
HTC-TG-9D-SAUDI 

9 วัน 7 คืน ซาอุดิอาระเบีย 

 

 

การบินไทย เปิดเที่ยวบิน ตรงสู่ซาอุดิอาระเบีย + บินภายใน 2 เที่ยว  

ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 
เร่ิมต้น 179,900 บาท  

(รวมวีซ่า และทิปทุกอย่างแล้ว.... พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว) 
ริยาด – หมู่บ้านมรดกโลก อัดดิรอียะฮ์ – เมืองโบราณอัลอาชาร์ – ป้อมมัสมัค – เมดินา 

 อัลอูลา – เมืองโบราณเฮกรา  – หินช้าง (Elephant Rock) – ตึกกระจก– เมืองมรดกโลกเฮกครา 
เจดดาห์ – Dune Safari – เมืองมรดกโลกอัล บาลัด – รถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) 



HTC-TG-9D-SAUDI 

9 วัน 7 คืน ซาอุดิอาระเบีย 
** ฉีดวัคซีน Covid 19 ครบโดส เที่ยวซาอุดิอาระเบียได้” 

วันซีนทีอ่นุมัติ ครบ 2 เข็ม : AZ / mRNA หากกรณีฉีด SV / SP ครบ 2 เข็ม ต้องมีกระตุ้น AZ หรือ mRNA เป็นเข็ม 3   
 

วันแรก  กรุงเทพ –  เจดดาห์ (พักค้าง 2 คืน) 
 

15.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และหัวหน้าทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ สัมภาระน ้าหนกั 20 กก. ส าหรับโหลด (ท่านละ 1 ใบ)  และ ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก.  

 (กรุณาเตรียมเอกสารการฉีดวคัซีน Covid 19 เพ่ือแสดงแก่เจา้หนา้ที่ระหว่างเชคอิน) 
18.05 น. ออกเดินทางสู่นครเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอะราเบีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 503 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 8.55 ชัว่โมง)  
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินเจดดาห ์ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร (เวลาชา้กว่าไทย 4 ชัว่โมง) 
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Radisson Blu Hotel Jeddah ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1) 
 
วันที่สอง  เจดดาห์ – แหล่งมรดกโลกอัล บาลัด – ประตูเมกกะ – อัลเทยาบัท   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกอลั บาลดั (Al Balad UNESCO) เมืองน้ีสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7 เป็น

มรดกโลกขององค์การยูเนสโกและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด ถนนคดเคี้ ยวเหมือนเขาวงกต
ซอกแซกไปตามบ้าน มัสยิด และตลาดกลางแจ้งต่างๆ ที่อยู่ในจุดเล็กๆ ของเมือง น าท่านแวะถ่ายรูปกัล
ประตู Bab al Makkah หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Makkah Gate ซ่ึงสร้างเอาไวเ้พื่อตอ้นรับผูแ้สวงบุญที่เดินทางไปยงั
เมืองเมกกะ (Mecca) จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑน์าซีฟ (Naseef House) หน่ึงในบา้นสีแสดที่โด่งดงัของ
เมืองน้ีที่กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ยอ้นไปเมื่อปี ค.ศ. 1872 Sheikh Omar Effendi Nassif ผูป้กครองของเมือง
เจดดาห์ (Jeddah) ในสมัยนั้นเป็นผูส้ร้างแมนชั่นที่มี 106 ห้องแห่งน้ีขึ้ น ที่แมนชั่นแห่งน้ีจะมีทางลาดที่
ค่อนขา้งกวา้งเอาไวส้ าหรับให้อูฐขึ้นไปส่งสารขอ้ความและเสบียงให้ส าหรับทั้ง 5 ชั้นของบา้น น าท่านเที่ยว
ชมตลาด Suq Al Alawi, Al-Balad เพ่ือซ้ือของฝากได ้เช่น เคร่ืองเพชรพลอยสีแสด เคร่ืองหนังและน ้ าหอม 
และอื่นๆอีกมากมาย 

 

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
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บ่าย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับเมกกะ เกท (Mecca Gate) ตั้งอยู่ด้านนอกของเมืองเจดดาห์ บนถนนสู่เมือง
เมกกะก็คือ  ประตู สู่ เมกกะ  (Mecca Gate) หรือบางทีสะกดว่า “มักกะฮ์” (Makkah) ไว้คอยต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะ เป็นประตูทรงโค้งบนถนนที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1979 
ประตูจะดูทนัสมยัมากขึ้นตอนกลางคืนเพราะมีแสงสีส่องสว่างไปที่ประตูและประดบัประดาดว้ยตน้ไมแ้ละ
สวนต่างๆ น าท่านเที่ยวชมเมืองอัล เทยาบัท  (Al Tayebat International City)  สถานที่แห่งน้ีไม่ใช่แค่
พิพิธภณัฑ์ให้เดินเย่ียมชมสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งรวมส่ิงของที่น่าสนใจที่สุดในประเทศ และ
ยงัมีสกุลเงิน เฟอร์นิเจอร์โบราณ อาวุธโบราณและตน้ฉบับของคัมภีร์อัลกุลอานและสถานที่แห่งน้ียงัจัด
แสดงบา้นจ าลองจากทุกภูมิภาคของซาอุดิอาระเบียอีกดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

   
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Radisson Blu Hotel Jeddah ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2) 
 
 

https://www.agoda.com/city/jeddah-sa.html
https://www.agoda.com/hotels-near-al-tayebat-city-museum-for-international-civilization/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
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วันที่สาม  เจดดาห์ - ทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari) - ขี่อูฐชมทะเลทราย 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม Our days of Bliss Magad พิพิธภณัฑ์ที่จดัแสดงขา้งของเคร่ืองใชแ้ละการตกแต่งบา้นของชาว

พ้ืนเมือง ตลอดจนสกุลเงินที่ใช้ในประเทศแต่ละยุคสมยั ได้เวลาน าท่านสู่ถนนเลียบทะเลเจดดาห์ (Jeddah 
Corniche) เป็นเขตริมน ้าของเมือง นอกจากมีแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งร้านอาหารแลว้ ยงัมี พิพิธภณัฑสั์ตวน์ ้ า
ฟาเกียะฮ์  (Fakieh Aquarium) มัสยิดลอยน ้ า  (Floating Mosque) และ  น ้ าพุกษัตริย์ฟาฮัด  (King Fahd’s 
Fountain) อีกด้วย บริเวณทางเดินริมทะเลเหมาะส าหรับการเดินเล่นหรือนั่งเล่น น าท่านแวะถ่ายรูปกับ
มัส ยิด  Masjid Al Rahma หรือ  Al Rahma Mosque หรือ เป็นที่ รู้จัก ใน ช่ือ ว่า  มัส ยิดลอยน ้ า  (Floating 
Mosque) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1985 การออกแบบของการก่อสร้างท าให้มสัยิดแห่งน้ีดูเหมือนลอยอยูใ่นทะเล
แดง (Red Sea) มสัยิดแห่งน้ีเป็นตวัอยา่งที่สวยงามของสถาปัตยกรรมแบบอิสลามและคุม้ค่าที่จะแวะไปเย่ียม
ชม ช่วงที่น ้ าขึ้นสูงจะท าให้เราไดภ้าพที่เหมือนมสัยิดลอยน ้ าอยู่จริงๆ และจะท าให้ภาพสวยขึ้นไปอีกหากมี
แสงกระทบกับผิวน ้ าช่วงฟ้าสางหรือพลบค ่ า  จากนั้ นน าท่ านชมน ้ าพุกษัต ริย์ฟาฮัด (King Fahd’s 
Fountain) เปิดตวัเมื่อปี ค.ศ. 1985 น ้ าพุแห่งน้ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ในตวัของมนัเอง และน ้ าพุแห่งน้ีพ่นน ้ า
สูงถึง 312 เมตรจึงเป็นน ้ าพุที่สูงที่สุดในโลก สายน ้าจากน ้าพุที่น่าประทบัใจแห่งน้ีสามารถมองเห็นไดจ้ากจุด
ต่างๆทั่วเมือง เจดดาห์ (Jeddah) น ้ าพุน้ีจะดึงน ้ ามาจากทะเลแดง จึงสามารถท าความเร็วได้สูงกว่า 375 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ Red Sea Shopping Mall 
อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ และ ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาด Gabel Street Souq (Qabel Trail) ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเหมาะกบัการชอปป้ิง 
หาของทานเล่น หรือด่ืมด ่ากบัประสบการณ์ตะวนัออกกลางที่แทจ้ริง ในตลาดมีสินคา้ให้เลือกมากมายไม่ว่า
จะเป็น น ้ าหอม รองเทา้และกระเป๋าหนัง และเคร่ืองเพชรพลอย และที่ตลาดน้ีไม่ไดม้ีแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้น
แต่ยงัมีคนในทอ้งถิ่นที่แวะมาซ้ืออาหารและของใชใ้นครัวเรือนที่จ 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
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15.00 น. น าท่านสัมผสัประสบการณ์นั่งรถ 4x4 WD สนุกสนานกับกิจกรรม Dune Safari ท่ามกลางทะเลทรายแห่ง
ซาอุดิอาระเบีย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือจะเลือกขี่อูฐ (กิจกรรมขี่อูฐรวมในค่าทัวร์แล้ว) หรือ เล่น
กระดานโตค้ลื่นจากเนินทรายสูง ท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนกวา้งไกลของทะเลทราย  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า BBQ Dinner 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Radisson Blu Hotel Jeddah ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 3) 
 
วันที่ส่ี   เจดดาห์ – เมดินา – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองเมดินา  
 

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

หัวจรวดความเร็วสูง หรือที่ รู้จักกันในนามรถไฟตะวันตกหรือเมกกะ-Medina รถไฟความเร็วสูงสาย
ซาอุดิอาระเบีย เช่ือมโยงเมืองศกัด์ิสิทธ์ิของชาวมุสลิมในเมดินาและเมกกะผ่านเมืองเศรษฐกิจคิงอบัดุลลาห์
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


HTC-TG-9D-SAUDI 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Al Masjid Nabawi Mosque ซ่ึงเป็นมัสยิดใหญ่ที่มีความสวยงามแห่งเมืองเมดินา 
(อนุญาตให้ผูท้ี่นับถือศาสนาอิสลามเข้าเท่านั้น) เป็นมสัยิดที่ก่อตั้งและสร้างสรรค์โดยศาสดาของศาสนา
อิสลาม Prophet of Islam Muhammad ตั้งอยูใ่นเมือง Medina ในประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นมสัยิดแห่งที่ 3 ที่
สร้างขึ้นในประวตัิศาสตร์ของศาสนาอิสลาม และในปัจจุบนัก็กลายเป็นมสัยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรียกไดว่้า
เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัสองในศาสนาอิสลาม รองจากมสัยิด Masjid al-Haram ในเมือง Mecca และที่น่ี
ยงัเป็นที่ฝังศพของท่านนบีมุฮมัมดัอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์มดินา (Medina Museum) ซ่ึงเป็น
สถานที่จดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวมุสลิมในเมืองเมดินา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรม  Le Meridien Hotel Medina ***** หรือ เทียบเท่า 
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วันที่ห้า  เมดินา – อัลอูลา – ตึกกระจก – หินช้าง   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองอัลอูลา (Al Ula) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ซ่ึงมีแหล่งท่องเที่ยวมรดก
โลกท่ามกลางทะเลทราย คือแหล่งโบราณสถานเฮกรา (Hegra Archaeological Site) หรือมะดาอินศอเลียะห์ 
หรืออัลฮิจญร์ ที่ น่ีเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีอายุเก่าแก่ราว 2,000 ปี สร้างขึ้ นโดยราชอาณาจักรแนบาเทีย 
(Nabatean Kingdom) เป็นอารยธรรมยุคเดียวกับเปตรา เมืองหินแกะสลักโบราณในประเทศจอร์แดน 
โบราณสถานแห่งน้ีมีทั้งสุสานโบราณ หินธรรมชาติรูปทรงแปลกๆ กลางทะเลทราย ภาพวาดบนผนังถ ้ า 
และส่ิงก่อสร้างอีกมากมายที่ไดรับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนกลายเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกของ
ประเทศที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยเูนสโก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านชมตึกกระจกที่ ใหญ่ที่ สุดในโลก (Maraya) ณ กลางทะเลทรายหุบเขาอัชชาร์ (Ashar Valley) 
ส่ิงก่อสร้างใหม่ที่เกิดขึ้น ไม่ไดม้ีแค่การต่อยอดแรงบนัดาลใจจากหินทราย หรืออิงสถาปัตยกรรมตามอารย
ธรรมโบราณประจ าถิ่นเท่านั้น แต่ที่อลัอูลายงัมีอาคารยคุมิลเลนเนียมสุดโมเดิร์นที่ช่ือ มารายา (MARAYA) 
ตั้งอยู่ที่หุบเขาอาชาร์ที่มีแท่งหินรูปทรงต่างๆ MARAYA เป็นภาษาอาราบิก แปลว่า กระจก แนวคิดในการ
ก่อสร้างที่ใช้วสัดุค่อนขา้งแตกต่างจากอาคารทั่วไปในเมืองมาจากสถานะตามประวตัิศาสตร์ของอลัอูลาที่
เป็นจุดนัดพบทางอารยธรรมต่างๆ มากว่าหลายพนัปีตวัอาคารถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นแลนด์มาร์กของอลัอูลา 
ในแง่การสร้างสรรค์งานดา้นวฒันธรรม โดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมอบหมายงานออกแบบให้ Florian Boje 
สถาปนิกและนักออกแบบชาวอิตาลีแห่งบริษทั Giò Forma MARAYA โดดเด่นดว้ยตวัอาคารรูปทรงกล่อง
ลูกบาศก์ติดกระจกทั้งหลงั มีพ้ืนที่ 9,740 ตารางเมตรและไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสส์บุ๊กเมื่อเดือนมกราคม 
ค.ศ. 2020 ให้เป็นอาคารกระจกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และดว้ยความที่ตัวอาคารติดกระจกใสทั้งหลัง
ตั้งอยูก่ลางทะเลทรายที่มีแต่พ้ืนทรายและภูเขาหินน ้าตาลแดง MARAYA จึงไม่ต่างจากช้ินงานศิลปะอินสตอ
เลชนัอาร์ตที่สะทอ้นเงาของทิวทศัน์ภูเขาแท่งหินที่อยูร่ายรอบ 

 



HTC-TG-9D-SAUDI 

น าท่านเดินทางสู่หินรูปชา้ง (Elephant Rock) ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติของโลก หินรูปชา้งสูง 52 เมตร หิน
ที่เกิดจากธรรมชาติแห่งน้ีมีรูปร่างหนา้ตาเหมือนกบังวงช้างซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยหินขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นเสาหิน
อนุสาวรียท์ี่มีเป็นร้อยๆ กอ้น อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านแวะถ่ายรูปกับสถานีรถไฟอลัอูลา (Alula Railway Station) ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟโบราณที่เช่ือมทาง

รถไฟมาจากเมืองเมดินา เป็นหน่ึงในเส้นทางรถไฟ Hijaz Railway station ซ่ึงมีแผนสร้างทางรถไฟยาวกว่า 
1,300 กิโลเมตร เร่ิมสร้างตั้งแต่ปี 1900 และสร้างถึงเมืองเมดินาในปี 1908 และถึงเมืองดามัสกสัในปี 1913 
อยา่งไรก็ดีทางรถไฟสายน้ี ก็ไม่สามารถสร้างแลว้เสร็จอนัเน่ืองมาจากสงครามโลกคร้ังที่ 1 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sahary Alula Resort Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1) 
  
 

วันที่หก  แหล่งโบราณสถานเฮกรา – ปราสาทเดียวดาย – เมืองโบราณดาดัน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านชมเมือง อลัอูลา เป็นหน่ึงในเมืองเก่าแก่ที่สุดบนคาบสมุทรอาระเบียที่มีหลกัฐานทางโบราณคดียอ้น
อายุไปไดก้ว่า 7,000 ปี อีกทั้งยงัเคยเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจกัรโบราณถึง 2 อาณาจกัรดว้ยกนั คือ ดาดัน 
(Dadan) และ ลิยนั (Lihyan) ไม่เพียงเท่านั้นดว้ยท าเลที่ตั้งยงัท าให้เมืองน้ีมีความส าคญัดา้นการคา้ในฐานะ
อดีตเส้นทางค้าขายก ายานและธูปหอม เช่ือมดินแดนจากทางใตข้องคาบสมุทรอาระเบียไปจนถึงดินแดน
อียิปต์ น าท่านเที่ยวชมเมืองโบราณเฮกรา (Hegra หรือช่ือภาษาอาหรับ Al-Hijr / Mada’in Salih) เป็นเมือง
แห่งอารยธรรมยุคราชอาณาจกัรแนบาเทีย (Nabataean Kingdom) ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องนครเพตรา มหานคร
แห่งอารยธรรมแนบาเทียซ่ึงเป็นที่ตั้งปราสาทหินทรายสีชมพูอันเลื่องช่ือในเขตประเทศจอร์แดนปัจจุบ ั
เฮกรา ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของ ซาอุดีอาระเบีย ที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 
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2008 และเป็นสถานที่ที่โด่งดงัและเป็นที่รู้จกัมากที่สุดในอลัอูลา ตวัเมืองโบราณเฮกรามีพ้ืนที่ 52 เฮกตาร์ มี
หลักฐานว่ามีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อกว่า 2,200 ปีก่อน และเจริญรุ่งเรืองสุด ๆ ในช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาล
จนถึง 200 ปีหลงัคริสตกาล ส่วนปัจจุบนัส่ิงที่หลงเหลือเป็นมรดกที่ชวนตื่นตา ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรมสลกัหิน
หรือภูเขาหินซ่ึงกระจดักระจายอยูก่ลางทะเลทราย สันนิษฐานว่าสถาปัตยกรรมสลกัจากหินเป็น “สุสานของ
ชนชั้นปกครอง” สมยัอาณาจกัรแนบาเทียและที่น่าทึ่งก็ทีสุสานเหล่าน้ีมีมากกว่า 111 แห่ง แต่ที่ยงัคงสภาพ
สมบูรณ์มีราว 94 แห่ง โดดเด่นด้วยการตกแต่งสลกัเสลาลวดลายหน้าประตูบนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่
อย่างวิจิตร ในบรรดาสุสานหินกลางทะเลทรายเมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลที่ย่านสุสานหิน Mada’in Salih 
ในอาณาเขตเมืองโบราณ เฮกรานั้ น  “สุสานของบุตรแห่งคูซา” (Tomb of Lihyan Son of Kuza) หรือ
ฉายา ปราสาทแห่งความเดียวดาย (The Lonely Castle แปลจากภาษาอาหรับ Qasr Al Farid) ถือเป็นไฮไลต์
ของสุสานหินที่สลักจากภูเขาหินทรายทั้งลูก เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมแบบแนบาเทีย (Nabataean อารย
ธรรมที่สร้างนครเพตรา) ที่โดดเด่นตั้งตระหง่านอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองมรดกโลกเฮกรา จากปริศนาใน
กรรมวิธีการสลกัเสลาหน้าผาหินจากส่วนบนลงล่าง เป็นสุสานของชนชั้นผูป้กครอง ในยุคอารยธรรมของ
ชาวนาบาเทียนและชาวลิยนั ช่วงอาณาจักรแนบาเทียและลิยนัรุ่งเรือง จุดน้ียงัเป็นแลนด์มาร์กของการ
ท่องเที่ยวที่ในบางโอกาสมีการจดัแสดงแสงสีเหนือสุสานให้นักท่องเที่ยวไดช้มเป็นไฮไลต์ของทวัร์มรดก
โลกเมืองโบราณเฮกราดว้ย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณดาดนั ใจกลางเขตโอเอซิสกลางหุบเขา ซ่ึงประกอบด้วยโบราณสถานและ

หลักฐานที่แสดงที่ตั้งของเมืองหลวงแห่งอาณาจักรดาดัน (Kingdom of Dadan) ช่วงราว 800-900 ปีก่อน
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คริสตกาล อีกทั้งพ้ืนที่ตรงน้ียงัเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรลิยนั (Kingdom of Lihyan) ช่วงราว 500-
200 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวไดว่้าอารยธรรมดาดนัเป็นอารยธรรมเก่าแก่ของดินแดนอาหรับโบราณ และเป็น
อารยธรรมเก่าที่สุดที่คน้พบหลกัฐานการด ารงอยูใ่นเมืองอลัอูลา ไฮไลต์ในเมืองดาดนัคืองานแกะสลกัภูเขา
หินทรายสีแดงขนาดใหญ่ที่ เรียกว่า  สุสานสิงโต หรือ Lion’s Tombs ซ่ึงมีบันไดจากพ้ืนราบขึ้นไปสู่ตัว
สุสานดา้นบน สันนิษฐานว่าสุสานหินสีน ้าตาลแดงที่สลกัเป็นรูปสิงโต 2 ตวัอยูด่า้นหนา้ทางเขา้ของปราสาท
ที่ใหญ่โตเป็นภูเขากลางที่ราบน้ีน่าจะเป็นสุสานของชนชั้นผูป้กครองอาณาจกัรสมยันั้น จารึกบนผาหินขนาด
ใหญ่สามารถพบเจอไดท้ัว่เมืองอลัอูลา มีทั้งตวัอกัขระโบราณหลากหลายภาษา จารึกบางช้ินสามารถยอ้นไป
ไดไ้กลถึงยุคก่อนเกิดภาษาอาหรับ ตอกย ้าความส าคญัทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีของอลัอูลา โดย
จารึกบนผาหินที่ส าคัญไดแ้ก่บริเวณ ภูเขายามาล อิกมะห์ (Jabal Ikmah) ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโบราณดา
ดนั ด้วยความที่บริเวณภูเขายามาล อิกมะห์พบจารึกบนผาหินจ านวนมาก ภูเขายามาล อิกมะห์จึงได้ฉายา
ว่า ห้องสมุดกลางแจ้ง เป็นห้องสมุดขนาดมหึมาที่มีการจารึกบนผาหินด้วยอักขระกว่าหลายร้อยตัว
ผสมผสานกบังานสลกัหินเป็นรูปต่างๆ เป็นทางยาว เล่าเร่ืองราวสะท้อนพิธีกรรม เช่น ภาพเคร่ืองดนตรี 
รูปร่างมนุษยแ์ละสัตว์ สะท้อนวิถีชีวิตชาวลิยนัและชาวดาดัน ที่ก่อร่างสร้างอารยธรรมในแถบน้ีเมื่อราว 
1,000 ปีก่อนคริสตกาล ไดเ้วลาน าท่านชมสถาบนัวิจยั (The Kingdom of Institute) ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวย
ติดอันดับโลก โดยตัวส านักงานตั้ งอยู่ใจกลางทะเลทรายใน อัลอูลา แม้จะเป็นส่ิงก่อสร้างใหม่ แต่กลับ
กลมกลืนดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใชหิ้นทรายตามแบบดั้งเดิมและเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองโครงการสร้าง
สถาบันวิจัย The Kingdoms Institute เปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2020 จดัตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก 
Royal Commission for AlUla (RCU) โดย RCUโดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและแหล่งรวม
วฒันธรรมทั้งองค์ความรู้ การส ารวจ และท างานดา้นการศึกษา มุ่งเป็นศูนยก์ลางของโลกดา้นการวิจยัทาง
โบราณคดีและการอนุรักษ ์เนน้งานวิจยัที่น าไปสู่การขยายขอบเขตความรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ของมนุษย์
ในพ้ืนที่ โดยงานวิจยัโดดเด่นล่าสุดคือ โครงการวิจยัทางโบราณคดีทั่วเมืองอัลอูลา ซ่ึงรวมถึงการค้นพบ
มุสตาติล ส่ิงก่อสร้างหินยคุอารยธรรมมนุษยย์คุหินใหม่อายกุว่า 7,000 ปี 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sahary Alula Resort Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2) 
 
วันที่เจ็ด  อัลอูลา – ริยาด (บินภายใน) – Edge of the World 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอลัอูลา 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองริยาด โดยเที่ยวบนิ SV1047 ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินริยาด 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลทราย Edge of the World หรือที่รู้จักกนัในช่ือ Jebel Fihrayn อยู่ห่างจากกรุงริยาด 90 
กม. และมีหน้าผา Tuwaiq  อนักวา้งใหญ่ซ่ึงทอดยาวกว่า 600 กม. บนหน้าผาสูง 300 เมตร ผ่านทางตอนกลาง
ของซาอุดิอาระเบีย และคร้ังหน่ึงเคยเป็นเส้นทางคาราวานการค้าโบราณ ที่ใช้ข้ามคาบสมุทรอาหรับจาก
เยเมนไปยงัลิแวนต์ และเปอร์เซียในอดีตนั่นเอง ดว้ยความอลงัการของทะเลทรายที่กวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา 
นบัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวและชาวต่างชาติมาเย่ียมชมมากที่สุดในซาอุดิอาระเบีย อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่กรุงริยาด น าท่านแวะถ่ายรูปกับ 
Kingdom Center Tower เป็นสูงและเป็นจุดศูนย์กลางแห่งเมืองรียาด น าท่านขับรถเที่ยวชมเมืองหลวงที่
คราคร ่าไปดว้ยตึงสูงทนัสมยัหลายตึก จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั King Kalid Grand Mosque สุเหร่าสีขาว
ทีม่ีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของซาอุดิอาระเบีย 

 

https://thaiza.com/travel/foreign/
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Crown Plaza Hotel Riyadh*****  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่แปด  รียาด – หมู่บ้านมรดกโลกอัดดิรอียะฮ์ – ป้อมโบราณมัสมัค – สุเหร่า อัลราจิ แกรนด์มอสค์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกอัดดิรอียะฮ์ (Al Diriyah) ตั้ งอยู่ชานเมืองทางทิศตะวนัตกของเมือง

หลวง รียาด (Riyadh) และเป็นหน่ึงในแหล่งมรดกโลกขององคก์รยเูนสโกที่มีช่ือเสียงที่สุดในประเทศ เมือง
น้ีเป็นเมืองหลวงเก่าของซาอุดิอาระเบียและเป็นบา้นของครอบครัว Al Saud นักท่องเที่ยวจะไดส้ัมผสักับ
ความทนัสมัยและความเป็นประวตัิศาสตร์ของตัวเมือง ด้านที่เป็นความทันสมยัจะมีคาเฟ่ ร้านอาหารและ
ร้านขายของที่ระลึก อีกทั้งนกัท่องเที่ยวยงัสามารถขา้มสะพานถนน Wadi Hanifah ไปยงัเขต Al Turaif ที่มีที่
พกัอาศยัของราชวงศ์โบราณ พิพิธภัณฑ์ Diriyah Museum และช้ินส่วนทางประวติัศาสตร์อีกมากมายของ
เมือง Ad Diriyah จากเขต Al Turaif น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของแหลางมรดกโลกอดัดิรอียะฮ์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมป้อมปราการมัสมัค (Masmak Fortress) กองทหารรักษาการณ์เก่าที่คอยปกป้องประเทศมี
ช่ือเสียงเป็นอยา่งมากในเร่ืองของความสวยงามดา้นนอกที่ี เป็นป้อมปราการดิน ซ่ึงในภายหลงัไดก้ลายมาเป็น
คลงัเก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ และหลังจากที่โดน Ibn Saud โจมตีป้อมปราการในปี ค.ศ. 1902 สถานที่แห่งน้ีจึง
กลายเป็นเรือนจ าแทน น าท่านเข้าชมพระราชวังประวตัิศาสตร์มูร์รับบา (Murabba Palace) เป็นหน่ึงใน
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ที่โด่งดังในเมืองรียาด พระราชวงัแห่งน้ีเคยเป็นพระราชวงัของกษตัริย์
และสร้างในสไตล์ Najdean ซ่ึงไดม้ีการจดัแสดงของใช้ส่วนตวั ของที่ระลึกและพระบรมฉายาลกัษณ์ของ
กษตัริย ์นอกจากนั้นจะได้เห็นรถโรลส์-รอยซ์ของกษตัริยท์ี่ท่านไดรั้บเป็นของขวญัจากนายกรัฐมนตรีชาว
องักฤษ วินสตนัเชอร์ชิลล์ในปี ค.ศ. 1946 อีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ (National 
Museum) เพื่อยอ้นรอยประวตัิศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ และ ขา้วของเคร่ืองใชใ้นอดีตของชนพ้ืนเมืองที่อาศยั

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
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อยูท่ี่น่ี ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัสุเหร่า อลัราฮิด (Al Rajhi Grand Mosque) ซ่ึงเป็นสุเหร่าใหญ่ประจ ากรุง
รียาด (ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขา้ไปในสุเหร่าแห่งน้ี)   

 

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

  
 

วันที่เก้า เจดดาห์ – กรุงเทพ   
 

01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน TG (ใชเ้วลาบินประมาณ 8.30 ช.ม.) 
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  
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9 วัน 7 คืน ซาอุดิอาระเบีย 
ราคาทัวร์ 179,900 บาท : 24 ต.ค.-1 พ.ย. 65 / 28 พ.ย.- 6 ธ.ค. 65 / 14-22 ธ.ค. 65 / 23-31 ม.ค. 66  

    13-21 ก.พ. 66 / 13-21 มี.ค. 66 
ราคาทัวร์ 185,900 บาท : 26 ธ.ค.-3 ม.ค. 66 
 

อตัราค่าบริการ   ต.ค. 2565- มี.ค. 2566 ปีใหม่ 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เดก็อายมุากกว่า 11 ปี
บริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

179,900 185,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 29,000 35,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 169,900 175,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (TG) เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 

78,000 – 130,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน
ประกาศปรับและท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 27 กรกฏาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

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

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ ค่าวีซ่าซาอุดิอาระเบีย 
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▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

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

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

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

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
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▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้า
เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด
การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าซาอุดอิาระเบีย 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

 
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใช้เล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการย่ืนในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน..สถานทตูมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคย
ได้)  

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
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) ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

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

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน(จดหมายรับรองการท างาน) ภาษาอังกฤษ ระบ ุTO SAUDI ARABIAN EMBASSY 

เอกสารกิจการด าเนินงานทุกประเภทต้องได้รับการประทับตรารับรองจากหอการค้าไทย 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้  
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- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

หนังสือรับรองการท างานต้องระบุเงินเดือน /ระบวุันเวลาเดินทาง / ระบุเลขพาสปอร์ตและ
ต้องประทับตรารับรองจากหอการค้าไทย 

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

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

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

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้ง

ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 10.1 และ 10.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


