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Code: IH14-SAU-85SV-Sep-Oct-179-A220505 

 

8 วนั 5 คนื ซาอดุอิาระเบยี 

 

 

 

บนิ ตรง + บนิภายใน 2 เทีย่ว โดย สายการบนิ ซาอดุอิาระเบยี แอรไ์ลนส์ 

กนัยายน - ตลุาคม 2565 

179,900 บาท  

(รวมวซีา่ และทปิทกุอยา่งแลว้) 

รยีาด – หมูบ่า้นมรดกโลก อดัดริอยีะฮ ์– เมอืงโบราณอลัอาซาร ์– ป้อมมสัมคั – เมดนิา – อลัอลูา  

หนิชา้ง (Elephant Rock) – เมอืงมรดกโลกเฮกครา – เจดดาห ์– เมอืงมรดกโลกอลั บาลดั 

17-24 ก.ย. 2565 / 8-15 ต.ค. 2565 / 22-29 ต.ค. 2565 

8 วนั 5 คนื ซาอดุอิาระเบยี 
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** ฉดีวคัซนี Covid 19 ครบโดส เทีย่วซาอดุอิาระเบยีได”้ 

วนัซนีทีอ่นมุตั ิครบ 2 เข็ม : AZ / mRNA หากกรณีฉดี SV / SP ครบ 2 เข็ม ตอ้งมกีระตุน้ AZ หรอื mRNA 

เป็นเข็ม 3   

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 

 

21.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวร ์เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิซาอดุอิาระเบยี  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิสมัภาระน ้าหนัก 23 กก. ส าหรับโหลด (ทา่นละ 1 ใบ)  และ ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก.  

 (กรณุาเตรยีมเอกสารการฉดีวคัซนี Covid 19 เพือ่แสดงแกเ่จา้หนา้ทีร่ะหวา่งเชคอนิ) 

 

วนัทีส่อง  รยีาด – เมอืงมรดกโลก โอเอซสิอลัอาซาร ์- ถ า้จาโบล อลัคาราห ์

 

00.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุรยีาด ประเทศซาอดุอิะราเบยี โดยสายการบนิ ซาอดุอิาระเบยี แอรไ์ลน์ส เทีย่วบนิที ่SV 

845 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง)  

03.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิรยีาด ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาชา้กวา่ไทย 4 ชัว่โมง) 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก กระเป๋าฝากไวใ้นโรงแรม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นออกเดนิทางสูโ่อเอซสีอลัอาซาร ์(Al Asha Oasis)  

- อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรอาระเบีย ในโอเอซสิประกอบดว้ยสวนปาล์ม คลอง น ้ าพุ บ่อน ้ า 

ตลอดจนอาคารบา้นเรอืน ตัง้แตย่คุหนิใหมม่าจนถงึปัจจบุนั โดยยงัสามารถมองเห็นแหลง่โบราณคด ีทัง้

มสัยดิ บอ่น ้า คลอง และระบบการจัดการน ้า รวมถงึตน้ปาลม์กวา่ 2.5 ลา้นตน้ ซึง่นับเป็นโอเอซสิทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก และยังมลีักษณะเด่นในเรื่องภูมวิัฒนธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีเยีย่มของความสัมพันธ์

ระหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม 
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กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชม Cave of Jabal Al Qarah  

- ถ ้าสว่นหนึง่ของเทอืกเขา อัลคาราห ์(Al Qarah mountain) ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก

เป็นมรดกโลกในอ ี2018 กนิพืน้ทีถ่งึโอเอซสี อลัอาซาร ์น าทา่นเขา้ชมความสวยงามของถ ้าแหง่ดนิแดน

ทะเลทราย อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัสเุหรา่ประจ าเมอืง (Mosque) และ เดนิเลน่ในตลาดพืน้เมอืง (Souq Al Qaisariya) 

ซึง่เป็นตลาดหลักทีค่นพืน้เมอืงน าสนิคา้มาวางขาย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมทีพ่ักในกรุงรี

ยาด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Centro Olay by Rotana Hotel****  หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนื 2 คนื) 

 

วนัทีส่าม  รยีาด – หมูบ่า้นมรดกโลกอดัดริอยีะฮ ์– ป้อมโบราณมสัมคั – สเุหรา่ อลัราจ ิแกรนดม์อสค ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นมรดกโลกอดัดริอยีะฮ ์(Al Diriyah)  

- ตัง้อยูช่านเมอืงทางทศิตะวันตกของเมอืงหลวง รยีาด (Riyadh)  

- เป็นหนึง่ในแหลง่มรดกโลกขององคก์รยเูนสโกทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในประเทศ  

- เมอืงนี้เป็นเมอืงหลวงเกา่ของซาอดุอิาระเบยีและเป็นบา้นของครอบครัว Al Saud นักท่องเทีย่วจะได ้

สัมผัสกับความทันสมัยและความเป็นประวัตศิาสตร์ของตัวเมือง ดา้นที่เป็นความทันสมัยจะมีคาเฟ่ 

https://www.agoda.com/city/riyadh-sa.html?cid=1844104
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รา้นอาหารและรา้นขายของทีร่ะลกึ อกีทัง้นักท่องเทีย่วยังสามารถขา้มสะพานถนน Wadi Hanifah ไป

ยังเขต Al Turaif ทีม่ทีีพั่กอาศัยของราชวงศโ์บราณ พพิธิภัณฑ ์Diriyah Museum และชิน้ส่วนทาง

ประวัตศิาสตรอ์กีมากมายของเมอืง Ad Diriyah จากเขต Al Turaif  

น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามของแหลง่มรดกโลกอดัดริอยีะฮ ์

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการมสัมคั (Masmak Fortress)  

- กองทหารรักษาการณ์เกา่ทีค่อยปกป้องประเทศมชีือ่เสยีงเป็นอย่างมากในเรือ่งของความสวยงามดา้น

นอกที่เีป็นป้อมปราการดนิ ซึง่ในภายหลังไดก้ลายมาเป็นคลังเก็บอาวุธยทุธภัณฑ ์และหลังจากทีโ่ดน 

Ibn Saud โจมตป้ีอมปราการในปี ค.ศ. 1902 สถานทีแ่หง่นีจ้งึกลายเป็นเรอืนจ าแทน  

น าทา่นเขา้ชมพระราชวังประวัตศิาสตรม์รูรั์บบา (Murabba Palace)  

- หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีโ่ด่งดังในเมอืงรยีาด พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นพระราชวัง

ของกษัตรยิแ์ละสรา้งในสไตล ์Najdean ซึง่ไดม้กีารจัดแสดงของใชส้ว่นตัว ของทีร่ะลกึและพระบรม

ฉายาลักษณ์ของกษัตรยิ ์นอกจากนัน้จะไดเ้ห็นรถโรลส-์รอยซข์องกษัตรยิท์ีท่่านไดรั้บเป็นของขวัญจาก

นายกรัฐมนตรชีาวองักฤษ วนิสตันเชอรช์ลิลใ์นปี ค.ศ. 1946 อกีดว้ย  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ(National Museum) เพือ่ยอ้นรอยประวัตศิาสตร ์ชวีติความ

เป็นอยู ่และ ขา้วของเครือ่งใชใ้นอดตีของชนพืน้เมอืงทีอ่าศัยอยูท่ีน่ี ่ 

ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับสเุหร่า อัลราฮดิ (Al Rajhi Grand Mosque) ซึง่เป็นสเุหร่าใหญ่ประจ ากรุงรี

ยาด (ไมอ่นุญาตใหค้นทีไ่มใ่ชม่สุลมิเขา้ไปในสเุหรา่แหง่นี)้  

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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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม Centro Olay by Rotana Hotel****  หรอืเทยีบเทา่  

  

วนัทีส่ ี ่  ชมเมอืงรยีาด - เมดนิา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั Kingdom Center Tower จดุศนูยก์ลางแหง่เมอืงรยีาด  

น าทา่นขบัรถเทีย่วชมเมอืงหลวงทีค่ราคร า่ไปดว้ยตกึสงูทันสมยัหลายตกึ  

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั King Kalid Grand Mosque สเุหรา่สขีาวทีม่คีวามสวยงามอกีแหง่หนึง่ของ

ซาอดุอิาระเบยี 
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10.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิรยีาด 

11.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเมดนิา โดยเทีย่วบนิ SV1461 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวัน ในสนามบนิตามอธัยาศัย 

14.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมดนิา 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั Al Masjid Nabawi Mosque  

- มัสยดิใหญ่ที่มคีวามสวยงามแห่งเมอืงเมดนิา (อนุญาตใหผู้ท้ี่นับถือศาสนาอสิลามเขา้เท่านัน้) เป็น

มัสยดิทีก่อ่ตัง้และสรา้งสรรคโ์ดยศาสดาของศาสนาอสิลาม Prophet of Islam Muhammad ตัง้อยูใ่น

เมอืง Medina ในประเทศซาอดุอีาระเบยี เป็นมัสยดิแห่งที ่3 ทีส่รา้งขึน้ในประวัตศิาสตรข์องศาสนา

อสิลาม และในปัจจุบันก็กลายเป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เรยีกไดว้่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ันดับสอง

ในศาสนาอสิลาม รองจากมสัยดิ Masjid al-Haram ในเมอืง Mecca และทีน่ี่ยังเป็นทีฝั่งศพของท่านนบี

มฮุมัมดัอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์มดนิา (Medina Museum) ซึง่เป็นสถานทีจ่ัดแสดงวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวมสุลมิในเมอืงเมดนิา ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  Millennium Madinah Airport Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนื 2 คนื) 

 

วนัทีห่า้  เมอืงโบราณอลัอลูา - หนิชา้ง - แหลง่โบราณสถานเฮกรา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอัลอูลา (Al Ula) ซึง่มแีหล่งท่องเทีย่วมรดกโลกท่ามกลางทะเลทราย คอืแหล่ง

โบราณสถานเฮกรา (Hegra Archaeological Site) หรอืมะดาอนิศอเลยีะห ์หรอือลัฮจิญร ์ 

- แหล่งโบราณคดีที่มีอายุเก่าแก่ราว 2,000 ปี สรา้งขึน้โดยราชอาณาจักรแนบาเทีย (Nabatean 

Kingdom) เป็นอารยธรรมยคุเดยีวกบัเปตรา เมอืงหนิแกะสลักโบราณในประเทศจอรแ์ดน โบราณสถาน

แห่งนี้มีทั ้งสุสานโบราณ หินธรรมชาติรูปทรงแปลกๆ กลางทะเลทราย ภาพวาดบนผนังถ ้า และ

สิง่ก่อสรา้งอกีมากมายที่ไดรับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนกลายเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกของ

ประเทศทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นแหลง่มรดกโลกของยเูนสโก 
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กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูห่นิรูปชา้ง (Elephant Rock) สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองโลก หนิรูปชา้งสงู 52 เมตร 

หนิทีเ่กดิจากธรรมชาตแิห่งนี้มรีูปร่างหนา้ตาเหมอืนกับงวงชา้งซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยหนิขนาดใหญ่ซึง่เป็นเสา

หนิอนุสาวรยีท์ีม่เีป็นรอ้ยๆ กอ้น  

 อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับเมอืงเมดนิา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Millennium Madinah Airport Hotel****  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่ก  เจดดาห ์– แหลง่มรดกโลกอลั บาลดั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมดนิา 

11.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเจดดาห ์โดยเทีย่วบนิ SV1425 ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง 

12.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิเจดดาห ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกอลั บาลัด (Al Balad UNESCO)  

- เมอืงนีส้รา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่7 เป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกและเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่ว

หา้มพลาด ถนนคดเคีย้วเหมอืนเขาวงกตซอกแซกไปตามบา้น มสัยดิ และตลาดกลางแจง้ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่น

จดุเล็กๆ ของเมอืง  

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัประต ูBab al Makkah หรอือกีชือ่หนึง่คอื Makkah Gate  

- สรา้งเอาไวเ้พือ่ตอ้นรับผูแ้สวงบญุทีเ่ดนิทางไปยงัเมอืงเมกกะ (Mecca)  

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑน์าซฟี (Naseef House)  

- หนึง่ในบา้นสแีสดทีโ่ดง่ดังของเมอืงนีท้ีก่ลายมาเป็นพพิธิภณัฑ ์ยอ้นไปเมือ่ปี ค.ศ. 1872 Sheikh Omar 

Effendi Nassif ผูป้กครองของเมอืงเจดดาห ์(Jeddah) ในสมัยนัน้เป็นผูส้รา้งแมนชัน่ทีม่ ี106 หอ้งแห่ง

นีข้ ึน้ ทีแ่มนชัน่แหง่นีจ้ะมทีางลาดทีค่อ่นขา้งกวา้งเอาไวส้ าหรับใหอ้ฐูขึน้ไปสง่สารขอ้ความและเสบยีงให ้

ส าหรับทัง้ 5 ชัน้ของบา้น  

 ไดเ้วลาน าท่านเทีย่วชมตลาด Suq Al Alawi, Al-Balad เพือ่ซือ้ของฝากได ้เชน่ เครือ่งเพชรพลอยสแีสด 

เครือ่งหนังและน ้าหอม และอืน่ๆอกีมากมาย  

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 าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Park Inn by Radisson Jeddah Madinah Road Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่จ็ด  เมอืงอลั เทยาบทั – เจดดาห ์- เทีย่วชมเมอืง - ชอ้ปป้ิง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเทีย่วชมเมอืงอัล เทยาบัท (Al Tayebat International City)  สถานทีแ่ห่งนี้ไมใ่ชแ่ค่พพิธิภัณฑใ์ห ้

เดนิเยีย่มชมสถาปัตยกรรมเท่านัน้ แต่ยังเป็นแหล่งรวมสิง่ของทีน่่าสนใจทีสุ่ดในประเทศ และยังมสีกลุเงนิ 

เฟอรน์เิจอรโ์บราณ อาวุธโบราณและตน้ฉบับของคัมภรีอ์ัลกุรอานและสถานทีแ่ห่งนี้ยังจัดแสดงบา้นจ าลอง

จากทกุภมูภิาคของซาอดุอิาระเบยีอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

 

 

https://www.agoda.com/hotels-near-al-tayebat-city-museum-for-international-civilization/attractions/jeddah-sa.html?cid=1844104
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 จากนัน้น าท่านเขา้ชม Our days of Bliss Magad พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงขา้วของเครือ่งใชแ้ละการตกแต่ง

บา้นของชาวพืน้เมอืง ตลอดจนสกลุเงนิทีใ่ชใ้นประเทศแตล่ะยคุสมยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาด Gabel Street Souq (Qabel Trail)  

- ตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเหมาะกบัการชอปป้ิง หาของทานเลน่ หรอืดืม่ด ่ากบัประสบการณ์ตะวันออก

กลางที่แทจ้รงิ ในตลาดมสีนิคา้ใหเ้ลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม รองเทา้และกระเป๋าหนัง และ

เครือ่งเพชรพลอย และทีต่ลาดนี้ไมไ่ดม้แีค่นักท่องเทีย่วเท่านัน้แต่ยังมคีนในทอ้งถิน่ทีแ่วะมาซือ้อาหาร

และของใชใ้นครัวเรอืนทีจ่ าเป็นอกีดว้ย  

ไดเ้วลาน าทา่นสูถ่นนเลยีบทะเลเจดดาห ์(Jeddah Corniche)  

- เขตรมิน ้าของเมอืง นอกจากนี้ยังมแีหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งรา้นอาหารแลว้ ยังม ีพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าฟา

เกยีะฮ ์(Fakieh Aquarium) มัสยดิลอยน ้า (Floating Mosque) และ น ้าพุกษัตรยิฟ์าฮัด (King Fahd’s 

Fountain) อกีดว้ย บรเิวณทางเดนิรมิทะเลเหมาะส าหรับการเดนิเลน่หรอืน่ังเลน่  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัมสัยดิ Masjid Al Rahma หรอื Al Rahma Mosque หรอืเป็นทีรู่จั้กในชือ่วา่ มสัยดิลอย

น ้า (Floating Mosque)  

- สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1985 การออกแบบของการกอ่สรา้งท าใหม้ัสยดิแห่งนี้ดูเหมอืนลอยอยูใ่นทะเลแดง 

(Red Sea) มสัยดิแหง่นีเ้ป็นตัวอยา่งทีส่วยงามของสถาปัตยกรรมแบบอสิลามและคุม้คา่ทีจ่ะแวะไปเยีย่ม

ชม ชว่งทีน่ ้าขึน้สูงจะท าใหเ้ราไดภ้าพทีเ่หมอืนมัสยดิลอยน ้าอยู่จรงิๆ และจะท าใหภ้าพสวยขึน้ไปอกี

หากมแีสงกระทบกบัผวิน ้าชว่งฟ้าสางหรอืพลบค ่า  

จากนัน้น าทา่นชมน ้าพกุษัตรยิฟ์าฮดั (King Fahd’s Fountain)  

- เปิดตัวเมือ่ปี ค.ศ. 1985 น ้าพุแห่งนี้มคีวามเป็นเอกลักษณ์ในตัวของมันเอง และน ้าพุแห่งนี้พ่นน ้าสงูถงึ 

312 เมตรจงึเป็นน ้าพุทีส่งูทีส่ดุในโลก สายน ้าจากน ้าพุทีน่่าประทับใจแห่งนี้สามารถมองเห็นไดจ้ากจุด

ตา่งๆทั่วเมอืง เจดดาห ์(Jeddah) น ้าพนุีจ้ะดงึน ้ามาจากทะเลแดง จงึสามารถท าความเร็วไดส้งูกว่า 375 

กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง  

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่Red Sea Shopping Mall อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ และ ชอปป้ิงไดต้าม

อธัยาศัย 

 

 

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-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/city/jeddah-sa.html?cid=1844104
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

22.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเจดดาห ์

 

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพฯ 

 

02.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิ SV844 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช.ม.) 

16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)  

 

8 วนั 5 คนื ซาอดุอิาระเบยี 

ราคาทวัร ์179,900 บาท 17-24 ก.ย. 2565 / 8-15 ต.ค. 2565 / 22-29 ต.ค. 2565 

 

อตัราคา่บรกิาร   ก.ย. - ต.ค. 2565 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบรบิรูณ์ พัก 

2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอืพกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง 

179,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 41,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นไมเ่สรมิเตยีง 165,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์(SV) เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

78,000 – 130,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับและทีม่เีอกสาร

ยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่29 เมษายน 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกับทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทาง

เป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ SV (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไม่เกนิ 23 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 80 ปี) 

ประกนัการเดนิทางครอบคลมุคา่รักษาพยาบาลการตดิเชือ้โควดิในตา่งประเทศ 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่ซาอดุอิาระเบยี 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 
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อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อนหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ

กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง (กรณีกรุป๊ขนาด 10-14 ทา่น ตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 14,000 บาทหากตอ้งการเดนิทาง) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย เพราะหากเกดิ

การสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดงันัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
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4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


