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Code: IH14-SAU-97TG-Oct2022-Mar2023-179-185-A220802 

9 วนั 7 คนื ซาอดุอิาระเบยี 

 

 

การบนิไทย เปิดเทีย่วบนิ ตรงสูซ่าอดุอิาระเบยี + บนิภายใน 2 เทีย่ว 

ตลุาคม 2565 - มนีาคม 2566 

เร ิม่ตน้ 179,900 บาท 

(รวมวซีา่ และทปิทกุอยา่งแลว้.... พกัโรงแรมระดบั 4-5 ดาว) 

รยิาด – หมูบ่า้นมรดกโลก อดัดริอยีะฮ ์– เมอืงโบราณอลัอาชาร ์– ป้อมมสัมคั – เมดนิา 

 อลัอลูา – เมอืงโบราณเฮกรา  – หนิชา้ง (Elephant Rock) – ตกึกระจก– เมอืงมรดกโลกเฮกครา เจดดาห ์– 

Dune Safari – เมอืงมรดกโลกอลั บาลดั – รถไฟความเร็วสงู (High Speed Train) 
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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  กรงุเทพ –  เจดดาห ์(พกัคา้ง 2 คนื) 

 

15.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวร ์เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ สนามบนิ

สวุรรณภมู ิสมัภาระน ้าหนัก 20 กก. ส าหรับโหลด (ทา่นละ 1 ใบ)  และ ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก.  

 (กรณุาเตรยีมเอกสารการฉีดวัคซนี Covid 19 เพือ่แสดงแกเ่จา้หนา้ทีร่ะหวา่งเชคอนิ) 

18.05 น. ออกเดนิทางสูน่ครเจดดาห ์ประเทศซาอดุอิะราเบยี โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 503 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 8.55 ชัว่โมง)  

23.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเจดดาห ์ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาชา้กวา่ไทย 4 ชัว่โมง) 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel Jeddah ***** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีส่อง  เจดดาห ์– แหลง่มรดกโลกอลั บาลดั – ประตเูมกกะ – อลัเทยาบทั   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกอลั บาลัด (Al Balad UNESCO)  

- เมอืงนีส้รา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่7 เป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกและเป็นสถานที่ทีนั่กท่องเทีย่ว

หา้มพลาด ถนนคดเคีย้วเหมอืนเขาวงกตซอกแซกไปตามบา้น มสัยดิ และตลาดกลางแจง้ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่น

จดุเล็กๆ ของเมอืง น าท่านแวะถ่ายรูปกัลประตู Bab al Makkah หรอือกีชือ่หนึง่คอื Makkah Gate ซึง่

สรา้งเอาไวเ้พือ่ตอ้นรับผูแ้สวงบญุทีเ่ดนิทางไปยงัเมอืงเมกกะ (Mecca)  

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑน์าซฟี (Naseef House)  

- หนึง่ในบา้นสแีสดทีโ่ดง่ดังของเมอืงนีท้ีก่ลายมาเป็นพพิธิภณัฑ ์ยอ้นไปเมือ่ปี ค.ศ. 1872 Sheikh Omar 

Effendi Nassif ผูป้กครองของเมอืงเจดดาห ์(Jeddah) ในสมัยนัน้เป็นผูส้รา้งแมนชัน่ทีม่ ี106 หอ้งแห่ง

นี้ข ึน้ ทีแ่มนชัน่แห่งนี้จะมทีางลาดทีค่่อนขา้งกวา้งเอาไวส้ าหรับใหอ้ฐูขึน้ไปสง่สารขอ้ความและเสบยีง

ใหส้ าหรับทัง้ 5 ชัน้ของบา้น  

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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 น าท่านเทีย่วชมตลาด Suq Al Alawi, Al-Balad เพือ่ซือ้ของฝากได ้เชน่ เครือ่งเพชรพลอยสแีสด เครือ่ง

หนังและน ้าหอม และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัเมกกะ เกท (Mecca Gate)  

- ตัง้อยูด่า้นนอกของเมอืงเจดดาห ์บนถนนสูเ่มอืงเมกกะก็คอื ประตูสูเ่มกกะ (Mecca Gate) หรอืบางที

สะกดว่า “มักกะฮ”์ (Makkah) ไวค้อยตอ้นรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปแสวงบุญทีเ่มอืงเมกกะ เป็น

ประตูทรงโคง้บนถนนทีส่รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1979 ประตูจะดูทันสมัยมากขึน้ตอนกลางคนืเพราะมแีสงสี

สอ่งสวา่งไปทีป่ระตแูละประดับประดาดว้ยตน้ไมแ้ละสวนตา่งๆ  

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอลั เทยาบทั (Al Tayebat International City)   

- สถานทีแ่ห่งนี้ไม่ใชแ่ค่พพิธิภัณฑใ์หเ้ดนิเยีย่มชมสถาปัตยกรรมเท่านัน้ แต่ยังเป็นแหล่งรวมสิง่ของที่

น่าสนใจทีส่ดุในประเทศ และยงัมสีกลุเงนิ เฟอรน์เิจอรโ์บราณ อาวธุโบราณและตน้ฉบบัของคัมภรีอ์ลักลุ

อานและสถานทีแ่หง่นีย้งัจัดแสดงบา้นจ าลองจากทกุภมูภิาคของซาอดุอิาระเบยีอกีดว้ย อสิระใหท้า่นได ้

เก็บภาพตามอธัยาศัย  

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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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel Jeddah ***** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีส่าม  เจดดาห ์- ทวัรท์ะเลทราย (Dune Safari) - ขีอ่ฐูชมทะเลทราย 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเขา้ชม Our days of Bliss Magad พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงขา้งของเครือ่งใชแ้ละการตกแต่งบา้นของ

ชาวพืน้เมอืง ตลอดจนสกลุเงนิทีใ่ชใ้นประเทศแตล่ะยคุสมยั  

ไดเ้วลาน าทา่นสูถ่นนเลยีบทะเลเจดดาห ์(Jeddah Corniche)  

- เป็นเขตรมิน ้าของเมอืง นอกจากมแีหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งรา้นอาหารแลว้ 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 าใหม้ัสยดิแห่งนี้ดูเหมอืน

ลอยอยูใ่นทะเลแดง (Red Sea) มัสยดิแห่งนี้เป็นตัวอย่างทีส่วยงามของสถาปัตยกรรมแบบอสิลามและคุม้

คา่ทีจ่ะแวะไปเยีย่มชม ชว่งทีน่ ้าขึน้สงูจะท าใหเ้ราไดภ้าพทีเ่หมอืนมัสยดิลอยน ้าอยูจ่รงิๆ และจะท าใหภ้าพ

สวยขึน้ไปอกีหากมแีสงกระทบกบัผวิน ้าชว่งฟ้าสางหรอืพลบค ่า  

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
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จากนัน้น าท่านชมน ้าพุกษัตรยิฟ์าฮัด (King Fahd’s Fountain) เปิดตัวเมือ่ปี ค.ศ. 1985 น ้าพุแห่งนี้มคีวาม

เป็นเอกลักษณ์ในตัวของมันเอง และน ้าพุแห่งนี้พ่นน ้าสูงถงึ 312 เมตรจงึเป็นน ้าพุทีส่งูทีส่ดุในโลก สายน ้า

จากน ้าพทุีน่่าประทับใจแหง่นีส้ามารถมองเห็นไดจ้ากจดุตา่งๆทั่วเมอืง เจดดาห ์(Jeddah) น ้าพุนี้จะดงึน ้ามา

จากทะเลแดง จงึสามารถท าความเร็วไดสู้งกว่า 375 กโิลเมตรต่อชัว่โมง อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตาม

อธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่Red Sea Shopping Mall อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ และ ชอ้ปป้ิงไดต้าม

อธัยาศัย  

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาด Gabel Street Souq (Qabel Trail)  

- ตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเหมาะกับการชอปป้ิง หาของทานเล่น หรอืดืม่ด ่ากับประสบการณ์ตะวันออก

กลางทีแ่ทจ้รงิ ในตลาดมสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมายไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม รองเทา้และกระเป๋าหนัง และเครือ่ง

เพชรพลอย และทีต่ลาดนีไ้มไ่ดม้แีคนั่กทอ่งเทีย่วเทา่นัน้แตย่งัมคีนในทอ้งถิน่ทีแ่วะมาซือ้อาหารและของใช ้

ในครัวเรอืนทีจ่ าเป็นอกีดว้ย  

15.00 น. น าท่านสัมผัสประสบการณ์น่ังรถ 4x4 WD สนุกสนานกับกจิกรรม Dune Safari ท่ามกลางทะเลทรายแห่ง

ซาอดุอิาระเบยี อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปู หรอืจะเลอืกขีอ่ฐู (กจิกรรมขีอ่ฐูรวมในคา่ทัวรแ์ลว้) หรอื เล่นกระดาน

โตค้ลืน่จากเนนิทรายสงู ทา่มกลางบรรยากาศอนัแสนกวา้งไกลของทะเลทราย  

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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ค ่า รับประทานอาหารค ่า BBQ Dinner 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Hotel Jeddah ***** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่3) 

 

วนัทีส่ ี ่   เจดดาห ์– เมดนิา – น ัง่รถไฟความเร็วสงู สูเ่มอืงเมดนิา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ High Speed Train (HHR Hi Speed Train)  

 -  เพื่อสัมผัสประสบการณ์น่ังรถไฟหัวจรวดความเร็วสูง หรือที่รูจ้ักกันในนามรถไฟตะวันตกหรือเมกกะ-

Medina รถไฟความเร็วสูงสายซาอดุอิาระเบยี เชือ่มโยงเมอืงศักดิส์ทิธิข์องชาวมสุลมิในเมดนิาและเมกกะ

ผ่านเมอืงเศรษฐกจิคงิอับดุลลาหโ์ดยใชส้ายหลัก 449.2 กโิลเมตร (279.1 ไมล)์ และการเชือ่มต่อสาขา 

3.75 กโิลเมตร (2.33 ไมล)์ ไปยังสนามบนินานาชาตคิงิอับดุลลาซซิ (KAIA) ในเจดดาห ์รถไฟสายนี้

ออกแบบมาส าหรับความเร็วสงูสดุ 186 ไมลต์อ่ชัว่โมง (299 กม. / ชม.) ซึง่จากเมอืงเจดดาห ์ไป เมดนิา 

08.32 น. ออกเดนิทางจากสถานรีถไฟเจดดาห ์

10.53 น. เดนิทางถงึสถานรีถไฟเมดนิา 

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/Mecca
https://hmong.in.th/wiki/King_Abdullah_Economic_City
https://hmong.in.th/wiki/King_Abdulaziz_International_Airport
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั Al Masjid Nabawi Mosque  

- ซึง่เป็นมัสยดิใหญ่ทีม่คีวามสวยงามแห่งเมอืงเมดนิา (อนุญาตใหผู้ท้ีนั่บถอืศาสนาอสิลามเขา้เท่านัน้) 

เป็นมสัยดิทีก่อ่ตัง้และสรา้งสรรคโ์ดยศาสดาของศาสนาอสิลาม Prophet of Islam Muhammad ตัง้อยู่

ในเมอืง Medina ในประเทศซาอดุอีาระเบยี เป็นมัสยดิแห่งที ่3 ทีส่รา้งขึน้ในประวัตศิาสตรข์องศาสนา

อสิลาม และในปัจจุบันก็กลายเป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก เรยีกไดว้่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ันดับสอง

ในศาสนาอสิลาม รองจากมสัยดิ Masjid al-Haram ในเมอืง Mecca และทีน่ีย่งัเป็นทีฝั่งศพของท่านนบี

มฮุมัมดัอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์มดนิา (Medina Museum) ซึง่เป็นสถานทีจ่ัดแสดงวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของชาวมสุลมิในเมอืงเมดนิา ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  Le Meridien Hotel Medina ***** หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  เมดนิา – อลัอลูา – ตกึกระจก – หนิชา้ง   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลัอลูา (Al Ula) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

- ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกท่ามกลางทะเลทราย คือแหล่งโบราณสถานเฮกรา (Hegra 

Archaeological Site) หรอืมะดาอนิศอเลยีะห ์หรอือลัฮจิญร ์ทีน่ี่เป็นแหล่งโบราณคดทีีม่อีายเุกา่แกร่าว 

2,000 ปี สรา้งขึน้โดยราชอาณาจักรแนบาเทยี (Nabatean Kingdom) เป็นอารยธรรมยคุเดยีวกับเปตรา 

เมอืงหนิแกะสลักโบราณในประเทศจอรแ์ดน โบราณสถานแห่งนี้มทีัง้สสุานโบราณ หนิธรรมชาตริูปทรง

แปลกๆ กลางทะเลทราย ภาพวาดบนผนังถ ้า และสิง่กอ่สรา้งอกีมากมายทีไ่ดรับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่ง

ด ีจนกลายเป็นแหล่งโบราณคดแีห่งแรกของประเทศทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกของ

ยเูนสโก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นชมตกึกระจกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก (Maraya) ณ กลางทะเลทรายหบุเขาอชัชาร ์(Ashar Valley)  

- สิง่กอ่สรา้งใหมท่ีเ่กดิขึน้ ไม่ไดม้แีค่การต่อยอดแรงบันดาลใจจากหนิทราย หรอืองิสถาปัตยกรรมตาม

อารยธรรมโบราณประจ าถิน่เท่านัน้ แต่ที่อัลอูลายังมอีาคารยุคมลิเลนเนียมสุดโมเดริ์นที่ช ือ่ มารายา 

(MARAYA) ตั ้งอยู่ที่หุบเขาอาชาร์ที่มีแท่งหินรูปทรงต่างๆ MARAYA เป็นภาษาอาราบิก 

แปลวา่ กระจก แนวคดิในการกอ่สรา้งทีใ่ชว้ัสดคุอ่นขา้งแตกต่างจากอาคารทั่วไปในเมอืงมาจากสถานะ

ตามประวัตศิาสตรข์องอัลอลูาทีเ่ป็นจุดนัดพบทางอารยธรรมต่างๆ มากว่าหลายพันปีตัวอาคารถูกสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นแลนดม์ารก์ของอัลอลูา ในแง่การสรา้งสรรคง์านดา้นวัฒนธรรม โดยรัฐบาลซาอดุอีาระเบยี

มอบหมายงานออกแบบให ้Florian Boje สถาปนกิและนักออกแบบชาวอติาลแีห่งบรษัิท Giò Forma 

MARAYA โดดเดน่ดว้ยตัวอาคารรปูทรงกลอ่งลกูบาศกต์ดิกระจกทัง้หลัง มพีืน้ที ่9,740 ตารางเมตรและ

ไดรั้บการบนัทกึจากกนิเนสสบ์ุ๊กเมือ่เดอืนมกราคม ค.ศ. 2020 ใหเ้ป็นอาคารกระจกทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ

ในโลก และดว้ยความทีต่ัวอาคารตดิกระจกใสทัง้หลังตัง้อยูก่ลางทะเลทรายทีม่แีต่พืน้ทรายและภูเขา

หนิน ้าตาลแดง MARAYA จงึไมต่่างจากชิน้งานศลิปะอนิสตอเลชนัอารต์ทีส่ะทอ้นเงาของทวิทัศน์ภเูขา

แทง่หนิทีอ่ยูร่ายรอบ 
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น าทา่นเดนิทางสูห่นิรปูชา้ง (Elephant Rock)  

- สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองโลก หนิรปูชา้งสงู 52 เมตร หนิทีเ่กดิจากธรรมชาตแิห่งนี้มรีูปร่างหนา้ตา

เหมอืนกบังวงชา้งซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยหนิขนาดใหญ่ซึง่เป็นเสาหนิอนุสาวรยีท์ีม่เีป็นรอ้ยๆ กอ้น อสิระให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศัย 

 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสถานรีถไฟอลัอลูา (Alula Railway Station)  

- ซึง่เป็นสถานรีถไฟโบราณทีเ่ชือ่มทางรถไฟมาจากเมอืงเมดนิา เป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟ Hijaz Railway 

station ซึง่มแีผนสรา้งทางรถไฟยาวกวา่ 1,300 กโิลเมตร เริม่สรา้งตัง้แตปี่ 1900 และสรา้งถงึเมอืงเมดิ

นาในปี 1908 และถงึเมอืงดามัสกัสในปี 1913 อยา่งไรก็ดทีางรถไฟสายนี้ ก็ไมส่ามารถสรา้งแลว้เสร็จ

อนัเนือ่งมาจากสงครามโลกครัง้ที ่1 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sahary Alula Resort Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีห่ก  แหลง่โบราณสถานเฮกรา – ปราสาทเดยีวดาย – เมอืงโบราณดาดนั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นชมเมอืง อลัอลูา  

- เป็นหนึง่ในเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุบนคาบสมทุรอาระเบยีทีม่หีลักฐานทางโบราณคดยีอ้นอายไุปไดก้วา่ 7,000 

ปี อกีทัง้ยงัเคยเป็นเมอืงหลวงแหง่อาณาจักรโบราณถงึ 2 อาณาจักรดว้ยกนั คอื ดาดัน (Dadan) และ ลิ

ยัน (Lihyan) ไม่เพียงเท่านั้นดว้ยท าเลที่ตัง้ยังท าใหเ้มืองนี้มีความส าคัญดา้นการคา้ในฐานะอดีต

เสน้ทางคา้ขายก ายานและธูปหอม เชือ่มดนิแดนจากทางใตข้องคาบสมุทรอาระเบยีไปจนถงึดนิแดน

อยีปิต ์ 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโบราณเฮกรา (Hegra หรอืชือ่ภาษาอาหรับ Al-Hijr / Mada’in Salih)  

- เป็นเมอืงแหง่อารยธรรมยคุราชอาณาจักรแนบาเทยี (Nabataean Kingdom) ตัง้อยูท่างทศิใตข้องนคร

เพตรา มหานครแหง่อารยธรรมแนบาเทยีซึง่เป็นทีต่ัง้ปราสาทหนิทรายสชีมพูอันเลือ่งชือ่ในเขตประเทศ

จอรแ์ดนปัจจบุ ัเฮกรา ถอืเป็นแหลง่มรดกโลกแห่งแรกของ ซาอดุอีาระเบยี ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2008 และเป็นสถานทีท่ีโ่ดง่ดังและเป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในอลัอลูา  

- ตัวเมอืงโบราณเฮกรามพีืน้ที่ 52 เฮกตาร ์มหีลักฐานว่ามคีนอาศัยอยูต่ัง้แต่เมือ่กว่า 2,200 ปีกอ่น และ

เจรญิรุง่เรอืงสดุ ๆ ในชว่ง 200 ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึ 200 ปีหลังครสิตกาล สว่นปัจจุบันสิง่ทีห่ลงเหลอื

เป็นมรดกทีช่วนตืน่ตา ไดแ้ก ่สถาปัตยกรรมสลักหนิหรอืภเูขาหนิซึง่กระจัดกระจายอยูก่ลางทะเลทราย 

สนันษิฐานวา่สถาปัตยกรรมสลักจากหนิเป็น “สสุานของชนชัน้ปกครอง” สมยัอาณาจักรแนบาเทยีและที่

น่าทึง่ก็ทสีสุานเหล่านี้มมีากกว่า 111 แห่ง แต่ทีย่ังคงสภาพสมบูรณ์มรีาว 94 แห่ง โดดเด่นดว้ยการ

ตกแตง่สลักเสลาลวดลายหนา้ประตบูนภเูขาหนิทรายขนาดใหญอ่ยา่งวจิติร  

- ในบรรดาสสุานหนิกลางทะเลทรายเมือ่ 1,000 ปีกอ่นครสิตกาลทีย่า่นสสุานหนิ Mada’in Salih ในอาณา

เขตเมอืงโบราณเฮกราน ัน้ “สุสานของบุตรแห่งคูซา” (Tomb of Lihyan Son of Kuza) หรอื

ฉายา ปราสาทแหง่ความเดยีวดาย (The Lonely Castle แปลจากภาษาอาหรับ Qasr Al Farid) ถอืเป็น

ไฮไลต์ของสุสานหินที่สลักจากภูเขาหินทรายทั ้งลูก เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบแนบาเทีย 

(Nabataean อารยธรรมทีส่รา้งนครเพตรา) ทีโ่ดดเด่นตัง้ตระหง่านอยู่ในอาณาบรเิวณของเมอืงมรดก

โลกเฮกรา จากปรศินาในกรรมวธิีการสลักเสลาหนา้ผาหนิจากส่วนบนลงล่าง เป็นสุสานของชนชัน้



Page 11 of 20 

 

 

 

ผูป้กครอง ในยคุอารยธรรมของชาวนาบาเทยีนและชาวลยิัน ชว่งอาณาจักรแนบาเทยีและลยิันรุ่งเรอืง 

จุดนี้ยังเป็นแลนด์มาร์กของการท่องเที่ยวที่ในบางโอกาสมีการจัดแสดงแสงสีเหนือสุสานให ้

นักทอ่งเทีย่วไดช้มเป็นไฮไลตข์องทัวรม์รดกโลกเมอืงโบราณเฮกราดว้ย 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบราณดาดัน ใจกลางเขตโอเอซสิกลางหบุเขา  

- ประกอบดว้ยโบราณสถานและหลักฐานทีแ่สดงทีต่ัง้ของเมอืงหลวงแห่งอาณาจักรดาดัน (Kingdom of 

Dadan) ชว่งราว 800-900 ปีกอ่นครสิตกาล อกีทัง้พืน้ทีต่รงนีย้งัเป็นอดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรลยิัน 

(Kingdom of Lihyan) ชว่งราว 500-200 ปีกอ่นครสิตกาล  

- กลา่วไดว้า่อารยธรรมดาดันเป็นอารยธรรมเกา่แกข่องดนิแดนอาหรับโบราณ และเป็นอารยธรรมเกา่ทีส่ดุ

ทีค่น้พบหลักฐานการด ารงอยูใ่นเมอืงอลัอลูา  

- ไฮไลตใ์นเมอืงดาดันคอืงานแกะสลักภเูขาหนิทรายสแีดงขนาดใหญ่ที ่เรยีกว่า สสุานสงิโต หรอื Lion’s 

Tombs ซึง่มบีนัไดจากพืน้ราบขึน้ไปสูต่ัวสสุานดา้นบน สนันษิฐานวา่สสุานหนิสนี ้าตาลแดงทีส่ลักเป็นรปู

สงิโต 2 ตัวอยูด่า้นหนา้ทางเขา้ของปราสาททีใ่หญ่โตเป็นภเูขากลางทีร่าบนี้น่าจะเป็นสสุานของชนชัน้

ผูป้กครองอาณาจักรสมยันัน้ จารกึบนผาหนิขนาดใหญส่ามารถพบเจอไดท้ั่วเมอืงอลัอลูา มทีัง้ตัวอักขระ

โบราณหลากหลายภาษา จารกึบางชิน้สามารถยอ้นไปไดไ้กลถงึยุคก่อนเกดิภาษาอาหรับ ตอกย ้า

ความส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละโบราณคดขีองอลัอลูา โดยจารกึบนผาหนิทีส่ าคัญไดแ้กบ่รเิวณ ภเูขา
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ยามาล อกิมะห ์(Jabal Ikmah) ทีต่ัง้อยูไ่มไ่กลจากเมอืงโบราณดาดัน ดว้ยความทีบ่รเิวณภเูขายามาล 

อกิมะห์พบจารกึบนผาหนิจ านวนมาก ภูเขายามาล อกิมะห์จงึไดฉ้ายาว่า หอ้งสมุดกลางแจง้ เป็น

หอ้งสมดุขนาดมหมึาทีม่กีารจารกึบนผาหนิดว้ยอกัขระกวา่หลายรอ้ยตัวผสมผสานกบังานสลักหนิเป็นรูป

ตา่งๆ เป็นทางยาว เลา่เรือ่งราวสะทอ้นพธิกีรรม เชน่ ภาพเครือ่งดนตร ีรูปร่างมนุษยแ์ละสัตว ์สะทอ้นวถิี

ชวีติชาวลยินัและชาวดาดัน ทีก่อ่รา่งสรา้งอารยธรรมในแถบนีเ้มือ่ราว 1,000 ปีกอ่นครสิตกาล  

ไดเ้วลาน าทา่นชมสถาบนัวจิัย (The Kingdom of Institute) ทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยตดิอนัดับโลก  

- โดยตัวส านักงานตัง้อยูใ่จกลางทะเลทรายใน อัลอลูา แมจ้ะเป็นสิง่กอ่สรา้งใหม ่แต่กลับกลมกลนืดว้ย

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใชห้ินทรายตามแบบดัง้เดิมและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโครงการสรา้ง

สถาบนัวจิัย The Kingdoms Institute เปิดตัวเมือ่เดอืนเมษายน ค.ศ. 2020 จัดตัง้ขึน้ดว้ยการสนับสนุน

จาก Royal Commission for AlUla (RCU) โดย RCUโดยท าหนา้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางวชิาการและ

แหลง่รวมวัฒนธรรมทัง้องคค์วามรู ้การส ารวจ และท างานดา้นการศกึษา มุง่เป็นศูนยก์ลางของโลกดา้น

การวิจัยทางโบราณคดีและการอนุรักษ์ เนน้งานวิจัยที่น าไปสู่การขยายขอบเขตความรูเ้กี่ยวกับ

ประวัตศิาสตรข์องมนุษยใ์นพืน้ที ่โดยงานวจิัยโดดเดน่ลา่สดุคอื โครงการวจิัยทางโบราณคดทีั่วเมอืงอัล

อลูา ซึง่รวมถงึการคน้พบมสุตาตลิ สิง่กอ่สรา้งหนิยคุอารยธรรมมนุษยย์คุหนิใหมอ่ายกุวา่ 7,000 ปี 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sahary Alula Resort Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 
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วนัทีเ่จ็ด  อลัอลูา – รยิาด (บนิภายใน) – Edge of the World 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอลัอลูา 

08.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงรยิาด โดยเทีย่วบนิ SV1047 ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง 

10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิรยิาด 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลทราย Edge of the World หรอืทีรู่จั้กกนัในชือ่ Jebel Fihrayn  

- อยูห่า่งจากกรงุรยิาด 90 กม. และมหีนา้ผา Tuwaiq  อนักวา้งใหญซ่ึง่ทอดยาวกวา่ 600 กม. บนหนา้ผา

สงู 300 เมตร ผ่านทางตอนกลางของซาอดุอิาระเบยี และครัง้หนึง่เคยเป็นเสน้ทางคาราวานการคา้

โบราณ ที่ใชข้า้มคาบสมุทรอาหรับจากเยเมนไปยังลแิวนต์ และเปอร์เซยีในอดีตน่ันเอง ดว้ยความ

อลังการของทะเลทรายทีก่วา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา นับเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วและ

ชาวตา่งชาตมิาเยีย่มชมมากทีส่ดุในซาอดุอิาระเบยี อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูก่รุงรยิาด น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Kingdom Center Tower เป็นสงูและเป็น

จดุศนูยก์ลางแหง่เมอืงรยีาด  

น าทา่นขบัรถเทีย่วชมเมอืงหลวงทีค่ราคร ่าไปดว้ยตงึสงูทันสมัยหลายตกึ จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ King 

Kalid Grand Mosque สเุหรา่สขีาวทีม่คีวามสวยงามอกีแหง่หนึง่ของซาอดุอิาระเบยี 

 

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

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Crown Plaza Hotel Riyadh*****  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด  รยีาด – หมูบ่า้นมรดกโลกอดัดริอยีะฮ ์– ป้อมโบราณมสัมคั – สเุหรา่ อลัราจ ิแกรนดม์อสค ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นมรดกโลกอดัดริอยีะฮ ์(Al Diriyah)  

- ตัง้อยู่ชานเมอืงทางทศิตะวันตกของเมอืงหลวง รยีาด (Riyadh) และเป็นหนึง่ในแหล่งมรดกโลกของ

องคก์รยเูนสโกทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในประเทศ เมอืงนี้เป็นเมอืงหลวงเก่าของซาอุดอิาระเบยีและเป็นบา้น

ของครอบครัว Al Saud นักท่องเทีย่วจะไดส้ัมผัสกับความทันสมัยและความเป็นประวัตศิาสตรข์องตัว

เมอืง ดา้นที่เป็นความทันสมัยจะมคีาเฟ่ รา้นอาหารและรา้นขายของที่ระลกึ อีกทัง้นักท่องเที่ยวยัง

สามารถขา้มสะพานถนน Wadi Hanifah ไปยังเขต Al Turaif ทีม่ทีีพ่ักอาศัยของราชวงศโ์บราณ 

พพิธิภณัฑ ์Diriyah Museum และชิน้สว่นทางประวัตศิาสตรอ์กีมากมายของเมอืง Ad Diriyah จากเขต 

Al Turaif น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามของแหลางมรดกโลกอดัดริอยีะฮ ์

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการมสัมคั (Masmak Fortress)  

- กองทหารรักษาการณ์เก่าทีค่อยปกป้องประเทศมชีือ่เสยีงเป็นอยา่งมากในเรือ่งของความสวยงามดา้น

นอกที่เีป็นป้อมปราการดนิ ซึง่ในภายหลังไดก้ลายมาเป็นคลังเก็บอาวุธยุทธภัณฑ ์และหลังจากทีโ่ดน 

Ibn Saud โจมตป้ีอมปราการในปี ค.ศ. 1902 สถานทีแ่หง่นีจ้งึกลายเป็นเรอืนจ าแทน  

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
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น าทา่นเขา้ชมพระราชวังประวัตศิาสตรม์รูรั์บบา (Murabba Palace)  

- หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ี่โด่งดังในเมอืงรยีาด พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นพระราชวัง

ของกษัตรยิแ์ละสรา้งในสไตล ์Najdean ซึง่ไดม้กีารจัดแสดงของใชส้่วนตัว 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)้  

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิรยิาด 

20.00 น. ออกเดนิทางสูเ่จดดาห ์โดยเทีย่วบนิ SV1047 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

21.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเจดดาห ์รับกระเป๋าสมัภาระ 

 เชคอนิเคานเ์ตอรก์ารบนิไทย (TG)  

 

วนัทีเ่กา้ เจดดาห ์– กรงุเทพฯ   

 

01.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิ TG (ใชเ้วลาบนิประมาณ 8.30 ช.ม.) 

12.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE)  

ราคาทวัร ์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 ม.ีค. 66 

ราคาทวัร ์185,900 บาท : 26 ธ.ค.-3 ม.ค. 66 

อตัราคา่บรกิาร   ต.ค. 2565- ม.ีค. 2566 ปีใหม ่

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอื เด็กอายมุากกวา่ 11 

ปีบรบิรูณ์ พัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง หรอืพัก 3 ทา่นตอ่

หอ้ง 

179,900 185,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 29,000 35,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นไมเ่สรมิเตยีง 169,900 175,900 

https://www.agoda.com/hotels-near-murabba-palace/attractions/riyadh-sa.html?cid=1844104
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ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์ (TG) เร ิม่ตน้ทีท่า่น

ละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

78,000 – 130,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับและทีม่ี

เอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่27 กรกฏาคม 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรณุาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณี

เดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. , กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG  (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ น ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

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

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) ประกนัการเดนิทางครอบคลมุคา่รักษาพยาบาลการตดิเชือ้โควดิในตา่งประเทศ 

 คา่ภาษีในทกุประเทศ  (ประเทศตามระบใุนโปรแกรมทวัร)์ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่ซาอดุอิาระเบยี 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การช าระเงนิ งวดที ่1 :  

ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 :  

ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง (กรณีกรุ๊ปขนาด 10-14 ทา่น ตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 10,000 

บาทหากตอ้งการเดนิทาง) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 

20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื 

USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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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 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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 

 


