
 

8 วนั 5 คืน ซาอุดอิาระเบีย 

 

 

บิน ตรง + บินภายใน 2 เที�ยว โดย สายการบิน ซาอุดิอาระเบีย แอร์ไลน์ส 

กนัยายน - ตุลาคม 2565 
182,900 บาท  (รวมวซ่ีา และทิปทุกอย่างแล้ว) 

รียาด – หมู่บ้านมรดกโลก อดัดิรอยีะฮ์ – เมืองโบราณอัลอาซาร์ – ป้อมมัสมัค – เมดินา – อลัอูลา  

หินช้าง (Elephant Rock) – เมืองมรดกโลกเฮกครา – เจดดาห์ – เมืองมรดกโลกอลั บาลดั 

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

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญาตประกอบธุรกิจนาํ เ ที�ยว เลขที� ��/����  

 



 

8 วนั 5 คืน ซาอุดอิาระเบีย 
** ฉีดวคัซีน Covid 19 ครบโดส เที�ยวซาอุดอิาระเบียได้” 

วันซีนที�อนุมัติ ครบ 2 เข็ม : AZ / mRNA หากกรณีฉีด SV / SP ครบ 2 เข็ม ต้องมีกระตุ้น AZ หรือ mRNA เป็นเข็ม 3   
 

วันแรก  กรุงเทพ –  รียาด 
 

21.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และหัวหนา้ทวัร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินซาอุดิอาระเบีย  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 

สนามบินสุวรรณภูมิ สัมภาระนํ�าหนกั 23 กก. สําหรับโหลด (ท่านละ � ใบ)  และ ถือขึ�นเครื�องไม่เกิน 7 กก.  

 (กรุณาเตรียมเอกสารการฉีดวัคซีน Covid 19 เพื�อแสดงแก่เจ้าหน้าที�ระหว่างเชคอนิ) 
 

วันที�สอง  รียาด – เมืองมรดกโลก โอเอซิสอลัอาซาร์ - ถํ�าจาโบล อลัคาราห์ 
 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงรียาด ประเทศซาอุดิอะราเบีย โดยสายการบิน ซาอุดิอาระเบีย แอร์ไลน์ส เที�ยวบินที� SV 

845 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชั�วโมง)  

03.15 น. เดินทางถึงสนามบินรียาด ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาชา้กวา่ไทย 4 ชั�วโมง) 

05.00 น. นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมที�พกั กระเป๋าฝากไวใ้นโรงแรม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางสู่โอเอซีสอัลอาซาร์ (Al Asha Oasis) อยู่ทางตะวนัออกของคาบสมุทรอาระเบีย ใน

โอเอซิสประกอบด้วยสวนปาล์ม คลอง นํ� าพุ บ่อนํ� า ตลอดจนอาคารบ้านเรือน ตั�งแต่ยุคหินใหม่มาจนถึง

ปัจจุบนั โดยยงัสามารถมองเห็นแหล่งโบราณคดี ทั�งมสัยดิ บ่อนํ� า คลอง และระบบการจดัการนํ�า รวมถึงตน้

ปาลม์กวา่ 2.5 ลา้นตน้ ซึ�งนบัเป็นโอเอซิสที�ใหญ่ที�สุดในโลก และยงัมีลกัษณะเด่นในเรื�องภูมิวฒันธรรม และ

เป็นตวัอยา่งที�ดีเยี�ยมของความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสิ�งแวดลอ้ม 

 



 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม Cave of Jabal Al Qarah ซึ� งเป็นถํ�าส่วนหนึ� งของเทือกเขา อลัคาราห์ (Al Qarah mountain) ซึ� ง

ไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลกในอี 2018 กินพื�นที�ถึงโอเอซีส อลัอาซาร์ นาํท่านเขา้ชม

ความสวยงามของถํ�าแห่งดินแดนทะเลทราย อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั�นนาํท่านถ่ายรูปกบั

สุเหร่าประจาํเมือง (Mosque) และ เดินเล่นในตลาดพื�นเมือง (Souq Al Qaisariya) ซึ� งเป็นตลาดหลกัที�คน

พื�นเมืองนาํสินคา้มาวางขาย สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัโรงแรมที�พกัในกรุงรียาด 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 

  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Centro Olay by Rotana Hotel****  หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืน � คืน) 

 

วันที�สาม  รียาด – หมู่บ้านมรดกโลกอัดดิรอยีะฮ์ – ป้อมโบราณมัสมัค – สุเหร่า อลัราจิ แกรนด์มอสค์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกอัดดิรอียะฮ์ (Al Diriyah) ตั� งอยู่ชานเมืองทางทิศตะวนัตกของเมือง

หลวง รียาด (Riyadh) และเป็นหนึ�งในแหล่งมรดกโลกขององคก์รยเูนสโกที�มีชื�อเสียงที�สุดในประเทศ เมือง

นี� เป็นเมืองหลวงเก่าของซาอุดิอาระเบียและเป็นบา้นของครอบครัว Al Saud นักท่องเที�ยวจะได้สัมผสักับ

ความทนัสมยัและความเป็นประวติัศาสตร์ของตวัเมือง ดา้นที�เป็นความทนัสมยัจะมีคาเฟ่ ร้านอาหารและ

ร้านขายของที�ระลึก อีกทั�งนกัท่องเที�ยวยงัสามารถขา้มสะพานถนน Wadi Hanifah ไปยงัเขต Al Turaif ที�มีที�

พกัอาศยัของราชวงศ์โบราณ พิพิธภณัฑ์ Diriyah Museum และชิ�นส่วนทางประวติัศาสตร์อีกมากมายของ

เมือง Ad Diriyah จากเขต Al Turaif นาํทา่นเที�ยวชมความสวยงามของแหล่งมรดกโลกอดัดิรอียะฮ ์



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นําท่านเข้าชมป้อมปราการมัสมัค (Masmak Fortress) กองทหารรักษาการณ์เก่าที�คอยปกป้องประเทศมี

ชื�อเสียงเป็นอย่างมากในเรื�องของความสวยงามดา้นนอกที�ี เป็นป้อมปราการดิน ซึ� งในภายหลงัไดก้ลายมา

เป็นคลงัเก็บอาวุธยทุธภณัฑ ์และหลงัจากที�โดน Ibn Saud โจมตีป้อมปราการในปี ค.ศ. 1902 สถานที�แห่งนี�

จึงกลายเป็นเรือนจาํแทน นําท่านเขา้ชมพระราชวงัประวติัศาสตร์มูร์รับบา (Murabba Palace) เป็นหนึ� งใน

สถานที�ท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์ที�โด่งดงัในเมืองรียาด พระราชวงัแห่งนี� เคยเป็นพระราชวงัของกษตัริย์

และสร้างในสไตล์ Najdean ซึ� งไดมี้การจดัแสดงของใช้ส่วนตวั ของที�ระลึกและพระบรมฉายาลกัษณ์ของ

กษตัริย ์นอกจากนั�นจะไดเ้ห็นรถโรลส์-รอยซ์ของกษตัริยท์ี�ท่านไดรั้บเป็นของขวญัจากนายกรัฐมนตรีชาว

องักฤษ วินสตนัเชอร์ชิลลใ์นปี ค.ศ. 1946 อีกดว้ย จากนั�นนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ (National 

Museum) เพื�อยอ้นรอยประวติัศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ และ ขา้วของเครื� องใช้ในอดีตของชนพื�นเมืองที�

อาศัยอยู่ที�นี�  ได้เวลานําท่านแวะถ่ายรูปกับสุเหร่า อัลราฮิด (Al Rajhi Grand Mosque) ซึ� งเป็นสุเหร่าใหญ่

ประจาํกรุงรียาด (ไม่อนุญาตใหค้นที�ไม่ใช่มุสลิมเขา้ไปในสุเหร่าแห่งนี� )  

   

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรม Centro Olay by Rotana Hotel****  หรือเทียบเท่า  
  

 



 

วันที�สี�  ชมเมืองรียาด - เมดินา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั Kingdom Center Tower เป็นสูงและเป็นจุดศูนยก์ลางแห่งเมืองรียาด นาํท่านขบัรถ

เที�ยวชมเมืองหลวงที�คราครํ�าไปดว้ยตึกสูงทนัสมยัหลายตึก จากนั�นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั King Kalid Grand 

Mosque สุเหร่าสีขาวที�มีความสวยงามอีกแห่งหนึ�งของซาอุดิอาระเบีย 

 
 

10.00 น. นาํท่านสู่สนามบินรียาด 

11.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเมดินา โดยเที�ยวบิน SV1461 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชั�วโมง) 
 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ในสนามบินตามอธัยาศยั 
 

14.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมดินา 

 นําท่านแวะถ่ายรูปกับ Al Masjid Nabawi Mosque ซึ� งเป็นมัสยิดใหญ่ที�มีความสวยงามแห่งเมืองเมดินา 

(อนุญาตให้ผูท้ี�นับถือศาสนาอิสลามเขา้เท่านั�น) เป็นมสัยิดที�ก่อตั�งและสร้างสรรค์โดยศาสดาของศาสนา

อิสลาม Prophet of Islam Muhammad ตั�งอยูใ่นเมือง Medina ในประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นมสัยดิแห่งที� 3 ที�

สร้างขึ�นในประวติัศาสตร์ของศาสนาอิสลาม และในปัจจุบนัก็กลายเป็นมสัยิดที�ใหญ่ที�สุดในโลก เรียกไดว้่า

เป็นสถานที�ศกัดิ� สิทธิ� อนัดบัสองในศาสนาอิสลาม รองจากมสัยิด Masjid al-Haram ในเมือง Mecca และที�นี�

ยงัเป็นที�ฝังศพของท่านนบีมุฮมัมดัอีกดว้ย จากนั�นนาํท่านเขา้ชมพิพธิภณัฑเ์มดินา (Medina Museum) ซึ�งเป็น

สถานที�จดัแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวมุสลิมในเมืองเมดินา ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรม  Millennium Madinah Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืน � คืน) 



 

วันที�ห้า  เมืองโบราณอลัอูลา - หินช้าง - แหล่งโบราณสถานเฮกรา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่เมืองอัลอูลา (Al Ula) ซึ� งมีแหล่งท่องเที�ยวมรดกโลกท่ามกลางทะเลทราย คือแหล่ง

โบราณสถานเฮกรา (Hegra Archaeological Site) หรือมะดาอินศอเลียะห์ หรืออัลฮิจญร์ ที� นี� เป็นแหล่ง

โบราณคดีที�มีอายุเก่าแก่ราว 2,000 ปี สร้างขึ�นโดยราชอาณาจกัรแนบาเทีย (Nabatean Kingdom) เป็นอารย

ธรรมยคุเดียวกบัเปตรา เมืองหินแกะสลกัโบราณในประเทศจอร์แดน โบราณสถานแห่งนี� มีทั�งสุสานโบราณ 

หินธรรมชาติรูปทรงแปลกๆ กลางทะเลทราย ภาพวาดบนผนังถํ�า และสิ�งก่อสร้างอีกมากมายที�ไดรับการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี จนกลายเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกของประเทศที�ไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นแหล่ง

มรดกโลกของยเูนสโก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หินรูปชา้ง (Elephant Rock) สิ�งมหัศจรรยท์างธรรมชาติของโลก หินรูปชา้งสูง 52 เมตร หิน

ที�เกิดจากธรรมชาติแห่งนี� มีรูปร่างหนา้ตาเหมือนกบังวงชา้งซึ� งลอ้มรอบไปดว้ยหินขนาดใหญ่ซึ� งเป็นเสาหิน

อนุสาวรียท์ี�มีเป็นร้อยๆ กอ้น อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัเมือง

เมดินา  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Millennium Madinah Airport Hotel****  หรือเทียบเท่า  

 



 

 
 

วันที�หก  เจดดาห์ – แหล่งมรดกโลกอลั บาลดั  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมดินา 

11.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเจดดาห์ โดยเที�ยวบิน SV1425 ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชั�วโมง 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินเจดดาห์ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมเมืองมรดกโลกอลั บาลดั (Al Balad UNESCO) เมืองนี� สร้างขึ�นในคริสต์ศตวรรษที� 7 เป็น

มรดกโลกขององค์การยูเนสโกและเป็นสถานที�ที�นักท่องเที�ยวห้ามพลาด ถนนคดเคี� ยวเหมือนเขาวงกต

ซอกแซกไปตามบา้น มสัยิด และตลาดกลางแจ้งต่างๆ ที�อยู่ในจุดเล็กๆ ของเมือง นําท่านแวะถ่ายรูปกับ

ประตู Bab al Makkah หรืออีกชื�อหนึ�งคือ Makkah Gate ซึ�งสร้างเอาไวเ้พื�อตอ้นรับผูแ้สวงบุญที�เดินทางไปยงั

เมืองเมกกะ (Mecca) จากนั�นนาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑน์าซีฟ (Naseef House) หนึ�งในบา้นสีแสดที�โด่งดงัของ

เมืองนี� ที�กลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์ ยอ้นไปเมื�อปี ค.ศ. 1872 Sheikh Omar Effendi Nassif ผูป้กครองของเมือง

เจดดาห์ (Jeddah) ในสมัยนั�นเป็นผูส้ร้างแมนชั�นที�มี 106 ห้องแห่งนี� ขึ�น ที�แมนชั�นแห่งนี� จะมีทางลาดที�

ค่อนขา้งกวา้งเอาไวส้ําหรับให้อูฐขึ�นไปส่งสารขอ้ความและเสบียงให้สําหรับทั�ง 5 ชั�นของบา้น ไดเ้วลานาํ

ท่านเที�ยวชมตลาด Suq Al Alawi, Al-Balad เพื�อซื�อของฝากได ้เช่น เครื�องเพชรพลอยสีแสด เครื�องหนงัและ

นํ�าหอม และอื�นๆอีกมากมาย  

 



 

   

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Park Inn by Radisson Jeddah Madinah Road Hotel**** หรือเทียบเท่า  

 

วันที�เจ็ด  เมืองอลั เทยาบัท – เจดดาห์ - เที�ยวชมเมือง - ช้อปปิ� ง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเที�ยวชมเมืองอลั เทยาบทั (Al Tayebat International City)  สถานที�แห่งนี� ไม่ใช่แค่พิพิธภณัฑ์ให้เดิน

เยี�ยมชมสถาปัตยกรรมเท่านั� น แต่ยงัเป็นแหล่งรวมสิ�งของที�น่าสนใจที�สุดในประเทศ และยงัมีสกุลเงิน 

เฟอร์นิเจอร์โบราณ อาวุธโบราณและตน้ฉบบัของคมัภีร์อลักุรอานและสถานที�แห่งนี� ยงัจดัแสดงบา้นจาํลอง

จากทุกภูมิภาคของซาอุดิอาระเบียอีกดว้ย อิสระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  

 
 จากนั�นนาํท่านเขา้ชม Our days of Bliss Magad พิพิธภณัฑ์ที�จดัแสดงขา้วของเครื�องใชแ้ละการตกแต่งบา้น

ของชาวพื�นเมือง ตลอดจนสกุลเงินที�ใชใ้นประเทศแต่ละยคุสมยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ตลาด Gabel Street Souq (Qabel Trail) ตลาดที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองเหมาะกบัการชอปปิ� ง 

หาของทานเล่น หรือดื�มดํ�ากบัประสบการณ์ตะวนัออกกลางที�แทจ้ริง ในตลาดมีสินคา้ใหเ้ลือกมากมายไม่ว่า

จะเป็น นํ�าหอม รองเทา้และกระเป๋าหนงั และเครื�องเพชรพลอย และที�ตลาดนี� ไม่ไดมี้แค่นกัท่องเที�ยวเท่านั�น

แต่ยงัมีคนในทอ้งถิ�นที�แวะมาซื�ออาหารและของใชใ้นครัวเรือนที�จาํเป็นอีกดว้ย ไดเ้วลานาํท่านสู่ถนนเลียบ

ทะเลเจดดาห์ (Jeddah Corniche) เป็นเขตริมนํ�าของเมือง นอกจากนี� ยงัมีแหล่งชอ้ปปิ� งและแหล่งร้านอาหาร

แลว้ ยงัมี พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ� าฟาเกียะฮ์ (Fakieh Aquarium) มสัยดิลอยนํ�า (Floating Mosque) และ นํ�าพุกษตัริย์

ฟาฮดั (King Fahd’s Fountain) อีกดว้ย บริเวณทางเดินริมทะเลเหมาะสําหรับการเดินเล่นหรือนั�งเล่น นาํท่าน

แวะถ่ายรูปกับมัสยิด Masjid Al Rahma หรือ Al Rahma Mosque หรือเป็นที� รู้จักในชื�อว่า มัสยิดลอยนํ� า 

(Floating Mosque) สร้างขึ�นในปี ค.ศ. 1985 การออกแบบของการก่อสร้างทาํใหม้สัยดิแห่งนี� ดูเหมือนลอยอยู่

ในทะเลแดง (Red Sea) มสัยดิแห่งนี� เป็นตวัอยา่งที�สวยงามของสถาปัตยกรรมแบบอิสลามและคุม้ค่าที�จะแวะ

ไปเยี�ยมชม ช่วงที�นํ� าขึ�นสูงจะทาํใหเ้ราไดภ้าพที�เหมือนมสัยดิลอยนํ�าอยูจ่ริงๆ และจะทาํใหภ้าพสวยขึ�นไปอีก

หากมีแสงกระทบกับผิวนํ� าช่วงฟ้าสางหรือพลบคํ�า จากนั� นนําท่านชมนํ� าพุกษัตริย์ฟาฮัด (King Fahd’s 

Fountain) เปิดตวัเมื�อปี ค.ศ. 1985 นํ� าพุแห่งนี� มีความเป็นเอกลกัษณ์ในตวัของมนัเอง และนํ� าพุแห่งนี� พ่นนํ� า

สูงถึง 312 เมตรจึงเป็นนํ�าพุที�สูงที�สุดในโลก สายนํ�าจากนํ�าพุที�น่าประทบัใจแห่งนี�สามารถมองเห็นไดจ้ากจุด

ต่างๆทั�วเมือง เจดดาห์ (Jeddah) นํ� าพุนี� จะดึงนํ� ามาจากทะเลแดง จึงสามารถทําความเร็วได้สูงกว่า 375 

กิโลเมตรต่อชั�วโมง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ Red Sea Shopping Mall 

อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้ และ ชอปปิ� งไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

22.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเจดดาห์ 
 

 

วันที�แปด  กรุงเทพ  
 

02.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบิน SV844 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ช.ม.) 

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  

 



 

8 วนั 5 คืน ซาอุดอิาระเบีย 
ราคาทัวร์ 179,900 บาท 17-24 ก.ย. 2565 / 8-15 ต.ค. 2565 / 22-29 ต.ค. 2565 
 

อตัราค่าบริการ   ก.ย. - ต.ค. 2565 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เดก็อายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 

ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

182,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 41,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 168,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ (SV) เริ�มต้นที�ท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั�น) 

80,000 – 130,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบิน

ประกาศปรับและที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 29 เมษายน 2565) ** 
 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลดทา่นละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน �� กก. , กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง นํ� าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน SV (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นํ�าหนกั ไม่เกิน �� กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,คา่ภาษีนํ� ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 80 

ปี) ประกนัการเดินทางครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลการติดเชื�อโควิดในต่างประเทศ 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 ค่าวีซ่าซาอุดิอาระเบีย 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 



 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง เพื�อป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไป

ยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3� วนัก่อนการเดินทาง (กรณีกรุ๊ปขนาด 10-14 ท่าน ต้องเพิ�มเงินท่านละ 14,000 บาทหากต้องการ

เดินทาง) 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที�

ท่องเที�ยวอื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 



 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� ง เพราะโดยปกตินักท่องเที�ยวใช้หนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนั

วา่ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์

นั�นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ�

ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 



 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั� ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใส

พร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ� าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้้องเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบิน

ที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 

x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐานได ้

ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัส่วนที�

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ

ดว้ยนํ� าหนักกระเป๋าจริง ทั�งนี� จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชั�นธุรกิจ (Business) ดงันั�นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั�น

ทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาซาอุดอิาระเบีย 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

 

สถานทตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื�นเขา้ไปแลว้ ดงันั�นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพื�อขอยื�นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตั�วเครื�องบินในช่วงที�ท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ดื�อและยดึติดกบัการยื�นในสมยัก่อน ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ�นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 x 2 นิ�ว จํานวน 2 รูป พื�นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื�นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื�นเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน..สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าที�เคย

ได้)  

3. สาํเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 

4. สาํเนาบตัรประชาชน  

5. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที�มีรายละเอียดบา้นเลขที�มาดว้ย) 

6. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอายตุ ํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี�   

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั�น และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื�อ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

10. หลกัฐานการทาํงาน(จดหมายรับรองการทํางาน) ภาษาองักฤษ ระบ ุTO SAUDI ARABIAN EMBASSY 

เอกสารกิจการดําเนินงานทุกประเภทต้องได้รับการประทับตรารับรองจากหอการค้าไทย 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ: ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้  

 

 



 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

หนังสือรับรองการทํางานต้องระบุเงินเดือน /ระบุวนัเวลาเดินทาง / ระบุเลขพาสปอร์ตและ

ต้องประทับตรารับรองจากหอการค้าไทย 
- กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั�นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั�นปีที�ศึกษา  

-  

11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั�ง Bank Statement + Bank Guarantee ใชท้ั�ง 2 อยา่ง ) 

 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ออกโดยธนาคารเท่านั�น ยอ้นหลงั 3 เดือน ของ

บญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื�อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 

วนันบัจากวนัที�จะยื�นวีซ่า พร้อมประทบัตราธนาคารทุกหนา้ทุกแผน่ + Bank Guarantee อีก 1 ฉบบั 

ระบุ สถานฑตูซาอุดิอาระเบีย 
 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี�  

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื�อเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้ง

ระบุชื�อผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื�อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั�น 

 

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

8 วนั 5 คืน ซาอุดอิาระเบีย 
ราคาทัวร์ 179,900 บาท   17-24 ก.ย. 2565  

 8-15 ต.ค. 2565     22-29 ต.ค. 2565 

 

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์

โทรศพัทม์ือถื

อ 

สาํหรับกรอก

ในฟอร์มยื�นวี

ซ่า 

ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบ)ุ 

สถานฑูตที�ท่านเคย

สแกนลายนิ�วมือใน

การยื�นวีซ่าเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


