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Code: IH14-DZA-Grand-107TK-Oct2022-Mar2023-135-140-A220831 

 

10 วนั 7 คนื แกรนดแ์อลจเีรยี 

(สมัผสัเมอืงมรดกโลก ตามแนวเทอืกเขาแอตลาส และทะเลทรายซาฮารา่) 

   

 

 

*** บนิสูแ่อลจเีรยี // บนิออกจากคอนสแตนตนิ โดย เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ *** 

ตลุาคม 2565 - เมษายน 2566 

เร ิม่ตน้…. 135,000 บาท 

(รวมคา่วซีา่ และทปิตา่งๆเรยีบรอ้ยแลว้) 

แอลเจยีร ์– ทปิาชา – การด์าเอยี (บนิภายใน 2 เทีย่ว) – หมูบ่า้นมรดกโลกเอ็มซาบ – เบน ีฮมัหมดั 

เซตฟิ – เจมลีา – ทมิกาด – บตันา – อลิ มลิลา – กเูอลมา – อนันาบา – สกกิดา – ทดิดสิ 
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ราคาทัวร ์135,000 บาท :  

27 ต.ค.- 5 พ.ย. 65/ 25 พ.ย.-4 ธ.ค. 65 / 23 ม.ค. -1 ก.พ. 66 / 9-18 ก.พ.66/ 9-18 ม.ีค. 66  

ราคาทัวร ์140,000 บาท :  

31 ธ.ค. – 9 ม.ค. 66   

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพมหานคร – อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิ M ประตทูางเขา้ที ่6 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอร์

สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.55 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศเตอรค์เิย ่ โดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 

ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร 

อาหารค า่และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศเตอรค์เิย ่
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วนัทีส่อง อสิตนับลู – แอลเจยีร ์– ทปิาชา – เมอืงมรดกโลกคาชบาห ์ 

 

05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตนับลู ประเทศเตอรค์เิย ่ แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ (กระเป๋าเชคทร ู ไปยงัสนามบนิ

แอลเจยีร)์  

07.55 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู สูส่นามบนิแอลเจยีร ์ โดยเทีย่วบนิ TK653 บรกิารอาหารเชา้บน

เครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอลเจยีร ์ประเทศแอลจเีรยี  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

น าทา่นเดนิทางสูม่หาวหิารนอรท์เธอดาม (Basilique Nortre Dame d Frique) เป็นมหาวหิาร

คาทอลกิทีส่ าคัญมากในเมอืงแอลเจยีร ์ สรา้งขึน้ในปี 1846 – 1866 ในศลิปะแบบไบเซนไทล ์ และเชือ่

วา่เป็นมหาวหิารทีส่รา้งรับกบัมหาวหิารนอรท์เธอดาม เดอลาการด์ ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงมารก์เซยอ์กีดว้ย  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทปิาชา (Tipaza) ระยะทาง 75 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง  

 

น าทา่นแวะชมสสุานแหง่ราชวงศม์อรติาเนยี (Royal Mausoleum of Mauretania) สสุานแหง่นี้

สรา้งขึน้โดยกษัตรยิจ์บูาที ่2 ซึง่เป็นชางเบอรเ์บอรผ์ูป้กครองอาณาจักรมอรติาเนยี เพือ่อทุศิใหร้าชนิ ีคริ

โอพัตรา ซลีนีที ่ 2 ตอ่มากเ็ป็นสถานทีฝั่งพระศพของกษัตรยิจ์บูาที ่ 2 และ พระราชวงศ ์ เรยีกไดว้า่เป็น

สสุานหลวง อาณาจักรมอรติาเนยีในอดตีนัน้ มพีืน้ทีค่รอบคลมุถงึแอลจเีรยี, โมรอคโค และ มอรติาเนยี

ในปัจจบุนั เรยีกไดว้า่เป็นอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญม่าก  

 

จากนัน้น าทา่นชมอทุยานประวตัศิาสตรท์ปิาชา (Archaeological park) ซึง่สรา้งอยูร่มิทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนยีน อดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการคา้ของชาวฟีนเีชยีน ชนเผา่แรกทีม่าตัง้รกรากถิน่ฐาน ณ ดนิแดน

นี ้ ตอ่มาไดถ้กูโรมนัรกุรานในชว่งศตวรรษที ่ 2 และกลายเป็นทีพ่ านักของชาวครสิตใ์นแอฟรกิาเหนอื

กอ่นทีจ่ะถกูรกุรานโดยชาว วานเดล ซึง่สามารถยดึเมอืงไดใ้นชว่ง ค.ศ.430  และไดใ้หช้าวเมอืงหันมา

นับถอืลทัธ ิ Arianism ส าหรับพวกทีไ่มเ่ปลีย่นศาสนาจงึไดห้นไีปอยูท่ีส่เปน เมอืงนีไ้ดถ้กูยดึครองโดย

ชาวอาหรับอกีครัง้ในสมยัศตวรรษที ่7 เมอืงโบราณแหง่นีผ้า่นการรกุรานมาอยา่งยาวนาน  

น าทา่นชมวหิารเกา่ และ วหิารใหม ่ รวมถงึโรงละครโรมนัโบราณ และ สสุาน ในสมยัศตวรรษที ่ 5 ซึง่มี

โรงศพหนิออ่น แกะสลัก วันเดอืนปี จ านวน 14 แหง่ ดว้ยความส าคญัของเมอืงนี ้จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงแอลเจยีร ์
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  ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Hyatt Regency Hotel Algiers **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่าม แอลเจยีร ์– เมอืงมรดกโลกคาชบาห ์– บนิภายในสูก่ารด์าเอยี  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงแอลเจยีร ์ (Algiers) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศแอลจเีรยี 

และเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 2 ในภมูภิาคมาเกร็บ  

 

น าทา่นเดนิทางสูอ่นสุาวรยี ์ Memorial du Martyr สรา้งขึน้ในปี 1982 เพือ่เฉลมิฉลองการไดเ้อก

ราชครบ 20 ปีของแอลจเีรยีจากฝร่ังเศส รปูทรงคลา้ยใบปาลม์สามใบครอบเปลวเพลงิไว ้โดยแตล่ะดา้น

จะมรีปูปัน้ของทหารผูเ้สยีสละในการตอ่สูเ่พือ่อสิรภาพของประเทศแอลจเีรยี อนุสาวรยีแ์หง่นีต้ัง้อยูบ่น

ยอดเขาท าใหส้ามารถมองเห็นววิเมอืงแอลเจยีรไ์ดจ้ากมมุสงู นับเป็นอกีจดุชมววิทีส่วยแหง่หนึง่ของ

เมอืง บรรยากาศของจตัรัุสกลางเมอืงเกา่ Martyr’s Square ซึง่รายลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตกรรมทีม่ี

กลิน่อายของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส  

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัเรส (Palais of Rais) หรอื Bastion 23 ซึง่เป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญทาง

ประวัตศิาสตรข์องแอลจเีรยี ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง 3 หลัง และบา้นอกี 6 หลัง ตกแตง่สวยงาม 

พระราชวังหลักตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาขาว สว่นอกีหลัง โทนสนี ้าตาลเหลอืง ภายนอกดเูหมอืนเป็นวัง

รปูแบบธรรมดา แตภ่ายในเรยีกไดว้า่ตกแตง่ไดอ้ยา่งสวยงามตระการตายิง่ พระราชวังนีส้รา้งขึน้ในปี 

1576 ทางตอนลา่งของเมอืงคาชบาห ์(Lower Cashbah) ในปี 1909 พระราชวังแหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่ง

ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมอนัล ้าคา่ในรปูแบบบา้นสไตลม์วัรชิ  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑบ์ารโ์ด (Bardo Museum) พพิธิภณัฑท์ีส่รา้งในคฤหาสนเ์กา่ จดั
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แสดงโบราณวตัถแุละเครือ่งประดับ เครือ่งแตง่กายฝีมอืชาวพืน้เมอืงแอลจเีรยีจากทกุภมูภิาค  

 

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑโ์บราณสถานแหง่ชาต ิ (National Museum of Antiquities) ซึง่เป็น

พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดเกบ็ภาพโมเสก และภาพโรมนัโบราณ ทีข่ดุคน้ในแอลจเีรยี สะทอ้นใหเ้ห็นถงึยคุรุง่เรอืง

ในสมยัจักรวรรดโิรมนัเขา้มาปกครองดนิแดนแหง่นี ้ 

   

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นชมเมอืงคาชบาห ์ (Casbah) ซึง่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลกในปี 1991 เมอืงนีไ้ดรั้บการอนุรักษ์และสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการสรา้งเมอืงศนูยก์ลางมาเกร็บขึน้ โดย

ลักษณะโดดเดน่ในการวางผังเมอืงทีท่างตะวันตกจรดทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน และเขา้มาในโซนซบัซาฮา

รา (Sub Sahara Africa) สนันษิฐานวา่โซนตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนนัน้เดมิมชีาวฟินเิซยีนไดเ้ขา้มา

ตัง้รกรากตัง้แตศ่ตวรรษที ่ 6 กอ่นครสิตกาล และมกีารสรา้งก าแพงลอ้มรอบในชว่งทีอ่อตโตมนัเขา้มา

ครองอ านาจในชว่งศตวรรษที ่16 นับเป็นเมอืงหลวงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานยิง่  

 

จากนัน้น าทา่นชม Ketchaoua Mosque เป็นมสัยดิทีส่รา้งขึน้สมยัออตโตมนัเขา้ยดึครองดนิแดนแถบ

นี ้ซ ึง่มสัยดิแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงที ่เป็นจดุศนูยก์ลางทีน่ าไปสูป่ระตทูัง้หา้ของเมอืง  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอาคารไปรษณียก์ลางแหง่แอลเจยีร ์ (La Grade Post d 

Alger) ซึง่เป็นทีท่ าการไปรษณียก์ลางของแอลเจยีร ์ เป็นอาคารสวยงามทีส่รา้งขึน้ในปี 1910 และ

ตัง้อยูใ่นแหลง่ยา่นคาเฟ่ และ ถนนชอ้ปป้ิงแหง่กรงุแอลเจยีร ์ น าทา่นชมและเดนิเลน่สมัผัสบรรยากาศ 

บนถนนชอ้ปป้ิงและยา่นคาเฟ่กรงุแอลเจยีร ์ 
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15.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแอลเจยีรเ์พือ่เชค็อนิ 

18.00 น. ออกเดนิทางสุส่นามบนิการด์าเอยี โดยเทีย่วบนิ AH 6200 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

20.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิการด์าเอยี 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Belvedere Hotel / M Zab Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

(คนืที ่1) 

 

วนัทีส่ ี ่  การด์าเอยี – หมูบ่า้นมรดกโลกเอ็มซาบ  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสุห่บุเขาเอ็มซาบ (M Zab Valley) เป็นหบุเขาโอเอซสิทีล่กึและแคบซึง่ตัง้อยูภ่ายใน

ซาฮาราประกอบดว้ยเมอืงทีม่กี าแพงลอ้มรอบ 5 เมอืง ตัง้หา่งจากแอลเจยีรซ์ ึง่เป็นเมอืงหลวงของ

แอลจเีรยีไปทางใตป้ระมาณ 600 กม. เมอืงทัง้หา้รวมกนัเรยีกวา่ Pentapolis กระจายไปตามหบุเขาเป็น

ระยะทางประมาณ 10 กม. เมอืงนีส้รา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 11 ชาวโมซาไบตม์าตัง้รกรากอยูใ่นหบุเขา 

M'Zab และไดส้รา้งเมอืงทีม่ป้ีอมปราการหา้แหง่แตล่ะแหง่มป้ีอมปราการขนาดเล็กลอ้มรอบดว้ยก าแพง

และดว้ยมสัยดิซึง่มสีเุหรา่ท าหนา้ทีเ่ป็นหอสงัเกตการณ์ เมอืงทัง้หา้แหง่ ไดแ้ก ่Ghardaia, Melika, Beni 

Isguen, Bou Noura และ El Atteuf  ถกูสรา้งขึน้บนเนนิเขาและลอ้มรอบดว้ยอาคารคลา้ยกลอ่งสพีาส
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เทลรวมกนัแน่นเป็นวงกลมศนูยก์ลางรอบ ๆ มสัยดิกลางทีส่รา้งขึน้บนยอดเขา ภเูขามสัยดิแหง่นีถ้กูสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นป้อมปราการปราการสดุทา้ยของการตอ่ตา้นในกรณีทีม่กีารปิดลอ้มและประกอบดว้ยคลังแสง

และยุง้ฉาง รอบๆ อาคารนีม้บีา้นทีส่รา้งเป็นวงกลมศนูยก์ลางไปจนถงึเชงิเทนิ บา้นเหลา่นีไ้ดรั้บการ

ออกแบบเพือ่การอยูอ่าศัยรว่มกนัภายในโครงสรา้งทางสงัคมทีเ่ทา่เทยีมกนัอยา่งน่าทึง่ซ ึง่เคารพความ

เป็นสว่นตวัของครอบครัว อาคารตา่งๆแน่นขนัดมตีรอกแคบ ๆ และทางเดนิทีค่ดเคีย้วไปมา โดยหบุเขา 

M’ Zab ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1982 น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้น El-Ateuf เป็นนคิมที่

เกา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาค Beni Isguen เป็นเมอืงทีน่่าพศิวงทีส่ดุในบรรดาเมอืง M'zab ถอืวา่ศักดิส์ทิธิม์าก 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นการด์าเอยี (Ghardaia) ซึง่เป็นหมูบ่า้นหลกัในหบุเขาเอ็มซาบ และมมีสัยดิ

กลาง (The Great Mosque) ซึง่เป็นจดุศนูยก์ลางของหมูบ่า้นและเป็นจดุศนูยก์ลางของกจิกรรมตา่งๆ

ของผูค้นในหมูบ่า้นและหบุเขาแหง่นีด้ว้ย  

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้น Beni Isguen ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีส่วยงามและอาคารสขีาวทรงแปลกตา 

และมอีาคารสงัเกตการณ์ทีส่งูทีส่ดุในหมูบ่า้น น าทา่นสมัผัสวถิกีารด าเนนิชวีติของชาวพืน้เมอืง และมี

เวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและพรม ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นสนิคา้พืน้เมอืงหลักของหมูบ่า้นนี ้

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Belvedere Hotel / M Zab Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

(คนืที ่2) 
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วนัทีห่า้  การด์าเอยี – แอลเจยีร ์– เบน ีฮมัหมดั – มรดกโลกอลั ควอลา เบน ีฮมัหมดั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เชคอนิ 

08.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงแอลเจยีรโ์ดยเทีย่วบนิ AH6201 (ใชเ้วลาบนิ 1.30 ชัว่โมง) 

09.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอลเจยีร ์

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบยุรา (Bouira) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เมอืงทางตอนเหนอืกลางของแอลจเีรยี เมอืงบยุราตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องเขตภเูขา Great 

Kabylie ใกลก้บัตน้น ้าของ Isser และ Soummam wadis แนวเทอืกเขาแอตลาส เป็นเมอืงทีม่ี

ทัศนยีภาพทวิเขาสวยงามเมือ่เทยีบกบัเมอืงตอนกลางในเขตทะเลทราบซาฮารา เป็นเมอืงผา่นทีจ่ะน า

ทา่นสูเ่มอืงเบน ีฮมัหมดั 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบน ีฮมัหมดั (Beni Hammad) (ระยะทาง 165 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3 ชัว่โมง)  

 

น าทา่นชมป้อมปราการเบน ีฮมัหมดั หรอื อลัคาราเบน ีฮมัหมดั (Al Qala of Beni Hammad) 

ในอดตีเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมอืงหลวงแหง่แรกของราชวงศฮ์มัมาดดิ สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่ 11 

ตัง้อยูใ่นบรเิวณเทอืกเขาฮอดนา ในระดับความสงู 1,418 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล เมอืงนีม้แีนวก าแพง

ยาว 7 กโิลเมตร (4 ไมล)์ ภายในก าแพงมอีาคารพักอาศัยสีห่ลัง และมสัยดิทีใ่หญท่ีส่ดุทีส่รา้งขึน้ใน
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แอลจเีรยีรองจากมนัซรูาห ์มกีารออกแบบคลา้ยกบัมสัยดิใหญแ่หง่ Kairouanโดยมหีอคอยสเุหรา่สงู 20 

เมตร และในปี 1980 ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซตฟิ (Setif) (ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชัว่โมง)    

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Hotel Setif **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก  เซตฟิ – เจมลีา – บตันา – ทมิกาด  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ซตฟิ (Setif Museum) พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดเก็บและจัดแสดงโบราณวัตถลุ ้า

คา่ทีไ่ดจ้ากการขดุคน้พบในเมอืงโบราณเจมลีา (Djemila) ไมว่า่จะเป็นงานโมเสค หรอื รปูปัน้ตา่งๆ ขา้ว

ของเครือ่งใชใ้นยคุโบราณ และอกีมากมาย  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจมลีา (Djemila) (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) เป็น

เมอืงโบราณทีต่ัง้อยูบ่นทีส่งู 900 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล โดดเดน่ดว้ยลกัษณะการออกแบบและการ

วางผังเมอืงของโรมนัในสภาพแวดลอ้มแบบภเูขาสงู เมอืงนีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีส่มบรูณ์

ทีส่ดุในแอลจเีรยี เดมิเมอืงนีค้อื “เมอืงซคีลู” (Cuicul) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่1 สมยัจักรพรรดเินอร์

วา เดมิบรเิวณนีใ้ชเ้ป็นทีพั่กคา้งแรมของกองทหาร แตเ่ป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์จงึเริม่มกีาร

เพาะปลกู และมคีนมาอาศยัมากขึน้ในชว่งศตวรรษที ่ 2 จนกลายเป็นเมอืง และรุง่เรอืงสงุสดุในชว่ง

ศตวรรษที ่ 4 มกีารสรา้งอาคารแบบโรมนั ทัง้โบสถ ์ วหิาร ประตชูยั และ แอมฟิเธยีรเ์ตอร ์ เมอืงนีไ้ดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1980 น าทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญข่องเมอืงโรมนัโบราณแหง่

แอลจเีรยี  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทมิกาด (Timgad) ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง น า

ทา่นชมเมอืงโบราณทมิกาด อาณาจักรโบราณหนึง่ในอาณานคิมของโรมนั ตัง้อยูใ่นเทอืกเขา Aurès ณ 

ประเทศแอลจเีรยี เป็นเมอืงเกา่แกท่ีเ่คยรุง่เรอืงมากในสมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ โดยเมอืงมพีืน้ทีก่วา้งขวาง

ส าหรับผูอ้ยูอ่าศัยกวา่ 15,000 คน และเมอืงนีย้งัเป็นหนึง่ในตน้แบบการวางผังเมอืงแบบตารางอกีดว้ย 

ซึง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1980 เมอืงโบราณทมิกาดยงัมซีากปรักหักพังทีแ่สดงถงึ

ความยิง่ใหญข่องอาณาจักรสมยักอ่นไวม้ากมาย ซึง่เมอืงทมิกาดกอ่ตัง้โดยจักพรรดทิราจัน (จักรพรรดิ

ไตรยานุส) ผูไ้ดช้ ือ่วา่เป็นจักรพรรดทิีด่แีละเกง่กาจทัง้ดา้นการปกครองและดา้นการทหารของโรมนั โดย

เจตนาแรกตอ้งการสรา้งเป็นป้อมปราการเพือ่ป้องกนัชนเผา่เบอรเ์บอร ์ พลเมอืงสว่นใหญก่็คอืทหารที่

ไดรั้บรางวลัจากการผา่นศกึน่ันเอง และผังเมอืงนีเ้ป็นรปูทรงจัตรัุสมคีวามยาว 355 เมตรในทกุดา้น แต่

ตอ่มาประชากรไดเ้พิม่จ านวนมากขึน้ จงึไดแ้ผข่ยายเมอืงเพิม่เตมิไป 4 เทา่ แตย่งัคงรปูทรงจัตรัุสไว ้ 

 

 

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบตันา (Batna) (ระยะทาง 45 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 

  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Messaoudi Batna **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีเ่จ็ด บตันา – อลิ มลิลา – กเูอลมา – อนันาบา   

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลิมลิลา (Ain M lila) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

หมูบ่า้นเล็กๆทีอ่ยูร่ะหวา่งการเดนิทางจากเมอืงบตันา เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงกเูอลมา  

น าทา่นผอ่นคลายอริยิาบถ กบัการเดนิเลน่กบัภาพวธิชีวิติของชาวเมอืงอลิมลิลา ณ จัตรัุสใจกลางเมอืง  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกเูอลลา (Guelma) (ระยะทาง 135 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ชัว่โมง) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงกเูอลมา (Guelma) อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของน ้าพรุอ้น

และสปาทีต่ัง้อยูใ่นภาคตะวนัออก ของประเทศแอลจเีรยี นอกจากนีย้งัเป็นเมอืงแหง่การเกษตรกรรมทีถ่อื

วา่เป็นหวัใจหลักของภมูภิาค ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความสงู 290 เมตร ถกูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาอนักวา้ง

ใหญ ่ยงัถอืวา่เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคญัเมอืงหนึง่ เนือ่งจากเป็นทีต่ัง้ของเขตอตุสาหกรรมตา่งๆไมว่า่จะ

เป็น CYCMA ,โรงกลั่นน ้าตาล,เซรามกิ และอืน่ๆอกีเป็นจ านวนมาก  

 

น าทา่นชมน า้พุรอ้นฮมัมมั เชลลาลา (Hammam Chellala) น ้าพรุอ้นขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูห่า่งจากตัว

เมอืงกเูอลมา ไปประมาณ 15 กโิลเมตร เป็นน ้าพรุอ้นทีม่อีณุหภมูสิงูกวา่ 97 องศาเซลเซยีส โดยน ้าพุ

รอ้นแหง่นีไ้ดถ้อืก าเนดิขึน้มานานนับพันปี น ้าพรุอ้นมลีกัษณะเป็นเนนิทีเ่กดิจากการสะสมของหนิปนู มี

อตัราการไหลของน ้าพรุอ้น คอื 1,650 ลติร ตอ่ วนิาท ีจนกอ่เกดิเป็นน ้าตกอนังดงามทีไ่หลผา่นหนิปนูที่

มรีปูรา่งแปลกตาดว้ยสสีนัและรปูทรงทีม่คีวามสวยงามมากแหง่หนึง่  
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จากนัน้น าทา่นชม โรงละครโรมนักเูอลมา (Theatre romain de Guelma) โรงละครโรมนัโบราณ

ทีม่คีวามส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตรข์องเมอืงกเูอลมา ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 201 แตห่ลังจากนัน้ไดม้ี

การรือ้ถอนทัง้หมด และมกีารสรา้งขึน้มาใหมใ่นชว่งระหวา่งปี 1902 -1918  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนันาบา (Annaba) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sheraton Annaba Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด อนันาบา – สกกิดา – ทดิดสิ – กงสต็์องตนี    

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอนันาบา (Annaba) เมอืงใหญอ่นัดับสามของแอลจเีรยี เป็นเมอืงรมิทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนยีน และมอีาคารสถาปัตยกรรมโบราณแบบยโุรป เนือ่งจากเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บความนยิมในยคุที่

ฝร่ังเศสเขา้มายดึครอง  

 

น าทา่นชมเมอืงโบราณฮปิโป เรจอิสุ (Hippo Regius Ruins) เมอืงโบราณทีส่รา้งขึน้โดยชาวฟีนี

เชยีน ตอ่มาในปี ค.ศ 46 ไดต้กเป็นอาณานคิมของจักรวรรดโิรมนั และอยูภ่ายใตก้ารปกครองของโรมนั

กวา่ 400 ปี เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางครสิตศ์าสนาในแอฟรกิาเหนอื และเรยีกไดว้า่เป็นยคุรุง่เรอืงของ

ศาสนาครสิตใ์นแถบแอฟรกิา หลังจากปี 430 เมอืงนีไ้ดถ้กูพวกเวนดาลยดึครองและไดท้ าลายเมอืง

เสยีหายหนักมาก แมใ้นชว่งศตวรรษที ่ 7 อาหรับไดเ้ขา้มายดึครองในดนิแดนแถบนี ้ เห็นวา่ไมส่มควร

บรูณะเมอืงนี ้จงึไดย้า้ยเมอืงและสรา้งขึน้มาใหม ่น่ันก็คอืเมอืงอนันาบาในปัจจบุนัน่ันเอง  

 

ไดเ้วลาน าทา่นชมโบสถเ์ซนตอ์อกสุทนิ (Basilique St. Augustin) โบสถท์ีต่ัง้ชือ่ตามนักบญุผู ้

เผยแพรค่รสิตศ์าสนาในชว่งทีศ่าสนาครสิตเ์รอืงอ านาจในสมยัศตวรรษที ่ 4 ลักษณะโบสถค์ลา้ยกบัวหิาร 

Sacre Coeur แหง่ยอดเขมมงมารต์ ในกรงุปารสี  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสกกิดา (Skikda) (ระยะทาง 114 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เมอืงนีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัทางตอนเหนอืของกรงุกงสต็์องตนี ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมโบราณสถาน Rusicade ยคุโรมนั และ ซากเรอื ตลอดจน โรมนัเธยีรเ์ตอรท์ีไ่ดช้ ือ่วา่

ใหญท่ีส่ดุในแอลจเีรยี  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ Chateau Bengana Museum ทีซ่ ึง่จัดเกบ็และจัดแสดง

โบราณวัตถทุีข่ดุพบในเมอืงสกกิดา และบรเิวณใกลเ้คยีง  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทดิดสิ (Tiddis) (ระยะทาง 76 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) น าทา่นชมวลิลาซึง่ประดบัตกแตง่ดว้ยโมเสก (Villa of Mosaic) ซึง่ยงัคงสะทอ้นให ้

เห็นถงึความรุง่เรอืงและมัง่คัง่ของเศรษฐโีรมนัในอดตี  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุกงสต็์องตนี (Constantine) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท)ี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเมอืงหนึง่ในทวปีแอฟรกิา มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของประเทศ 

รองจากกรงุแอลเจยีรแ์ละเมอืงออราน ตัง้อยูท่างทศิเหนอื-ตะวันออกของประเทศ สรา้งขึน้โดยชาว

อาหรับ เมือ่ประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ มลีักษณะเป็นเมอืงป้อมปราการบนโขดหนิสงูกวา่ 240 เมตร เหนอื

หบุเขาล าน ้าเบือ้งลา่ง มกี าแพงและประตเูมอืงสรา้งในสมยักลาง รวมทัง้ซากเมอืงโรมนัในบรเิวณ

ใกลเ้คยีง กงสต์องตนิเคยเป็นเมอืงหลวงของราชวงศ ์ นูมเิดยีเมือ่ประมาณ 2 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช ตอ่มา

จักรพรรดคิอนสแตนตนิ มหาราชจักรพรรดขิองโรมนัไดบ้รูณะขึน้ใหมใ่นปีครสิตศ์กัราช 313 ตอ่มา

ฝร่ังเศสยดึครองไวใ้นปีครสิตศ์กัราช 1837  

 

น าทา่นชมสะพานแหง่เมอืงกงสต็์องตนี (Bridges of Constantine) ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 
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“เมอืงแหง่สะพาน” (City of Bridges) เนือ่งจาก มสีะพานอนังดงามมากมายทีเ่ชือ่มระหวา่งภเูขาและหบุ

เหว กบัเมอืง ซึง่ถกูสรา้งไวห้ลายแหง่  

 

น าทา่นชมสะพานแขวน ซดิ ี เอ็มซดิ (Sidi M’Cid Bridge) ซึง่เป็นสะพานแขวนทีส่งูทีส่ดุในโลก มี

ความสงู 175 เมตร ยาว 164 เมตร ขา้มแมน่ ้า Rhummel ในเมอืงกงสต็์องตนิ เปิดใชง้านในเดอืน

เมษายน ปีค.ศ. 1912 จนถงึปีค.ศ. 1929 สะพานนีถ้กูออกแบบโดยวศิวกรชาวฝร่ังเศส Ferdinand 

Arnodin เพือ่เชือ่มโยง Casbah ไปยงัเนนิเขา Sidi M’Cid สะพานดังกลา่วไดรั้บการบรูณะในปีค.ศ. 

2000 

  

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Novotel Constantine Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ กงสต็์องตนี – อสิตนับลู  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเขา้พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิซอรต์าร ์ (National Museum of Cirta) ทีเ่ก็บรวบรวม

โบราณวัตถทุีม่คีา่กวา่  7,000 ช ิน้ ทัง้ภาพเขยีน และหลกัฐานทางประวตัศิาสตรย์อ้นหลังไปถงึยคุกอ่น

ประวัตศิาสตร,์ สมยัโรมนั, ยคุพนูคิ, ยคุอสิลาม และยคุอาณานคิมฝร่ังเศส พพิธิภณัฑแ์หง่นี ้ เปิดตัวขึน้

ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1931 ภายใตช้ือ่ “Gustave Mercier Museum” (ซึง่ตัง้ชือ่ตามเลขาธกิารทัว่ไปของ

สมาคมโบราณคด)ี จนวันที ่5 กรกฎาคม 1975 ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Cirta ซึง่เป็นชือ่โบราณของเมอืงกงสต็์
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องตนิ และในปี 1986 ไดรั้บการยกระดับเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ และเปลีย่นชือ่เป็นพพิธิภณัฑ์

แหง่ชาต ิเซอรต์าร ์ 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัอาเหมด เบย ์ (The Museum & Palace of Ahmed Bey) 

ผูป้กครองออตโตมนัคนสดุทา้ยของกงสต็์องตนิจาก ค.ศ. 1826 ถงึ ค.ศ. 1848 เป็นหนึง่ในอาคารยคุ

ออตโตมนัทีด่ทีีส่ดุในแอลจเีรยี เป็นอาคารขนาดใหญ ่ และสรา้งยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์กอ่นถกูยดึครองโดย

ฝร่ังเศสในชว่งยคุลา่อาณานคิม และใชเ้ป็นโรงพยาบาลส าหรับกองทหารฝร่ังเศส  

 

ไดเ้วลาน าทา่นชม มสัยดิเอเมยีร ์ อบัเดลคาเดอร ์ (Emir Abdelkader Mosque)  ซึง่เป็นหนึง่ใน

มสัยดิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1968 และเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1994 เพือ่เป็นสถานที่

ส าหรับประกอบพธิทีางศาสนา 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

  

 

 

บา่ย น าทา่นชมสะพานทางเดนิ เมลลา่ สลมิาเนห ์ (Footbridge of Mellah Slimane)  เดนิขา้มชอ่ง

แคบทีด่นู่าหวาดเสยีวและตืน่เตน้ ซึง่ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศนข์องโตรกผาและบา้นทีส่รา้งอยูใ่นหบุเขา ใน

เวลาเดยีวกนัทา่นจะสามารถมองเห็นสะพาน Bab El Kantara อนัเกา่แก ่ และสะพาน Sidi Rached 

Viaduct อนัสงา่งามจากจดุชมววิบนสะพาน 

 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกงสต็์องตนี เพือ่เชค็อนิ  

16.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุอสิตนับลู โดยเทีย่วบนิที ่TK1412 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.10 ชัว่โมง)  
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  สายการบนิบรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 

22.05 น. เดนิทางมาถงึนครอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่บิ  อสิตนับลู - กรงุเทพมหานคร 

 

01.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิาร

อาหารค า่และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

14.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทัวร ์135,000 บาท :  

27 ต.ค.- 5 พ.ย. 65/ 25 พ.ย.-4 ธ.ค. 65 / 23 ม.ค. -1 ก.พ. 66 / 9-18 ก.พ.66/ 9-18 ม.ีค. 66  

ราคาทัวร ์140,000 บาท :  

31 ธ.ค. – 9 ม.ค. 66   

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  ต.ค. 2565 - ม.ีค. 2566 ปีใหม ่2566 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่ 1 

ทา่น  

135,000 140,000 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 17,000 18,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 125,000 130,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ – หักคา่ใชจ้า่ย  

( BKK-IST-ALG//CZL-IST-BKK) 

30,000 35,000 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่9 พฤษภาคม 2565) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น 

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 7 กก.  
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อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK/ AH (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 กก.) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

2,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่

ครอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษี 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่แอลจเีรยี 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเสน้ทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง หรอืไปจา่ยทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter 

Service 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังมกีารยนืยนักรุ๊ปเดนิทางแน่นอน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)    

(สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

(สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของคา่ทวัร ์     

(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์ หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 
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กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิ การลา่ชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ  การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   

ทัง้นีจ้ะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี่

ทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ ภเูกต็ หาดใหญ ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจาก

พนักงาน แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิ

ภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวาม

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 

เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพล

เรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้

เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่น

ไมเ่กนิ 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 ่ากวา่

มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand 

carry) 
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การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ชค็ไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สาย

การบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทาง

ชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคี่าทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเทีย่ว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจั้ดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย ขอสงวนสทิธิก์าร

ชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

  

 

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 
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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 

 


