
 

9 วนั 7 คนื ซาอดุอิาระเบีย 

 

 

การบินไทย เปิดเที่ยวบิน ตรงสู่ซาอุดอิาระเบยี + บินภายใน 2 เทีย่ว  

ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 
เร่ิมต้น 179,900 บาท  

(รวมวซ่ีา และทิปทุกอย่างแล้ว.... พกัโรงแรมระดบั 4-5 ดาว) 
ริยาด – หมู่บ้านมรดกโลก อดัดริอยีะฮ์ – เมืองโบราณอลัอาชาร์ – ป้อมมัสมัค – เมดนิา 

 อลัอูลา – เมืองโบราณเฮกรา  – หินช้าง (Elephant Rock) – ตกึกระจก– เมืองมรดกโลกเฮกครา 
เจดดาห์ – Dune Safari – เมืองมรดกโลกอลั บาลดั – รถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) 



 

9 วนั 7 คนื ซาอดุอิาระเบีย 
** ฉีดวคัซีน Covid 19 ครบโดส เทีย่วซาอุดอิาระเบยีได้” 

วนัซีนทีอ่นุมตัิ ครบ 2 เข็ม : AZ / mRNA หากกรณฉีีด SV / SP ครบ 2 เข็ม ต้องมีกระตุ้น AZ หรือ mRNA เป็นเข็ม 3   
 

วนัแรก  กรุงเทพ –  เจดดาห์ (พกัค้าง 2 คืน) 
 

15.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและหัวหน้าทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ สัมภาระน ้าหนกั 20 กก. ส าหรับโหลด (ทา่นละ 1 ใบ)  และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก.  

 (กรุณาเตรียมเอกสารการฉีดวคัซีน Covid 19 เพื่อแสดงแก่เจา้หนา้ท่ีระหวา่งเชคอิน) 
18.05 น. ออกเดินทางสู่นครเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอะราเบีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 503 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 8.55 ชัว่โมง)  
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินเจดดาห์ ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาชา้กวา่ไทย 4 ชัว่โมง) 
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel Jeddah ***** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 
วนัทีส่อง  เจดดาห์ – แหล่งมรดกโลกอลั บาลดั – ประตูเมกกะ – อลัเทยาบัท   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชมเมืองมรดกโลกอลั บาลดั (Al Balad UNESCO) เมืองน้ีสร้างข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 7 เป็น

มรดกโลกขององค์การยูเนสโกและเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวห้ามพลาด ถนนคดเค้ียวเหมือนเขาวงกต
ซอกแซกไปตามบ้าน มสัยิด และตลาดกลางแจง้ต่างๆ ท่ีอยู่ในจุดเล็กๆ ของเมือง น าท่านแวะถ่ายรูปกัล
ประตู Bab al Makkah หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Makkah Gate ซ่ึงสร้างเอาไวเ้พื่อตอ้นรับผูแ้สวงบุญท่ีเดินทางไป
ยงัเมืองเมกกะ (Mecca) จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑน์าซีฟ (Naseef House) หน่ึงในบา้นสีแสดท่ี
โด่งดงัของเมืองน้ีท่ีกลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ ยอ้นไปเม่ือปี ค.ศ. 1872 Sheikh Omar Effendi Nassif ผูป้กครอง
ของเมืองเจดดาห์ (Jeddah) ในสมยันั้นเป็นผูส้ร้างแมนชัน่ท่ีมี 106 ห้องแห่งน้ีข้ึน ท่ีแมนชั่นแห่งน้ีจะมีทาง
ลาดท่ีค่อนขา้งกวา้งเอาไวส้ าหรับใหอู้ฐข้ึนไปส่งสารขอ้ความและเสบียงใหส้ าหรับทั้ง 5 ชั้นของบา้น น าท่าน
เท่ียวชมตลาด Suq Al Alawi, Al-Balad เพื่อซ้ือของฝากได้ เช่น เคร่ืองเพชรพลอยสีแสด เคร่ืองหนังและ
น ้าหอม และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

https://www.agoda.com/hotels-near-naseef-house/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/city/jeddah-sa.html?cid=1844104


 

 
 
 

บ่าย จากนั้ นน าท่านแวะถ่ายรูปกับเมกกะ เกท Old Town น าท่านเท่ียวชมเมืองอัล เทยาบัท  (Al Tayebat 
International City)  สถานท่ีแห่งน้ีไม่ใช่แค่พิพิธภณัฑ์ให้เดินเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่ง
รวมส่ิงของท่ีน่าสนใจท่ีสุดในประเทศ และยงัมีสกุลเงิน เฟอร์นิเจอร์โบราณ อาวุธโบราณและตน้ฉบบัของ
คมัภีร์อลักุลอานและสถานท่ีแห่งน้ียงัจดัแสดงบา้นจ าลองจากทุกภูมิภาคของซาอุดิอาระเบียอีกดว้ย อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

 

   
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel Jeddah ***** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 
 
 
วนัทีส่าม  เจดดาห์ - ทวัร์ทะเลทราย (Dune Safari) - ข่ีอูฐชมทะเลทราย 

https://www.agoda.com/hotels-near-al-tayebat-city-museum-for-international-civilization/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-al-tayebat-city-museum-for-international-civilization/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104


 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม Our days of Bliss Magad พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงขา้งของเคร่ืองใชแ้ละการตกแต่งบา้นของชาว

พื้นเมือง ตลอดจนสกุลเงินท่ีใช้ในประเทศแต่ละยุคสมยั ไดเ้วลาน าท่านสู่ถนนเลียบทะเลเจดดาห์ (Jeddah 
Corniche) เป็นเขตริมน ้ าของเมือง นอกจากมีแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งร้านอาหารแลว้ ยงัมี พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า
ฟาเกียะฮ์  (Fakieh Aquarium) มัสยิดลอยน ้ า  (Floating Mosque) และ  น ้ าพุกษัต ริย์ฟาฮัด  (King Fahd’s 
Fountain) อีกด้วย บริเวณทางเดินริมทะเลเหมาะส าหรับการเดินเล่นหรือนั่งเล่น น าท่านแวะถ่ายรูปกับ
มัส ยิด  Masjid Al Rahma ห รือ  Al Rahma Mosque ห รือ เป็น ท่ี รู้จัก ใน ช่ื อว่า  มัส ยิดลอยน ้ า  (Floating 
Mosque) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1985 การออกแบบของการก่อสร้างท าให้มสัยิดแห่งน้ีดูเหมือนลอยอยูใ่นทะเล
แดง (Red Sea) มสัยิดแห่งน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบอิสลามและคุม้ค่าท่ีจะแวะไปเยีย่ม
ชม ช่วงท่ีน ้ าข้ึนสูงจะท าให้เราไดภ้าพท่ีเหมือนมสัยิดลอยน ้ าอยูจ่ริงๆ และจะท าให้ภาพสวยข้ึนไปอีกหากมี
แสงกระทบกับผิวน ้ าช่วงฟ้าสางหรือพลบค ่ า  จากนั้ นน าท่านชมน ้ าพุกษัตริย์ฟาฮัด (King Fahd’s 
Fountain) เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1985 น ้ าพุแห่งน้ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ในตวัของมนัเอง และน ้ าพุแห่งน้ีพ่นน ้ า
สูงถึง 312 เมตรจึงเป็นน ้าพุท่ีสูงท่ีสุดในโลก สายน ้ าจากน ้าพุท่ีน่าประทบัใจแห่งน้ีสามารถมองเห็นไดจ้ากจุด
ต่างๆทั่วเมือง เจดดาห์ (Jeddah) น ้ าพุน้ีจะดึงน ้ ามาจากทะเลแดง จึงสามารถท าความเร็วได้สูงกว่า 375 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ Red Sea Shopping Mall 
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ และ ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาด Gabel Street Souq (Qabel Trail) ตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเหมาะกบัการชอปป้ิง 
หาของทานเล่น หรือด่ืมด ่ากบัประสบการณ์ตะวนัออกกลางท่ีแทจ้ริง ในตลาดมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมายไม่วา่
จะเป็น น ้ าหอม รองเทา้และกระเป๋าหนงั และเคร่ืองเพชรพลอย และท่ีตลาดน้ีไม่ไดมี้แค่นกัท่องเท่ียวเท่านั้น
แต่ยงัมีคนในทอ้งถ่ินท่ีแวะมาซ้ืออาหารและของใชใ้นครัวเรือนท่ีจ าเป็นอีกดว้ย  

 
 
 

https://www.agoda.com/hotels-near-jeddah-corniche/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-jeddah-corniche/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-fakieh-aquarium/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-fakieh-aquarium/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-floating-mosque/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-king-fahad-fountain/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-floating-mosque/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-floating-mosque/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-floating-mosque/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-king-fahad-fountain/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-king-fahad-fountain/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/city/jeddah-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-gabel-street-souq/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104


 

15.00 น. น าท่านสัมผสัประสบการณ์นั่งรถ 4x4 WD สนุกสนานกบักิจกรรม Dune Safari ท่ามกลางทะเลทรายแห่ง
ซาอุดิอาระเบีย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือจะเลือกข่ีอูฐ (กิจกรรมข่ีอูฐรวมในค่าทัวร์แล้ว) หรือ เล่น
กระดานโตค้ล่ืนจากเนินทรายสูง ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนกวา้งไกลของทะเลทราย  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า BBQ Dinner 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel Jeddah ***** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่3) 
 
วนัทีส่ี่   เจดดาห์ – เมดินา – น่ังรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองเมดินา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ High Speed Train (HHR Hi Speed Train) เพื่อสัมผสัประสบการณ์นั่งรถไฟ

หัวจรวดความเร็วสูง หรือท่ีรู้จกักันในนามรถไฟตะวนัตกหรือเมกกะ-Medina รถไฟความเร็วสูงสาย
ซาอุดิอาระเบีย เช่ือมโยงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิของชาวมุสลิมในเมดินาและเมกกะผา่นเมืองเศรษฐกิจคิงอบัดุลลาห์
โดยใช้สายหลัก 449.2 กิโลเมตร (279.1 ไมล์) และการเช่ือมต่อสาขา 3.75 กิโลเมตร (2.33 ไมล์) ไปยงั
สนามบินนานาชาติคิงอบัดุลลาซิซ (KAIA) ในเจดดาห์ รถไฟสายน้ีออกแบบมาส าหรับความเร็วสูงสุด 186 
ไมลต่์อชัว่โมง (299 กม. / ชม.) ซ่ึงจากเมืองเจดดาห์ ไป เมดินา  

08.32 น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟเจดดาห์ 
10.53 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเมดินา 

https://hmong.in.th/wiki/High-speed_rail
https://hmong.in.th/wiki/Saudi_Arabia
https://hmong.in.th/wiki/Muslim
https://hmong.in.th/wiki/Medina
https://hmong.in.th/wiki/Mecca
https://hmong.in.th/wiki/King_Abdullah_Economic_City
https://hmong.in.th/wiki/King_Abdullah_Economic_City
https://hmong.in.th/wiki/King_Abdulaziz_International_Airport


 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Al Masjid Nabawi Mosque ซ่ึงเป็นมัสยิดใหญ่ท่ีมีความสวยงามแห่งเมืองเมดินา 
(อนุญาตให้ผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามเขา้เท่านั้น) เป็นมสัยิดท่ีก่อตั้งและสร้างสรรค์โดยศาสดาของศาสนา
อิสลาม Prophet of Islam Muhammad ตั้งอยู่ในเมือง Medina ในประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นมสัยิดแห่งท่ี 3 
ท่ีสร้างข้ึนในประวติัศาสตร์ของศาสนาอิสลาม และในปัจจุบนัก็กลายเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เรียกได้
วา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัสองในศาสนาอิสลาม รองจากมสัยิด Masjid al-Haram ในเมือง Mecca และ
ท่ีน่ียงัเป็นท่ีฝังศพของท่านนบีมุฮมัมดัอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชมพิพิธภณัฑ์เมดินา (Medina Museum) ซ่ึง
เป็นสถานท่ีจดัแสดงวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวมุสลิมในเมืองเมดินา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรม  Le Meridien Hotel Medina ***** หรือ เทยีบเท่า 
 



 

วนัทีห้่า  เมดินา – อลัอูลา – ตึกกระจก – หินช้าง   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองอลัอูลา (Al Ula) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวมรดก
โลกท่ามกลางทะเลทราย คือแหล่งโบราณสถานเฮกรา (Hegra Archaeological Site) หรือมะดาอินศอเลียะห์ 
หรืออลัฮิจญร์ ท่ีน่ีเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีอายุเก่าแก่ราว 2,000 ปี สร้างข้ึนโดยราชอาณาจกัรแนบาเทีย 
(Nabatean Kingdom) เป็นอารยธรรมยุคเดียวกับเปตรา เมืองหินแกะสลักโบราณในประเทศจอร์แดน 
โบราณสถานแห่งน้ีมีทั้งสุสานโบราณ หินธรรมชาติรูปทรงแปลกๆ กลางทะเลทราย ภาพวาดบนผนังถ ้ า 
และส่ิงก่อสร้างอีกมากมายท่ีไดรับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนกลายเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกของ
ประเทศท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยเูนสโก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชมตึกกระจกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (Maraya) ณ กลางทะเลทรายหุบเขาอัชชาร์ (Ashar Valley) 
ส่ิงก่อสร้างใหม่ท่ีเกิดข้ึน ไม่ไดมี้แค่การต่อยอดแรงบนัดาลใจจากหินทราย หรืออิงสถาปัตยกรรมตามอารย
ธรรมโบราณประจ าถ่ินเท่านั้น แต่ท่ีอลัอูลายงัมีอาคารยุคมิลเลนเนียมสุดโมเดิร์นท่ีช่ือ มารายา (MARAYA) 
ตั้งอยู่ท่ีหุบเขาอาชาร์ท่ีมีแท่งหินรูปทรงต่างๆ MARAYA เป็นภาษาอาราบิก แปลว่า กระจก แนวคิดในการ
ก่อสร้างท่ีใช้วสัดุค่อนขา้งแตกต่างจากอาคารทัว่ไปในเมืองมาจากสถานะตามประวติัศาสตร์ของอลัอูลาท่ี
เป็นจุดนดัพบทางอารยธรรมต่างๆ มากวา่หลายพนัปีตวัอาคารถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นแลนด์มาร์กของอลัอูลา 
ในแง่การสร้างสรรคง์านดา้นวฒันธรรม โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมอบหมายงานออกแบบให้ Florian Boje 
สถาปนิกและนกัออกแบบชาวอิตาลีแห่งบริษทั Giò Forma MARAYA โดดเด่นดว้ยตวัอาคารรูปทรงกล่อง
ลูกบาศก์ติดกระจกทั้งหลงั มีพื้นท่ี 9,740 ตารางเมตรและไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสส์บุ๊กเม่ือเดือนมกราคม 
ค.ศ. 2020 ให้เป็นอาคารกระจกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และด้วยความท่ีตวัอาคารติดกระจกใสทั้งหลงั
ตั้งอยูก่ลางทะเลทรายท่ีมีแต่พื้นทรายและภูเขาหินน ้าตาลแดง MARAYA จึงไม่ต่างจากช้ินงานศิลปะอินสตอ
เลชนัอาร์ตท่ีสะทอ้นเงาของทิวทศัน์ภูเขาแท่งหินท่ีอยูร่ายรอบ 

 



 

น าท่านเดินทางสู่หินรูปชา้ง (Elephant Rock) ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก หินรูปชา้งสูง 52 เมตร หิน
ท่ีเกิดจากธรรมชาติแห่งน้ีมีรูปร่างหนา้ตาเหมือนกบังวงชา้งซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยหินขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นเสาหิน
อนุสาวรียท่ี์มีเป็นร้อยๆ กอ้น อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั 
 

 
  

น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสถานีรถไฟอลัอูลา (Alula Railway Station) ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟโบราณท่ีเช่ือมทาง
รถไฟมาจากเมืองเมดินา เป็นหน่ึงในเส้นทางรถไฟ Hijaz Railway station ซ่ึงมีแผนสร้างทางรถไฟยาวกว่า 
1,300 กิโลเมตร เร่ิมสร้างตั้งแต่ปี 1900 และสร้างถึงเมืองเมดินาในปี 1908 และถึงเมืองดามสักสัในปี 1913 
อยา่งไรก็ดีทางรถไฟสายน้ี ก็ไม่สามารถสร้างแลว้เสร็จอนัเน่ืองมาจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sahary Alula Resort Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
  
 

วนัทีห่ก  แหล่งโบราณสถานเฮกรา – เมืองโบราณดาดัน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านชมเมือง อลัอูลา เป็นหน่ึงในเมืองเก่าแก่ท่ีสุดบนคาบสมุทรอาระเบียท่ีมีหลกัฐานทางโบราณคดียอ้น
อายุไปไดก้ว่า 7,000 ปี อีกทั้งยงัเคยเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจกัรโบราณถึง 2 อาณาจกัรดว้ยกนั คือ ดาดนั 
(Dadan) และ ลิยนั (Lihyan) ไม่เพียงเท่านั้นดว้ยท าเลท่ีตั้งยงัท าให้เมืองน้ีมีความส าคญัดา้นการคา้ในฐานะ
อดีตเส้นทางคา้ขายก ายานและธูปหอม เช่ือมดินแดนจากทางใตข้องคาบสมุทรอาระเบียไปจนถึงดินแดน
อียิปต์ น าท่านเท่ียวชมเมืองโบราณเฮกรา (Hegra หรือช่ือภาษาอาหรับ Al-Hijr / Mada’in Salih) เป็นเมือง
แห่งอารยธรรมยุคราชอาณาจกัรแนบาเทีย (Nabataean Kingdom) ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องนครเพตรา มหานคร
แห่งอารยธรรมแนบาเทียซ่ึงเป็นท่ีตั้งปราสาทหินทรายสีชมพูอนัเล่ืองช่ือในเขตประเทศจอร์แดนปัจจุบ ั



 

เฮกรา ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของ ซาอุดีอาระเบีย ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 
2008 และเป็นสถานท่ีท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในอลัอูลา ตวัเมืองโบราณเฮกรามีพื้นท่ี 52 เฮกตาร์ มี
หลกัฐานว่ามีคนอาศยัอยู่ตั้งแต่เม่ือกว่า 2,200 ปีก่อน และเจริญรุ่งเรืองสุด ๆ ในช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาล
จนถึง 200 ปีหลงัคริสตกาล ส่วนปัจจุบนัส่ิงท่ีหลงเหลือเป็นมรดกท่ีชวนต่ืนตา ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมสลกัหิน
หรือภูเขาหินซ่ึงกระจดักระจายอยูก่ลางทะเลทราย สันนิษฐานวา่สถาปัตยกรรมสลกัจากหินเป็น “สุสานของ
ชนชั้นปกครอง” สมยัอาณาจกัรแนบาเทียและท่ีน่าท่ึงก็ทีสุสานเหล่าน้ีมีมากกวา่ 111 แห่ง แต่ท่ียงัคงสภาพ
สมบูรณ์มีราว 94 แห่ง โดดเด่นด้วยการตกแต่งสลกัเสลาลวดลายหน้าประตูบนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่
อย่างวิจิตร ในบรรดาสุสานหินกลางทะเลทรายเม่ือ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลท่ีย่านสุสานหิน Mada’in Salih 
ในอาณาเขตเมืองโบราณเฮกรา น้ัน  “สุสานของบุตรแห่งคูซา” (Tomb of Lihyan Son of Kuza) หรือ
ฉายา ปราสาทแห่งความเดียวดาย (The Lonely Castle แปลจากภาษาอาหรับ Qasr Al Farid) ถือเป็นไฮไลต์
ของสุสานหินท่ีสลกัจากภูเขาหินทรายทั้งลูก เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมแบบแนบาเทีย (Nabataean อารย
ธรรมท่ีสร้างนครเพตรา) ท่ีโดดเด่นตั้งตระหง่านอยูใ่นอาณาบริเวณของเมืองมรดกโลกเฮกรา จากปริศนาใน
กรรมวิธีการสลกัเสลาหน้าผาหินจากส่วนบนลงล่าง เป็นสุสานของชนชั้นผูป้กครอง ในยุคอารยธรรมของ
ชาวนาบาเทียนและชาวลิยนั ช่วงอาณาจกัรแนบาเทียและลิยนัรุ่งเรือง จุดน้ียงัเป็นแลนด์มาร์กของการ
ท่องเท่ียวท่ีในบางโอกาสมีการจดัแสดงแสงสีเหนือสุสานให้นกัท่องเท่ียวไดช้มเป็นไฮไลต์ของทวัร์มรดก
โลกเมืองโบราณเฮกราดว้ย 

 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณดาดนั ใจกลางเขตโอเอซิสกลางหุบเขา ซ่ึงประกอบด้วยโบราณสถานและ
หลักฐานท่ีแสดงท่ีตั้ งของเมืองหลวงแห่งอาณาจกัรดาดัน (Kingdom of Dadan) ช่วงราว 800-900 ปีก่อน
คริสตกาล อีกทั้งพื้นท่ีตรงน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรลิยนั (Kingdom of Lihyan) ช่วงราว 500-
200 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวไดว้า่อารยธรรมดาดนัเป็นอารยธรรมเก่าแก่ของดินแดนอาหรับโบราณ และเป็น
อารยธรรมเก่าท่ีสุดท่ีคน้พบหลกัฐานการด ารงอยูใ่นเมืองอลัอูลา ไฮไลตใ์นเมืองดาดนัคืองานแกะสลกัภูเขา
หินทรายสีแดงขนาดใหญ่ท่ี เรียกว่า สุสานสิงโต หรือ Lion’s Tombs ซ่ึงมีบนัไดจากพื้นราบข้ึนไปสู่ตวั
สุสานดา้นบน สันนิษฐานวา่สุสานหินสีน ้าตาลแดงท่ีสลกัเป็นรูปสิงโต 2 ตวัอยูด่า้นหนา้ทางเขา้ของปราสาท
ท่ีใหญ่โตเป็นภูเขากลางท่ีราบน้ีน่าจะเป็นสุสานของชนชั้นผูป้กครองอาณาจกัรสมยันั้น จารึกบนผาหินขนาด
ใหญ่สามารถพบเจอไดท้ัว่เมืองอลัอูลา มีทั้งตวัอกัขระโบราณหลากหลายภาษา จารึกบางช้ินสามารถยอ้นไป
ได้ไกลถึงยุคก่อนเกิดภาษาอาหรับ ตอกย  ้าความส าคญัทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีของอลัอูลา โดย
จารึกบนผาหินท่ีส าคญัไดแ้ก่บริเวณ ภูเขายามาล อิกมะห์ (Jabal Ikmah) ท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโบราณดา
ดนั ด้วยความท่ีบริเวณภูเขายามาล อิกมะห์พบจารึกบนผาหินจ านวนมาก ภูเขายามาล อิกมะห์จึงได้ฉายา
ว่า ห้องสมุดกลางแจ้ง เป็นห้องสมุดขนาดมหึมาท่ีมีการจารึกบนผาหินด้วยอักขระกว่าหลายร้อยตัว
ผสมผสานกบังานสลกัหินเป็นรูปต่างๆ เป็นทางยาว เล่าเร่ืองราวสะท้อนพิธีกรรม เช่น ภาพเคร่ืองดนตรี 
รูปร่างมนุษยแ์ละสัตว ์สะทอ้นวิถีชีวิตชาวลิยนัและชาวดาดนั ท่ีก่อร่างสร้างอารยธรรมในแถบน้ีเม่ือราว 
1,000 ปีก่อนคริสตกาล  

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sahary Alula Resort Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 
 
วนัทีเ่จ็ด  อลัอูลา – ริยาด (บินภายใน) – Edge of the World 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  



 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอลัอูลา 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองริยาด โดยเท่ียวบิน SV1047 ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินริยาด 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลทราย Edge of the World หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Jebel Fihrayn อยู่ห่างจากกรุงริยาด 90 
กม. และมีหนา้ผา Tuwaiq  อนักวา้งใหญ่ซ่ึงทอดยาวกวา่ 600 กม. บนหนา้ผาสูง 300 เมตร ผา่นทางตอนกลาง
ของซาอุดิอาระเบีย และคร้ังหน่ึงเคยเป็นเส้นทางคาราวานการคา้โบราณ ท่ีใช้ขา้มคาบสมุทรอาหรับจาก
เยเมนไปยงัลิแวนต ์และเปอร์เซียในอดีตนัน่เอง ดว้ยความอลงัการของทะเลทรายท่ีกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา 
นบัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวและชาวต่างชาติมาเยีย่มชมมากท่ีสุดในซาอุดิอาระเบีย อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่กรุงริยาด น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
Kingdom Center Tower เป็นสูงและเป็นจุดศูนย์กลางแห่งเมืองรียาด น าท่านขับรถเท่ียวชมเมืองหลวงท่ี
คราคร ่ าไปดว้ยตึงสูงทนัสมยัหลายตึก จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั King Kalid Grand Mosque สุเหร่าสีขาว
ท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของซาอุดิอาระเบีย 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Crown Plaza Hotel Riyadh*****  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด  ริยาด – หมู่บ้านมรดกโลกอดัดิรอยีะฮ์ – ป้อมโบราณมัสมัค – สุเหร่า อลัราจิ แกรนด์มอสค์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

https://thaiza.com/travel/foreign/


 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกอดัดิรอียะฮ์ (Al Diriyah) ตั้ งอยู่ชานเมืองทางทิศตะวนัตกของเมือง
หลวง รียาด (Riyadh) และเป็นหน่ึงในแหล่งมรดกโลกขององคก์รยเูนสโกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศ เมือง
น้ีเป็นเมืองหลวงเก่าของซาอุดิอาระเบียและเป็นบา้นของครอบครัว Al Saud นักท่องเท่ียวจะได้สัมผสักบั
ความทนัสมยัและความเป็นประวติัศาสตร์ของตวัเมือง ดา้นท่ีเป็นความทนัสมยัจะมีคาเฟ่ ร้านอาหารและ
ร้านขายของท่ีระลึก อีกทั้งนกัท่องเท่ียวยงัสามารถขา้มสะพานถนน Wadi Hanifah ไปยงัเขต Al Turaif ท่ีมีท่ี
พกัอาศยัของราชวงศ์โบราณ พิพิธภณัฑ์ Diriyah Museum และช้ินส่วนทางประวติัศาสตร์อีกมากมายของ
เมือง Ad Diriyah จากเขต Al Turaif น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของแหลางมรดกโลกอดัดิรอียะฮ ์

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บา่ย น าท่านเข้าชมป้อมปราการมัสมคั (Masmak Fortress) กองทหารรักษาการณ์เก่าท่ีคอยปกป้องประเทศมี
ช่ือเสียงเป็นอยา่งมากในเร่ืองของความสวยงามดา้นนอกที่ีเป็นป้อมปราการดิน ซ่ึงในภายหลงัไดก้ลายมาเป็น
คลงัเก็บอาวุธยุทธภณัฑ์ และหลงัจากท่ีโดน Ibn Saud โจมตีป้อมปราการในปี ค.ศ. 1902 สถานท่ีแห่งน้ีจึง
กลายเป็นเรือนจ าแทน น าท่านเขา้ชมพระราชวงัประวติัศาสตร์มูร์รับบา (Murabba Palace) เป็นหน่ึงใน
สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีโด่งดงัในเมืองรียาด พระราชวงัแห่งน้ีเคยเป็นพระราชวงัของกษตัริย์
และสร้างในสไตล์ Najdean ซ่ึงไดมี้การจดัแสดงของใช้ส่วนตวั ของท่ีระลึกและพระบรมฉายาลกัษณ์ของ
กษตัริย ์นอกจากนั้นจะได้เห็นรถโรลส์-รอยซ์ของกษตัริยท่ี์ท่านไดรั้บเป็นของขวญัจากนายกรัฐมนตรีชาว
องักฤษ วินสตนัเชอร์ชิลล์ในปี ค.ศ. 1946 อีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ (National 
Museum) เพื่อยอ้นรอยประวติัศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู ่และ ขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีตของชนพื้นเมืองท่ีอาศยั
อยูท่ี่น่ี ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัสุเหร่า อลัราฮิด (Al Rajhi Grand Mosque) ซ่ึงเป็นสุเหร่าใหญ่ประจ ากรุง
รียาด (ไม่อนุญาตใหค้นท่ีไม่ใช่มุสลิมเขา้ไปในสุเหร่าแห่งน้ี)   

 
 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินริยาด 
20.00 น. ออกเดินทางสู่เจดดาห์ โดยเท่ียวบิน SV1047 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินเจดดาห์ รับกระเป๋าสัมภาระ 
 เช็คอินเคาน์เตอร์การบินไทย (TG) 

https://www.agoda.com/city/riyadh-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-diriyah-historical-city/attractions/riyadh-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-masmak-fortress/attractions/riyadh-sa.html?cid=1844104
https://www.agoda.com/hotels-near-murabba-palace/attractions/riyadh-sa.html?cid=1844104


 

  
 

วนัทีเ่ก้า เจดดาห์ – กรุงเทพ   
 

01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน TG (ใชเ้วลาบินประมาณ 8.30 ช.ม.) 
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  
 

9 วนั 7 คนื ซาอดุอิาระเบีย 
ราคาทวัร์ 179,900 บาท : 14-22 ธ.ค. 65 / 23-31 ม.ค. 66/ 13-21 ก.พ. 66 / 13-21 ม.ีค. 66 
ราคาทวัร์ 185,900 บาท : 26 ธ.ค.-3 ม.ค. 66 
 

อตัราค่าบริการ   ธ.ค. 2565- มี.ค. 2566 ปีใหม่ 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เดก็อายมุากกวา่ 11 ปี
บริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

179,900 185,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 29,000 35,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 169,900 175,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

78,000 – 130,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน
ประกาศปรับและท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,คา่ภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 80 
ปี) ประกนัการเดินทางครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลการติดเช้ือโควิดในต่างประเทศ 



 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่าวซ่ีาซาอุดิอาระเบีย 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
 

กรณยีกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 70% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณเีดินทางโดยลกูค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง (กรณีกรุ๊ปขนาด 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 10,000 บาทหากต้องการ
เดินทาง) 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 



 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋า
จริง ทั้ งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  



 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าซาอุดอิาระเบีย 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน..สถานทูตมกีารเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คย
ได้)  

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
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 (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

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

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน(จดหมายรับรองการท างาน) ภาษาองักฤษ ระบุ TO SAUDI ARABIAN EMBASSY 

เอกสารกจิการด าเนินงานทุกประเภทต้องได้รับการประทับตรารับรองจากหอการค้าไทย 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้  



 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

หนังสือรับรองการท างานต้องระบุเงนิเดอืน /ระบุวนัเวลาเดนิทาง / ระบุเลขพาสปอร์ตและ
ต้องประทับตรารับรองจากหอการค้าไทย 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
-  

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Statement + Bank Guarantee ใชท้ั้ง 2 อยา่ง ) 
 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ออกโดยธนาคารเท่านั้น ยอ้นหลงั 3 เดือน ของ
บญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 
วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา พร้อมประทบัตราธนาคารทุกหนา้ทุกแผน่ + Bank Guarantee อีก 1 ฉบบั 
ระบุ สถานฑูตซาอุดิอาระเบีย 
 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้ง

ระบุช่ือผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

9 วนั 7 คนื ซาอดุอิาระเบีย 
ราคาทวัร์ 179,900 บาท :   14-22 ธ.ค. 65    23-31 ม.ค. 66    13-21 ก.พ. 66  
     13-21 ม.ีค. 66 
ราคาทวัร์ 185,900 บาท :  26 ธ.ค.-3 ม.ค. 66 

 
 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ ........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 
ส าหรับกรอกใน
ฟอร์มยืน่วซ่ีา 

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


