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8 วนั 5 คืน ซาอุดิอาระเบีย 

 

 

บิน ตรง + บินภายใน 2 เที่ยว โดย สายการบิน ซาอุดิอาระเบีย แอร์ไลน์ส 

กนัยายน - ตุลาคม 2565 
179,900 บาท  (รวมวซ่ีา และทิปทุกอย่างแล้ว) 

รียาด – หมู่บ้านมรดกโลก อดัดิรอยีะฮ์ – เมืองโบราณอลัอาชาร์ – ป้อมมัสมัค – เมดินา – อลัอลูา  
หินช้าง (Elephant Rock) – เมืองมรดกโลกเฮกครา – เจดดาห์ – เมืองมรดกโลกอลั บาลดั 

24 ก.ย.-1 ต.ค. 2565 / 8-15 ต.ค. 2565 / 22-29 ต.ค. 2565 
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8 วนั 5 คืน ซาอุดิอาระเบีย 
** ฉีดวคัซีน Covid 19 ครบโดส เท่ียวซาอุดอิาระเบียได้” 

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

วันแรก  กรุงเทพ –  รียาด 
 

21.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและหัวหน้าทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินซาอุดิอาระเบีย  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระน ้าหนกั 23 กก. ส าหรับโหลด (ทา่นละ 1 ใบ)  และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก.  

 (กรุณาเตรียมเอกสารการฉีดวัคซีน Covid 19 เพ่ือแสดงแก่เจ้าหน้าที่ระหว่างเชคอนิ) 
 

วันที่สอง  รียาด – เมืองมรดกโลก โอเอซิสอลัอาชาร์ - ถ า้จาโบล อลัคาราห์ 
 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงรียาด ประเทศซาอุดิอะราเบีย โดยสายการบิน ซาอุดิอาระเบีย แอร์ไลน์ส เท่ียวบินท่ี SV 
845 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง)  

03.15 น. เดินทางถึงสนามบินรียาด ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาชา้กวา่ไทย 4 ชัว่โมง) 
05.00 น. น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั กระเป๋าฝากไวใ้นโรงแรม 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่โอเอซีสอัลอาชาร์ (Al Asha Oasis) อยู่ทางตะวนัออกของคาบสมุทรอาระเบีย ใน

โอเอซิสประกอบดว้ยสวนปาล์ม คลอง น ้ าพุ บ่อน ้ า ตลอดจนอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่ยุคหินใหม่มาจนถึง
ปัจจุบนั โดยยงัสามารถมองเห็นแหล่งโบราณคดี ทั้งมสัยดิ บ่อน ้า คลอง และระบบการจดัการน ้า รวมถึงตน้
ปาลม์กวา่ 2.5 ลา้นตน้ ซ่ึงนบัเป็นโอเอซิสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัมีลกัษณะเด่นในเร่ืองภูมิวฒันธรรม และ
เป็นตวัอยา่งท่ีดีเยีย่มของความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
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กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชม Cave of Jabal Al Qarah ซ่ึงเป็นถ ้าส่วนหน่ึงของเทือกเขา อลัคาราห์ (Al Qarah mountain) ซ่ึง
ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกเ้ป็นมรดกโลกในอี 2018 กินพ้ืนท่ีถึงโอเอซีส อลัอาชาร์ น าท่านเขา้ชม
ความสวยงามของถ ้าแห่งดินแดนทะเลทราย อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั
สุเหร่าประจ าเมือง (Mosque) และ เดินเล่นในตลาดพ้ืนเมือง (Souq Al Qaisariya) ซ่ึงเป็นตลาดหลกัท่ีคน
พ้ืนเมืองน าสินคา้มาวางขาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกัในกรุงรียาด 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Centro Olay by Rotana Hotel****  หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืน 2 คืน) 
 

วันที่สาม  รียาด – หมู่บ้านมรดกโลกอดัดิรอยีะฮ์ – ป้อมโบราณมัสมัค – สุเหร่า อลัราจิ แกรนด์มอสค์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกอัดดิรอียะฮ์ (Al Diriyah) ตั้ งอยู่ชานเมืองทางทิศตะวนัตกของเมือง

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

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


จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท Holiday Tour Center     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 HTC-SV-8D-SAUDI 4 | 16 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมป้อมปราการมัสมัค (Masmak Fortress) กองทหารรักษาการณ์เก่าท่ีคอยปกป้องประเทศมี
ช่ือเสียงเป็นอย่างมากในเร่ืองของความสวยงามดา้นนอกที่ีเป็นป้อมปราการดิน ซ่ึงในภายหลงัไดก้ลายมา
เป็นคลงัเก็บอาวุธยทุธภณัฑ์ และหลงัจากท่ีโดน Ibn Saud โจมตีป้อมปราการในปี ค.ศ. 1902 สถานท่ีแห่งน้ี
จึงกลายเป็นเรือนจ าแทน น าท่านเขา้ชมพระราชวงัประวติัศาสตร์มูร์รับบา (Murabba Palace) เป็นหน่ึงใน
สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีโด่งดงัในเมืองรียาด พระราชวงัแห่งน้ีเคยเป็นพระราชวงัของกษตัริย์
และสร้างในสไตล์ Najdean ซ่ึงไดมี้การจดัแสดงของใชส่้วนตวั ของท่ีระลึกและพระบรมฉายาลกัษณ์ของ
กษตัริย ์นอกจากนั้นจะไดเ้ห็นรถโรลส์-รอยซ์ของกษตัริยท่ี์ท่านไดรั้บเป็นของขวญัจากนายกรัฐมนตรีชาว
องักฤษ วินสตนัเชอร์ชิลลใ์นปี ค.ศ. 1946 อีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ (National 
Museum) เพื่อยอ้นรอยประวติัศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ และ ขา้วของเคร่ืองใช้ในอดีตของชนพ้ืนเมืองท่ี
อาศยัอยู่ท่ีน่ี ได้เวลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับสุเหร่า อลัราฮิด (Al Rajhi Grand Mosque) ซ่ึงเป็นสุเหร่าใหญ่
ประจ ากรุงรียาด (ไม่อนุญาตใหค้นท่ีไม่ใช่มุสลิมเขา้ไปในสุเหร่าแห่งน้ี)  

   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรม Centro Olay by Rotana Hotel****  หรือเทียบเท่า  
  
 

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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วันที่ส่ี  ชมเมืองรียาด - เมดินา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั Kingdom Center Tower เป็นสูงและเป็นจุดศูนยก์ลางแห่งเมืองรียาด น าท่านขบัรถ
เท่ียวชมเมืองหลวงท่ีคราคร ่าไปดว้ยตึงสูงทนัสมยัหลายตึก จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั King Kalid Grand 
Mosque สุเหร่าสีขาวท่ีมีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของซาอุดิอาระเบีย 

 
 

10.00 น. น าท่านสู่สนามบินรียาด 
11.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมดินา โดยเท่ียวบิน SV1461 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง) 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ในสนามบินตามอธัยาศยั 
 

14.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมดินา 
 น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Al Masjid Nabawi Mosque ซ่ึงเป็นมัสยิดใหญ่ท่ีมีความสวยงามแห่งเมืองเมดินา 

(อนุญาตให้ผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามเขา้เท่านั้น) เป็นมสัยิดท่ีก่อตั้งและสร้างสรรค์โดยศาสดาของศาสนา
อิสลาม Prophet of Islam Muhammad ตั้งอยูใ่นเมือง Medina ในประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นมสัยดิแห่งท่ี 3 ท่ี
สร้างข้ึนในประวติัศาสตร์ของศาสนาอิสลาม และในปัจจุบนัก็กลายเป็นมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เรียกไดว้่า
เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอนัดบัสองในศาสนาอิสลาม รองจากมสัยิด Masjid al-Haram ในเมือง Mecca และท่ีน่ี
ยงัเป็นท่ีฝังศพของท่านนบีมุฮมัมดัอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์มดินา (Medina Museum) ซ่ึงเป็น
สถานท่ีจดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวมุสลิมในเมืองเมดินา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรม  Millennium Madinah Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืน 2 คืน) 
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วันที่ห้า  เมืองโบราณอลัอูลา - หินช้าง - แหล่งโบราณสถานเฮกรา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองอัลอูลา (Al Ula) ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกท่ามกลางทะเลทราย คือแหล่ง
โบราณสถานเฮกรา (Hegra Archaeological Site) หรือมะดาอินศอเลียะห์ หรืออัลฮิจญร์ ท่ีน่ีเป็นแหล่ง
โบราณคดีท่ีมีอายเุก่าแก่ราว 2,000 ปี สร้างข้ึนโดยราชอาณาจกัรแนบาเทีย (Nabatean Kingdom) เป็นอารย
ธรรมยคุเดียวกบัเปตรา เมืองหินแกะสลกัโบราณในประเทศจอร์แดน โบราณสถานแห่งน้ีมีทั้งสุสานโบราณ 
หินธรรมชาติรูปทรงแปลกๆ กลางทะเลทราย ภาพวาดบนผนังถ ้ า และส่ิงก่อสร้างอีกมากมายท่ีไดรับการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี จนกลายเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกของประเทศท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่ง
มรดกโลกของยเูนสโก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หินรูปชา้ง (Elephant Rock) ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก หินรูปชา้งสูง 52 เมตร หิน
ท่ีเกิดจากธรรมชาติแห่งน้ีมีรูปร่างหนา้ตาเหมือนกบังวงชา้งซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยหินขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นเสาหิน
อนุสาวรียท่ี์มีเป็นร้อยๆ กอ้น อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเมือง
เมดินา  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Millennium Madinah Airport Hotel****  หรือเทียบเท่า  
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วันที่หก  เจดดาห์ – แหล่งมรดกโลกอลั บาลดั  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
09.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมดินา 
11.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเจดดาห์ โดยเท่ียวบิน SV1425 ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินเจดดาห ์

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองมรดกโลกอลั บาลดั (Al Balad UNESCO) เมืองน้ีสร้างข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 7 เป็น
มรดกโลกขององค์การยูเนสโกและเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวห้ามพลาด ถนนคดเค้ียวเหมือนเขาวงกต
ซอกแซกไปตามบ้าน มัสยิด และตลาดกลางแจง้ต่างๆ ท่ีอยู่ในจุดเล็กๆ ของเมือง น าท่านแวะถ่ายรูปกัล
ประต ูBab al Makkah หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Makkah Gate ซ่ึงสร้างเอาไวเ้พื่อตอ้นรับผูแ้สวงบุญท่ีเดินทางไปยงั
เมืองเมกกะ (Mecca) จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑน์าซีฟ (Naseef House) หน่ึงในบา้นสีแสดท่ีโด่งดงัของ
เมืองน้ีท่ีกลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ ยอ้นไปเม่ือปี ค.ศ. 1872 Sheikh Omar Effendi Nassif ผูป้กครองของเมือง
เจดดาห์ (Jeddah) ในสมัยนั้นเป็นผูส้ร้างแมนชั่นท่ีมี 106 ห้องแห่งน้ีข้ึน ท่ีแมนชั่นแห่งน้ีจะมีทางลาดท่ี
ค่อนขา้งกวา้งเอาไวส้ าหรับให้อูฐข้ึนไปส่งสารขอ้ความและเสบียงให้ส าหรับทั้ง 5 ชั้นของบา้น ไดเ้วลาน า
ท่านเท่ียวชมตลาด Suq Al Alawi, Al-Balad เพ่ือซ้ือของฝากได ้เช่น เคร่ืองเพชรพลอยสีแสด เคร่ืองหนงัและ
น ้าหอม และอ่ืนๆอีกมากมาย  

 

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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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Park Inn by Radisson Jeddah Madinah Road Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 
วันที่เจ็ด  เมืองอลั เทยาบัท – เจดดาห์ - เที่ยวชมเมือง - ช้อปป้ิง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเท่ียวชมเมืองอลั เทยาบทั (Al Tayebat International City)  สถานท่ีแห่งน้ีไม่ใช่แค่พิพิธภณัฑ์ให้เดิน
เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ยงัเป็นแหล่งรวมส่ิงของท่ีน่าสนใจท่ีสุดในประเทศ และยงัมีสกุลเงิน 
เฟอร์นิเจอร์โบราณ อาวธุโบราณและตน้ฉบบัของคมัภีร์อลักุลอานและสถานท่ีแห่งน้ียงัจดัแสดงบา้นจ าลอง
จากทุกภูมิภาคของซาอุดิอาระเบียอีกดว้ย อิสระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

 
 จากนั้นน าท่านเขา้ชม Our days of Bliss Magad พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงขา้งของเคร่ืองใชแ้ละการตกแต่งบา้น

ของชาวพ้ืนเมือง ตลอดจนสกุลเงินท่ีใชใ้นประเทศแต่ละยคุสมยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

https://www.agoda.com/hotels-near-al-tayebat-city-museum-for-international-civilization/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาด Gabel Street Souq (Qabel Trail) ตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเหมาะกบัการชอปป้ิง 
หาของทานเล่น หรือด่ืมด ่ากบัประสบการณ์ตะวนัออกกลางท่ีแทจ้ริง ในตลาดมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมายไม่ว่า
จะเป็น น ้ าหอม รองเทา้และกระเป๋าหนงั และเคร่ืองเพชรพลอย และท่ีตลาดน้ีไม่ไดมี้แค่นกัท่องเท่ียวเท่านั้น
แต่ยงัมีคนในทอ้งถ่ินท่ีแวะมาซ้ืออาหารและของใชใ้นครัวเรือนท่ีจ าเป็นอีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านสู่ถนนเลียบ
ทะเลเจดดาห์ (Jeddah Corniche) เป็นเขตริมน ้ าของเมือง นอกจากมีแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งร้านอาหารแลว้ 
ยงัมี พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าฟาเกียะฮ์ (Fakieh Aquarium) มสัยิดลอยน ้ า (Floating Mosque) และ น ้ าพุกษตัริยฟ์า
ฮดั (King Fahd’s Fountain) อีกดว้ย บริเวณทางเดินริมทะเลเหมาะส าหรับการเดินเล่นหรือนั่งเล่น น าท่าน
แวะถ่ายรูปกับมัสยิด Masjid Al Rahma หรือ Al Rahma Mosque หรือเป็นท่ีรู้จักในช่ือว่า มัสยิดลอยน ้ า 
(Floating Mosque) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1985 การออกแบบของการก่อสร้างท าให้มสัยดิแห่งน้ีดูเหมือนลอยอยู่
ในทะเลแดง (Red Sea) มสัยดิแห่งน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบอิสลามและคุม้ค่าท่ีจะแวะ
ไปเยีย่มชม ช่วงท่ีน ้าข้ึนสูงจะท าใหเ้ราไดภ้าพท่ีเหมือนมสัยดิลอยน ้าอยูจ่ริงๆ และจะท าใหภ้าพสวยข้ึนไปอีก
หากมีแสงกระทบกับผิวน ้ าช่วงฟ้าสางหรือพลบค ่า จากนั้นน าท่านชมน ้ าพุกษัตริยฟ์าฮัด (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 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
22.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเจดดาห์ 
 

วันที่แปด  กรุงเทพ  
02.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน SV844 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ช.ม.) 
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  

 

 

https://www.agoda.com/hotels-near-gabel-street-souq/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-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-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/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
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8 วนั 5 คืน ซาอุดิอาระเบีย 
ราคาทัวร์ 179,900 บาท : 24 ก.ย.-1 ต.ค. 2565 / 8-15 ต.ค. 2565 / 22-29 ต.ค. 2565 
 

อตัราค่าบริการ   ก.ย. - ต.ค. 2565 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 
ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

179,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 41,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 165,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (SV) เร่ิมต้นท่ีทา่นละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

78,000 – 130,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน
ประกาศปรับและท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน SV (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

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

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ ค่าวีซ่าซาอุดิอาระเบีย 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

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

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 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 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

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

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

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

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

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

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

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 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 ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

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

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

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

 
สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

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 พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน..สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาที่เคย
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 (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

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

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน(จดหมายรับรองการท างาน) ภาษาองักฤษ ระบ ุTO SAUDI ARABIAN EMBASSY 

เอกสารกจิการด าเนินงานทุกประเภทต้องได้รับการประทบัตรารับรองจากหอการค้าไทย 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้  
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- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

หนังสือรับรองการท างานต้องระบุเงินเดือน /ระบุวนัเวลาเดินทาง / 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 
วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า พร้อมประทบัตราธนาคารทุกหนา้ทุกแผน่ + Bank Guarantee อีก 1 ฉบบั 
ระบุ สถานฑูตซาอุดิอาระเบีย 
 

 

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

ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 10.1 และ 10.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

8 วนั 5 คืน ซาอุดิอาระเบีย 
ราคาทัวร์ 179,900 บาท    24 ก.ย.-1 ต.ค. 2565  

 8-15 ต.ค. 2565     22-29 ต.ค. 2565 

 
 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถื

อ 
ส าหรับกรอก
ในฟอร์มยืน่วี

ซ่า 

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยืน่วีซ่าเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


