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ราคาเพยีง 219,900.- 
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Hilight ! 

 Special Trip ทรปิพเิศษ ! เฉพาะชว่งเดนิทางวันที ่1-9 ต.ค. รว่มเดนิทางกบั กาญจนา หงษท์อง นักเขยีน 

Influencer และนักจัดการรายการชือ่ดัง 

 สมัผัสกบัประสบการณ์หลากหลายรสชาตใินการเดนิทางทอ่งเทีย่วครัง้นี ้ทัง้การเดนิทางดว้ยรถบสั รถแวน รถ 

4WD และ รถไฟความเร็วสงู 

 พักโรงแรม 4+5 ดาว 

 รวมไฟลท์บนิภายในให ้1 เทีย่วบนิ 

 สมัผัสประสบการณ์การน่ังรถไฟความเร็วสงูทีท่ันสมยั จากเมอืงเมดนิา สูเ่มอืงเจดดาห ์

 ชมพระราชวังประวัตศิาสตรม์รัูบบา (Murabba Palace) เป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคญั 

ทางประวตัศิาสตรท์ีโ่ดดเดน่ของรยิาดห ์ 

 ชม ป้อมปราการมาสมคั (Masmak) ภายนอกทีเ่ป็นอฐิโคลนและดนิเหนยีว เป็นคอมเพล็กซข์นาดใหญ ่

 ถา่ยรปูกบั คงิดอมเซน็เตอร ์(Kingdom Center Tower) เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูและเป็นจดุศนูยก์ลางแหง่เมอืง 

 ชมถ ้าจาบาลแหง่อลั คาราห ์( Jabal Al Qarah)                     

 ชมโอเอซสิอลัอสัฮา เป็นพืน้ทีโ่อเอซสิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก มกีารวางระบบชลประทานเป็นอยา่งด ี

 เดนิเลน่ชมสนิคา้ ณ ตลาดซกุ อลั ไกซารยีา (Souq Al Qaisariya) เป็นตลาดเกา่แกท่ีส่ดุในราชอาณาจกัร ดว้ย

เขาวงกตทีม่รีา้นคา้มากกวา่ 7,000 ตร.เมตร 

 ถา่ยรปูกบั มสัยดิของทา่นศาสดามฮูมัหมดั (Prophet’s Mosque) เป็นหนึง่ใน มสัยดิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก 

เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิร์องจากมสัยดิใหญแ่หง่มกักะหใ์นศาสนาอสิลาม  

 ชมพพิธิภณัฑอ์ลัเมดนิา (Al Medina Museum) เป็นพพิธิภณัฑซ์ึง่จัดแสดงมรดกและประวัตศิาสตรข์องอลัเมดิ

นา 

 ชมโบราณสถานทางประวตัศิาสตร ์หมูบ่า้นอลั อลูา (Al Ula Heritage Village)   

 ชม หนิชา้ง หรอื จาบาล อลัฟิล (Elephant Rock /Jabal A lFil) เป็นสิง่มหศัจรรยท์างธรณีวทิยา 

 ถา่ยรปูววิมมุสงูของ เมอืงอลั อลูา่ (Al Ula) ณ จดุชมววิ Harrat Viewpoint บนยอดภเูขาไฟโบราณ  

 ชม เฮกรา้ (Hegra) เป็นหนึง่ในโบราณสถานของอาณาจักรนาบาเทยีน สวยงามคลา้ยนครเพตรา  

ประเทศซาอดุอีาระเบยี เป็นรัฐทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุบนอาณาบรเิวณกวา้งขวางในคาบสมทุรอาหรับ ในเอเชยีตะวันตกเฉียง

ใตม้พีืน้ทีก่วา้งใหญ่ประมาณ 2,149,690 ตารางกโิลเมตร และเป็นอันดับทีส่องในโลกอาหรับรองจากประเทศแอลจเีรยี 

ซาอดุอีาระเบยีมพีรมแดนตดิ ประเทศจอรแ์ดน และ"อรัิก"ทางเหนือ ประเทศคูเวตทางตะวันออกเฉียงเหนือ  บาหเ์รนและ

สหรัฐอาหรับเอมเิรตสท์างตะวันออก ประเทศโอมานทางตะวันออกเฉียงใต ้และประเทศเยเมนทางใต ้เป็นประเทศเดยีวทีม่ี

ชายฝ่ังตดิทัง้ทะเลแดงและอา่วเปอรเ์ซยี 
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 ถา่ยรปูกบั Maraya Concert Hall ออกแบบสรา้งดว้ยกระจกทัง้หลัง เป็นหนึง่แลนดม์ารก์กลางทะเลทรายทีส่ดุเก ๋

 ชมเขตเมอืงเกา่เจดดาหอ์ลั บาลดั (Al-Balad) กอ่ตัง้ขึน้ในศตวรรษที ่7 และเป็นศนูยก์ลางของเจดดาหใ์นอดตี 

 ชม ประตสููม่กักะห ์(Mecca Gate) ตัง้อยูด่า้นนอกเมอืงเจดดาห ์บนถนนสูน่ครศกัดส์ทิธิเ์มอืงมกักะห ์ 

 ชมพพิธิภณัฑเ์ทยาบตั (Al Teyabat Museum) พพิธิภณัฑแ์หง่นีน้ าเสนอบทเรยีนประวัตศิาสตรท์ีม่ชีวีติเกีย่วกบั

รากฐานของเจดดาห ์ 

 ชม ถนนเลยีบทะเล (Corniche) ภมูทิัศนท์ีส่วยงามของเมอืงเจดดาห ์เป็นสถานทีเ่พือ่สงัสรรคแ์ละนันทนาการอยู่

เสมอ มรีา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นคา้หลากหลาย 

 ชมน ้าพกุษัตรยิฟ์าฮดั (King Fahad’s Fountain) ทีเ่ป็นน ้าพทุีส่งูทีส่ดุในโลกพุง่สงูกวา่ 305 เมตรมองเห็นไดจ้าก

เกอืบทกุมมุทัว่เมอืงและตอนกลางคนืจะสวา่งจา้ไปดว้ยแสงสทีีส่วยงาม 

 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ -  รยิาดห ์

 

21.00 น.        คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ เคาน์เตอร ์สายการบนิ ซาอุเดยี แอรไ์ลน ์  ช ัน้  4  แถว  L  

ประต ู 6 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

กนัยายน 17-25 ก.ย. 2565 219,900.- 

ตลุาคม 1-9 ต.ค. 2565 

ทรปิรว่มกบั กาญจนา หงษท์อง  

219,900.- 

พฤศจกิายน 19 -27 พ.ย. 2565 219,900.- 

ธนัวาคม 3 – 11 ธ.ค. / 24 ธ.ค. 2565 -1 ม.ค. 2566 219,900.- 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันที ่2 กรงุเทพฯ รยิาดห ์ BKK - RUH SV 847 00.15 – 03.15 

วันที ่4 รยิาดห ์ เมดน่ิา RUH - MED SV 1465 19.15 – 20.45 

วันที ่9 เจดดาห ์ กรงุเทพฯ JED - BKK SV 844 04.45 – 17.00 



Page 4 of 18 

 

 

 

วนัทีส่อง รยิาดห ์ - อดั ดริยิาห ์ - พระราชวงัประวตัศิาสตรม์รูบับา – ป้อมปราการมาสมคั -  สเุหรา่ อลั

ราฮดิ – หอคอยคงิดอมเซ็นเตอร-์สเุหลา่ใหญค่งิคาลดิ                                                                       

 

00.15 น. ออกเดนิทางสู ่รยิาดห ์ โดยสายการบนิ ซาอเุดยี แอรไ์ลน ์  เทีย่วบนิที ่SV 847 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ) 

03.15 น.  เดนิทางมาถงึ สนามบนิคงิคาลดิ เมอืงรยิาดห ์ประเทศซาอดุอิาระเบยี ใหท้า่นผา่นพธิตีรวจเอกสารคน

เขา้เมอืงและการศลุกากร 

น าทา่นเดนิทางเขา้พกัผอ่นทีโ่รงแรม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอดั ดริยิาห ์(Ad Diriyah) อนัเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณชานเมอืงดา้น 

ตะวันตกของรยิาดหแ์ละเป็นหนึง่ในแหล่งมรดกโลกของยเูนสโกซึง่เป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุในประเทศนี ้

ในอดตีเมอืงนีเ้คยเป็นเมอืงหลวงของซาอดุอิาระเบยีและเป็นทีต่ัง้ของครอบครัวอลัซาอดุ 

ศนูยก์ลางประวตัศิาสตรข์องเมอืงดริยิาห ์คอื สถานทีอ่ลั ทรูาอฟี (At-Turaif) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนให ้

เป็นมรดกของโลกโดยยเูนสโก  ซึง่ไดก้อ่ตัง้ขึน้ในศตวรรษที ่15 เป็นทีน่ั่งดัง้เดมิของตระกลูอลั ซาอดุ 

ของซาอดุอิาระเบยี และมซีากปรักหักพังของบา้นอฐิโคลนทีเ่ชือ่มตอ่กนัดว้ยตรอกแคบ ๆ แหง่นีไ้มเ่ปิด

ใหป้ระชาชนทั่วไปเขา้ชม เนือ่งจากไดรั้บการแตง่ตัง้จากยเูนสโกในปี 2010 ซึง่ก าลังถกูเปลีย่นใหเ้ป็น

ศนูยก์ลางทีท่ันสมยัซึง่เต็มไปดว้ยหอศลิป์ พพิธิภณัฑ ์มสัยดิ และพืน้ทีต่ลาดการพัฒนาพืน้ทีใ่หมน่ีจ้ะ

ชว่ยใหผู้ค้นเดนิผา่นซากปรักหักพัง ตลอดจนพพิธิภณัฑม์ากมาย และพืน้ทีอ่ ืน่ๆ จะไดพ้บกบัทัง้ความ

ทันสมยัและประวตัศิาสตรข์องเมอืง ดา้นทีท่ันสมยัมคีาเฟ่ รา้นอาหาร และรา้นขายของกระจกุกระจกิที่

ทันสมยั 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่พระราชวงัประวตัศิาสตรม์รูบับา (Murabba Palace) เป็นหนึง่ใน

สถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตรท์ีโ่ดดเดน่ของรยิาดห ์วงัแหง่นีเ้คยเป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิแ์ละสรา้งขึน้

ในสไตลน์าจดนี ผูเ้ขา้ชมจะไดช้มสิง่ของสว่นตวั ของทีร่ะลกึ และรปูถา่ยของกษัตรยิ ์รวมถงึการเดนิเลน่

ผา่นสวนทีต่กแตง่อยา่งสวยงามซึง่ลอ้มรอบพระราชวัง นอกจากนีย้งัมโีรลส-์รอยซข์องกษัตรยิท์ีจั่ดแสดง

ในปี 2489 เป็นของขวญัจากนายกรัฐมนตรวีนิสตัน เชอรช์ลิลข์ององักฤษ 

น าทา่นชม ป้อมปราการมาสมคั (Masmak) อยูห่า่งจาก วงัแหง่ประวตัศิาสตรม์รูบับา โดย

ใชเ้วลาขบัรถไมน่าน อดตีกองทหารรักษาการณ์ซึง่เคยปกป้องเมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงจากภายนอกทีเ่ป็นอฐิ

โคลนและดนิเหนยีว คอมเพล็กซข์นาดใหญใ่นเวลาตอ่มาท าหนา้ทีเ่ป็นคลังเก็บกระสนุ และหลังจากการ

จูโ่จมโดยอบิบนิซาอดุในปี 1902 ป้อมปราการนีก้ถ็กูใชเ้ป็นทีค่มุขงั 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั สเุหรา่ อลัราฮดิ (Al Rajhi Grand Mosque) ซึง่เป็นสเุหรา่ใหญ ่

ประจ ากรงุรยีาด (ไมอ่นุญาตใหค้นทีไ่มใ่ชม่สุลมิเขา้ไปในสเุหรา่แหง่นี)้ 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงรยิาดห ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

                     น าทา่นชมความสวยงามของตัวเมอืงดว้ยตกึสงูทันสมยัหลายตกึ น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั  
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                    หอคอยคงิดอมเซ็นเตอร ์(Kingdom Center Tower) เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูและเป็นจดุ 

                    ศนูยก์ลางแหง่เมอืง 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสเุหรา่ใหญค่งิคาลดิ (King Khalid Grand Mosque) สเุหรา่

สขีาวทีม่คีวามสวยงามอกีแหง่หนึง่ของประเทศนี ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Radisson Hotel Riyadh Airport หรอืเทยีบเทา่ **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม รยิาดห ์– เทอืกเขา อลั คาราห ์- อลั โฮฟุฟ                                                            

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เทอืกเขาอลั คาราห ์(Al Qarah Mountain) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นตะวันออก 

ระยะทางหา่งประมาณ 330 กม. อลัคาราห ์เป็นเนนิเขาทีม่คีวามสงูประมาณ 75 เมตร  

น าทา่นชมววิจากมมุสงูบรเิวณ Al-Qarah Village Cityscape  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิส ารวจเครอืขา่ยของถ ้า จาบาลแหง่อลั คาราห ์( Jabal Al Qarah) ทีถ่กูแกะสลักเสน้ทาง

คดเคีย้วทีข่นาบขา้งดว้ยก าแพงสนี ้าตาลอมเทา และเยีย่มชม พพิธิภณัฑด์นิแดนแหง่อารยธรรมเพือ่

เรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรเ์กา่แกนั่บพันปีของพืน้ทีน่ี ้  
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น าทา่นออกเดนิทางกลบัไปยงั โอเอซสิอลัอสัฮา (Al Asha Oasis) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตก                     

เฉียงใต ้ระยะทางหา่งประมาณ 10 กม. โอเอซสิอลัอสัฮา เป็นพืน้ทีโ่อเอซสิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกมพีืน้ที่

ประมาณ 85 ตร.กม.และทีแ่หง่นีม้กีารวางระบบชลประทานเป็นอยา่งด ีส าหรับใหเ้ป็นทีอ่ยู ่อาศัยและการ

เพาะปลกูพชือนัเขยีวขจจีากชายฝ่ังอา่วของซาอดุอิาระเบยีแหง่นีจ้งึเป็นตน้แบบของโอเอซสิทะเลทราย

อนัเขยีวชอุม่ มกีารปลกูตน้ปาลม์เป็นจ านวนมากและพรอ้มทีจ่ะใหผ้ลติผล ลกูอทิผลมัมากกวา่ 2.5 ลา้น

ตน้ และเมือ่เร็วๆ นี ้ภมูภิาคที ่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกของยเูนสโก ตัง้แตน่ ้าพรุอ้นและน ้าเย็น

ไปจนถงึสเุหรา่เกา่แกไ่ปจนถงึทวิทัศนแ์บบพาโนรามา จะพบวา่มสี ิง่ใหส้ ารวจมากมายในโอเอซสิอาย ุ

6,000 ปีแหง่นี ้ซ ึง่เป็นประตสููค่าบสมทุรอาหรับส าหรับนักเดนิทางจากตะวันออกมาชา้นาน มปีระชากร

อาศัยอยูบ่นพืน้ทีแ่หง่นีเ้พยีงรอ้ยละ 18 เทา่นัน้          

ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางกลับยงั อลั โฮฟฟุ ( Al-Hofuf) เป็นเมอืงหลกัในเขตอลั Ahsa Oasis ใน

จังหวดัทางตะวันออกของ ซาอดุอิาระเบยี มปีระชากร 858,395 คน  เป็นทีรู่จ้ักกนัวา่เป็นหนึง่ในผูผ้ลติ

อนิทผลัมทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และส าหรับตลาดและพระราชวังเกา่แก ่

น าทา่นเดนิชม ตลาดซุก อลั ไกซารยีา (Souq Al Qaisariya) เป็นตลาดเกา่แกท่ีส่ดุใน

ราชอาณาจกัร ดว้ยเขาวงกตทีม่รีา้นคา้มากกวา่ 7,000 ตร.เมตร ใหส้ ารวจ ตลาดนีถ้กูสรา้งมาเมือ่ใดไม่

ปรากฏ แตค่นในทอ้งถิน่จ านวนมากอา้งวา่ มคีวามเจรญิรุง่เรอืงมานานกวา่ศตวรรษแลว้กต็าม แตท่ี่

ชดัเจนกค็อื เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ชีวีติชวีาทีส่ดุ ผูเ้ขา้ชมสามารถตอ่รองราคาได ้ทกุอยา่งตัง้แตร่องเทา้

แตะหนังท ามอืไปจนถงึอะบายา่ไปจนถงึขวดโหลน ้ากหุลาบ หบีเสยีงโบราณ และมดีสัน้โบราณ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Al Ahsa Intercontinental Hotel หรอืเทยีบเทา่ ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  อลั โฮฟุฟ – รยิาดห ์- เมดนิา                                                                     

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

                    น าทา่นออกเดนิทางกลบัไปยงั กรงุรยิาดห ์ทีอ่ยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใต ้ระยะทางหา่งประมาณ               

                    310 กม.  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นไปชมความสวยงามของโครงสรา้งทีโ่ดดเดน่อยา่งแทจ้รงิ หา้งคงิดอมเซ็นเตอร ์              

(Kingdom Center Mall) เป็นแลนดม์ารก์ทีโ่ดดเดน่ในรยิาด ตัง้อยูภ่ายใน Kingdom Center ทีไ่มม่ี

ใครเทยีบได ้เป็นศนูยค์า้ปลกี 3 ชัน้ เป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้แบรนดท์อ้งถิน่และนานาชาตชิัน้

เยีย่มใหเ้ลอืกมากมายอยา่งทีไ่มเ่คยมมีากอ่น รา้นกาแฟระดับพรเีมยีมและรา้นอาหารชัน้เลศิ และ

สะพานลอยฟ้า บนยอดหอคอยสงู 300 เมตร SkyBridge มองเห็นทัง้เมอืงรยิาด การเดนิทางขึน้สะพาน

ตอ้งใชล้ฟิต ์2 ตัวรวมกนัใชเ้วลาประมาณ 90 วนิาทกีวา่จะถงึยอด ดว้ยความบนัเทงิมากมาย Kingdom 

Center Mall จงึเป็นหนึง่ในหา้งสรรพสนิคา้ทีด่ทีีส่ดุในรยิาดและเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีย่อดเยีย่ม    

                    ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เลอืกซือ้สนิคา้ตามความตอ้งการ                  

16.30 น.        น าทา่นออกเดนิทางไปสนามบนิ เพือ่ตรวจเอกสารการเดนิทาง และใหท้า่นไดอ้สิระรับประทานอาหาร 

                     เย็นกอ่นขึน้เครือ่งตามอธัยาศัย                   

19.15 น.        ออกเดนิทางจาก รยิาดห ์สูเ่มอืง เมดนิา โดยเทีย่วบนิที ่SV-1465 

20.45 น.        เดนิทางมาถงึ สนามบนิเมดนิา ทีต่ัง้อยูท่างดา้นตะวันตกของประเทศ เมดนิา (Medina) อลัมะดนีะ  

บอ่ยครัง้เรยีกวา่ อลัมะดนีะห ์(Al Madinah)  เป็นนครทีส่ าคญัทางอนัดับทีส่องรองจากมกักะห ์ตัง้อยู่

ทางตะวันตกของประเทศ เป็นนครของศาสนทตูมฮุมัหมดัซึง่ศพของทา่นฝังอยูใ่นมสัยดิอนันะบะวหีรอื

มสัยดิศาสนทตู เมอืงนีม้พีืน้ทีป่ระมาณ 590 ตร.กม. และประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 2 ลา้นคน  

พกัที ่  Le Méridien Medina หรอืเทยีบเทา่ **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ มสัยดิอนันะบะว ี Prophet’s Mosque - มสัยดิอลั กบิลาเทน – พพิธิภณัฑอ์ลัเมดนิา -

หา้งสรรพสนิคา้ราชดิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าทา่นไปชมภายนอกของ มสัยดิอนันะบะว ี(Al Masjid An Nabawi) หรอื มสัยดิของทา่น  

ศาสดา (Prophet’s Mosque) เป็นมสัยดิทีส่รา้งโดยทา่น มฮุมัมดั โดยสรา้งทีบ่รเิวณเมอืง  
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เมดน่ีา เป็นมสัยดิทีส่ามทีถ่กูสรา้งในประวัตศิาสตรอ์สิลาม และเป็นหนึง่ใน มสัยดิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน

โลก เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิร์องจากมสัยดิใหญแ่หง่มกักะหใ์นศาสนาอสิลาม โดยเปิดตลอดเวลาไมเ่วน้

วันหยดุ  

จากนัน้ไปชม มสัยดิอลั กบิลาเทน (Masjid al-Qiblatain) เป็นมสัยดิในเมดนิาทีช่าวมสุลมิเชือ่วา่

เป็นสถานทีท่ีศ่าสดา พยากรณ์อสิลามคนสดุทา้ยคอืมฮูมัหมดัไดรั้บค าสัง่ใหเ้ปลีย่นกบิลตั (ทศิทางของ

การละหมาด) จากกรงุเยรซูาเล็มเป็นนครมกักะห ์มสัยดิถกูสรา้งขึน้โดย ซาวากอบิกานามอบิกาบา 

(Sawadibn Ghanam ibn Ka'ab) ระหวา่งปี 2 AH (623 CE)  

น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ลัเมดนิา (Al Medina Museum) เป็นพพิธิภณัฑซ์ึง่จดัแสดงมรดก

และประวตัศิาสตรข์องอลัเมดนิา โดยมกีารสะสมทางโบราณคด ีแกลเลอรีภ่าพ และรปูหายากที่

เกีย่วขอ้งกบัอลัเมดนิา พพิธิภณัฑน์ีจ้ัดแสดงวตัถหุายากราว 2,000 ช ิน้ทีร่วบรวมมรดกและวัฒนธรรมของ

เมอืงนี ้และบนัทกึภมูทิัศน ์ผูค้น และลักษณะของมนัในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา สว่นทีน่่าสนใจทีส่ดุอยา่ง

หนึง่ของทีน่ี ้คอื ววิัฒนาการของมสัยดินะบาวจีากบา้น ลานบา้น และบา้นของอาคารขนาดใหญท่ีต่อนนี้

เป็นพพิธิภณัฑอ์ลัเมดนิา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นไปชมความสวยงามของ เมอืงเมดนิา ซึง่เป็นทีรู่จั้กในฐานะเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสอง  

                   ของศาสนาอสิลาม ตัง้อยูใ่นเขตฮญิาซของซาอดุอีาระเบยี เมดนิาซึง่เปิดประตสููศ่าสดามฮูมั  

                  หมดัและสหายเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคญัทีส่ดุของอารยธรรมอสิลามมานานหลายศตวรรษ   

                   โครงสรา้งทีส่วยงามซึง่คงอยูม่าจนถงึทกุวันนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึพลังและความซบัซอ้นของอารย  

                   ธรรมอนัยิง่ใหญ ่ผูค้นนับลา้นมาเยีย่มชมดนิแดนศักดิส์ทิธิท์กุปีเพือ่ประกอบพธิฮีจัญแ์ละอมุ  

                เราะห ์

                  น าทา่นไปเทีย่วชม หา้งสรรพสนิคา้ราชดิ (Al Rashid Mega Mall) ซึง่ตัง้อยูบ่นถนน King  

                 Abdullah หา้งสรรพสนิคา้ประกอบดว้ยสีช่ัน้ (ชัน้ใตด้นิ พืน้ดนิ ชัน้หนึง่ ชัน้สอง) และมนี ้าพ ุ

                  เตน้ร าในทะเลสาบพรอ้มเรอือนัโดดเดน่ทีช่ัน้ใตด้นิ รวมถงึสนิคา้แบรนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ 

                   มากมาย มพีืน้ที ่64,000 ตร.เมตร และศนูยร์วมความบนัเทงิทีห่ลากหลาย (เมอืงแสนสนุก  

                   สเกต็น ้าแข็ง โรงละครส าหรับเด็ก และฟตุบอล) และรา้นอาหารมากกวา่ 30 แหง่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Le Méridien Medina หรอืเทยีบเทา่ **** 
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วนัทีห่ก เมดนิา - อลั อลูา่ - หมูบ่า้นอลั อลูา - หนิชา้ง จาบาล อลัฟิล  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

  น าทา่นออกเดนิทางไปยงัเมอืงอลั อลูา่ (Al Ula) ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของเมดนิา               

ระยะทางหา่งประมาณ 320 กม. อลั อลูา่ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่ ่ารวยและมแีนวโนม้มากทีส่ดุของ

ซาอดุอีาระเบยี เป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตรท์ีส่ดุในซาอดุอีาระเบยี และสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีก่ าลังไดรั้บความนยิม ปัจจบุนัสถานทีแ่หง่นีก้ าลังอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญเ่พือ่เตรยีมพรอ้ม

ส าหรับการดา้นการทอ่งเทีย่วทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในราชอาณาจักร หมูบ่า้นโบราณแหง่นีถ้อืเป็นโอเอซสิใน

หบุเขาทะเลทรายของภมูภิาคเมดนิา และตัง้อยูบ่นถนนทีเ่กา่แก ่ซึง่เป็นเสน้ทางการเดนิทางในสมยั

โบราณทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นตวัเรง่ใหเ้กดิการคา้ระหวา่งอนิเดยี และตะวันออกกลาง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่โบราณสถานทางประวตัศิาสตร ์หมูบ่า้นอลั อลูา (Al Ula Heritage Village)  

ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถชมบา้นอฐิโคลนและบา้นหนิทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดทีีส่ดุในโลก นัก

โบราณคดเีชือ่วา่บา้น 800 หลังมอีายอุยา่งนอ้ย 2,000 ปี  



Page 10 of 18 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หนิชา้ง หรอื จาบาล อลัฟิล (Elephant Rock /Jabal A lFil) เป็นสิง่มหัศจรรย์

ทางธรณีสณัฐานทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ซึง่อยูห่า่งจาก AlUla ไปทางตะวันออกเฉียงเหนอื 11 กม. ตัวอยา่งอนั

น่าทึง่ของพลังน ้าและลมกดัเซาะตามธรรมชาตใินชว่งเวลาหลายลา้นปี สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตนิีส้งู

ถงึ 171 ฟตุในอากาศโดยมภีเูขาเป็นฉากหลัง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปถา่ยรปูววิมมุสงูของ เมอืงอลั อลูา่ (Al Ula) ณ จดุชมววิ Harrat 

Viewpoint บนยอดภเูขาไฟโบราณ  

ชมทศันยีภาพของเมอืงเกา่ อลั อลูา และ โอเอซสิ ทีส่วยงามแปลกตา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Habitas Al Ula Resort หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด อลั อลูา่ - เฮกรา้ - Maraya Concert Hall -น ัง่รถไฟไฮสปีด Haramain - เจดดาห ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดนิทางไปชมมาดาอนิ ซาเลห ์(Madain Saleh) หรอื เฮกรา้ (Hegra) อยูห่า่งออกไปทาง

เหนอืประมาณ 30 กม. มาดาอนิ ซาเลห ์เป็นหนึง่ในโบราณสถานแหง่นีจ้ัดแสดงซากของอาณาจักรนา

บาเทยีนทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและเป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคญัทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุใน

ซาอดุอีาระเบยี ผูเ้ยีย่มชมสามารถส ารวจสสุานหนิขนาดใหญก่วา่ชวีติ 131 เป็นซากของอาณาจกัร   

                    นาบาเทยีน (Nabataean) ทีร่ ่ารวยและครัง้หนึง่แหง่ทีค่ลา้ยกบัโครงสรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเปตรา  

มาดาอนิ ซาเลห ์ตัง้อยูท่า่มกลางเทอืกเขาทีเ่ชือ่มตอ่กนั และหนา้ผาหนิและลอ้มรอบดว้ยภเูขาทราย ถกู

กลา่วถงึในอลักรุอานและอธบิายวา่เป็นบา้นของ ทามดุ (Thamud) มาดาอนิ ซาเลห ์(เมอืงของซาลหี/์

City of Salih)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม Maraya Concert Hall น าทา่นถา่ยรปูกบัอาคารจัดแสดงคอนเสริต์ที ่   

ออกแบบสรา้งดว้ยกระจกทัง้หลัง เป็นหนึง่แลนดม์ารก์กลางทะเลทรายทีส่ดุเก ๋

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเดนิทางกลับยงั เมอืงเมดนิา่  

จากนัน้น าทา่นไปยงั สถานรีถไฟความเร็วสงู เพือ่เดนิทางไปยงั กรงุเจดดาห ์ทีอ่ยูท่างดา้นใต ้ 

รถไฟความเร็วสงู Haramain หรอืทีรู่จ้กัในชือ่ HHR Train รถไฟฮาราเมนจะพาคณุจากเมดน่ิา ไป

ยงัเจดดาห ์ดว้ยความเร็ว 300 กม./ชม. บนเสน้ทาง 450 กม. ในเวลาไมถ่งึ 2 ชัว่โมง 25 นาท ีโดย

ทัง้หมดนีจ้ะท าใหค้ณุรูส้กึเย็น สบาย และอิม่เอมบนรถไฟ ไปเป็นวันทีจ่ะพาทกุคนในครอบครัวไปขึน้รถ

และเดนิป่าในทะเลทราย 

17.30 น.        ออกเดนิทางจาก เมดนิา่ สู ่เจดดาห ์ทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 1,600   

                    ตร.กม.และประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 4 ลา้นคน 

19.10 น.        เดนิทางมาถงึ สถานรีถไฟเจดดาห ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Centro Shaheen Jeddah by Rotana หรอืเทยีบเทา่ **** 
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วนัทีแ่ปด เจดดาห ์ - เมอืงเกา่เจดดาหอ์ลั บาลดั - ตลาดอลั อะลาว ี – บา้นนาซฟี - Mecca Gate – 

พพิธิภณัฑเ์ทยาบตั – ถนนเลยีบทะเล - น า้พุกษตัรยิฟ์าฮดั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืง เจดดาห ์(Jeddah) เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในจังหวดัมกักะห ์เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใน 

เฮจาซ เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองใน ซาอดุอิาระเบยี (รองจากเมอืงหลวงรยิาด) และใหญเ่ป็นอนัดบัสบิ

ในตะวันออกกลาง มทีา่เรอือสิลามเจดดาห ์ตัง้อยูบ่นทะเลแดง เป็นทา่เรอืทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของโลก 

และเป็นทา่เรอืทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองและเป็นอนัดับสองใน ตะวันออกกลาง (รองจากทา่เรอืเจเบล อาลี

ของดไูบ) 

น าทา่นไปชมเขตเมอืงเกา่เจดดาหอ์ลั บาลดั (Al-Balad) กอ่ตัง้ขึน้ในศตวรรษที ่7 และเป็นศนูยก์ลาง

ของเจดดาหใ์นอดตี ก าแพงป้องกนัของอลั บาลัดถกูท าลายลงในปี 1940 ในชว่งทศวรรษ 1970 และ 

1980 เมือ่เจดดาหเ์ริม่มฐีานะร ่ารวยขึน้ เนือ่งจากการเฟ่ืองฟขูองน ้ามนั เจดดาวจี านวนมากไดย้า้ยไปทาง

เหนอื ออกจากอลั-บาลดัเนือ่งจากเป็นการเตอืนใหพ้วกเขานกึถงึสมยัทีรุ่ง่เรอืงนอ้ยลง อลั บาลดั ตัง้อยู่

ในยา่นเมอืงเกา่ของเจดดาห ์ทีซ่ ึง่ยอ้นรอยประวตัศิาสตรข์องซาอดุอิาระเบยีไดโ้ดยการเดนิเลน่ส ารวจ

สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของ souqs, rawashin และระเบยีงไมท้ีต่กแตง่ดา้นหนา้อาคาร มทีีจ่อดรถไม่

เพยีงพอส าหรับรถยนตข์นาดใหญ ่รา้นคา้ไมไ่ดข้ายเสือ้ผา้ดไีซเนอรร์าคาแพง ผูอ้พยพทีย่ากจนยา้ยเขา้

มาแทนทีป่ระชากรซาอดุอิาระเบยี  เทศบาลเมอืงเจดดาหเ์ริม่พยายามอนุรักษ์ประวัตศิาสตรใ์นปี 1970 

เมอืงเจดดาหไ์ดก้อ่ตัง้สมาคมอนุรักษ์ประวัตศิาสตรเ์จดดาห ์เพือ่รักษาสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทาง

ประวัตศิาสตรข์องอลั-บาลัด ในปี 2545 มกีารจัดสรรเงนิ จ านวน 4 ลา้นเหรยีญสหรัฐใหก้บัสงัคมอนุรักษ์

ในปี 2009 อลั บาลัดไดรั้บการเสนอชือ่จากส านักงานคณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและ โบราณวตัถขุอง

ซาอดุอิาระเบยีใหเ้พิม่ในรายการมรดกโลกของ UNESCO และไดรั้บการ  

                    ยอมรับในปี 2014  

ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เดนิชมตลาดอาหรบัแบบด ัง้เดมิ ทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมากจาก

ทัง้คนในทอ้งถิน่และนักทอ่งเทีย่ว  ตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเจดดาห ์ตลาดอลั อะลาว ี(Souk Al Alawi) 

ในยา่นบาลดัอนัเกา่แกข่อง Old Jeddah ชว่ยใหล้กูคา้สามารถแลกเปลีย่นและตอ่รองราคากบัผลติผลใน  

                    ทอ้งถิน่ เครือ่งเทศ เครือ่งหนัง ก ายาน น ้าหอมอาหรับ และ สนิคา้อืน่ๆ มากมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นนาซฟี (Naseef House) บนถนนซคุ อลัอะลาว ีซึง่เป็นถนนสายหลักของเมอืง

เจดดาห ์เริม่ตน้ในปี 1872 และแลว้เสร็จในปี 1881 ส าหรับสมาชกิของครอบครัวพ่อคา้ผูม้ั่งคั่ง และผูว้่า

การเจดดาหใ์นขณะนัน้ เมือ่อบัดลุอาซซิ อบิน ์โซอดูเขา้มาในเมอืงในเดอืนธันวาคม ค.ศ.1925 หลังจาก

การลอ้มเมอืงเจดดาห์เขาไดพั้กที่บัยต์ นัสซฟี ในช่วงแรกที่เขาอยู่ในเมอืง เขาใชเ้ป็นที่ประทับของ

ราชวงศ์และรับแขกที่นี่ บา้นนัสซฟีเป็น "รา้นท าผมเพื่อสังคม" ในยุค 1920 ขณะที่กงสุลและพ่อคา้

รวมตัวกนัอยูท่ีน่ั่น บา้นหลังนีเ้ป็นของครอบครัวนาซฟีจนถงึปี 1975 เมือ่มฮูัมหมัด นาซฟี (Muhammad 

Nasseef) ไดเ้ปลีย่นใหเ้ป็นหอ้งสมดุสว่นตัวทีร่วบรวมหนังสอื ไดม้ากถงึ 16,000 เลม่ในทีส่ดุ 
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น าทา่นไปชม ประตสููม่กักะห ์(Mecca Gate) ตัง้อยูแ่ค่ดา้นนอกของเมอืงเจดดาห ์บนถนนสูเ่มอืงมัก

กะห ์ก็คอืประตสููม่กักะห ์ โดยอยูห่า่งจากทางทศิตะวันออกประมาณ 65 กม. เป็นสถานทีไ่วค้อยตอ้นรับ

นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปแสวงบญุทีเ่มอืงมกักะห ์เป็นประตทูรงโคง้บนถนนทีส่รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1979 

ประตูจะดูทันสมัยมากขึน้ตอนกลางคนื เพราะมแีสงสสี่องสว่างไปทีป่ระตูและประดับประดาดว้ยตน้ไม ้

และสวนตา่งๆ 

                    น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์ทยาบตั (Al Teyabat Museum) ทีไ่ดน้ าเสนอประวัตศิาสตร ์2,500  

ปีของเมอืงทีไ่ดรั้บการดูแลจัดการอย่างด ีพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ตัง้อยู่ในย่านอัล ไฟซาลยิาห ์โดยตัง้อยู่ใน

อาคารหลายหอ้งทีส่รา้งสถาปัตยกรรมฮญิาซแีบบดัง้เดมิของเมอืงเกา่ขึน้ใหม่ โดยมหีนา้ต่างทีย่ืน่จาก

ผนังที่ปูดว้ยไมข้ัดแตะที่วจิติรบรรจงและอฐิก่อดว้ยปะการังอันวจิติร มกีารจัดแสดงเชงิลกึหลายชัน้ 

พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้น าเสนอบทเรยีนประวัตศิาสตรท์ี่มชีวีติเกีย่วกับรากฐานของเจดดาห ์ซาอุดอีาระเบยี 

และคาบสมทุรอาหรับในวงกวา้ง นอกจากนีย้งัมพีืน้ทีท่ัง้ชัน้ทีอ่ทุศิใหก้บัมรดกอสิลามอนัรุม่รวยของเมอืง 

น าทา่นผา่นชม ถนนเลยีบทะเล (Corniche) ภูมทิศันท์ีส่วยงามของเมอืง เป็นพืน้ทีเ่ชงิพาณชิยท์ี่

งดงามทอดตัวยาวกว่า 30 กโิลเมตร บรเิวณรมิทะเลของตัวเมอืง พืน้ทีแ่ห่งนี้เป็น สถานทีเ่พือ่สังสรรค์

และนันทนาการอยู่เสมอ มรีา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นคา้หลากหลายรา้น อกีทัง้ยังเป็นแหล่งทีต่ัง้ของ 

อาคารที่งดงามอีกมากมายสถานที่แห่งนี้มีบรเิวณทางเดนิและ พาวลิเลียน ที่มีประตมิากรรมศลิปะ

สาธารณะเจดดาห ์มพีืน้ทีแ่ละตัวเลอืกของโรงแรม เมอืงเชงิประวัตศิาสตรอ์ย่าง เจดดาห ์เป็นเมอืงที่

สวยงามทัง้กลางวันและกลางคนืทีอ่าคารและน ้าพุมากมายสอ่งสว่างสวยงาม เชน่ น า้พุกษตัรยิฟ์าฮดั 

(King Fahad’s Fountain) ทีเ่ป็นน า้พุทีสู่งทีสุ่ดในโลกพุ่งสงูกว่า 305 เมตรมองเห็นไดจ้ากเกอืบ

ทกุมมุทั่วเมอืงและตอนกลางคนืจะสวา่งจา้ไปดว้ยแสงสทีีส่วยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  Centro Shaheen Jeddah by Rotana หรอืเทยีบเทา่ **** 
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วนัทีเ่กา้  เจดดาห ์- กรงุเทพฯ 

 

01.30 น.        น าทา่นออกเดนิทางไปสนามบนิ เพือ่ตรวจเอกสารการเดนิทาง 

04.45 น.        ออกเดนิทางจาก เจดดาห ์สู ่กรงุเพทฯ โดยเทีย่วบนิที ่SV-844 เวลาบนิประมาณ 9 ชม.             

                   (รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ) 

17.00น         เดนิทางมาถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่และคา่ภาษนี ามนัทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา /การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทาง

อากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น ขึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

219,900.- 

37,000.- 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000 บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่น

ไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการบนิซาอเุดยี แอรไ์ลน ์(SV) และมบีนิภายใน 1 ครัง้ ราคาตั๋ว

เครือ่งบนิรวมภาษีน ้ามนั คดิราคา ณ วันที ่20 ม.ิย. 2565 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่พดูภาษาองักฤษ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 
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  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 40 ดอลลาร ์

ค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ต่อท่าน คดิเป็น 27 ดอลลาร ์(หรอืขึน้อยูก่ับความพอใจของ

ทา่น) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (23 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท (ยกเวน้ค่าวีซา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิที่

ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือ

เทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ที่ตอ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิ

หรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและ

ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้หากตอ้งมกีารตรวจ PCR และหากผลตรวจ PCR ขากลับเป็นบวก และท่าน

ไมส่ามารถเดนิทางกลับไดพ้รอ้มคณะ แต่ทางบรษัิทจะชว่ยดูแลและอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน ขณะพักรักษาตัวอยู่

ตา่งประเทศ จนสามารถเดนิทางกลับได ้

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการ  
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ

เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง 

แนน่อน หากทา่นออกต ัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯไม่

สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนอืจากการควบคุมทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 
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 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะ

ท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครื่องปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนั

ในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการ

บนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ 

ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) 

ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่น

ตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ใน

ระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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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 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 

 


