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Highlight ! 

 สมัผัสกบัประสบการณ์หลากหลายรสชาตใินการเดนิทางทอ่งเทีย่วครัง้นี ้ทัง้การเดนิทางดว้ยรถบสั รถ 4WD และ 

รถไฟความเร็วสงู 

 พักโรงแรม 4+5 ดาว 

 สมัผัสประสบการณ์การน่ังรถไฟความเร็วสงูทีท่ันสมยั จากเมอืงเมดนิา สูเ่มอืงเจดดาห ์

 ถา่ยรปูกบั มสัยดิของทา่นศาสดามฮูมัหมดั (Prophet’s Mosque) เป็นหนึง่ใน มสัยดิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก 

เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิร์องจากมสัยดิใหญแ่หง่มกักะหใ์นศาสนาอสิลาม  

 ชมพพิธิภณัฑอ์ลัเมดนิา (Dar Al Medina Museum) เป็นพพิธิภณัฑซ์ึง่จัดแสดงมรดกและประวตัศิาสตรข์องอลั

เมดนิา 

 ชมโบราณสถานทางประวตัศิาสตร ์หมูบ่า้นอลั อลูา (Al Ula Heritage Village)   

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

 ชม เฮกรา้ (Hegra) เป็นหนึง่ในโบราณสถานของอาณาจักรนาบาเทยีน สวยงามคลา้ยนครเพตรา  

 ถา่ยรปูกบั Maraya Concert Hall ออกแบบสรา้งดว้ยกระจกทัง้หลัง เป็นหนึง่แลนดม์ารก์กลางทะเลทรายทีส่ดุเก ๋

(ขึน้อยูก่บัการอนุญาตใหเ้ขา้ชมในแตล่ะวัน) 

 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 

 

 

 

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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วนัแรก กรงุเทพฯ -  เจดดาห ์  

 

15.00น         พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและดแูลในการตรวจ                                  

                    เอกสารการเดนิทาง ทีเ่คา้นเ์ตอรข์อง สายการบนิไทย (แถว D) 

18.45น         ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ สูก่รงเจดดาห ์โดยเทีย่วบนิที ่TG-503 เวลาบนิประมาณ 8 ชม. (รับประทาน

อาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ) 

 

22.40น         เดนิทางมาถงึสนามบนิคงิอบัดุลลาซศิ/กรุงเจดดาห ์ผ่านพธิีตรวจเอกสารคนเขา้เมืองและการ

ศุลกากรเจดดาห ์(Jeddah) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในจังหวัดเมกกะ(Mecca) หรอืมักกะห ์เมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุใน     เฮจาซ เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองใน ประเทศซาอดุอิาระเบยี (รองจากเมอืงหลวงรยิาดห)์

และใหญเ่ป็นอนัดับสบิในตะวันออกกลาง มพีืน้ทีป่ระมาณ 1,600 ตร.กม.และประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 

4 ลา้นคน ทา่เรอือสิลามเจดดาห ์ตัง้อยูบ่นทะเลแดง เป็นท่าเรอืทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของโลก และเป็น

ทา่เรอืทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองและเป็นอนัดับสองในตะวันออกกลาง (รองจากทา่เรอืเจเบล อาลขีองดไูบ)  

เจดดาหเ์ป็นประตสููเ่มอืงเมกกะ(Mecca) หรอืมกักะห ์ซึง่เป็นเมอืงทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุในศาสนาอสิลาม โดย

อยูห่่างจากทางทศิตะวันออกประมาณ 65 กม. ขณะทีเ่มดนิาซึง่เป็นเมอืงทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ันดับสอง อยูห่่าง

จากทศิเหนอืประมาณ 360 กม. เจดดาห ์เป็นดนิแดนทีห่ลากหลายแหง่ความสวยงามของซาอดุอิาระเบยี

และเป็นทา่เรอืทีใ่หญท่ีส่ดุในทะเลแดง  

พกัที ่  Park inn by Radisson Hotel หรอืเทยีบเทา่ **** 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

กมุภาพนัธ ์ 17 – 23 กมุภาพนัธ ์2566 179,900.- 

มนีาคม 3 – 9 มนีาคม 2566 179,900.- 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันแรก กรงุเทพฯ เจดดาห ์ BKK – JED TG 503 18.45 – 22.40 

วันทีเ่จ็ด เจดดาห ์ กรงุเทพฯ JED - BKK TG 504 00.40 – 13.10 
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วนัทีส่อง เจดดาห ์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 

น าทา่นไปชมเขตเมอืงเกา่เจดดาหอ์ลั บาลดั (Al-Balad) กอ่ตัง้ขึน้ในศตวรรษที ่7 และเป็นศนูยก์ลาง

ของเจดดาหใ์นอดตี ก าแพงป้องกันของอัล บาลัดถูกท าลายลงในปี 1940 ในชว่งทศวรรษ 1970 และ 

1980 เมือ่เจดดาหเ์ริม่มฐีานะร ่ารวยขึน้ เนือ่งจากการเฟ่ืองฟขูองน ้ามนั เจดดาวจี านวนมากไดย้า้ยไปทาง

เหนอื ออกจากอลั-บาลัดเนือ่งจากเป็นการเตอืนใหพ้วกเขานกึถงึสมัยทีรุ่่งเรอืงนอ้ยลง อัล บาลัด ตัง้อยู่

ในย่านเมอืงเก่าของเจดดาห ์ทีซ่ ึง่ยอ้นรอยประวัตศิาสตรข์องซาอุดอิาระเบยีไดโ้ดยการเดนิเล่นส ารวจ

สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของ souqs, rawashin และระเบยีงไมท้ีต่กแต่งดา้นหนา้อาคาร มทีีจ่อดรถไม่

เพยีงพอส าหรับรถยนตข์นาดใหญ ่รา้นคา้ไมไ่ดข้ายเสือ้ผา้ดไีซเนอรร์าคาแพง ผูอ้พยพทีย่ากจนยา้ยเขา้

มาแทนทีป่ระชากรซาอุดอิาระเบยี  เทศบาลเมอืงเจดดาหเ์ริม่พยายามอนุรักษ์ประวัตศิาสตรใ์นปี 1970 

เมอืงเจดดาหไ์ดก้อ่ตัง้สมาคมอนุรักษ์ประวัตศิาสตรเ์จดดาห ์เพือ่รักษาสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทาง

ประวัตศิาสตรข์องอลั-บาลัด ในปี 2545 มกีารจัดสรรเงนิ จ านวน 4 ลา้นเหรยีญสหรัฐใหก้ับสังคมอนุรักษ์

ในปี 2009 อัล บาลัดไดรั้บการเสนอชือ่จากส านักงานคณะกรรมการการท่องเทีย่วและ โบราณวัตถุของ

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 

 

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

ปีของเมอืงทีไ่ดรั้บการดูแลจัดการอย่างด ีพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ตัง้อยู่ในย่านอัล ไฟซาลยิาห์ โดยตัง้อยู่ใน

อาคารหลายหอ้งทีส่รา้งสถาปัตยกรรมฮญิาซแีบบดัง้เดมิของเมอืงเกา่ขึน้ใหม่ โดยมหีนา้ต่างทีย่ืน่จาก

ผนังที่ปูดว้ยไมข้ัดแตะที่วจิติรบรรจงและอฐิก่อดว้ยปะการังอันวจิติร มกีารจัดแสดงเชงิลกึหลายชัน้ 

พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้น าเสนอบทเรยีนประวัตศิาสตรท์ี่มชีวีติเกีย่วกับรากฐานของเจดดาห ์ซาอุดอีาระเบยี 

และคาบสมทุรอาหรับในวงกวา้ง นอกจากนีย้งัมพีืน้ทีท่ัง้ชัน้ทีอ่ทุศิใหก้บัมรดกอสิลามอนัรุม่รวยของเมอืง 

 

น าทา่นผา่นชม ถนนเลยีบทะเล (Corniche) ภูมทิศันท์ีส่วยงามของเมอืง เป็นพืน้ทีเ่ชงิพาณชิยท์ี่

งดงามทอดตัวยาวกว่า 30 กโิลเมตร บรเิวณรมิทะเลของตัวเมอืง พืน้ทีแ่ห่งนี้เป็น สถานทีเ่พือ่สังสรรค์
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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 ่  Park inn by Radisson Hotel หรอืเทยีบเทา่ **** 
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วนัทีส่าม เจดดาห ์– เมดนิา่                                                            

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมดนิา (Medina) อลัมะดนีะ บอ่ยครัง้เรยีกวา่ อลัมะดนีะห ์(Al Madinah)  เป็นนคร

ทีส่ าคญัทางอนัดบัทีส่องรองจากมกักะห ์ตัง้อยูท่างตะวนัตกของประเทศ เป็นนครของศาสนทตูมฮุมัหมดั

ซึง่ศพของทา่นฝังอยูใ่นมสัยดิอนันะบะวหีรอืมสัยดิศาสนทตู เมอืงนีม้พีืน้ทีป่ระมาณ 590 ตร.กม. และ

ประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 2 ลา้นคน  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย  น าทา่นไปชมภายนอกของ มสัยดิอนันะบะว ี(Al Masjid An Nabawi) หรอื มสัยดิของทา่น  

ศาสดา (Prophet’s Mosque) เป็นมสัยดิทีส่รา้งโดยทา่น มฮุมัมดั โดยสรา้งทีบ่รเิวณเมอืง  

เมดน่ีา เป็นมสัยดิทีส่ามทีถ่กูสรา้งในประวัตศิาสตรอ์สิลาม และเป็นหนึง่ใน มัสยดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

โลก เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิร์องจากมัสยดิใหญ่แห่งมักกะหใ์นศาสนาอสิลาม โดยเปิดตลอดเวลาไม่เวน้

วันหยดุ  

 

จากนัน้ไปชม มสัยดิอลั กบิลาเทน (Masjid al-Qiblatain) เป็นมัสยดิในเมดนิาทีช่าวมสุลมิเชือ่ว่า

เป็นสถานทีท่ีศ่าสดา พยากรณ์อสิลามคนสดุทา้ยคอืมฮูัมหมัดไดรั้บค าสั่งใหเ้ปลีย่นกบิลัต (ทศิทางของ

การละหมาด) จากกรุงเยรูซาเล็มเป็นนครมักกะห์ มัสยดิถูกสรา้งขึน้โดย ซาวากอบิกานามอบิกาบา 

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

 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑด์าร ์อลัเมดนิา (Dar Al Medina Museum) เป็นพพิธิภณัฑซ์ึง่จดั

แสดงมรดกและประวตัศิาสตรข์องเมดนิา โดยมกีารสะสมทางโบราณคด ีแกลเลอรีภ่าพ และรูปหา

ยากที่เกี่ยวขอ้งกับอัลเมดินา พพิธิภัณฑ์นี้จัดแสดงวัตถุหายากราว 2,000 ช ิน้ที่รวบรวมมรดกและ

วัฒนธรรมของเมืองนี้ และบันทกึภูมทิัศน์ ผูค้น และลักษณะของมันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนที่

น่าสนใจทีส่ดุอยา่งหนึง่ของทีน่ี้ คอื ววิัฒนาการของมัสยดินะบาวจีากบา้น ลานบา้น และบา้นของอาคาร

ขนาดใหญท่ีต่อนนีเ้ป็นพพิธิภณัฑอ์ลัเมดนิา 

 

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  

                   สเก็ตน ้าแข็ง โรงละครส าหรับเด็ก และฟตุบอล) และรา้นอาหารมากกวา่ 30 แหง่ 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Dar Al Iman Intercontinental Madina หรอืเทยีบเทา่ **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  เมดนิา – อลัอลูา่                                                             

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

                    

  น าทา่นออกเดนิทางไปยงัเมอืงอลั อลูา่ (Al Ula) ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของเมดนิา               

ระยะทางห่างประมาณ 320 กม. อลั อูลา่ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีร่ ่ารวยและมแีนวโนม้มากทีสุ่ดของ

ซาอดุอีาระเบยี เป็นหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรท์ีส่ดุในซาอดุอีาระเบยี และสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีก่ าลังไดรั้บความนยิม ปัจจบุนัสถานทีแ่หง่นีก้ าลังอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญเ่พือ่เตรยีมพรอ้ม

ส าหรับการดา้นการทอ่งเทีย่วทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในราชอาณาจักร หมูบ่า้นโบราณแหง่นีถ้อืเป็นโอเอซสิใน

หุบเขาทะเลทรายของภูมภิาคเมดนิา และตัง้อยู่บนถนนที่เก่าแก่ ซึง่เป็นเสน้ทางการเดนิทางในสมัย

โบราณทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นตัวเรง่ใหเ้กดิการคา้ระหวา่งอนิเดยี และตะวันออกกลาง 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่โบราณสถานทางประวตัศิาสตร ์หมูบ่า้นอลั อลูา (Al Ula Heritage Village)  

ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถชมบา้นอฐิโคลนและบา้นหนิที่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีที่สุดในโลก นัก

โบราณคดเีชือ่วา่บา้น 800 หลังมอีายอุยา่งนอ้ย 2,000 ปี  

 

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

ทางธรณีสณัฐานทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ซึง่อยูห่า่งจาก AlUla ไปทางตะวันออกเฉียงเหนอื 11 กม. ตัวอยา่งอนั

น่าทึง่ของพลังน ้าและลมกัดเซาะตามธรรมชาตใินชว่งเวลาหลายลา้นปี สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตนิี้สงู

ถงึ 171 ฟตุในอากาศโดยมภีเูขาเป็นฉากหลัง 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Sahary Resort หรอืเทยีบเทา่ **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ อลั อลูา่ - เมดนิา่ - 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)  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม Maraya Concert Hall น าทา่นถา่ยรปูกบัอาคารจัดแสดงคอนเสริต์ที ่   

ออกแบบสรา้งดว้ยกระจกทัง้หลัง เป็นหนึง่แลนดม์ารก์กลางทะเลทรายทีส่ดุเก ๋(หากมกีจิกรรมพเิศษ

ในชว่งน ัน้จะไมส่ามารถเขา้ชมได)้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมดน่ิา เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสงู สาย Haramain หรอืทีรู่จ้กัในชือ่ 

HHR Train ทีจ่ะพาคณุเดนิทางจากเมดน่ิา ไปยงัเจดดาห ์ดว้ยความเร็ว 300 กม./ชม. บนเสน้ทาง 450 

กม. ในเวลาไมถ่งึ 2 ชัว่โมง 25 นาท ีโดยทัง้หมดนีจ้ะท าใหค้ณุรูส้กึเย็น สบาย และอิม่เอมบนรถไฟ ไป

เป็นวันทีจ่ะพาทกุคนในครอบครัวไปขึน้รถและเดนิป่าในทะเลทราย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Park inn by Radisson Hotel หรอืเทยีบเทา่ **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เจดดาห ์- กรงุเทพฯ  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นเยีย่มชม มสัยดิ อลั ชาหฟิ์ (Al Shafi I Mosque)  เป็นมสัยดิเกา่แกภ่ายในเมอืงเจดดาห ์คน

ทอ้งถิน่เรยีกทีน่ีว่า่ ‘‘มสัยดิโบราณ’’ เป็นหนึง่ในมสัยดิใหญท่ีส่ าคัญและสวยงามทีส่ดุ 

  

น าทา่นเยีย่มชม เสาธงยกัษซ์าอดุ ิเมอืงเจดดาห ์(Flagpole Saudi Arabia) เสาธงชาตยิกัษ์มี

ความสงูถงึ171 เมตร ตัง้อยูท่ี ่จัตตรัุสคงิอบัดลุลาห ์เมอืงเจดดาห ์เป็นหนึง่ในเสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลก 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเยีย่มชม ประภาคารเจดดาห ์(Jeddah Lighthouse) ประภาคารแหง่นีส้งูถงึ 131 เมตร เป็น

อกีหนึง่ไฮไลทข์องเมอืงเจดดาห ์เนือ่งดว้ยรปูทรงสถาปัตยกรรมทีแ่ปลกใหมแ่ละววิทวิทศันส์ถานทีท่ีต่ัง้

ของประภาคาร ใหท้ีน่ีส่วยงามจนเป็นไฮไลท ์

  

จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม วงเวยีนลกูโลก (Globe Roundabout) เป็นประตมิากรรมลกูโลกทีส่รา้งจาก

กระจกและเหล็ก ตัง้อยูท่ี ่ถนนคงิอบัดลุลาหซ์สิเหนอื เป็นลกูโลกทีเ่ป็นจดุเดน่เนือ่งจากมขีนาดทีใ่หญ ่

และสสีนัสวยงาม 

  

น าทา่นไปเทีย่วชม The Red Sea Mall ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นในการชอ้ปป๊ิง สนิคา้แบรนดด์ัง

มากมาย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปสนามบนิ เพือ่ท าการเชค็อนิ 
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วนัทีเ่จ็ด กรงุเทพฯ 

 

00.40น         ออกเดนิทางจากเจดดาห ์สูก่รงุเทพฯ โดยการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG-504 เวลาบนิประมาณ 08.30 

ชม. (รับประทานอาหารและพักผอ่นบนเครือ่งบนิ) 

13.10น         เดนิทางมาถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

*************************************** 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารส าหรับ (อตัราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น ขึน้ไป) 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

179,900.- 

35,000.- 

29,000.- 

      

 

 

*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่

การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ 

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 

การจองทวัร ์  

  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000 บาท /

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายในวนัที ่45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หาก

ทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิไทย (TG)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่วซีา่ (ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย) 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 5 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 
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 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่พดูภาษาองักฤษ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ีม่อีายตุัง้แต่75ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 40 ดอลลาร ์

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 30 ดอลลาร ์(หรอืขึน้อยูก่ับความพอใจ

ของทา่น) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

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

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล 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 
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 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีนั่่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนัการ

เดนิทาง แนน่อน หากทา่นออกต ัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ 

บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะ

ท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
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 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ 

( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สาย

การบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

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

(Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ใน

ระหวา่งการเดนิทาง 

 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ 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 

 


