม 1-9 ต.ค. 2565 
ทริปร่วมกับ กาญจนา หงษท์อง  

219,900.- 

พฤศจิกายน 19 -27 พ.ย. 2565 219,900.- 

ธนัวาคม 3 – 11 ธ.ค. / 24 ธ.ค. 2565 -1 ม.ค. 2566 219,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วันบิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 2 กรุงเทพฯ ริยาดห ์ BKK - RUH SV 847 00.15 – 03.15 

วนัท่ี 4 ริยาดห ์ เมดิน่า RUH - MED SV 1465 19.15 – 20.45 

วนัท่ี 9 เจดดาห์ กรุงเทพฯ JED - BKK SV 844 04.45 – 17.00 



 

 

4 
 

วันท่ีสอง ริยาดห ์ - อดั ดิริยาห ์ - พระราชวังประวัติศาสตรม์ูรบับา – ป้อมปราการมาสมัค -  

สุเหร่า อลัราฮิด – หอคอยคิงดอมเซ็นเตอร-์สุเหล่าใหญ่คิงคาลิด                                                                       

00.15 น. ออกเดินทางสู่ ริยาดห ์ โดยสายการบิน ซาอุเดีย แอรไ์ลน ์  เท่ียวบินท่ี SV 847 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 7.30 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

03.15 น.  เดินทางมาถึง สนามบินคิงคาลิด เมืองริยาดห ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ใหท่้านผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและการศุลกากร 

น าท่านเดินทางเขา้พกัผ่อนท่ีโรงแรม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอดั ดิริยาห ์(Ad Diriyah) อนัเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองดา้น 

ตะวนัตกของริยาดหแ์ละเป็นหน่ึงในแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัมากท่ีสุดในประเทศน้ี 

ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียและเป็นท่ีตั้งของครอบครวัอลัซาอุด ศูนยก์ลาง

ประวติัศาสตรข์องเมืองดิริยาห ์คือ สถานท่ีอลั ทูราอีฟ (At-Turaif) ท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

ของโลกโดยยูเนสโก  ซึ่งไดก้่อตั้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 15 เป็นท่ีนัง่ดั้งเดิมของตระกูลอลั ซาอุด ของ

ซาอุดิอาระเบีย และมซีากปรกัหกัพงัของบา้นอฐิโคลนท่ีเชื่อมต่อกนัดว้ยตรอกแคบ ๆ แห่งน้ีไม่เปิดให้

ประชาชนทัว่ไปเขา้ชม เน่ืองจากไดร้บัการแต่งตั้งจากยูเนสโกในปี 2010 ซึ่งก าลงัถูกเปลี่ยนใหเ้ป็น

ศูนยก์ลางท่ีทนัสมยัซึ่งเต็มไปดว้ยหอศิลป์ พิพิธภณัฑ ์มสัยิด และพื้ นท่ีตลาดการพฒันาพื้ นท่ีใหม่น้ีจะ

ช่วยใหผู้ค้นเดินผ่านซากปรกัหกัพงั ตลอดจนพิพิธภณัฑม์ากมาย และพื้ นท่ีอื่นๆ จะไดพ้บกบัทั้งความ

ทนัสมยัและประวติัศาสตรข์องเมือง ดา้นท่ีทนัสมยัมีคาเฟ่ รา้นอาหาร และรา้นขายของกระจุกกระจิกท่ี

ทนัสมยั 

น าท่านออกเดินทางสู่ พระราชวังประวัติศาสตรมู์รบับา (Murabba Palace) เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญั 

ทางประวติัศาสตรท่ี์โดดเด่นของริยาดห ์วงัแห่งน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริยแ์ละสรา้งขึ้ นในสไตลน์าจ

ดีน ผูเ้ขา้ชมจะไดช้มส่ิงของส่วนตวั ของที่ระลึก และรูปถ่ายของกษัตริย ์รวมถึงการเดินเล่นผ่านสวนท่ี

ตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งลอ้มรอบพระราชวงั นอกจากน้ียงัมีโรลส์-รอยซข์องกษัตริยท่ี์จดัแสดงในปี 

2489 เป็นของขวญัจากนายกรฐัมนตรีวินสตนั เชอรช์ิลลข์ององักฤษ 

น าท่านชม ป้อมปราการมาสมัค (Masmak) อยู่ห่างจาก วังแห่งประวัติศาสตรมู์รบับา โดยใชเ้วลาขบั

รถไม่นาน อดีตกองทหารรกัษาการณ์ซึ่งเคยปกป้องเมืองน้ีมีชื่อเสียงจากภายนอกท่ีเป็นอิฐโคลนและดิน

เหนียว คอมเพล็กซข์นาดใหญ่ในเวลาต่อมาท าหน้าท่ีเป็นคลงัเก็บกระสุน และหลงัจากการจู่โจมโดยอิ

บบินซาอุดในปี 1902 ป้อมปราการน้ีก็ถูกใชเ้ป็นท่ีคุมขงั 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สุเหร่า อลัราฮิด (Al Rajhi Grand Mosque) ซึ่งเป็นสุเหร่าใหญ่ ประจ ากรุงรียาด 

(ไม่อนุญาตใหค้นท่ีไม่ใช่มุสลิมเขา้ไปในสุเหร่าแห่งน้ี) 

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองริยาดห์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

                     น าท่านชมความสวยงามของตวัเมืองดว้ยตึกสูงทนัสมยัหลายตึก น าท่านแวะถ่ายรูปกบั  

                    หอคอยคิงดอมเซ็นเตอร ์(Kingdom Center Tower) เป็นหอคอยท่ีมีความสูงและเป็นจุด 

                    ศูนยก์ลางแห่งเมือง 

                    จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปกบัสุเหล่าใหญ่คิงคาลิด (King Khalid Grand Mosque) สุเหร่าสี            

                    ขาวท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของประเทศน้ี 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี   Radisson Hotel Riyadh Airport หรือเทียบเท่า **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสาม ริยาดห ์– เทือกเขา อลั คาราห ์- อลั โฮฟฟุ                                                            
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาอลั คาราห ์(Al Qarah Mountain) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออก 

ระยะทางห่างประมาณ 330 กม. อลัคาราห ์เป็นเนินเขาท่ีมีความสูงประมาณ 75 เมตร  

น าท่านชมวิวจากมุมสูงบริเวณ Al-Qarah Village Cityscape  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินส ารวจเครือข่ายของถ ้า จาบาลแห่งอลั คาราห ์( Jabal Al Qarah) ท่ีถูกแกะสลกัเสน้ทางคด

เค้ียวท่ีขนาบขา้งดว้ยก าแพงสีน ้าตาลอมเทา และเยี่ยมชม พิพิธภณัฑดิ์นแดนแห่งอารยธรรมเพื่อเรียนรู ้

เกี่ยวกบัประวติัศาสตรเ์ก่าแก่นับพนัปีของพื้ นท่ีน้ี  

น าท่านออกเดินทางกลบัไปยงั โอเอซิสอลัอสัฮา (Al Asha Oasis) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตก                     

เฉียงใต ้ระยะทางห่างประมาณ 10 กม. โอเอซสิอลัอสัฮา เป็นพื้ นท่ีโอเอซิสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมีพื้ นท่ี

ประมาณ 85 ตร.กม.และท่ีแห่งน้ีมีการวางระบบชลประทานเป็นอย่างดี ส าหรบัใหเ้ป็นท่ีอยู่ อาศยัและ

การเพาะปลูกพืชอนัเขียวขจีจากชายฝ่ังอ่าวของซาอุดิอาระเบียแห่งน้ีจึงเป็นตน้แบบของโอเอซิส

ทะเลทรายอนัเขียวชอุ่ม มีการปลูกตน้ปาลม์เป็นจ านวนมากและพรอ้มท่ีจะใหผ้ลิตผล ลูกอิทผลมั

มากกว่า 2.5 ลา้นตน้ และเมื่อเร็วๆ น้ี ภูมิภาคท่ี ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกของยูเนสโก ตั้งแต่

น ้าพุรอ้นและน ้าเย็นไปจนถึงสุเหร่าเก่าแก่ไปจนถึงทิวทศัน์แบบพาโนรามา จะพบว่ามีส่ิงใหส้ ารวจ

มากมายในโอเอซิสอายุ 6,000 ปีแห่งน้ี ซึ่งเป็นประตูสู่คาบสมุทรอาหรบัส าหรบันักเดินทางจาก

ตะวนัออกมาชา้นาน มีประชากรอาศยัอยู่บนพื้ นท่ีแห่งน้ีเพียงรอ้ยละ 18 เท่าน้ัน          
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ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัยงั อลั โฮฟุฟ ( Al-Hofuf) เป็นเมืองหลกัในเขตอลั Ahsa Oasis ใน

จงัหวดัทางตะวนัออกของ ซาอุดิอาระเบีย มีประชากร 858,395 คน  เป็นท่ีรูจ้กักนัว่าเป็นหน่ึงในผูผ้ลิต

อินทผลมัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และส าหรบัตลาดและพระราชวงัเกา่แก่ 

น าท่านเดินชม ตลาดซุก อลั ไกซารียา (Souq Al Qaisariya) เป็นตลาดเก่าแก่ที่สุดในราชอาณาจกัร 

ดว้ยเขาวงกตท่ีมีรา้นคา้มากกว่า 7,000 ตร.เมตร ใหส้ ารวจ ตลาดน้ีถูกสรา้งมาเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่คน

ในทอ้งถ่ินจ านวนมากอา้งว่า มีความเจริญรุ่งเรอืงมานานกว่าศตวรรษแลว้ก็ตาม แต่ท่ีชดัเจนก็คือ เป็น

หน่ึงในเมืองท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุด ผูเ้ขา้ชมสามารถต่อรองราคาได ้ทุกอย่างตั้งแต่รองเทา้แตะหนังท ามือไป

จนถึงอะบาย่าไปจนถึงขวดโหลน ้ากุหลาบ หีบเสียงโบราณ และมีดสั้นโบราณ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี   Al Ahsa Intercontinental Hotel หรือเทียบเท่า ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสี่   อลั โฮฟุฟ – ริยาดห ์- เมดินา                                                                     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

                    น าท่านออกเดินทางกลบัไปยงั กรุงริยาดห ์ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทางห่างประมาณ               

                    310 กม.  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านไปชมความสวยงามของโครงสรา้งท่ีโดดเด่นอย่างแทจ้ริง หา้งคิงดอมเซ็นเตอร ์              

(Kingdom Center Mall) เป็นแลนดม์ารก์ท่ีโดดเด่นในริยาด ตั้งอยู่ภายใน Kingdom Center ท่ีไม่มีใคร

เทียบได ้เป็นศูนยค์า้ปลีก 3 ชั้น เป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้แบรนดท์อ้งถ่ินและนานาชาติชั้น

เยี่ยมใหเ้ลือกมากมายอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน รา้นกาแฟระดบัพรีเมียมและรา้นอาหารชั้นเลิศ และ

สะพานลอยฟ้า บนยอดหอคอยสูง 300 เมตร SkyBridge มองเห็นทั้งเมืองริยาด การเดินทางขึ้ นสะพาน

ตอ้งใชล้ิฟต ์2 ตวัรวมกนัใชเ้วลาประมาณ 90 วินาทีกว่าจะถึงยอด ดว้ยความบนัเทิงมากมาย Kingdom 

Center Mall จึงเป็นหน่ึงในหา้งสรรพสินคา้ท่ีดีท่ีสุดในริยาดและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ียอดเยี่ยม    

                    ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ตามความตอ้งการ                  

16.30 น.        น าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง และใหท่้านไดอ้ิสระรบัประทานอาหาร 

                     เย็นก่อนขึ้ นเครื่องตามอธัยาศยั     

19.15 น.        ออกเดินทางจาก ริยาดห ์สู่เมือง เมดินา โดยเท่ียวบินท่ี SV-1465 

20.45 น.        เดินทางมาถึง สนามบินเมดนิา ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศ เมดินา (Medina) อลัมะดีนะ  
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บ่อยครั้งเรียกว่า อลัมะดีนะห ์(Al Madinah)  เป็นนครท่ีส าคญัทางอนัดบัท่ีสองรองจากมกักะห ์ตั้งอยู่

ทางตะวนัตกของประเทศ เป็นนครของศาสนทูตมุฮมัหมดัซึ่งศพของท่านฝังอยู่ในมสัยิดอนันะบะวีหรือ

มสัยิดศาสนทูต เมืองน้ีมีพื้ นท่ีประมาณ 590 ตร.กม. และประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 2 ลา้นคน  

พกัท่ี   Le Mé ridien Medina หรือเทียบเท่า **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีหา้ มัสยิดอนันะบะวี Prophet’s Mosque - มัสยิดอลั กิบลาเทน – พิพิธภณัฑอ์ลัเมดินา -

หา้งสรรพสินคา้ราชิด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  น าท่านไปชมภายนอกของ มัสยิดอนันะบะวี (Al Masjid An Nabawi) หรือ มัสยิดของท่าน  

ศาสดา (Prophet’s Mosque) เป็นมสัยิดท่ีสรา้งโดยท่าน มุฮมัมดั โดยสรา้งท่ีบริเวณเมือง  

เมดีน่า เป็นมสัยิดท่ีสามท่ีถูกสรา้งในประวติัศาสตรอ์ิสลาม และเป็นหน่ึงใน มสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

โลก เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิรองจากมสัยิดใหญ่แห่งมกักะหใ์นศาสนาอิสลาม โดยเปิดตลอดเวลาไม่เวน้

วนัหยุด  

จากน้ันไปชม มัสยิดอลั กิบลาเทน (Masjid al-Qiblatain) เป็นมสัยิดในเมดินาท่ีชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็น

สถานท่ีท่ีศาสดา พยากรณ์อิสลามคนสุดทา้ยคือมูฮมัหมดัไดร้บัค าสัง่ใหเ้ปลี่ยนกิบลตั (ทิศทางของการ

ละหมาด) จากกรุงเยรูซาเลม็เป็นนครมกักะห ์มสัยิดถูกสรา้งขึ้ นโดย ซาวากอิบกานามอิบกาบา 

(Sawadibn Ghanam ibn Ka'ab) ระหว่างปี 2 AH (623 CE)  

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ลัเมดินา (Al Medina Museum) เป็นพิพิธภณัฑซ่ึ์งจดัแสดงมรดกและ

ประวัติศาสตรข์องอลัเมดินา โดยมีการสะสมทางโบราณคดี แกลเลอรี่ภาพ และรูปหายากท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัอลัเมดินา พิพิธภณัฑน้ี์จดัแสดงวตัถุหายากราว 2,000 ชิ้ นท่ีรวบรวมมรดกและวฒันธรรมของเมืองน้ี 

และบนัทึกภูมิทศัน์ ผูค้น และลกัษณะของมนัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส่วนท่ีน่าสนใจท่ีสุดอย่างหน่ึงของ

ท่ีน้ี คือ วิวฒันาการของมสัยิดนะบาวีจากบา้น ลานบา้น และบา้นของอาคารขนาดใหญ่ท่ีตอนน้ีเป็น

พิพิธภณัฑอ์ลัเมดินา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านไปชมความสวยงามของ เมืองเมดินา ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง  

                   ของศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ในเขตฮิญาซของซาอดีุอาระเบีย เมดินาซึ่งเปิดประตูสู่ศาสดามูฮมั  

                  หมดัและสหายเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดของอารยธรรมอิสลามมานานหลายศตวรรษ   

                   โครงสรา้งท่ีสวยงามซึ่งคงอยู่มาจนถึงทุกวนัน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัและความซบัซอ้นของอารย  
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                   ธรรมอนัยิ่งใหญ่ ผูค้นนับลา้นมาเยีย่มชมดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิทุกปีเพื่อประกอบพิธีฮจัญแ์ละอุม  

                เราะห ์

                  น าท่านไปเท่ียวชม หา้งสรรพสินคา้ราชิด (Al Rashid Mega Mall) ซึ่งตั้งอยู่บนถนน King  

                 Abdullah หา้งสรรพสินคา้ประกอบดว้ยส่ีชั้น (ชั้นใตดิ้น พื้ นดิน ชั้นหน่ึง ชั้นสอง) และมีน ้าพุ 

                  เตน้ร าในทะเลสาบพรอ้มเรืออนัโดดเด่นท่ีชั้นใตดิ้น รวมถึงสินคา้แบรนดท่ี์มีชื่อเสียงท่ีสุด 

                   มากมาย มีพื้ นท่ี 64,000 ตร.เมตร และศูนยร์วมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย (เมืองแสนสนุก  

                   สเก็ตน ้าแข็ง โรงละครส าหรบัเด็ก และฟุตบอล) และรา้นอาหารมากกวา่ 30 แห่ง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี   Le Mé ridien Medina หรือเทียบเท่า **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีหก เมดินา - อลั อูล่า - หมู่บา้นอลั อูลา - หินชา้ง จาบาล อลัฟิล  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองอลั อูล่า (Al Ula) ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมดินา               

ระยะทางห่างประมาณ 320 กม. อลั อูล่า เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีร า่รวยและมีแนวโน้มมากท่ีสุดของ

ซาอุดีอาระเบีย เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรท่ี์สุดในซาอุดีอาระเบีย และสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีก าลงัไดร้บัความนิยม ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีก าลงัอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อ

เตรียมพรอ้มส าหรบัการดา้นการท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นในราชอาณาจกัร หมู่บา้นโบราณแห่งน้ีถือ

เป็นโอเอซิสในหุบเขาทะเลทรายของภูมิภาคเมดินา และตั้งอยู่บนถนนท่ีเก่าแก่ ซึ่งเป็นเสน้ทางการ

เดินทางในสมยัโบราณท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัเร่งใหเ้กิดการคา้ระหว่างอินเดีย และตะวนัออกกลาง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ โบราณสถานทางประวัติศาสตร ์หมู่บา้นอลั อลูา (Al Ula Heritage Village)  

ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถชมบา้นอิฐโคลนและบา้นหินท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดีท่ีสุดในโลก นัก

โบราณคดีเชื่อว่าบา้น 800 หลงัมีอายุอย่างน้อย 2,000 ปี  

น าท่านเดินทางสู่ หินชา้ง หรือ จาบาล อลัฟิล (Elephant Rock /Jabal A lFil) เป็นส่ิงมหศัจรรยท์าง

ธรณีสณัฐานท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ซึ่งอยู่ห่างจาก AlUla ไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 กม. ตวัอย่างอนัน่า

ท่ึงของพลงัน ้าและลมกดัเซาะตามธรรมชาติในช่วงเวลาหลายลา้นปี ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติน้ีสูงถึง 

171 ฟุตในอากาศโดยมีภูเขาเป็นฉากหลงั 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปถ่ายรูปวิวมุมสูงของ เมืองอลั อูล่า (Al Ula) ณ จุดชมวิว Harrat Viewpoint 

บนยอดภูเขาไฟโบราณ  

ชมทศันียภาพของเมืองเก่า อลั อูลา และ โอเอซิส ท่ีสวยงามแปลกตา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี   Habitas Al Ula Resort หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีเจ็ด อลั อูล่า - เฮกรา้ - Maraya Concert Hall -นัง่รถไฟไฮสปีด Haramain - เจดดาห ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางไปชมมาดาอิน ซาเลห ์(Madain Saleh) หรือ เฮกรา้ (Hegra) อยู่ห่างออกไปทางเหนือ

ประมาณ 30 กม. มาดาอิน ซาเลห ์เป็นหน่ึงในโบราณสถานแห่งน้ีจดัแสดงซากของอาณาจกัรนาบา

เทียนท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี และเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดใน

ซาอุดีอาระเบีย ผูเ้ยี่ยมชมสามารถส ารวจสุสานหินขนาดใหญ่กว่าชีวิต 131 เป็นซากของอาณาจกัร   

                    นาบาเทียน (Nabataean) ท่ีร า่รวยและครั้งหน่ึงแห่งท่ีคลา้ยกบัโครงสรา้งท่ีมีชื่อเสียงของเปตรา  

มาดาอิน ซาเลห ์ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาท่ีเชื่อมต่อกนั และหน้าผาหินและลอ้มรอบดว้ยภูเขาทราย ถูก

กล่าวถึงในอลักุรอานและอธิบายวา่เป็นบา้นของ ทามุด (Thamud) มาดาอิน ซาเลห ์(เมืองของซาลีห/์

City of Salih)  

จากน้ันน าท่านเดินทางไปชม Maraya Concert Hall น าท่านถ่ายรูปกบัอาคารจดัแสดงคอนเสิรต์ท่ี    

ออกแบบสรา้งดว้ยกระจกทั้งหลงั เป็นหน่ึงแลนดม์ารก์กลางทะเลทรายท่ีสุดเก๋ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดินทางกลบัยงั เมืองเมดิน่า  

จากน้ันน าท่านไปยงั สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางไปยงั กรุงเจดดาห ์ท่ีอยู่ทางดา้นใต ้ 

รถไฟความเร็วสูง Haramain หรือท่ีรูจ้กัในชื่อ HHR Train รถไฟฮาราเมนจะพาคุณจากเมดิน่า ไปยงัเจด

ดาห ์ดว้ยความเร็ว 300 กม./ชม. บนเสน้ทาง 450 กม. ในเวลาไม่ถึง 2 ชัว่โมง 25 นาที โดยทั้งหมดน้ี

จะท าใหคุ้ณรูสึ้กเย็น สบาย และอิ่มเอมบนรถไฟ ไปเป็นวนัท่ีจะพาทุกคนในครอบครัวไปขึ้ นรถและเดิน

ป่าในทะเลทราย 

17.30 น.        ออกเดินทางจาก เมดิน่า สู่ เจดดาห ์ท่ีมีพื้ นท่ีประมาณ 1,600   

                    ตร.กม.และประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4 ลา้นคน 

19.10 น.        เดินทางมาถึง สถานีรถไฟเจดดาห ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี   Centro Shaheen Jeddah by Rotana หรือเทียบเท่า **** 
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วันท่ีแปด เจดดาห ์- เมืองเกา่เจดดาหอ์ลั บาลดั - ตลาดอลั อะลาวี – บา้นนาซีฟ - Mecca Gate 

– พิพิธภณัฑเ์ทยาบตั – ถนนเลียบทะเล - น ้าพุกษัตริยฟ์าฮดั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเท่ียวชมเมือง เจดดาห ์(Jeddah) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัมกักะห ์เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 

เฮจาซ เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองใน ซาอุดิอาระเบีย (รองจากเมืองหลวงริยาด) และใหญ่เป็นอนัดบัสิบ

ในตะวนัออกกลาง มีท่าเรืออิสลามเจดดาห ์ตั้งอยู่บนทะเลแดง เป็นท่าเรือท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก 

และเป็นท่าเรือท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองและเป็นอันดบัสองใน ตะวนัออกกลาง (รองจากท่าเรือเจเบล อาลี

ของดูไบ) 

น าท่านไปชมเขตเมืองเก่าเจดดาหอ์ลั บาลดั (Al-Balad) ก่อตั้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 7 และเป็นศูนยก์ลาง

ของเจดดาหใ์นอดีต ก าแพงป้องกนัของอลั บาลดัถูกท าลายลงในปี 1940 ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 

1980 เมื่อเจดดาหเ์ริ่มมีฐานะร า่รวยขึ้ น เน่ืองจากการเฟ่ืองฟูของน ้ามนั เจดดาวีจ านวนมากไดย้า้ยไป

ทางเหนือ ออกจากอลั-บาลดัเน่ืองจากเป็นการเตือนใหพ้วกเขานึกถึงสมยัท่ีรุ่งเรืองน้อยลง อลั บาลดั 

ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของเจดดาห ์ท่ีซึ่งยอ้นรอยประวติัศาสตรข์องซาอุดิอาระเบียไดโ้ดยการเดินเล่น

ส ารวจสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของ souqs, rawashin และระเบียงไมท่ี้ตกแต่งดา้นหน้าอาคาร มีท่ีจอด

รถไม่เพียงพอส าหรบัรถยนตข์นาดใหญ่ รา้นคา้ไม่ไดข้ายเส้ือผา้ดีไซเนอรร์าคาแพง ผูอ้พยพท่ียากจนยา้ย

เขา้มาแทนท่ีประชากรซาอุดิอาระเบีย  เทศบาลเมืองเจดดาหเ์ริ่มพยายามอนุรกัษ์ประวติัศาสตรใ์นปี 

1970 เมืองเจดดาหไ์ดก้่อตั้งสมาคมอนุรกัษ์ประวติัศาสตรเ์จดดาห ์เพื่อรกัษาสถาปัตยกรรมและ

วฒันธรรมทางประวติัศาสตรข์องอลั-บาลดั ในปี 2545 มีการจดัสรรเงิน จ านวน 4 ลา้นเหรยีญสหรฐั

ใหก้บัสงัคมอนุรกัษ์ในปี 2009 อลั บาลดัไดร้บัการเสนอชื่อจากส านักงานคณะกรรมการการท่องเท่ียว

และ โบราณวตัถุของซาอุดิอาระเบียใหเ้พิ่มในรายการมรดกโลกของ UNESCO และไดร้บัการ  

                    ยอมรบัในปี 2014  

ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั เดินชมตลาดอาหรบัแบบดั้งเดิม ท่ีไดร้บัความนิยมอยา่งมากจากทั้ง

คนในทอ้งถ่ินและนักท่องเท่ียว  ตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเจดดาห ์ตลาดอลั อะลาวี (Souk Al Alawi) ใน

ย่านบาลดัอนัเก่าแก่ของ Old Jeddah ช่วยใหลู้กคา้สามารถแลกเปลี่ยนและต่อรองราคากบัผลิตผลใน  

                    ทอ้งถ่ิน เครื่องเทศ เครื่องหนัง ก ายาน น ้าหอมอาหรบั และ สินคา้อื่นๆ มากมาย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ บา้นนาซีฟ (Naseef House) บนถนนซุค อลัอะลาวี ซึ่งเป็นถนนสายหลกัของเมืองเจด

ดาห์ เริ่มตน้ในปี 1872 และแลว้เสร็จในปี 1881 ส าหรับสมาชิกของครอบครัวพ่อคา้ผูม้ัง่คัง่ และผูว้่า

การเจดดาหใ์นขณะน้ัน เมื่ออบัดุลอาซิซ อิบน์ โซอูดเขา้มาในเมืองในเดือนธนัวาคม ค.ศ.1925 หลงัจาก

การลอ้มเมืองเจดดาห์เขาไดพ้ักท่ีบัยต์ นัสซีฟ ในช่วงแรกท่ีเขาอยู่ในเมือง เขาใชเ้ป็นท่ีประทับของ

ราชวงศ์และรับแขกท่ีน่ี บา้นนัสซีฟเป็น "รา้นท าผมเพื่อสังคม" ในยุค 1920 ขณะท่ีกงสุลและพ่อคา้

รวมตวักนัอยู่ท่ีนัน่ บา้นหลงัน้ีเป็นของครอบครวันาซีฟจนถึงปี 1975 เมื่อมูฮมัหมดั นาซีฟ (Muhammad 

Nasseef) ไดเ้ปลี่ยนใหเ้ป็นหอ้งสมุดส่วนตวัท่ีรวบรวมหนังสือ ไดม้ากถึง 16,000 เล่มในท่ีสุด 

น าท่านไปชม ประตูสู่มักกะห ์(Mecca Gate) ตั้งอยู่แค่ดา้นนอกของเมืองเจดดาห์ บนถนนสู่เมืองมัก

กะห ์ก็คือประตูสู่มกักะห ์ โดยอยู่ห่างจากทางทิศตะวนัออกประมาณ 65 กม. เป็นสถานท่ีไวค้อยตอ้นรับ

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปแสวงบุญท่ีเมืองมกักะห ์เป็นประตูทรงโคง้บนถนนท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1979 

ประตูจะดูทันสมัยมากขึ้ นตอนกลางคืน เพราะมีแสงสีส่องสว่างไปท่ีประตูและประดับประดาดว้ยตน้ไม้

และสวนต่างๆ 
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                    น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ทยาบตั (Al Teyabat Museum) ท่ีไดน้ าเสนอประวติัศาสตร ์2,500  

ปีของเมืองท่ีไดร้ับการดูแลจัดการอย่างดี พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีตั้งอยู่ในย่านอัล ไฟซาลิยาห์  โดยตั้งอยู่ใน

อาคารหลายหอ้งท่ีสรา้งสถาปัตยกรรมฮิญาซีแบบดั้งเดิมของเมืองเก่าขึ้ นใหม่ โดยมีหน้าต่างท่ียื่นจาก

ผนังท่ีปูดว้ยไมข้ัดแตะท่ีวิจิตรบรรจงและอิฐก่อดว้ยปะการังอันวิจิตร มีการจัดแสดงเชิงลึกหลายชั้น 

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีน าเสนอบทเรียนประวัติศาสตร์ท่ีมีชีวิตเกี่ยวกับรากฐานของเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย 

และคาบสมุทรอาหรบัในวงกวา้ง นอกจากน้ียงัมีพื้ นท่ีทั้งชั้นท่ีอุทิศใหก้บัมรดกอิสลามอนัรุ่มรวยของเมือง 

น าท่านผ่านชม ถนนเลียบทะเล (Corniche) ภูมิทัศน์ท่ีสวยงามของเมือง เป็นพื้ นท่ีเชิงพาณิชย์ท่ี

งดงามทอดตัวยาวกว่า 30 กิโลเมตร บริเวณริมทะเลของตัวเมือง พื้ นท่ีแห่งน้ีเป็น สถานท่ีเพื่อสังสรรค์

และนันทนาการอยู่เสมอ มีรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นคา้หลากหลายรา้น อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีตั้งของ 

อาคารท่ีงดงามอีกมากมายสถานท่ีแห่งน้ีมีบริเวณทางเดินและ พาวิลเลียน ท่ีมีประติมากรรมศิลปะ

สาธารณะเจดดาห์ มีพื้ นท่ีและตัวเลือกของโรงแรม เมืองเชิงประวติัศาสตร์อย่าง เจดดาห์ เป็นเมืองท่ี

สวยงามทั้งกลางวนัและกลางคืนท่ีอาคารและน ้าพุมากมายส่องสว่างสวยงาม เช่น น ้าพุกษัตริยฟ์าฮดั 

(King Fahad’s Fountain) ท่ีเป็นน ้าพุท่ีสูงท่ีสุดในโลกพุ่งสูงกว่า 305 เมตรมองเห็นไดจ้ากเกือบทุกมุม

ทัว่เมืองและตอนกลางคืนจะสว่างจา้ไปดว้ยแสงสีท่ีสวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี   Centro Shaheen Jeddah by Rotana หรือเทียบเท่า **** 
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วันท่ีเกา้  เจดดาห ์- กรุงเทพฯ 

01.30 น.        น าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง 

04.45 น.        ออกเดินทางจาก เจดดาห ์สู่ กรุงเพทฯ โดยเท่ียวบินท่ี SV-844 เวลาบินประมาณ 9 ชม.             

                   (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

17.00น         เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

*************************************** 

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสภาวะของเงินบาทท่ีไม่

คงท่ี และค่าภาษีน ามันท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา /การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศ

ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

 

อัตราค่าบริการ 

 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 ท่าน ขึ้ นไป 

 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 

219,900.- 
37,000.- 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหนา้ 50,000 บาท/ท่าน 

(เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตาม

วนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั โดยสายการบินซาอุเดีย แอรไ์ลน์ (SV) และมีบินภายใน 1 ครั้ง ราคาตัว๋เครื่องบิน

รวมภาษีน ้ามนั คิดราคา ณ วนัที่ 20 มิ.ย. 2565 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง  
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✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินพูดภาษาองักฤษ  
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 40 ดอลลาร ์

ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 27 ดอลลาร ์(หรือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของ
ท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามัดจ าท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื่น (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

หมายเหตุ : 
▪ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นหากตอ้งมีการตรวจ PCR และหากผลตรวจ PCR ขากลับเป็นบวก และ

ท่านไม่สามารถเดินทางกลบัไดพ้รอ้มคณะ แต่ทางบริษัทจะช่วยดูแลและอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน ขณะพักรกัษา

ตวัอยู่ต่างประเทศ จนสามารถเดินทางกลบัได ้

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต า่กว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการ  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  
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▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นั ่งบนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน  แลว้ทัวรน์ั้นยกเลิก บริษัทฯไม่

สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกับตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง

อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าสถานฑูตซาอุดิอาระเบีย 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 3 - 5 วนัท าการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใช้เล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพ่ือ

ขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดือ้และยึดติดกับการย่ืนในสมัยก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว จ านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา 

ใชไ้ม่ได)้ ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดร้ับวคัวีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

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

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดย 

 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหว่างการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO SAUDI ARABIAN EMBASSY 
เอกสารกิจกรารด าเนินงานทุกประเภทตอ้งไดร้ับการประทบัตรารับรองจากหอกาคา้ไทย  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

หนงัสือรับรองการท างานตอ้งระบุวนัเวลาเดินทาง / ระบุเลขพาสปอร์ต
และตอ้งประทบัตราบริษทั 

- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง  ใช้ทั้ง Bank guarantee  + Bank Statement ใช้ทั้ง 2 อย่าง) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ออกโดยธนาคารเท่านั้น ยอ้นหลงั 3 เดือน 
บญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนั
นบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า พร้อมประทบัตราธนาคารทุกหนา้ทุกแผ่น + Bank Guarantee อีก 1 ฉบบั 
ระบุ สถานทูตซาอุดิอาระเบีย  

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

 

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


