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Code: IG09-TUN-Grand-10QR-Jan-May-99-105-A230120 

 

แกรนดต์นูเีซยี 10 วนั 

ราคาเริม่ตน้ 99,900.- 
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ก าหนดวนัเดนิทาง 

เดอืนมกราคม 20 - 29 มกราคม 2566 99,900.- 

เดอืนกมุภาพนัธ ์ 10 – 19 กมุภาพนัธ ์2566 99,900.- 

เดอืนมนีาคม 17 – 26 มนีาคม 2566 99,900.- 

เดอืนเมษายน 07 – 16 เมษายน 2566** 

28 เมษายน – 07 พฤษภาคม 

105,900.- 

99,900.- 

เดอืนพฤษภาคม 26 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 2566 99,900.- 

 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ 

 

22.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่8 แถว Q 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์(QR) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกใหแ้กท่า่นในการเชค็อนิและตรวจสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง กรงุโดฮา-กรงุตนูสิ-เมอืงไครอูาน 

 

01.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิ QR 837 

05.15 น. เดนิทางถงึ กรงุโดฮา เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุตนูสิ โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 1399 

  ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันทีส่อง กรงุเทพฯ-โดฮา BKK-DOH QR 837 01.50-05.15 

วันทสีอง โดฮา-ตนูสิ DOH-TUN QR 1399 09.15-13.45 

วันทีเ่กา้ ตนูสิ-โดฮา TUN-DOH QR 1400 16.05-23.25 

วันทีส่บิ โดฮา-กรงุเทพฯ DOH-BKK QR 836 02.20-12.40 

ตนูเิซยี สมัผัสอารยะธรรมคารเ์ธจโบราณ ประเทศตนูเิซยี ประเทศอาหรับมสุลมิทีต่ัง้อยูใ่นแอฟรกิาเหนอื ทีม่ี

ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วคณุภาพ ซึง่มทีัง้ชายหาด ทะเลทราย อกีทัง้เมอืงเกา่ในยคุโรมนั ถอืไดว้า่ยงัสมบรูณ์มากทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของโลก และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกของโลก รว่มสมัผัสกบัเมอืงนอ้ยสดุแสนคลาสสกิและโรแมน

ตกิ ไปพรอ้มๆกนักบัเรา 

*****กนิด ีอยูด่ ีพกัโรงแรม 4-5ดาว***** 
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13.45 น. เดนิทางถงึกรงุตนูสิ ประเทศตนูเีซยี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร 

 น าทกุทา่นออกเดนิทางไปยงัเมอืงไครอูาน พรอ้มรับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางเพือ่ไปยงัเมอืงไครอูาน ทางบรษิทัจงึใหบ้รกิารอาหาร           

                กลางวนัแบบ Lunch Boxes 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไครอูาน (Kairouan) ไครนู หรอืคารวาน (Karwan) ในภาษาเปอรเ์ซยี เป็น

อดตีเมอืงหลวงของแมก็หเ์ร็บ (Maghreb) เป็นเมอืงหลวงทางวัฒนธรรมอสิลามทีไ่ดรั้บการประกาศเป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก  

 

น าทา่นผา่นชม เมอืงไครอูาน เคยเป็นเมอืงหลวงของมสุลมิมาตัง้แต ่ศตวรรษที ่7 เพราะตัง้อยูบ่น

เสน้ทางคาราวานทีส่ าคัญ กระทั่งยคุชว่งศตวรรษที ่13 จงึยา้ยเมอืงหลวงไปทีต่นูสิ และปัจจบุนัเมอืงเกา่

ไครอูาน ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก และเป็นศนูยก์ลางการคา้งานฝีมอืทอ

พรมขนสตัวท์ีส่ าคญั นอกจากนีเ้มอืงนีไ้ดรั้บสมญานามวา่ “CITY OF 50 MOSQUE” เมอืงนีจ้ดัไดว้า่

เป็นเมอืงส าคญัทางศาสนาในแถบแอฟรกิาเหนอื และมคีวามส าคญัเป็นอนัดับ 5 รองจากเมกกะ, เมดนิา, 

เยรซูาเลม และ คฟูา จากนัน้ชมอา่งเกบ็น ้า AGHLABITE ซึง่สรา้งโดยผูน้ าชาว Aghlabite ในยคุกลาง 

ซึง่ถอืวา่เป็นหลักฐานชิน้ส าคัญดา้นวศิวกรรมไฮโดรลคิ ในยคุกลาง 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

เขา้ทีพ่กั โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMINE KASBAH หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม “ไครอูาน – สบทิลา – กาฟซา – โทเซอร ์

  

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

น าทา่นชม สเุหรา่ใหญ ่(THE GREAT MOSQUE) หรอืทีรู่จั้กอกีชือ่หนึง่วา่ “สเุหรา่ซดิ ีอกับาร”์ 

(MOSQUE OF SIDI OKBA) ตัง้ชือ่ตามผูส้รา้งคอื AKBAR IBN NAFFI สเุหรา่แหง่นีส้รา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 671 พรอ้มกบัการสรา้งเมอืงใหมใ่นเวลานัน้ โดยใชห้นิจากวหิารของโรมนัและโบสถ ์ไบเซนไทนใ์น

สมยักอ่น ท าใหส้เุหรา่มสีถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานทัง้โรมนั ฟินกิซ ์และ อารบกิ สหุรา่แหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่เป็น

สเุหรา่ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปีแอฟรกิาเหนอื เป็นสเุหรา่ทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก

อสิลาม ลานกวา้งกลางสเุหรา่นัน้ใหญโ่ตเกอืบเทา่ขนาดสนามฟตุบอล และท าหอ้งเก็บน ้าไวข้า้งใตโ้ดย

ภมูปัิญญาคนโบราณทีล่ ้าลกึ ในสว่นโถงสวดมขีนาดใหญม่าก และหอคอยของสเุหรา่ยงัคงตัง้ตระหงา่น

มากวา่หนึง่พันสามรอ้ยปี เป็นตน้แบบของหอคอยสเุหรา่หรอืมนิาเรตในยคุตอ่มา  

 

จากนัน้น าทา่นชมสเุหรา่ ซดิ ีซาฮาบ หรอื สเุหรา่เบอรเ์บอร ์(MOSQUE OF THE BARBER) อนั

เป็นทีฝั่งศพของ อาบ ูซมัมา เอล บาลาว ี(ABOU XAMMAA EL BALAOUI) ผูต้ดิตาม นบโีมฮมัหมดั 

ศาสดาของศาสนาอสิลาม ซึง่ถกูสงัหารในสงครามนอกเมอืงไครอูาน และเชือ่วา่สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีเ่ก็บ

เสน้เครา 3 เสน้ของทา่นนบโีมฮมัหมดั ซึง่ อาบ ูซมัมา เอล บาลาว ีเก็บตดิตวัไวต้ลอดเวลาเมือ่ครัง้ยงัมี

ชวีติอยู ่จงึถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิใ์นการจารกึแสวงบญุของชาวมสุลมิ 

 

 จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงสบทีลา (SBEITLA) เมอืงสบทีลา เป็นมอืงโรมนัโบราณ และเมอืงอารย

ธรรมเกา่แกข่องพวินกิทีบ่รรดาซากปรักของสิง่กอ่สรา้งทีม่คีณุคา่ทางประวตัศิาสตรใ์นศตวรรษที ่7 ไดรั้บ

การดแูลเกบ็รักษาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุในตนูเีซยี สบทีลา เป็นเมอืงทีเ่กรกอร ีผูป้กครองเมอืงไดป้ระกาศ

อสิรภาพพน้จากการอยูใ่ตอ้ านาจของอาณาจักรครสิเตยีนไบเซนไทน ์ยกตนเองขึน้เป็นจักรพรรด ิและ

สถาปนาสบทีลาขึน้เป็นเมอืงหลวงแทนคารเ์ธจ ในปี ค.ศ. 646 หลังจากไดรั้บการสนับสนุนจากกอง

ก าลังอาหรับมสุลมิตะวันออกอยา่งลับมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 642 แตค่วามฝันสามารถบรรเจดิไดไ้มถ่งึปี 

กองทัพของจกัรพรรดเิกรกอรี ่ก็พา่ยแพแ้ละพระองคก์็ถกูฆา่ตายในปี ค.ศ. 647 ถงึแมก้องก าลังอาหรับ



Page 5 of 20 

 

 

 

ไดท้อดทิง้ตนูเิซยีใหโ้ดดเดีย่วนานกวา่ 20 ปี แตก่ระนัน้ก็ไดจ้ดุประกายการเริม่ตน้ของการสิน้สดุของครสิ

เตยีนในตนูเีซยี 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าท่านชม เมอืงโรมนัโบราณซึง่ต ัง้อยู่บนทีร่าบนอกเขตเมอืงใหม่ (Archaeological Park) 

เมืองโรมันโบราณอกีแห่งของตูนีเซยี เดมิเคยเป็นศูนยก์ลางของชาวครสิเตียนในสมัยไบแซนไทน ์

หลังจากนัน้อาณาจักรก็ลม่สลายลงจากการบกุรกุของชาวอาหรับ เป็นเมอืงโรมนัโบราณ และเมอืงอารยะ

ธรรมเกา่แกข่องพวินกิทีบ่รรดาซากปรักของสิง่กอ่สรา้งทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตรใ์นศตวรรษที ่7 และ

ไดรั้บการดแูลเก็บรักษาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุในตนูเีซยี สบทิลา เป็นเมอืงทีเ่กรกอร ีผูป้กครองเมอืงไดป้ระกาศ

อสิระภาพ พน้จากการอยูใ่ตอ้ านาจของอาณาจักรครสิเตยีนไบเซนไทน์ แลว้ยกตนเองขึน้เป็นจักรพรรดิ ์

พรอ้มกบัสถาปนาสบทิลาขึน้เป็นเมอืงหลวงแทนคารเ์ธจ ในปี ค.ศ. 646 หลังจากไดรั้บการสนับสนุนจาก

กองก าลังอาหรับมสุลมิตะวันออกอยา่งลับๆ มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 642 แต่ความฝันสามารถบรรเจดิไดไ้มถ่งึปี 

กองทัพของจักรพรรดเิกรกอรี ่ก็พ่ายแพแ้ละพระองคก์็ถูกฆา่ตายในปี ค.ศ. 647 ถงึแมก้องก าลังอาหรับ

ไดท้อดทิง้ตูนิเซยีใหโ้ดดเดี่ยวนานกว่า 20 ปี แต่กระนัน้ก็ไดจุ้ดประกรายการเริม่ตน้ของการสิน้สุด

ของครสิเตยีนในตนูเีซยี แลว้น าทา่นชมสถานทีซ่ ึง่เป็นแหลง่โบราณคดใีนยคุสมยัโรมนั ทีส่ามารถบง่บอก

ถงึความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตีกาลไดเ้ป็นอยา่งด ีจากซากปรักทีค่งรูปทรงหลงเหลอืใหเ้ห็น ไมว่่าจะเป็น

ก าแพงซุม้ประตู ป้อมปราการ โรงละครกลางแจง้ ฟอร่ัมศาลากลาง โบสถค์รสิเตยีน อ่างในพธิแีบปตสิ 

หรอืศลีจุม่ หอ้งอาบน ้า และอา่งอาบน ้าทีป่พูืน้ดว้ยเซรามกิประดับลวดลาย วหิารเทพ ตลาด และทางเดนิ

ทีป่ลูาดรายเรยีงดว้ยกอ้นหนิ  

 

เมือ่ไดเ้วลาอันสมควรแลว้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโทเซอร ์(Tozeur) แลว้น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพั่ก 

อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่น หรอืเก็บบนัทกึทัศนยีภาพและบรรยากาศยามเย็น 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMIN RAS EL AIN หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ โทเซอร-์น ัง่รถชมโอเอซสิ-สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์สตารว์อร-์โทเซอร ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ใหท้า่นไดเ้ก็บประสบการณ์ของการไดม้าเยอืนภมุปิระเทศแถบทะเลทรายและโอเอซสิทีใ่หค้วามชุม่ 

ชืน้หลอ่เลีย้งพืน้ที ่

 

น าทา่นโดยสารรถขบัเคลือ่น 4x4 สูโ่อเอซสิ 3 แหง่ทีก่ลา่วไดว้า่เป็นหนึง่ในโอเอซสิทีส่วยงามมากทีส่ดุ 

ไดแ้ก ่เชบกิา (Chebika) ทาเมอรซ์า (Tamerza) และไมเดส (Mides)  

- เชบกิา (Chebika) ตัง้อยูท่ีเ่ชงิเขา Djebel el เป็นทีรู่จ้กักนัในนามวา่ Qasr EL-Shams หรอื

ปราสาทแหง่ดวงอาทติย ์ในยคุสมยัโรมนัเป็นทีต่ัง้ของดา่นหนา้ และตอ่มาเป็นทีล่ีภ้ยัองชาวเบอร์

เบอร ์เป็นโอเอซสิภเูขาภายใตร้ม่เงาของตน้ปาลม์อนิทผาลัม มแีหลง่น ้า น ้าตก และล าธารหลอ่เลีย้ง

ความชุม่ชืน้ ภาพยนตเ์รือ่ง Star War Episode IV ไดใ้ชเ้ป็นฉากการถา่ยอยูห่ลายฉาก  

- ทาเมอรซ์า (Tamerza) โอเอซสิภเูขาทีใ่หญท่ีส่ดุในตนูเิซยี และมเีมอืงอยูร่อบนอกบรเิวณเชงิเขา 

เต็มไปดว้ยภมูทิศันข์องแคนยอ่นขนุเขาสงูชนัแปลกตา ก าแพงผาเป็นหนิโคง้ มนี ้าพทุีก่อ่ตัวเป็นธาร

น ้าตกสองสายไหลหลั่งจากผาหนิสอีมชมพลูงสูห่บุเบือ้งลา่ง สรา้งความชุม่ชืน้ตอ่พชืพันธุท์ าให ้

เจรญิเตบิโตแลดสูดชืน่เขยีวขจไีปทั่งบรเิวณ  

- ไมเดส (Mides) โอเอซสิทีถ่กูขนาบดว้ยเขาลกัษณะแคนยอ่นทีถ่กูกดัเซาะโดยสายน ้าในชว่งอดตี

ดกึด าบรรพ ์2 ลกู เป็นแนวผาหนิสชีมพรูปูทรงสวยงามมคีวามยาวถงึ 3 กโิลเมตร สรา้งความงดงาม

ของภมูทิัศนธ์รรมชาต ิและมภียัธรรมชาตอินัเกดิจากอทุกภยัในปี ค.ศ. 1969 เชน่เดยีวกนักบัทีเ่กดิ

ขึน้กบัทาเมอรซ์า ไดท้ าลายหมูบ่า้นเกา่ทีบ่า้นกอ่ดว้ยอฐิฉาบโคลนไปสิน้ จงึตอ้งไปตัง้ถิน่ฐานใหม่

ไปสรา้งบา้นสขีาวกระจัดกระจายทา่มกลางเนนิเขาสงูเหนอืหบุเหวลกึ 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GOLDEN YASMIN RAS EL AIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลทราย โดยรถขบัเคลือ่น 4x4 เพือ่ชม ฉากสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์เรือ่ง

สตารว์อร ์ทีถ่กูสรา้งขึน้กลางทะเลทราย เป็นฉากของ Mos Espa "รา ด ิมารต์โิน" อาชพีชา่งภาพและ

ศลิปิน ใชก้เูกลิ แมป ในการคน้หาสถานทีท่ีใ่ชถ้า่ยท าภาพยนตรแ์ฟนตาซคีลาสสกิ"สตารว์อรส"์ ใน

ทะเลทรายประเทศตนูเิซยีกอ่นจะเดนิทางมาเยีย่มชมถา่ยภาพดว้ยตวัเอง โดยเป็นฉากของ"ดาวทาทู

อนิ"ซึง่เป็นสถานทีเ่กดิของ"ลคุ สกายว็อคเกอร"์ ทีถ่กูสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1970 หรอื 40 กวา่ปีมาแลว้ 

แน่นอนวา่หลายสถานทีถ่กูกลนือยูใ่ตท้อ้งทะเลทราย แตก่็มบีางฉากยงัคงอยูซ่ากสถานทีถ่า่ยท าหนัง

สตารว์อร ์ โดยทางการตนูเิซยีไดส้งวนสภาพสถานทีถ่า่ยท าเหลา่นีไ้วเ้พือ่ใชเ้ป็นแหลง่ดงึดดู
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นักทอ่งเทีย่ว แตจ่ากสภาพกาลเวลาทีผ่า่นไป ท าใหฉ้ากหลายสถานทีถ่กูกลนือยูใ่ตท้อ้งทะเลทราย แตก่็

มบีางฉากยงัคงอยู ่หลังจากไดช้มฉากถา่ยท าภาพยนตร ์และชมววิพระอาทติยต์กกลางทะเลทรายแลว้ 

น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

พักที ่โรงแรม GOLDEN YASMIN RAS EL AIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

** หมายเหต ุกรณุาเตรยีมกระเป๋า Over night bag เพือ่พกัคา้งคนืส าหรบัคนืพรุง่นี ้1 คนื 

 

  

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ โทเซอร-์ทะเลเกลอื-ทาทาอยุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

น าทา่นอ าลาโทเซอรม์ุง่สูด่ซู เดนิทางโดยรถโคช้ ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะตืน่ตากบัทัศนยีภาพของทะเล

เกลอืในทะเลทราย Chott El Jerid Salt Lake ค าวา่ Chott ภาษาตนูเิซยีแปลวา่ทะเลสาบทีเ่หอืดแหง้

ตลอดฤดรูอ้น แตบ่างครัง้ยงัคงมนี ้าเหลอือยูใ่นฤดหูนาว ทะเลเกลอื Chott El Jerid มบีรเิวณพืน้ที่

กวา้งขวางถงึ 5,000 ตารางกโิลเมตร และเมือ่หลายพันปีทีผ่า่นมาบรเิวณนีเ้คยเป็นสว่นหนึง่ของทะเล

เมดเิตอรเ์รเนยีน เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงทางภมูศิาสตรเ์ปลีย่นเป็นพืน้ดนิท าใหเ้กดิการตกผลกึเป็นเกลอื

ฝังลกึลงใตพ้ืน้ผวิ  แวะใหท้า่นไดเ้ก็บบนัทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ และเมือ่ถงึเมอืงดซู เมอืงทีต่ัง้อยู่

ตอนกลางของประเทศตน้ทางของเสน้ทาง ทรานสซ์าฮารา่ของกองคาราวาน 
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ใหท้า่นไดข้ีอ่ฐู ทีเ่มอืงดซู ในทะเลทรายซาฮารา่ (ไมร่วมคา่ขีอ่ฐู 15 USD/ทา่น ทา่นสามารถ

สอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร)์ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางโดยรถ 4x4 ผ่านหมูบ่า้นชาวเบอรเ์บอรท์ีเ่มอืง“เบน ีเคเดช” (Beni Khedache) ชม 

Ksar El Ferch ป้อมปราการโบราณของชาวพืน้เมอืงเบอรเ์บอร ์ซึง่ในอดตีใชเ้ป็นป้อมปราการและยุง้

ฉางในการเก็บพืชผลการเกษตร ที่ปัจจุบันไดรั้บการดูแลรักษาอย่างดี ชมววิพระอาทติย์ตกกลาง

ทะเลทราย  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL KSAR OULED DEBBAB หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

   

 

 

วนัทีห่ก ทาทาอยุ-แมทมาทา่-สแฟกซ ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เดนิทางไปยงัเมอืง แมทมาทา่ (Matmata) ดาราแหง่ภาคใต ้เป็นเมอืงขนาดเล็กทีย่งัคงมชีาวเบอร์

เบอรอ์าศัยอยูบ่างสว่นในถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยโครงสรา้งใตด้นิแบบดัง้เดมิ (Troglodyte) โครงสรา้งดังกลา่วคอื

การขดุหลมุขนาดใหญเ่ป็นปลอ่งลกึลงไปในพืน้ดนิและหนิราว 5 – 10 เมตร จนเกดิเป็นลานกวา้ง 

จากนัน้ขดุเจาะตามแนวก าแพงปลอ่งเป็นโพรงถ ้าเพือ่ใชเ้ป็นหอ้งพัก และหอ้งตา่งๆ โดยมทีางเดนิแคบๆ 

เชือ่มตอ่กนั มบีนัไดทอดเทยีบเพือ่ลงไปสูล่านบา้นหลมุ และสามารถจัดเก็บไดเ้มือ่ไมใ่ชง้าน 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย ใหท้า่นไดช้ม ไดส้มัผัสบรรยากาศและทัศนยีภ์าพทีแ่ปลกตา แตอ่าจะดคูุน้ๆ วา่เคยไดเ้ห็นจากทีไ่หนมา

กอ่น ซึง่ไมน่่าทีจ่ะแปลกใจหากทา่นเคยชมภาพยนตเ์รือ่งสตารว์อรแ์ลว้  
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น าทา่นชมบา้นหลมุโทรโกลไดท ์ทีโ่ดง่ดัง พรอ้มกบัเกบ็บนัทกึภาพโรงแรม Sidi Driss ซึง่ถกูใชเ้ป็น

ฉากสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตเ์รือ่ง Star Wars มหากาพยท์ีโ่ดง่ดัง  

 

เมือ่สมควรแกเ่วลา น าทา่นเปลีย่นพาหนะการเดนิทางจากรถขบัเคลือ่น 4 x 4 เป็นรถโคช้ปรับอากาศ 

แลว้มุง่หนา้สู ่เมอืงสแฟกซ ์(Sfax) เมอืงทา่ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีส่ าคญัเมอืงหนึง่ของ

ตนูเิซยี สแฟกซต์ัง้อยูห่า่งจากเมอืงหลวงตนูสิราว 270 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 849 บน

ซากปรักของเมอืงโบราณ ทาปารรูา และ ธาเอเน การผลติและโรงงานผลติปุ๋ ยฟอสเฟตนับไดว้า่เป็น

ฐานเศรษฐกจิส าคญัของเมอืงฯ นอกจากนัน้ยงัมรีายไดจ้ากการเกษตรกรรมซึง่กอ่ใหเ้กดิผลติผลของ

สนิคา้จ าพวกน ้ามนัมะกอก ผลมะกอก และถั่วชนดิตา่ง ๆ รวมไปถงึการประมง ซึง่สแฟกซเ์ป็นสะพานปลา 

ทา่เรอืประมงแหง่แรกของประเทศตนูเิซยี  

 

น าทา่นชมตัวเมอืงสแฟกซ ์ซึง่โดยทั่วไปแลว้ ตนูสิ เป็นเมอืงหลวงของประเทศ แต ่สแฟกซ ์ถอืไดว้า่

เป็นเมอืงรอง ในปี ค.ศ. 1980 สแฟกซไ์ดรั้บการพจิารนาใหเ้ป็นเมอืงหลวงทางเศรษฐกจิ แตก่เ็ฉพาะใน

ปีดังกลา่วเทา่นัน้  

 

น าทา่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่เมดน่ิา และตลาดปลา หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMINE LES OLIVIERS PALACE หรอื

เทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด สแฟกซ-์เอล เจม-ซูส-ฮมัมาเม็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นโดยสารรถบสัปรับอากาศสู ่เมอืงเอล เจม (El Jem) เป็นเมอืงเล็กๆ ทางตะวันออกของประเทศ

ฯ เป็นอดีตเมืองโรมัน หนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดในทวีปอัฟรกิาต่อจากคาร์เธจ ซากปรักที่ยังความ

สมบูรณ์ของรูปทรงและการก่อสรา้งของอัฒจันทร์ โคลอสเซีย่ม Amphitheatre ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 230 – 238 หรอืกลางศตวรรษที ่3 เป็นโคลอสเซีย่มทีใ่หญ่โตพอๆ กับโคลอสเซีย่มในกรุงโรม 

โดยมคีวามกวา้ง 122 เมตร ยาว 148 เมตร สูง 35 เมตร สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 35,000 คน ไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ปัจจุบันเสยีงค าราม เสยีงรอ้งของเหล่า

สตัวร์า้ย เสยีงโหยหวนเจ็บปวดของเหล่านักสู ้ถูกเปลีย่นเป็นเสยีงอันไพเราะตามตัวโน๊ตของเสยีงเพลง

จากวงออรเ์คสตรา้ และโอเปร่าแสนเสนาะโสต ในงานดนตรคีลาสสกิทุกฤดูรอ้นทีถู่กจัดขึน้ทีค่อลอส

เซีย่มแหง่นี ้ซ ึง่ทา่นจะไดม้โีอกาสชมและเก็บบนัทกึภาพโคลอสเซีย่มแหง่เอล เยมนีอ้ยา่งจใุจ 

 

ชม พพิธิภณัฑเ์อล เจม (El Jem) เป็นพพิธิภัณฑโ์บราณคดซีึง่มคีอลเล็กชั่นรูปปั้นหนิออ่นโบราณ 

เครื่องใช ้และชวีติประจ าวันของชาวโรมันทีไ่ม่เหมอืนใคร นักท่องเทีย่วเรียกไข่มุกของพพิธิภัณฑว์่า

โมเสกโรมันโบราณใหทุ้กท่านไดช้ม อาท ิภาพวาดหัวของเมดูซา่, แผงทีม่ดีาวเนปจูนในเรอืและไดโอ

นซิสุแขง่ในรถมา้ทีว่าดโดยเสอืและกระเบือ้งโมเสค   

หมายเหต ุ: ในกรณีทีพ่พิธิภัณฑบ์าโด (Bardo Museum) ปิด ทางบรษัิทจะพาคณะทัวรท์ุกท่านเขา้ชม

ที ่พพิธิภณัฑเ์อล เจม (El Jem) แทน 

 

 จากนัน้เดนิทางตอ่ เมอืงซูส (Sousse) ไดรั้บสมญานามว่า อญัมณีแหง่ซาเอล” เนื่องจากเป็นเมอืง

ร ่ารวยและอุดมสมบูรณ์ดว้ยไร่มะกอกที่เขยีวขจี อทิธพิลโรมันยังคงปรากฏใหเ้ห็นกับซากปรักหักพัง 

เชน่เดยีวกับป้อมปราการและสเุหร่าแบบอาหรับทีใ่หญ่โตงดงามเมอืงซสู เป็นเมอืงใหญ่อันดับสามของ

ตูนีเซยีและเกา่แกม่าตัง้แต่ ยุคฟิน ิใหท้่านเดนิชมป้อมปราการเมอืงซสู (ภายนอก) และตลาดขายของ

พืน้เมอืงบรเิวณป้อมปราการ  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นแวะถา่ยรปู พอรต์ เอล กานตาว ี(Port El Kantaoui) มารน่ีาหรหูรารว่มสมยัและเต็มไปดว้ย

เรอืใบและเรอืยอช โรงแรมทีพั่กสดุหรเูรยีงรายอยูต่ามแนวชายหาด ทอ้งทะเลทีส่ง่ประกรายสดใส 

อาคารบา้นเรอืนรา้นคา้กบัเสน่หแ์หง่สสีนัขาวตัดกบัฟ้า และถนนปลูาดดว้ยกอ้นหนิกอ้นโตตามสไตลข์อง

ตนูเิซยีน รา้นขายของทีร่ะลกึ สนิคา้พืน้เมอืง ทัศนยีภ์าพทีไ่ดพ้บเห็นจะสรา้งความประทับใจใหท้า่น

อยา่งมริูเ้ลอืน 

  

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงฮมัมาเมต (Hammamet) รสีอรท์ตากอากาศและสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ยอดฮติตดิอนัดับตน้ ๆ เป็นเมอืงชายทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนยอดนยิมของชาวตนูเิซยี ซึง่ไดถ้กูเปรยีบเปรย

ใหเ้ป็น Tunisian Saint Tropez เลยทเีดยีว เวิง้อา่วฮมัมาเมต มหีาดทรายทีเ่หมาะแกก่ารลงเลน่น ้า 

ชายหาดทีม่ทีรายเม็ดละเอยีด น ้าทะเลเป็นประกาย  เรอืประมงสสีด ชา่งเป็นภาพทีช่วนมองยิง่นัก ฮมัมา

เมตมตีน้แจสมนิ (Jasmine) มลีักษณะคลา้ยพทุธชาดและมะลอิยูท่ั่วไป ดังนัน้ชือ่นีจ้งึถกูน ามาใชเ้รยีก

เขตทีต่ัง้ของรสีอรท์ และโรงแรมหรหูราส าหรับนักทอ่งเทีย่ววา่ แยสมนิ ฮมัมาเมต (Yasmine 

Hammamet) อกีทัง้ของทีร่ะลกึท าจากแจสมนิสามารถพบเห็นได ้และฮมัมาเม็ตยงัไดรั้บเกยีรตเิป็น

เจา้ภาพการประชมุลกูเสอืโลกในปี ค.ศ. 2005 อกีดว้ย   

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม RADISSON BLU PALACE RESORT&THALASSO, 

DJERBA Djerba 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด ฮมัมาเม็ต-นาเบลิ-ตนูสิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นสูบ่รเิวณทีต่ัง้ของป้อมปราการเกา่แกข่องเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังดา้นตะวันตก เป็นสิง่กอ่สรา้ง

โบราณสถานคูบ่า้นคูเ่มอืงฮมัมาเมต ซึง่ในอดตีใชเ้ป็นปราการป้องกนัการรกุรานของศัตร ูเดนิเทา้ผา่น

เสน้ทางแคบๆ สูจั่ตรัุสเมดน่ิา ใหท้า่นไดเ้ก็บบนัทกึภาพนางเงอืกรปูหลอ่สมัฤทธิใ์นสไตลข์องตนูเิซยี 
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โดยมกี าแพงและป้อมปราการเป็นฉากหลังและเมือ่ทา่นมองไป ทา่นจะรูส้กึตัววา่ไดอ้ยูท่า่มกลางแหลง่ช ้

อปป้ิงรายลอ้มไปดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร แผง เพงิขายของพืน้เมอืง งานหัตถกรรม ของฝาก 

ของทีร่ะลกึ ซึง่จะฉุดรัง้ความสนใจใหท้า่นตอ้งแวะชม  อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ใจกลางเมอืง  

 

จากนัน้เดนิทางไปเยอืนเมอืงนาเบลิ (Nabeul) ใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศของเมอืงเล็ก ๆ แตม่ี

เอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วส าคญัในแถบอา่วฮมัมาเมต ซึง่สามารถสงัเกตไุดจ้ากตวัแทน

การทอ่งเทีย่วและโรงแรมทีพ่ักทีม่มีากมายสองฟากถนนในนาเบลิ ชายหาดของนาเบลิก็มคีวามสวยงาม

ยิง่ ภายในตัวเมอืงเต็มไปดว้ยชวีติชวีา จัตรัุสกลางเมอืง หรอืเมดน่ิาเต็มไปดว้ยรา้นคา้เครือ่งปัน้ดนิเผา

สไตลเ์ฉพาะของชาวตนูเิซยี ซึง่ทา่นจะสงัเกตเุห็นอนุสาวรยีเ์ครือ่งปัน้ดนิเผากลางถนนขณะทีจ่ะผา่นเขา้

สูต่ัวเมอืง ทีร่า้นคา้พชืพันธุท์างการเกษตรในนาเบลินี ้ทา่นสามารถเลอืกซือ้อนิทผาลัมของตนูเีซยีทีม่อียู่

นับรอ้ยสายพันธุ ์แตส่ายพันธุท์ีถ่อืไดว้า่ดทีีส่ดุในโลกไดแ้ก ่Deglet Noor หรอื Finger of Light เป็นสาย

พันธุท์ีม่มีากในอลัจเีรยี และตนูเิซยี  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  น าทา่นเยอืน เมอืงคารเ์ธจ (Carthage) โบราณสถานในยคุกรกีโบราณ นครคารเ์ธจทีถ่กูสรา้งขึน้โดย

ชาวฟินเิซยี ตัง้อยูบ่นแหลมบรเิวณเวิง้อา่วตนูสิ ท าใหไ้ดเ้ปรยีบในดา้นการเดนิเรอื และเป็นยทุธศาสตร์

การคา้ทางทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีส่ าคัญ เป็นจดุการสง่ผา่นขึน้เรอืทกุล าทีจ่ะขา้มทะเลสู ่ เกาะซซิลี ี

แตป่ระวัตศิาสตรท์ีถ่กูตอ้งแทจ้รงิของนครคารเ์ธจนัน้สญูหายไปพรอ้มๆ กบัการสญูสลายจากการพา่ยแพ ้

ตอ่กองทัพโรมนัในสงครามพวินกิ ครัง้ที ่3 ทีโ่รมนัไดเ้ผาท าลายนครคารเ์ธจจนสิน้ซาก ดังนัน้ต านานค า

บอกเลา่ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบันครคารเ์ธจจงึเป็นเพยีงจดหมายเหตแุละต านานจากการบอกเลา่ของโรมนั 

อยา่งไรกต็ามในเวลาตอ่มาโรมนัไดก้ลบัมาสรา้งเมอืงคารเ์ธจใหโ้ชตชิว่งขึน้ ใหมบ่นซากปรักหกัพัง พรอ้ม

สิง่ปลกูสรา้งทีย่ ิง่ใหญ ่ไมว่า่จะเป็นโรงละคร วลิลา่ และหอ้งอาบน ้า นครคารเ์ธจกลายเป็นเมอืงหลวงของ

การบรหิารในอฟัรกิา  

 

น าทา่นชมซากปรักหักพังแตท่รงคณุคา่ทางโบราณคด ีซึง่ไดม้กีารระดมนักโบราณคดจีากหลายชาตมิา

ชว่ยบรูณะพืน้ทีท่ีค่รอบคลมุเมอืงพวินกิและโรมนัโบราณ จงึไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ. 1979  
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ผา่นชมโรงละครโรมนัโบราณซึง่ยงัคงถกูใชส้ าหรับงานเทศกาลฤดรูอนของคารเ์ธจในทกุวันนี ้   

 

 น าทา่นชมหอ้งอาบน า้รอ้นแอนโตนนิ (The Baths of Antonin) หนึง่ในหอ้งอาบน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุที่

สรา้งขึน้ภายใตอ้าณาจักรโรมนั กบัหอ้งเย็นทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจยิง่นัก ดว้ยความยาวงถงึ 47 เมตรและสงู 15 

เมตร 

  

 จากนัน้ น าทา่นชม เมอืงเกา่ตนูสิ (MEDINA OF TUNIS) ชมภาพยอ้นกาลเวลา สูเ่ขตซึง่ 

                    ผูค้นยงัสวมชดุยาวกรอมเทา้ใสห่มวกทรงกลมสแีดงเขม้ น่ังดดูมอระกู ่จบิชาสะระแหน่หรอืกาแฟขน้ 

                    เลือ่งชือ่ผูค้นเจรจาซือ้ขาย สนิคา้เฉกเดยีวกบัทีบ่รรพบรุษุชาวอาหรับเคยท ามานับรอ้ยปี ไมว่า่จะเป็น  

                    พรมทอมอืเครือ่ง ทองเหลอืง เครือ่งหนัง เสือ้ผา้ จนถงึน ้าหอมและเครือ่งเทศกลิน่ฉุนในเมดน่ิา  

                    เสมอืนกบัทา่นเดนิยอ้นสูก่าลเวลา เพลดิเพลนิเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

 

ค ่า เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SHERATON TUNIS HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

  

 

 

 

 

 

วนัทีเ่กา้ ตนูสิ-บารโ์ด มวิเซยีม-ซดิ ิบซูาอดิ-โดฮา 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   

น าทา่นชม ซดิ ิบ ูซาอดิ (Sidi Bou Said) หมูบ่า้นชาวมวัร ์หมูบ่า้นสฟ้ีาและสขีาวน่ารัก จากหนา้ผา

ทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทัศนแ์สนงดงามของอา่วตนูสิ ทีม่ตี านานเลา่ขานไวว้า่ นักบญุหลยุสผ์ูซ้ ึง่เสร็จ

จากศกึสงครามไดม้าถงึทีแ่หง่นี ้ไดต้กหลมุรักกบัเจา้หญงิเบอรเ์บอร ์จงึตกลงใจอาศัยอยู ่ณ หมูบ่า้นแหง่

นีอ้ยา่งสงบสขุ จงึไดเ้ปลีย่นชือ่และกลายเป็นนักบญุอปุถัมภข์องหมูบ่า้นนี ้   

 

น าทา่นเยีย่มชมหมูบ่า้นทีม่มีนตเ์สน่หแ์ละเรือ่งราวทีแ่สนสขุสนัต ์ทา่นจะชืน่ชมในความงามของแหลง่

ทอ่งเทีย่วซึง่เป็นทีรู่จั้กกนัอยา่งกวา้งขวางทางศลิปะการใชส้ฟ้ีา และสขีาวไปทัว่เมอืงซึง่จะสรา้งความ

ประทับใจใหแ้กท่า่นสดุลน้พน้ ทา่นสามารถเดนิส ารวจหมูบ่า้นผา่นไปตามถนนทีป่ลูาดดว้ยหนิกอ้นโตพา
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ลัดเลาะ คดเคีย้ว ขึน้สูจ่ดุชมววิ ทีซ่ ึง่ทา่นจะไดช้มทวิทศันท์ีง่ดงามของทะเลสมีรกตและชายหาดทาง

ตอนใตข้องอา่วตนูสิ ทา่นอาจแวะน่ังจบิชามิน้ตผ์อ่นกระหาย กอ่นทีจ่ะสาวเทา้กา้วตอ่ไปยงัประภาคารวัง

 เดมิของ Baron d’ Erlanger ทีถ่กูใชเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์รา้นคา้สองขา้งทางมสีนิคา้งาน ฝีมอืของชาวตนูสิ 

สนิคา้ของเกา่แกโ่บราณ เครือ่งประดับเงนิ งานศลิปะ สว่นดา้นบรเิวณตนีเขาสูห่นา้ผา จะเป็นทีต่ัง้ของ

ทา่เรอืของหมูบ่า้นซดิ ิบ ูซาอดิ มารน่ีาทันสมยั 

 

จากนัน้น าทา่นชมพพิธิภณัฑบ์ารโ์ด (Bardo Museum) ทีอ่ดตีเป็นพระราชวังเกา่ของบยี ์(Bey) ชือ่

 ในต าแหน่งของผูค้รอบครองหรอืประมขุของรัฐในอดตี อาคารพระราชวังมคีวามส าคัญทางสถาปัตยกรรม

ในศตวรรษที ่13 แบบดัง้เดมิ และไดรั้บการบรูณะและขยบัขยายมาโดยตลอด เป็นสถานทีซ่ ึง่ไดร้วบรวม

สิง่ละอนัพันละนอ้ย รอ่งรอยในอดตีทีด่นู่าเลือ่มใส ทถีกูจัดแสดงเรยีงตามวันและสถานทีแ่หลง่ก าเนดิ 

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึศลิปะและวัฒนธรรม ประวตัศิาสตรข์องชาวตนูเิซยี ตัง้แตส่มยัยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์

จนถงึยคุของพวินกิ ชาวนครคารเ์ธจ สูย่คุโรมนั และจากยคุโรมนั สูย่คุของครสิเตยีนไบเซนไทน ์จนถงึ

ยคุอสิลาม เป็นพพิธิภณัฑท์ีส่ามารถบง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึสภาวะของการใชช้วีติและความเป็นอยูใ่นยคุ

สมยันัน้ ๆ เป็นอยา่งด ีและเป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมโบราณวัตถุจากยคุกอ่นประวตัศิาสตรเ์รือ่ยมาจนถงึยคุ

รว่มสมยั อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีเ่กบ็สะสมชิน้งานประดบัโมเสกทีใ่หญท่ีส่ดุ สมบรูณ์ทีส่ดุ และสวยงามทีส่ดุ

ในโลก 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีทีพ่พิธิภณัฑบ์าโด (Bardo Museum) ปิด ทางบรษัิทจะพาคณะทัวรท์กุทา่นเขา้ชมที ่

พพิธิภณัฑเ์อล เจม (El Jem) แทน 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถิน่  

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคารเ์ธจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล เมอืงตนูสิ 

16.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR1400 

23.25 น. เดนิทางถงึ กรงุโดฮา เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
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วนัทีส่บิ โดฮา-กรงุเทพฯ 

 

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่“QR836  

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่ 

 การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ 

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น (07-16 เมษายน 2566)** 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

99,900.- 

105,900.- 

15,000.- 

  

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่ตลุาคม 2565 ) 

 

การจองทวัร ์  

  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000 บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หาก

ทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

กรณีจองทวัรร์าคาโปรโมช ัน่ 

** ส าหรบัราคาทวัรโ์ปรโมช ัน่จองแลว้ ทา่นไมส่ามารถท าการยกเลกิทวัรไ์ด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการคนื

เงนิ 

ทกุกรณี  เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการยนืยนักรุป๊ทวัรด์งักลา่วลว่งหนา้ซึง่เป็นราคาโปรโมช ัน่ 

ยกเวน้กรณีกรุป๊ทวัรน์ ัน้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้7 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัจะด าเนนิการคนืเงนิตาม 

คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้ ** 
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คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-โดฮา-ตนูสิ-โดฮา-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ประเทศตนูเีซยี) ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ วันละ 5 ยโูร ตอ่ทา่น ตอ่วัน รวม 8 วัน คดิเป็น 40 ยโูร 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย วันละ 3 ยโูร ตอ่ทา่น ตอ่วัน รวม 10 วัน คดิเป็น 30 ยโูร หรอืขึน้อยูก่บัความพงึ

พอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ 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  คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่วซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่

เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่ง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ตอ้งการันตี มัดจ ากับทางสาย

การบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจ

ขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน  หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 
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  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

กรณียกเลกิ 

(ยกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่คา่

ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

(ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไป

ยงัสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ 

ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตัดสนิใจ

ของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆ บรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ :  

เอกสารประกอบการขอวซี่า  

- 1หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีม่อีายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่อ

อายุก่อนน าส่ง และแผ่นตดิวซีา่คงเหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ (ส าหรับทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ขอความกรณุา แนบ

มาดว้ย เพือ่อา้งองิกบัทางสถานทตู) 

- รูปถ่ายส ีพืน้หลังสขีาวเท่านัน้ ขนาด 2 นิว้ 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พจิารณารูปทีถ่่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบยีนบา้นอย่างละ 1 ใบ 

- ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านัน้) 

 

 

*** สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ 

เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย *** 

 

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 หรือคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื 
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ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง 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 

หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่  หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น
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การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ 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 บรษัิทฯจะถอืวา่ลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

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 

 


