
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAND GEORGIA 10 DAYS 7 NIGHTS GTTGEOARM20001 

   Saudi Arabia Highlight 7 Days  
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Highlight ! 
➢ สัมผสักบัประสบการณ์หลากหลายรสชาติในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี ทั้งการเดินทางดว้ยรถบสั รถ 

4WD และ รถไฟความเร็วสูง 
➢ พกัโรงแรม 4+5 ดาว 

➢ สัมผสัประสบการณ์การนัง่รถไฟความเร็วสูงท่ีทนัสมยั จากเมืองเมดินา สู่เมืองเจดดาห์ 
➢ ถ่ายรูปกบั มสัยดิของท่านศาสดามูฮมัหมดั (Prophet’s Mosque) เป็นหน่ึงใน มสัยดิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในโลก เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิรองจากมสัยดิใหญ่แห่งมกักะห์ในศาสนาอิสลาม  
➢ ชมพิพิธภณัฑอ์ลัเมดินา (Dar Al Medina Museum) เป็นพิพิธภณัฑซ่ึ์งจดัแสดงมรดกและ

ประวติัศาสตร์ของอลัเมดินา 
➢ ชมโบราณสถานทางประวติัศาสตร์ หมู่บา้นอลั อูลา (Al Ula Heritage Village)   
➢ ชม หินชา้ง หรือ จาบาล อลัฟิล (Elephant Rock /Jabal A lFil) เป็นส่ิงมหศัจรรยท์างธรณีวิทยา 
➢ ชม เฮกร้า (Hegra) เป็นหน่ึงในโบราณสถานของอาณาจกัรนาบาเทียน สวยงามคลา้ยนครเพตรา  
➢ ถ่ายรูปกบั Maraya Concert Hall ออกแบบสร้างดว้ยกระจกทั้งหลงั เป็นหน่ึงแลนดม์าร์กกลาง

ทะเลทรายท่ีสุดเก๋ (ข้ึนอยูก่บัการอนุญาตใหเ้ขา้ชมในแต่ละวนั) 
➢ ชม ประตูสู่มกักะห์ (Mecca Gate) ตั้งอยูด่า้นนอกเมืองเจดดาห์ บนถนนสู่นครศกัดสิ์ทธ์ิเมืองมกักะห์  
➢ ชมพิพิธภณัฑเ์ทยาบตั (Al Teyabat Museum) พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีน าเสนอบทเรียนประวติัศาสตร์ท่ีมีชีวิต

เก่ียวกบัรากฐานของเจดดาห์  
➢ ชม ถนนเลียบทะเล (Corniche) ภูมิทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองเจดดาห์ เป็นสถานท่ีเพ่ือสังสรรคแ์ละ

นนัทนาการอยูเ่สมอ มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านคา้หลากหลาย 
➢ ชมน ้าพุกษตัริยฟ์าฮดั (King Fahad’s Fountain) ท่ีเป็นน ้าพุท่ีสูงท่ีสุดในโลกพุ่งสูงกวา่ 305 เมตร

มองเห็นไดจ้ากเกือบทุกมุมทัว่เมืองและตอนกลางคืนจะสวา่งจา้ไปดว้ยแสงสีท่ีสวยงาม 

 

  

ก ำหนดวนัเดินทำง 

กุมภำพนัธ ์ 17 – 23 กุมภำพนัธ ์2566 179,900.- 
มีนำคม 3 – 9 มีนำคม 2566 179,900.- 

ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สดุบนอาณาบริเวณกว้างขวางในคาบสมทุรอาหรับ ในเอเชียตะวนัตกเฉียง
ใต้มีพืน้ที่กว้างใหญ่ประมาณ 2,149,690 ตารางกิโลเมตร และเป็นอันดับที่สองในโลกอาหรับรองจากประเทศแอลจีเรีย 
ซาอุดีอาระเบียมีพรมแดนติด ประเทศจอร์แดน และ"อิรัก"ทางเหนือ ประเทศคูเวตทางตะวนัออกเฉียงเหนือ  บาห์เรนและ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางตะวนัออก ประเทศโอมานทางตะวนัออกเฉียงใต้ และประเทศเยเมนทางใต้ เป็นประเทศเดียวที่มี
ชายฝ่ังติดทัง้ทะเลแดงและอ่าวเปอร์เซีย 
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วนัแรก กรุงเทพฯ -  เจดดำห ์  

15.00น         พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการตรวจ                                  

                    เอกสารการเดินทาง ท่ีเคา้น์เตอรข์อง สำยกำรบินไทย (แถว D) 

18.45น         ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่กรงเจดดาห ์โดยเท่ียวบินท่ี TG-503 เวลาบินประมาณ 8 ชม. 

(รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

22.40น         เดินทางมาถึงสนำมบินคิงอบัดุลลำซิศ/กรุงเจดดำห ์ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและการศุลกากร

เจดดาห์ (Jeddah) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดเมกกะ(Mecca) หรือมักกะห์ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน     

เฮจาซ เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองใน ประเทศซาอุดิอาระเบีย (รองจากเมืองหลวงริยาดห)์และใหญ่เป็น

อนัดบัสิบในตะวนัออกกลาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,600 ตร.กม.และประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 4 ลา้นคน 

ท่าเรืออิสลามเจดดาห์ ตั้งอยู่บนทะเลแดง เป็นท่าเรือท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของโลก และเป็นท่าเรือท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบัสองและเป็นอนัดบัสองในตะวนัออกกลาง (รองจากท่าเรือเจเบล อาลีของดูไบ)  

เจดดาหเ์ป็นประตสูู่เมืองเมกกะ(Mecca) หรือมกักะห ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในศาสนาอิสลาม โดย

อยู่ห่างจากทางทิศตะวนัออกประมาณ 65 กม. ขณะท่ีเมดินาซ่ึงเป็นเมืองท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอนัดับสอง อยู่ห่าง

จากทิศเหนือประมาณ 360 กม. เจดดาห์ เป็นดินแดนท่ีหลากหลายแห่งความสวยงามของ

ซาอุดิอาระเบียและเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ที่สุดในทะเลแดง  

พกัที่   Park inn by Radisson Hotel หรือเทียบเท่ำ **** 

 

วนัที่สอง เจดดำห ์ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

น าท่านไปชมเขตเมืองเก่ำเจดดำหอ์ลั บำลดั (Al-Balad) ก่อตั้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 7 และเป็นศูนยก์ลาง

ของเจดดาหใ์นอดีต ก าแพงป้องกนัของอลั บาลัดถูกท าลายลงในปี 1940 ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 

1980 เมื่อเจดดาห์เริ่มมีฐานะร า่รวยขึ้ น เน่ืองจากการเฟ่ืองฟูของน ้ามนั เจดดาวีจ านวนมากไดย้า้ยไป

ทางเหนือ ออกจากอลั-บาลัดเน่ืองจากเป็นการเตือนใหพ้วกเขานึกถึงสมยัท่ีรุ่งเรืองน้อยลง อลั บาลัด 

ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของเจดดาห์ ท่ีซ่ึงยอ้นรอยประวติัศาสตรข์องซาอุดิอาระเบียไดโ้ดยการเดินเล่น

ส ารวจสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของ souqs, rawashin และระเบียงไมท่ี้ตกแต่งดา้นหน้าอาคาร มีท่ีจอด

รถไม่เพียงพอส าหรบัรถยนตข์นาดใหญ่ รา้นคา้ไม่ไดข้ายเสื้ อผา้ดีไซเนอรร์าคาแพง ผูอ้พยพท่ียากจนยา้ย

เขา้มาแทนท่ีประชากรซาอุดิอาระเบีย  เทศบาลเมืองเจดดาหเ์ริ่มพยายามอนุรกัษ์ประวติัศาสตรใ์นปี 

1970 เมืองเจดดาห์ได้ก่อตั้งสมาคมอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เจดดาห์ เพื่อรักษาสถาปัตยกรรมและ

วฒันธรรมทางประวติัศาสตรข์องอลั-บาลดั ในปี 2545 มีการจดัสรรเงิน จ านวน 4 ลา้นเหรียญสหรฐั

ใหก้บัสงัคมอนุรกัษ์ในปี 2009 อลั บาลดัไดร้บัการเสนอชื่อจากส านักงานคณะกรรมการการท่องเท่ียว

และ โบราณวตัถุของซาอุดิอาระเบียใหเ้พิ่มในรายการมรดกโลกของ UNESCO และไดร้บัการ  

                    ยอมรบัในปี 2014  

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัแรก กรุงเทพฯ เจดดาห ์ BKK – JED TG 503 18.45 – 22.40 

วนัท่ีเจ็ด เจดดาห ์ กรุงเทพฯ JED - BKK TG 504 00.40 – 13.10 
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ใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนตำมอธัยำศยั เดินชมตลำดอำหรบัแบบดั้งเดิม ท่ีไดร้บัความนิยมอยา่งมากจากทั้ง

คนในทอ้งถ่ินและนักทอ่งเท่ียว  ตลาดที่เกา่แก่ท่ีสุดในเจดดาห ์ตลำดอลั อะลำวี (Souk Al Alawi) ใน

ยา่นบาลดัอนัเก่าแก่ของ Old Jeddah ช่วยใหล้กูคา้สามารถแลกเปล่ียนและต่อรองราคากบัผลิตผลใน  

                    ทอ้งถ่ิน เครื่องเทศ เครือ่งหนัง ก ายาน น ้าหอมอาหรบั และ สินคา้อืน่ๆ มากมาย  

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ทยำบตั (Al Teyabat Museum) ท่ีไดน้ าเสนอประวติัศาสตร ์2,500  

ปีของเมืองท่ีไดร้ับการดูแลจัดการอย่างดี พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีตั้งอยู่ในย่านอัล ไฟซาลิยาห์ โดยตั้งอยู่ใน

อาคารหลายหอ้งท่ีสรา้งสถาปัตยกรรมฮิญาซีแบบดั้งเดิมของเมืองเก่าขึ้ นใหม่ โดยมีหน้าต่างท่ียื่นจาก

ผนังท่ีปูดว้ยไมข้ัดแตะท่ีวิจิตรบรรจงและอิฐก่อดว้ยปะการังอันวิจิตร มีการจัดแสดงเชิงลึกหลายชั้น 

พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีน าเสนอบทเรียนประวติัศาสตรท่ี์มีชีวิตเกี่ยวกบัรากฐานของเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย 

และคาบสมุทรอาหรบัในวงกวา้ง นอกจากน้ียงัมีพื้ นท่ีทั้งชั้นท่ีอุทิศใหก้บัมรดกอิสลามอนัรุ่มรวยของเมือง 

น ำท่ำนผ่ำนชม ถนนเลียบทะเล (Corniche) ภูมิทัศน์ที่สวยงำมของเมือง เป็นพื้ นท่ีเชิงพาณิชย์ท่ี

งดงามทอดตวัยาวกว่า 30 กิโลเมตร บริเวณริมทะเลของตวัเมือง พื้ นท่ีแห่งน้ีเป็น สถานท่ีเพื่อสงัสรรค์

และนันทนาการอยู่เสมอ มีรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นคา้หลากหลายรา้น อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีตั้งของ 

อาคารท่ีงดงามอีกมากมายสถานท่ีแห่งน้ีมีบริเวณทางเดินและ พาวิลเลียน ท่ีมีประติมากรรมศิลปะ

สาธารณะเจดดาห์ มีพื้ นท่ีและตัวเลือกของโรงแรม เมืองเชิงประวติัศาสตรอ์ย่าง เจดดาห์ เป็นเมืองท่ี

สวยงามทั้งกลางวนัและกลางคืนท่ีอาคารและน ้าพุมากมายส่องสว่างสวยงาม เช่น น ้ำพุกษัตริยฟ์ำฮดั 

(King Fahad’s Fountain) ที่เป็นน ้ำพุที่สูงที่สุดในโลกพุ่งสงูกว่า 305 เมตรมองเห็นไดจ้ากเกือบทุกมุม

ทัว่เมืองและตอนกลางคืนจะสวา่งจา้ไปดว้ยแสงสีท่ีสวยงาม  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่   Park inn by Radisson Hotel หรือเทียบเท่ำ **** 
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วนัที่สำม เจดดำห ์– เมดิน่ำ                                                            
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู ่เมดนิำ (Medina) อลัมะดีนะ บ่อยครั้งเรียกวา่ อลัมะดีนะห ์(Al Madinah)  เป็นนคร

ท่ีส าคญัทางอนัดบัท่ีสองรองจากมกักะห ์ตั้งอยูท่างตะวนัตกของประเทศ เป็นนครของศาสนทตูมุฮมั

หมดัซ่ึงศพของทา่นฝังอยูใ่นมสัยิดอนันะบะวีหรือมสัยิดศาสนทตู เมืองน้ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 590 ตร.กม. 

และประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 2 ลา้นคน  

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  น าท่านไปชมภำยนอกของ มสัยิดอนันะบะวี (Al Masjid An Nabawi) หรือ มสัยิดของท่ำน  

ศำสดำ (Prophet’s Mosque) เป็นมสัยิดท่ีสรา้งโดยท่าน มุฮมัมดั โดยสรา้งท่ีบริเวณเมือง  

เมดีน่า เป็นมสัยิดท่ีสามท่ีถูกสรา้งในประวติัศาสตรอ์ิสลาม และเป็นหน่ึงใน มสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

โลก เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิรองจากมสัยิดใหญ่แห่งมกักะหใ์นศาสนาอิสลาม โดยเปิดตลอดเวลาไม่เวน้

วนัหยุด  

จากน้ันไปชม มัสยิดอัล กิบลำเทน (Masjid al-Qiblatain) เป็นมสัยิดในเมดินาท่ีชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็น

สถานท่ีท่ีศาสดา พยากรณ์อิสลามคนสุดทา้ยคือมฮูมัหมดัไดร้บัค าสัง่ให้เปล่ียนกิบลตั (ทิศทางของการ

ละหมาด) จากกรุงเยรูซาเล็มเป็นนครมักกะห์ มัสยิดถูกสร้างขึ้ นโดย ซาวากอิบกานามอิบกาบา 

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

น าท่านเขำ้ชม พิพิธภัณฑ์ดำร ์อัลเมดินำ (Dar Al Medina Museum) เป็นพิพิธภัณฑซ่ึ์งจัดแสดง

มรดกและประวัติศำสตรข์องเมดินำ โดยมีการสะสมทางโบราณคดี แกลเลอรี่ภาพ และรูปหายากท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัอลัเมดินา พิพิธภณัฑน้ี์จดัแสดงวตัถุหายากราว 2,000 ชิ้ นท่ีรวบรวมมรดกและวฒันธรรม

ของเมืองน้ี และบันทึกภูมิทัศน์ ผูค้น และลักษณะของมันในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส่วนท่ีน่าสนใจท่ีสุด

อย่างหน่ึงของท่ีน้ี คือ วิวฒันาการของมสัยิดนะบาวีจากบา้น ลานบา้น และบา้นของอาคารขนาดใหญ่ที่

ตอนน้ีเป็นพิพิธภณัฑอ์ลัเมดินา 

น าท่านไปเท่ียวชม หำ้งสรรพสินคำ้รำชิด (Al Rashid Mega Mall) ซ่ึงตั้งอยูบ่นถนน King  

                 Abdullah หา้งสรรพสินคา้ประกอบดว้ยสี่ชั้น (ชั้นใตดิ้น พื้ นดิน ชั้นหน่ึง ชั้นสอง) และมีน ้าพุ 

                  เตน้ร าในทะเลสาบพรอ้มเรืออนัโดดเด่นท่ีชั้นใตดิ้น รวมถึงสินคา้แบรนดท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุด 

                   มากมาย มีพ้ืนท่ี 64,000 ตร.เมตร และศนูยร์วมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย (เมืองแสนสนุก  

                   สเก็ตน ้าแข็ง โรงละครส าหรบัเด็ก และฟุตบอล) และรา้นอาหารมากกวา่ 30 แห่ง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่   Dar Al Iman Intercontinental Madina หรือเทียบเท่ำ **** 
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วนัที่สี่   เมดินำ – อลัอูล่ำ                                                             

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 

                    น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองอลั อูล่ำ (Al Ula) ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมดินา               

ระยะทางห่างประมาณ 320 กม. อัล อูล่ำ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีร า่รวยและมีแนวโน้มมากท่ีสุดของ

ซาอุดีอาระเบีย เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรท่ี์สุดในซาอุดีอาระเบีย และสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีก าลังได้รับความนิยม ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีก าลังอยู่ระหว่างการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่เพื่อ

เตรียมพรอ้มส าหรบัการดา้นการท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นในราชอาณาจกัร หมู่บา้นโบราณแห่งน้ีถือ

เป็นโอเอซิสในหุบเขาทะเลทรายของภูมิภาคเมดินา และตั้งอยู่บนถนนท่ีเก่าแก่ ซ่ึงเป็นเสน้ทางการ

เดินทางในสมยัโบราณท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัเร่งใหเ้กิดการคา้ระหวา่งอินเดีย และตะวนัออกกลาง 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ โบรำณสถำนทำงประวตัิศำสตร ์หมู่บำ้นอลั อูลำ (Al Ula Heritage Village)  

ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถชมบา้นอิฐโคลนและบา้นหินท่ีไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีท่ีสุดในโลก นัก

โบราณคดีเชื่อวา่บา้น 800 หลงัมีอายุอยา่งน้อย 2,000 ปี  

น าท่านเดินทางสู่ หินชำ้ง หรือ จำบำล อัลฟิล (Elephant Rock /Jabal A lFil) เป็นสิ่งมหัศจรรยท์าง

ธรณีสณัฐานท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ซ่ึงอยู่ห่างจาก AlUla ไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 กม. ตวัอย่างอนัน่า

ท่ึงของพลงัน ้าและลมกดัเซาะตามธรรมชาติในช่วงเวลาหลายลา้นปี สิ่งมหศัจรรยท์างธรรมชาติน้ีสูงถึง 

171 ฟุตในอากาศโดยมีภเูขาเป็นฉากหลงั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่   Sahary Resort หรือเทียบเท่ำ **** 
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วนัที่หำ้ อลั อลู่ำ - เมดิน่ำ - เจดดำห ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางไปชมมำดำอิน ซำเลห ์(Madain Saleh) หรือ เฮกรำ้ (Hegra) อยูห่่างออกไปทางเหนือ

ประมาณ 30 กม. มาดาอิน ซาเลห ์เป็นหน่ึงในโบราณสถานแห่งน้ีจดัแสดงซากของอาณาจกัรนาบา

เทียนท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี และเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดใน

ซาอุดีอาระเบีย ผูเ้ย่ียมชมสามารถส ารวจสุสานหินขนาดใหญ่กวา่ชีวิต 131 เป็นซากของอาณาจกัร   

                    นาบาเทียน (Nabataean) ท่ีร า่รวยและครั้งหน่ึงแห่งท่ีคลา้ยกบัโครงสรา้งท่ีมีช่ือเสียงของเปตรา  

มาดาอิน ซาเลห ์ตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ีเชือ่มต่อกนั และหน้าผาหนิและลอ้มรอบดว้ยภเูขาทราย ถูก

กล่าวถึงในอลักุรอานและอธิบายวา่เป็นบา้นของ ทำมุด (Thamud) มาดาอิน ซาเลห ์(เมืองของซาลีห/์

City of Salih)  

จากน้ันน าท่านเดินทางไปชม Maraya Concert Hall น าทา่นถ่ายรปูกบัอาคารจดัแสดงคอนเสิรต์ท่ี    

ออกแบบสรา้งดว้ยกระจกทั้งหลงั เป็นหน่ึงแลนดม์ารก์กลางทะเลทรายท่ีสุดเก๋ (หำกมีกิจกรรมพิเศษ

ในช่วงนั้นจะไม่สำมำรถเขำ้ชมได)้ 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองเมดิน่า เพื่อโดยสารรถไฟควำมเร็วสูง สาย Haramain หรือที่รูจ้กัในชื่อ HHR 

Train ท่ีจะพาคุณเดินทางจากเมดิน่า ไปยงัเจดดาห ์ดว้ยความเร็ว 300 กม./ชม. บนเสน้ทาง 450 กม. 

ในเวลาไม่ถึง 2 ชัว่โมง 25 นาที โดยทั้งหมดน้ีจะท าใหคุ้ณรูส้ึกเย็น สบาย และอิ่มเอมบนรถไฟ ไปเป็น

วนัท่ีจะพาทุกคนในครอบครวัไปขึ้ นรถและเดินป่าในทะเลทราย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

พกัที่   Park inn by Radisson Hotel หรือเทียบเท่ำ **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก เจดดำห ์- กรุงเทพ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเย่ียมชม มสัยดิ อลั ชำหฟิ์ (Al Shafi I Mosque)  เป็นมสัยิดเก่าแก่ภายในเมืองเจดดาห ์คน

ทอ้งถ่ินเรียกท่ีน่ีวา่ ‘‘มสัยิดโบราณ’’ เป็นหน่ึงในมสัยิดใหญ่ที่ส าคญัและสวยงามท่ีสุด 

 น าท่านเยี่ยมชม เสำธงยกัษซ์ำอุดิ เมืองเจดดำห ์(Flagpole Saudi Arabia) เสาธงชาติยกัษ์มีความสงู

ถึง171 เมตร ตั้งอยูท่ี่ จตัตุรสัคิงอบัดุลลาห ์เมืองเจดดาห ์เป็นหน่ึงในเสาธงที่สงูท่ีสุดในโลก 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย น าท่านเย่ียมชม ประภำคำรเจดดำห ์(Jeddah Lighthouse) ประภาคารแห่งน้ีสงูถึง 131 เมตร เป็นอีก

หน่ึงไฮไลทข์องเมืองเจดดาห ์เน่ืองดว้ยรปูทรงสถาปัตยกรรมท่ีแปลกใหม่และวิวทิวทศัน์สถานท่ีท่ีตั้งของ

ประภาคาร ใหท่ี้น่ีสวยงามจนเป็นไฮไลท์ 

 จากน้ันน าท่านเย่ียมชม วงเวียนลกูโลก (Globe Roundabout) เป็นประติมากรรมลกูโลกท่ีสรา้งจาก

กระจกและเหล็ก ตั้งอยูท่ี่ ถนนคงิอบัดุลลาหซิ์สเหนือ เป็นลกูโลกท่ีเป็นจุดเด่นเน่ืองจากมีขนาดท่ีใหญ่ 

และสีสนัสวยงาม 

 น าท่านไปเท่ียวชม The Red Sea Mall ใหเ้วลำอิสระแก่ท่ำนในกำรชอ้ปป๊ิง สินคา้แบรนดด์งัมากมาย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพื่อท าการเช็คอิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เจด็ กรุงเทพ 

00.40น         ออกเดินทางจากเจดดาห ์สู่กรุงเทพฯ โดยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG-504 เวลาบินประมาณ 08.30 

ชม. (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

13.10น         เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภมูิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

*************************************** 
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ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัราค่าบริการส าหรบั (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 ท่าน ขึ้ นไป) 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
➢ ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน ลดท่านละ 

179,900.- 
35,000.- 
29,000.- 

      
 

 
*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่ 

กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ 
จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

 

กำรจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 50,000 บำท 

/ท่ำน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือภำยในวนัที่ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 

ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 

 
 

 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินไทย (TG)  

✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าวีซ่า (ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษ  
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้ นไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 40 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 30 ดอลลาร ์(หรือข้ึนอยูก่บัความพอใจของ
ท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
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 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัรห์รือคา่ทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

หมำยเหต ุ: 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

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

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่ำนที่จะออกตัว๋เครื่องบินภำยในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยนัว่ำทัวรน์ั้นๆ ยืนยนักำรเดินทำง 

แน่นอน หำกท่ำนออกตัว๋ภำยในประเทศโดยไม่ไดร้บักำรยืนยนัจำกพนักงำน แลว้ทัวรน์ั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สำมำรถ

รบัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภำยในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

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

ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสถานฑูตซาอุดิอาระเบีย 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดือ้และยึดติดกบัการย่ืนในสมัยก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 น้ิว จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา 

ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัวีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดย 

 
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ ระบุ  TO SAUDI ARABIAN EMBASSY 

เอกสารกิจการด าเนินงานทุกประเภทตอ้งไดรั้บการประทบัตรารับรองจากหอการคา้ไทย  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

หนงัสือรับรองการท างานตอ้งระบุวนัเวลาเดินทาง / ระบุเลขพาสปอร์ต
และตอ้งประทบัตราบริษทั 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง  ใช้ทั้ง Bank guarantee  + Bank Statement ใช้ทั้ง 2 อย่าง) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ออกโดยธนาคารเท่านั้น ยอ้นหลงั 3 เดือน 
บญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนั
นบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า พร้อมประทบัตราธนาคารทุกหนา้ทุกแผน่ + Bank Guarantee อีก 1 ฉบบั 
ระบุ สถานทูตซาอุดิอาระเบีย และมีเงินในบญัชีคงคา้งมากกวา่ 50,000 บาท 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
 

12. หากท่านเคยไดรั้บวซ่ีาเชงเก้น อเมริกา องักฤษแบบเข้าออกหลายคร้ังท่ียงัไม่หมดอาย ุและท่านเคยใช้
เดินทางมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง กรุณาแนบส าเนาวีซ่าดงักล่าวมาดว้ย  
**กรณีท่านมีหนังสือเดินทางมากกว่า 1  เล่ม กรุณาน าเล่มอืน่ๆท่ีมีวซ่ีาดังกล่าวข้างต้นแนบร่วมมาด้วย 
 

 

 

 
 


