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Code: IH14-TUN+LBY+DZA-15TK-Nov2023-Jan2024-229-235-A230313 

 

15 วนั ตนูเีซยี – ลเิบยี – แอลจเีรยี  

(สมัผสัเมอืงมรดกโลก ตามแนวเทอืกเขาแอตลาส และทะเลทรายซาฮารา่) 

 

 

พฤศจกิายน 2566 – มนีาคม 2567 

ราคา 229,900 บาท 

ตนูสิ – ซดิ ิบรูไ์ซด ์–ไครอูาน –  เอล เจม – แมทมาทา - สฟกัซ ์– โมนาสเตยีร ์– คารเ์ธจ 

 ลเิบยี – ตรโิปล ี– แลปตสิ แมกนา – ซาบาธาร ์– แอลเจยีร ์– ทปิาชา – เบน ีฮมัหมดั – เซตฟิ  

 เจมลีา – ทมิกาด – บตันา – อลิ มลิลา – กเูอลมา – อนันาบา – สกกิดา – ทดิดสิ  

 

ราคาทวัร ์229,900 บาท : 10-24 พ.ย.66 / 4-18 ธ.ค. 66 / 19 ม.ค. -  2 ก.พ. 67 

ราคาทวัร ์235,900 บาท : 30 ธ.ค. 66 – 13 ม.ค. 67 

15 วนั ตนูเีซยี – ลเิบยี – แอลจเีรยี  

(สมัผสัเมอืงมรดกโลก ตามแนวเทอืกเขาแอตลาส และทะเลทรายซาฮารา่) 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพมหานคร – อสิตนับลู  

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.55 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรเคยีรโ์ดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุเคยีร ์
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วนัทีส่อง อสิตนับลู – ตนูสิ – ซดิบิรูไ์ซด ์   

 

05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ (กระเป๋าเชคทร ูไปยังสนามบนิตนูสิ)  

09.00 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู สูส่นามบนิตูนสิ โดยเทีย่วบนิ TK 661 บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง) 

10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิตนูสิ ประเทศตนูเีซยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง (Sidi Bou Said) ซดิ ิบซูาอคิ  

 หมู่บา้นสฟ้ีาขาว สามารถเดนิส ารวจหมู่บา้นผ่านไปตามถนนทีปู่ลาดดว้ยหนิกอ้นโตลัดเลาะขึน้สู่จุดชมววิ

ทวิทัศนท์ีง่ดงามของทะเลสมีรกตและชายหาดทางตอนใตข้องอา่วตนูสิ  

 

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซสู (Sousse) (ระยะทางประมาณ 152 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Iberostar Sousse Hotel***** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ไครอูาน – เอลเจม – แมทมาทา  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไครูอาน (Kairouan) หรอืคารวาน (ระยะทางประมาณ 52 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.)  

อดตีเมอืงหลวง ของแม็กหเ์ร็บ เป็นเมอืงหลวงทางวัฒนธรรมอสิลามทีไ่ดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารยเูนสโก เป็นเมอืงทีก่อ่ตัง้โดยชาวอาหรับราวปี ค.ศ.670 ในรัชสมัยของพระเจา้กาหลบิ มวู ิ

ยา และไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางในการสอนศาสนา อสิลามและคัมภรี ์กรุอาน เป็นเมอืงศักดิส์ทิธิ ์ล าดับที ่

4 รองจากเมอืง เม็กกะ, เมอืงเมดน่ิา และเมอืงคฟูา และเมอืงไครวน ไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงแหง่ 

50 มสัยดิ มสี าคัญทางศาสนในแถบอฟัรกิาเหนอื และยงัเป็นศนูยก์ลางของพรมทอทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ

และเกา่แก่ทีส่ดุในตูนีเซยี มเีอกลักษณ์ในเรือ่งศลิปะการใชเ้รขาคณิตเบอรบ์อรใ์นการออกแบบพรมทีม่ี

ความเป็นเลศิ และไดส้รา้งความภาคภมูใิจใหก้บัชา่งทอพรมของเมอืงเป็นอยา่งมาก  

 

น าทา่นชมสเุหรา่ใหญ ่(The Great Mosque) หรอื สเุหรา่ซดิ ีอกับาร ์(Mosque of Sidi Okba)  

สเุหรา่ขนาดใหญท่ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปีแอฟรกิาเหนอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานสรา้งโดยการใช ้

หนิจากวหิารของโรมัน และโบสถไ์บเซนไทน์  โดยภายในแบง่ออกเป็นสว่นๆ อาท ิหอ้งสวดมนต ์หอ้ง

เก็บน ้า หอคอยทีม่อีายมุากกวา่พันปี อกีทัง้ยงัมลีานกวา้งเกอืบเทา่สนามฟตุบอล  

 

ชมสเุหรา่ ชดิ ีซาฮาบ (Mosque of the Barber)  

ทีฝั่งศพของ อาบ ูชมัมาเอล บาลาว ีผูต้ดิตาม นปีโมฮมัหมดั ศาสดาของศาสนาอสิลาม ซึง่ถูกสังหารใน

สงครามนอกเมอืงไครูอาน เชือ่ว่าสถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บเสน้เครา 3 เสน้ของ พระนบโีมฮัมหมัด ซึง่ 

อาบ ูชมัมา เอล บาลาว ีเก็บตดิตัวไวต้ลอดเวลาเมือ่ครัง้ยงัมชีวีติอยู ่ถอืเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิใ์นการจารกึ

แสวงบญุของชาวมสุลมิ  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เอล เยม (El Jem) (ระยะทางประมาณ 70 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

เมอืงเล็กๆทางตะวันออกของประเทศ อดตีเมอืงโรมันหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุในทวปีแอฟรกิาต่อจาก

คารเ์ธจ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเขา้ชมโคลอสเซยีม Amphitheatre  

ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 230 หรอืกลางศตวรรษที ่3 โคลอสเซีย่มทีใ่หญ่โตพอๆ กับโคลอสเซีย่มใน กรุง

โรม มคีวามกวา้ง 122 เมตร ยาว 148 เมตร สูง 35 เมตร สามารถจุผูช้มไดถ้งึ 35,000 คน ไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1979  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืง แมทมาทา (Matmata) (ระยะทางประมาณ 277 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.15 ชม.) 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sun Palm Hotel or Trait-d union Matmata**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ แมทมาทา – สฟกัซ ์– โมนาสเตยีร ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นชมเมอืงแมทมาทา  

เมืองขนาดเล็กที่มีชาวเบอร์เบอร์อาศัยอยู่บางส่วนในถิ่นที่อยู่อาศัยโครงสรา้งใตด้ินแบบดั ้งเดิม 

(Troglodyte) คอืการขดุหลุมขนาดใหญ่เป็นปล่องลกึลงไปในพืน้ดนิและหนิราว 5 – 10 เมตร จนเกดิ

เป็นลานกวา้ง จากนัน้ขดุเจาะตามแนวก าแพงปลอ่งเป็นโพรงถ ้าเพือ่ใชเ้ป็นหอ้งพัก และหอ้งต่างๆ โดยมี

ทางเดนิแคบๆ เชือ่มตอ่กนั มบีนัไดทอดเทยีบเพือ่ลงไปสูล่านบา้นหลมุ  
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น าทา่นชม เมอืงแมทมาทา  

เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในเรือ่งผูค้นสรา้งบา้นลงไปใตด้นิ หรอื บา้นหลุม (Troglodte house) และยังเป็น

สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรฟ์อรม์ใหญ่ STAR WAR ภาค 1 โดยใชโ้รงแรมเป็นฉากทีอ่ยูข่องอนาคนิ 

สกายวอคเกอร ์ลักษณะพเิศษของเมอืงนีค้อืการสรา้งทีอ่ยูใ่ตพ้ืน้ดนิ พวกเบอรเ์บอรซ์ ึง่เป็นคนพืน้เมอืงจะ

ขดุหลมุลกึลงไปเป็นปลอ่งโลง่ตรงกลาง แลว้เจาะหอ้งเป็นทีอ่ยูอ่าศัย  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสฟักซ ์(Sfax) (ระยะทางประมาณ 216 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  

สฟักซ ์หรอื เศาะฟากสิ เป็นเมอืงทา่ทางทะเล บนฝ่ังดา้นเหนอืของอา่วกาแบ็ส สง่แรฟ่อสเฟต ผลไม ้

ฟองน ้า และน ้ามันมะกอกเป็นสนิคา้ออก เมอืงกอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 849 ในครสิตศ์ตวรรษที ่12 พวกนอรม์ัน

เขา้ยดึครอง ในครสิตศ์ตวรรษที่ 16 ตกเป็นของสเปน ต่อมากลายเป็นที่มั่นของโจรสลัด ฝร่ังเศสเขา้

โจมตใีน ค.ศ. 1881 และเป็นฐานทีม่ัน่ของฝ่ายอกัษะในสงครามโลกครัง้ทีส่อง  

 

น าทา่นเทีย่วถา่ยรปูกบัก าแพงเมอืงเกา่ (Medina Sfax)  

สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่14 ซึง่เป็นก าแพงเขา้สูเ่มอืง รูจั้กในนาม Bab Diwan และยังคงสมบรูณ์ตัง้

ตะหงา่นจนปัจจบุนั  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิเลน่ในเมอืงสฟักซ ์ซึง่นับเป็นเมอืงเกา่อกีแหง่ของตนูเีซยี 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงโมนาสตรี ์(Monastri) (ระยะทางประมาณ 134 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม.)  

หรอืทีรู่จ้ักกันในนามมสีตรี ์ เมอืงบนชายฝ่ังตอนกลางของตูนเิซยี ซึง่เดมิเป็นท่าเรอืประมง ปัจจุบันเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม ชมป้อมปราการทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและส าคัญทีส่ดุทีส่รา้งขึน้โดยชาวอาหรับตัง้อยู่

บนชายฝ่ังของทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนในเมอืงโมนาสตรี ์ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Regency Monastir**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  โมนาสเตยีร ์– คารเ์ธจ - ตนูสิ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคารเ์ธจ (Carthage) (ระยะทางประมาณ 134 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชม.)  

นครคารเ์ธจโบราณ (Carthage) มทีีต่ัง้ในบรเิวณเมอืงตูนสิ ประเทศตูนีเซยีในปัจจุบัน กอ่ตัง้ในปีที ่814 

กอ่นครสิตกาล โดยในตอนแรกเป็นส่วนหนึง่ในอาณาจักรของชาวฟินีเชยีทีม่ศีูนยก์ลางอยู่ทีเ่มอืงไทร ์

(ประเทศเลบานอนในปัจจุบัน) ชาวคารเ์ธจมคีวามช านาญดา้นการคา้ มสีนิคา้สง่ออกอยา่ง แร่เงนิ ดบีกุ 

และทองแดง และดว้ยท าเลทีต่ัง้ทีด่จีงึท าใหค้ารเ์ธจเจรญิรุ่งเรอืงอย่างรวดเร็ว จนในราวปี 650 ก่อน

ครสิตกาลไดแ้ยกออกมาเป็นอาณาจักรอสิระ การคา้ขายของคารเ์ธจเจรญิสดุขดีในราวกลางศตวรรษที ่5 

กอ่นครสิตกาล โดยไดท้ าการคา้ขายกบัโรมนั ตอนใตข้องทวปีแอฟรกิา เมอืงไทร ์และยงัสามารถเดนิเรอื

คา้ขายไปไดถ้งึเกาะอังกฤษ สว่นดา้นการทหาร พวกเขาขยายดนิแดนทัง้ในฝ่ังตะวันตกของเกาะซซิลิ ี

เกาะซาดเินยี เกาะบาเลอารคิ และทางตอนใตข้องสเปน การปกครองของคารเ์ธจเริม่เขา้สูข่าลงในราวปี 

480 ก่อนครสิตกาล เนื่องจากกษัตรยิท์ีอ่่อนแอ จนเปลีย่นเป็นสาธารณรัฐในปี 308 ก่อนครศิตกาล 

หลังจากนัน้ก็มสีงครามอกีหลายครัง้ ท าใหอ้อ่นแอลงเรือ่ยๆ ครัง้ทีส่ าคัญคอืสงครามพวินคิทัง้สามครัง้กบั

ชาวโรมนั ซึง่ครัง้สดุทา้ยสง่ผลใหค้ารเ์ธจถงึขึน้ลม่สลายลงในทีส่ดุ  

 

น าทา่นชมเมอืงโบราณทีเ่หลอืรอ่งรอยคอ่นขา้งนอ้ยเนือ่งจากถกูท าลายลงอยา่งราบคาบ  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูก่รงุตนูสิ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 
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บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑบ์ารโ์ด (Bardo Museum)     

สถานทีซ่ ึง่รวบรวมรอ่งรอยในอดตีทัง้หมดของตนูเีซยี ซึง่เคยเป็นพระราชวังเกา่ของเจา้ผูค้รองตูนสิในยคุฮสุ

เซน็ (ศตวรรษที ่18 – 19) ซึง่เก็บประวัตศิาสตรอ์ารยธรรมโลกไวต้ง้แตห่นา้แรก โดยเนน้ทีย่คุโรมัน รุ่งเรอืง

ตน้ครสิกาล ผ่านยคุครสิเตยีนแห่งไบแซนไทน์ ต่อเนื่องถงึยคุอสิลามในราวศตวรรษที ่13 เป็นตน้มา สิง่ที่

น่าสนใจเห็นจะเป็นโมเสกประดับพื้นประดับผนังที่จ าลองมาจากบา้นคหบดีเก่าซึง่ขุดคน้มาไดจ้ากทั่ว

ประเทศ มคีวามงามอลังการถูกชืน่ชมว่าสวยงามกว่า พพิธิภัณฑซ์ึง่แสดงศลิปวัฒนธรรมของโรมันไหนๆ 

ทัง้ส ิน้ ซึง่เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายปักดิน้เงนิทองแบบอาหรับและเครือ่งเงนิซึง่สวยงามมาก พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้

ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น พพิธิภณัฑท์ีแ่สดงโมเสกทีด่ทีีส่ดุ สมบรูณ์ทีส่ดุ และสวยทีส่ดุในโลก  

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี 

 

18.30 น. น าทา่นเชคอนิสนามบนิตนูสิ 

21.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิตนูสิ สูส่นามบนิมสิรูาตา ประเทศลเิบยี 

23.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิมสิราตา ประเทศลเิบยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

(เทีย่วบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ อนัเนือ่งมาจากสายการ

บนิ หรอื เพือ่ประโยชนใ์นการท าวซีา่เขา้ประเทศลเิบยี) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Al Massa Hotel Misurata**** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่ก ลเิบยี – เมอืงมรดกโลกเลปตสิ เมกนา – ตรโิปล ี  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเลปตสิ เมกนา (Leptis Megna) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.15 ชัว่โมง)  

เมอืงโบราณตัง้อยูท่างตะวันออกของกรงุตรโิปล ีถกูขนามนามวา่เป็น อาณาจักรโรมนัทีม่ชี ือ่เสยีงและงดงาม

มากทีส่ดุในแอฟรกิา ซึง่ปัจจุบันยังคงสภาพสวยงามรุ่งโรจน์ เพราะอาณาจักรถูกสรา้งดว้ยหนิปนู จงึทนต่อ

การเกดิแผ่นดนิไหวนับครัง้ไม่ถว้น นอกจากความงดงามแลว้ จุดเด่นยังอยู่ที่ผังเมอืงซึง่ถูกจัดวางอย่าง

เหมาะสม ไมว่า่จะเป็นถนน อาคารตา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิของ อาณาจักร เลปตสิ เมกนา ในชว่ง ปี 

111 กอ่นครสิตก์าล จนถงึชว่งทีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุ ปี ค.ศ. 211 โดยกษัตรยิ ์Septimus Severus ต่อมาอาณาจักร

เริม่เสือ่มสลายลงในชว่งศตวรรษที ่4 จนกระทั่งถกูคน้พบอกีครัง้โดยนักโบราณคดชีาวยโุรป และยงัคงสภาพ

สมบรูณ์ไวอ้ยา่งชดัเจน ยเูนสโกจงึประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982  

 

น าทา่นชมความสวยงามของเมอืงโบราณแห่งอาณาจักรโรมัน แอฟรกิา เลปตสิเมกนา อสิระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพสวยงามไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงตรโิปล ี(Tripoli) (ระยะทาง 122 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.45 ชัว่โมง)    

เมอืงใหญ่ทีสุ่ดและเป็นเมอืงหลวงของลเิบยี บางครัง้จะเรยีกว่าตรโิปลตีะวันตก เพือ่ใหต้่างจากตรโิปลใีน

เลบานอน ตริโปลีก่อตั ้งขึ้นในศตวรรษที่ 7โดยชาวฟินีเซียนซึ่งตั ้งชื่อใหแ้ก่ลิบ ิโก - เบอร์เบอร์ว่า 

Oyat กอ่นทีจ่ะตกอยูใ่นมอืของผูป้กครองชาวกรกีของ Cyrenaica  เนื่องจากประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของ

เมอืงจงึมสีถานทีส่ าคัญทางโบราณคดหีลายแหง่ในตรโิปล ี 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5_(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99)
https://hmong.in.th/wiki/7th_century_BC
https://hmong.in.th/wiki/Phoenicia
https://hmong.in.th/wiki/Libyco-Berber
https://hmong.in.th/wiki/Cyrenaica
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 น าท่านเทีย่วชมเมอืงตรโิปลใีนเขตเมอืงสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่20 ซึง่ไดอ้ทิธพิลมาจากสถาปัตยกรรม

แบบอติาเลยีน น าทา่นเทีย่วชมเมอืงและเก็บภาพความสวยงามของเมอืงตรโิปลี 

  

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Radisson Blu Hotel Tripoli **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1)  

 

วนัทีเ่จ็ด ตรโิปล ี - เมอืงโบราณ ซาบราทา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาบราทา (Sabratha) ระยะทาง 77 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง  

เมอืงมรดกโลกอกีแหง่หนึง่ของประเทศลเิบยี เป็นเมอืงโรมนัโบราณทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์และสวยงาม โดย

องคก์ารยเูนสโกได ้ประกาศใหเ้มอืงซาบราทา เป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1982 คาดว่าเมอืงแห่งนี้สรา้งขึน้ใน

ยคุเดยีวกบัการสรา้งเมอืงเลปตสิ เมกนา และคาดการณ์ว่าท่าเรอืแห่งเมอืงซาบราทา น่าจะสรา้งขึน้ 500 ปี 

กอ่นครสิตกาล โดยชาวฟีนีเซยีน ซึง่เป็นชนพืน้เมอืงทอ้งถิน่ทีไ่ดเ้ขา้มาตัง้ถิน่ฐานในเมอืงนี้ น าท่านเขา้ชม

ความสวยงามของเมอืงโบราณซาบราทา  

 

อสิระใหท้า่นไดไ้ดเ้ก็บภาพและความสวยงามของเมอืงโบราณแหง่นี้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงตรโิปล ีระหวา่งทางทา่นไดจ้ะไดเ้พลดิเพลนิกบัทัศนยีภาพสองขา้งทางระหวา่ง

ดนิแดนแหง่ทะเลทรายและผนืน ้าทะเล  
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  จากนัน้น าทา่นชมสสุานแหง่สงครามโลกครัง้ที ่2 (Tripoli’s II WW Cemetery)  

  ภายในบรเิวณนีเ้ป็นทีต่ัง้ของโบสถค์รสิตโ์บราณ  

 

  จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงตรโิปล ีในเขตเมอืงใหม ่ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Radisson Blu Hotel Tripoli **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

 

 

วนัทีแ่ปด ตรโิปล ี - แอลเจยีร ์(ประเทศแอลจเีรยี) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเทีย่วชมเขตเมอืงเกา่เมดนิา (Medina) แหง่ตรโิปล ี 

อนัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรม์ากมาย ไมว่่าจะเป็น Funduq al Zahar ซึง่เรยีกไดว้่าเป็น

ย่านการคา้ในอดีตแห่งเมอืงตรโิปล ีจากนัน้น าท่านชมหอนาฬกิาโบราณ (Clock Tower) และอาคาร

สถาปัตยกรรมโบราณสไตลอ์อตโตมัน, ประตูชยัมาคัส ออเรเรยีส (Arch of Marcus Aurelius), สเุหร่า

โบราณ รวมถงึตลาดซกุ อนัเป็นทีจั่บจา่ยซือ้ของ ของชาวลเิบยี จากนัน้น าทา่นชมโบสถซ์านตามาเรยี โบสถ์

ศาสนาครสิตท์ีส่รา้งขึน้ใสมยัศควรรษที ่18 



Page 11 of 26 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

16.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิกรงุลเิบยี สูส่นามบนิเมอืงแอลจเีรยี (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิทีต่นูเีซยี) 

  อสิระอาหารค ่าในสามบนิตามอธัยาศัย 

19.50 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิตนูสิ สูส่นามบนิแอลเจยีร ์ 

21.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิแอลเจยีร ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Belvedere Hotel / M Zab Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีเ่กา้ แอลเจยีร ์– เมอืงมรดกโลกคาชบาห ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงแอลเจยีร ์(Algiers)  

 เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศแอลจเีรยี และเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 2 ในภมูภิาคมา

เกร็บ  

 

 น าทา่นเดนิทางสูม่หาวหิารนอรท์เธอดาม (Basilique Nortre Dame d Frique)  

 มหาวหิารคาทอลกิทีส่ าคญัมากในเมอืงแอลเจยีร ์สรา้งขึน้ในปี 1846 – 1866 ในศลิปะแบบไบเซนไทล ์และ

เชือ่วา่เป็นมหาวหิารทีส่รา้งรับกบัมหาวหิารนอรท์เธอดาม เดอลาการด์ ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงมารก์เซยอ์กีดว้ย  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1


Page 12 of 26 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูอ่นุสาวรยี ์Memorial du Martyr  

สรา้งขึน้ในปี 1982 เพือ่เฉลมิฉลองการไดเ้อกราชครบ 20 ปีของแอลจเีรยีจากฝร่ังเศส รูปทรงคลา้ยใบ

ปาลม์สามใบครอบเปลวเพลงิไว ้โดยแต่ละดา้นจะมรีูปปั้นของทหารผูเ้สยีสละในการต่อสูเ่พือ่อสิรภาพของ

ประเทศแอลจเีรยี อนุสาวรยีแ์ห่งนี้ตัง้อยู่บนยอดเขาท าใหส้ามารถมองเห็นววิเมอืงแอลเจยีรไ์ดจ้ากมุมสูง 

นับเป็นอกีจุดชมววิทีส่วยแห่งหนึง่ของเมอืง บรรยากาศของจัตุรัสกลางเมอืงเกา่ Martyr’s Square ซึง่ราย

ลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตกรรมทีม่กีลิน่อายของสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส 

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวังเรส (Palais of Rais) หรอื Bastion 23  

อนุสรณ์สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรข์องแอลจเีรยี ภายในประกอบดว้ยพระราชวัง 3 หลัง และบา้นอกี 6 

หลัง ตกแต่งสวยงาม พระราชวังหลักตกแต่งดว้ยกระเบือ้งสีฟ้าขาว ส่วนอีกหลัง โทนสีน ้าตาลเหลือง 

ภายนอกดูเหมือนเป็นวังรูปแบบธรรมดา แต่ภายในเรียกไดว้่าตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามตระการตายิ่ง 

พระราชวังนี้สรา้งขึน้ในปี 1576 ทางตอนล่างของเมอืงคาชบาห ์(Lower Cashbah) ในปี 1909 พระราชวัง

แหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมอนัล ้าคา่ในรปูแบบบา้นสไตลม์วัรชิ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นชมเมอืงคาชบาห ์(Casbah)  

เมอืงที่ไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1991 เมอืงนี้ไดรั้บการอนุรักษ์และ

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการสรา้งเมอืงศนูยก์ลางมาเกร็บขึน้ โดยลักษณะโดดเดน่ในการวางผังเมอืงทีท่างตะวันตก

จรดทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเขา้มาในโซนซบัซาฮารา (Sub Sahara Africa) สันนษิฐานว่าโซนตดิกับ

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนนัน้เดมิมชีาวฟินเิซยีนไดเ้ขา้มาตัง้รกรากตัง้แต่ศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตกาล และมกีาร

สรา้งก าแพงลอ้มรอบในชว่งทีอ่อตโตมันเขา้มาครองอ านาจในชว่งศตวรรษที ่16 นับเป็นเมอืงหลวงที่มี

ประวัตศิาสตรย์าวนานยิง่  

 

จากนัน้น าทา่นชม Ketchaoua Mosque  

มัสยดิที่สรา้งขึน้สมัยออตโตมันเขา้ยดึครองดนิแดนแถบนี้ ซ ึง่มัสยดิแห่งนี้มีความพเิศษตรงที่ เป็นจุด

ศนูยก์ลางทีน่ าไปสูป่ระตทูัง้หา้ของเมอืง  

 

สมควรแกเ่วลาน าท่านแวะถา่ยรปูกบัอาคารไปรษณียก์ลางแหง่แอลเจยีร ์(La Grade Post d Alger)  

ทีท่ าการไปรษณียก์ลางของแอลเจยีร ์เป็นอาคารสวยงามทีส่รา้งขึน้ในปี 1910 และตัง้อยูใ่นแหล่งยา่นคาเฟ่ 

และ ถนนชอ้ปป้ิงแหง่กรงุแอลเจยีร ์ 

 

น าทา่นชมและเดนิเลน่สมัผัสบรรยากาศ บนถนนชอ้ปป้ิงและยา่นคาเฟ่กรงุแอลเจยีร ์
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว Belvedere Hotel / M Zab Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่บิ แอลเจยีร ์– เบน ีฮมัหมดั – มรดกโลกอลั ควอลา เบน ีฮมัหมดั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบยุรา (Bouira) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

เมอืงทางตอนเหนอืกลางของแอลจเีรยี เมอืงบยุราตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องเขตภเูขา Great Kabylie 

ใกลก้ับตน้น ้าของ Isser และ Soummam wadis แนวเทอืกเขาแอตลาส เป็นเมอืงทีม่ทีัศนียภาพทวิเขา

สวยงามเมือ่เทยีบกับเมอืงตอนกลางในเขตทะเลทราบซาฮารา เป็นเมอืงผ่านทีจ่ะน าท่านสู่เมอืงเบนี ฮัม

หมดั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเบนี ฮัมหมัด (Beni Hammad) (ระยะทาง 165 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง)  

 

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

ในอดตีเป็นป้อมปราการลอ้มรอบเมอืงหลวงแห่งแรกของราชวงศฮ์ัมมาดดิ สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่11 

ตัง้อยูใ่นบรเิวณเทอืกเขาฮอดนา ในระดับความสงู 1,418 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล เมอืงนี้มแีนวก าแพงยาว 

7 กโิลเมตร (4 ไมล)์ ภายในก าแพงมอีาคารพักอาศัยสีห่ลัง และมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุทีส่รา้งขึน้ในแอลจเีรยี

รองจากมนัซรูาห ์มกีารออกแบบคลา้ยกบัมสัยดิใหญแ่หง่ Kairouanโดยมหีอคอยสเุหรา่สงู 20 เมตร และใน

ปี 1980 ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซตฟิ (Setif) (ระยะทาง 110 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชัว่โมง)    

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Hotel Setif **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hmong.in.th/wiki/Mansoura,_Tlemcen
https://hmong.in.th/wiki/Grand_Mosque_of_Kairouan
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วนัทีส่บิเอ็ด  เซตฟิ – เจมลีา – บตันา – ทมิกาด  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ซตฟิ (Setif Museum)  

พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดเก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุล ้าค่าทีไ่ดจ้ากการขดุคน้พบในเมอืงโบราณเจมลีา (Djemila) 

ไมว่า่จะเป็นงานโมเสค หรอื รปูปัน้ตา่งๆ ขา้วของเครือ่งใชใ้นยคุโบราณ และอกีมากมาย  

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจมลีา (Djemila) (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง)  

เมอืงโบราณทีต่ัง้อยูบ่นทีส่งู 900 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล โดดเดน่ดว้ยลักษณะการออกแบบและการวางผัง

เมอืงของโรมันในสภาพแวดลอ้มแบบภูเขาสูง เมอืงนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงโรมันโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดใน

แอลจเีรยี เดมิเมอืงนี้คอื “เมอืงซคีูล” (Cuicul) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่1 สมัยจักรพรรดเินอรว์า เดมิ

บรเิวณนี้ใชเ้ป็นทีพั่กคา้งแรมของกองทหาร แต่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์จงึเริม่มกีารเพาะปลูก และมี

คนมาอาศัยมากขึน้ในชว่งศตวรรษที ่2 จนกลายเป็นเมอืง และรุ่งเรอืงสงุสดุในชว่งศตวรรษที ่4 มกีารสรา้ง

อาคารแบบโรมนั ทัง้โบสถ ์วหิาร ประตชูยั และ แอมฟิเธยีรเ์ตอร ์เมอืงนีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดก

โลกในปี 1980  

 

น าทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญข่องเมอืงโรมนัโบราณแหง่แอลจเีรยี  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทมิกาด (Timgad) ระยะทาง 170 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  
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น าทา่นชมเมอืงโบราณทมิกาด  

อาณาจักรโบราณหนึง่ในอาณานคิมของโรมัน ตัง้อยู่ในเทอืกเขา Aurès ณ ประเทศแอลจเีรยี เป็นเมอืง

เกา่แกท่ีเ่คยรุง่เรอืงมากในสมยั2,000 ปีทีแ่ลว้ โดยเมอืงมพีืน้ทีก่วา้งขวางส าหรับผูอ้ยูอ่าศัยกว่า 15,000 คน 

และเมอืงนี้ยังเป็นหนึง่ในตน้แบบการวางผังเมอืงแบบตารางอกีดว้ย ซึง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ในปี 1980 เมอืงโบราณทมิกาดยังมซีากปรักหักพังที่แสดงถงึความยิง่ใหญ่ของอาณาจักรสมัยก่อนไว ้

มากมาย ซึง่เมอืงทมิกาดก่อตัง้โดยจักพรรดทิราจัน (จักรพรรดไิตรยานุส) ผูไ้ดช้ ือ่ว่าเป็นจักรพรรดทิีด่แีละ

เกง่กาจทัง้ดา้นการปกครองและดา้นการทหารของโรมัน โดยเจตนาแรกตอ้งการสรา้งเป็นป้อมปราการเพือ่

ป้องกันชนเผ่าเบอรเ์บอร ์พลเมอืงสว่นใหญ่ก็คอืทหารทีไ่ดรั้บรางวัลจากการผ่านศกึน่ันเอง และผังเมอืงนี้

เป็นรูปทรงจัตุรัสมคีวามยาว 355 เมตรในทุกดา้น แต่ต่อมาประชากรไดเ้พิม่จ านวนมากขึน้ จงึไดแ้ผ่ขยาย

เมอืงเพิม่เตมิไป 4 เทา่ แตย่งัคงรปูทรงจัตรัุสไว ้ 

 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบตันา (Batna) (ระยะทาง 45 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Trajan Hotel *** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่บิสอง  บตันา – อลิ มลิลา – กเูอลมา – อนันาบา   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

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

หมูบ่า้นเล็กๆทีอ่ยูร่ะหวา่งการเดนิทางจากเมอืงบตันา เพือ่มุง่หนา้สูเ่มอืงกเูอลมา  

 

น าทา่นผอ่นคลายอริยิาบถ กบัการเดนิเลน่กบัภาพวธิชีวิติของชาวเมอืงอลิมลิลา ณ จัตรัุสใจกลางเมอืง  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงกเูอลลา (Guelma) (ระยะทาง 135 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงกเูอลมา (Guelma)  

อกีหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสียงในเรื่องของน ้าพุรอ้นและสปาที่ตัง้อยู่ในภาคตะวันออก-ของประเทศ

แอลจเีรยี นอกจากนี้ยังเป็นเมอืงแห่งการเกษตรกรรมทีถ่อืว่าเป็นหัวใจหลักของภมูิภาค ตัวเมอืงตัง้อยู่บน

ระดับความสูง 290 เมตร ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาอันกวา้งใหญ่ ยังถอืว่าเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญเมอืง

หนึง่ เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ของเขตอตุสาหกรรมต่างๆไมว่่าจะเป็น CYCMA ,โรงกลั่นน ้าตาล,เซรามกิ และอืน่ๆ

อกีเป็นจ านวนมาก  

 

น าทา่นชมน ้าพรุอ้นฮมัมมั เชลลาลา (Hammam Chellala)  

น ้าพรุอ้นขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูห่า่งจากตัวเมอืงกเูอลมา ไปประมาณ 15 กโิลเมตร เป็นน ้าพุรอ้นทีม่อีณุหภมูสิงู

กวา่ 97 องศาเซลเซยีส โดยน ้าพรุอ้นแหง่นีไ้ดถ้อืก าเนดิขึน้มานานนับพันปี น ้าพรุอ้นมลีักษณะเป็นเนนิทีเ่กดิ

จากการสะสมของหนิปูน มอีัตราการไหลของน ้าพุรอ้น คอื 1,650 ลติร ต่อ วนิาท ีจนกอ่เกดิเป็นน ้าตกอัน

งดงามทีไ่หลผา่นหนิปนูทีม่รีปูรา่งแปลกตาดว้ยสสีนัและรปูทรงทีม่คีวามสวยงามมากแหง่หนึง่  

 

จากนัน้น าทา่นชม โรงละครโรมนักเูอลมา (Theatre romain de Guelma)  

โรงละครโรมนัโบราณทีม่คีวามส าคัญทางดา้นประวัตศิาสตรข์องเมอืงกเูอลมา ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 201 แต่

หลังจากนัน้ไดม้กีารรือ้ถอนทัง้หมด และมกีารสรา้งขึน้มาใหมใ่นชว่งระหวา่งปี 1902 -1918  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงอันนาบา (Annaba) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sheraton Annaba Hotel***** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่บิสาม  อนันาบา – สกกิดา – ทดิดสิ – กงสต็์องตนี    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอนันาบา (Annaba)  

เมอืงใหญ่อันดับสามของแอลจเีรยี เป็นเมืองรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และมอีาคารสถาปัตยกรรมโบราณ

แบบยโุรป เนือ่งจากเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บความนยิมในยคุทีฝ่ร่ังเศสเขา้มายดึครอง  

 

น าทา่นชมเมอืงโบราณฮปิโป เรจอิสุ (Hippo Regius Ruins)  

เมอืงโบราณทีส่รา้งขึน้โดยชาวฟีนเีชยีน ตอ่มาในปี ค.ศ 46 ไดต้กเป็นอาณานคิมของจักรวรรดโิรมัน และอยู่

ภายใตก้ารปกครองของโรมนักวา่ 400 ปี เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางครสิตศ์าสนาในแอฟรกิาเหนอื และเรยีกได ้

วา่เป็นยคุรุง่เรอืงของศาสนาครสิตใ์นแถบแอฟรกิา หลังจากปี 430 เมอืงนีไ้ดถ้กูพวกเวนดาลยดึครองและได ้

ท าลายเมอืงเสยีหายหนักมาก แมใ้นชว่งศตวรรษที ่7 อาหรับไดเ้ขา้มายดึครองในดนิแดนแถบนี้ เห็นว่าไม่

สมควรบรูณะเมอืงนี ้จงึไดย้า้ยเมอืงและสรา้งขึน้มาใหม ่น่ันก็คอืเมอืงอนันาบาในปัจจบุนัน่ันเอง  

 

ไดเ้วลาน าทา่นชมโบสถเ์ซนตอ์อกสุทนิ (Basilique St. Augustin)  

โบสถ์ที่ตัง้ชือ่ตามนักบุญผูเ้ผยแพร่ครสิต์ศาสนาในช่วงที่ศาสนาครสิต์เรืองอ านาจในสมัยศตวรรษที่ 4 

ลักษณะโบสถค์ลา้ยกบัวหิาร Sacre Coeur แหง่ยอดเขมมงมารต์ ในกรงุปารสี  
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น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสกกิดา (Skikda) (ระยะทาง 114 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

เมอืงนีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญทางตอนเหนอืของกรงุกงสต็์องตนี ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมโบราณสถาน Rusicade ยคุโรมัน และ ซากเรอื ตลอดจน โรมันเธยีรเ์ตอรท์ีไ่ดช้ ือ่ว่าใหญ่

ทีส่ดุในแอลจเีรยี  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ ์Chateau Bengana Museum ทีซ่ ึง่จัดเก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุทีข่ดุ

พบในเมอืงสกกิดา และบรเิวณใกลเ้คยีง  

 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงทดิดสิ (Tiddis) (ระยะทาง 76 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)  

 

น าทา่นชมวลิลาซึง่ประดับตกแตง่ดว้ยโมเสก (Villa of Mosaic) ซึง่ยังคงสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรอืงและ

มัง่คั่งของเศรษฐโีรมนัในอดตี  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงกงสต็์องตนี (Constantine) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

นาท)ี  

เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเมอืงหนึง่ในทวปีแอฟรกิา มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากกรุงแอลเจยีร์

และเมอืงออราน ตัง้อยูท่างทศิเหนอื-ตะวันออกของประเทศ สรา้งขึน้โดยชาวอาหรับ เมือ่ประมาณ 2,500 ปี
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มาแลว้ มลีักษณะเป็นเมอืงป้อมปราการบนโขดหนิสงูกว่า 240 เมตร เหนือหุบเขาล าน ้าเบือ้งล่าง มกี าแพง

และประตเูมอืงสรา้งในสมยักลาง รวมทัง้ซากเมอืงโรมันในบรเิวณใกลเ้คยีง กงสต์องตนิเคยเป็นเมอืงหลวง

ของราชวงศ ์นูมเิดยีเมือ่ประมาณ 2 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช ต่อมาจักรพรรดคิอนสแตนตนิ มหาราชจักรพรรดิ

ของโรมนัไดบ้รูณะขึน้ใหมใ่นปีครสิตศ์ักราช 313 ตอ่มาฝร่ังเศสยดึครองไวใ้นปีครสิตศ์ักราช 1837  

 

น าทา่นชมสะพานทางเดนิ เมลลา่ สลมิาเนห ์(Footbridge of Mellah Slimane)   

เดนิขา้มชอ่งแคบทีดู่น่าหวาดเสยีวและตืน่เตน้ ซึง่ท่านจะไดเ้ห็นทวิทัศน์ของโตรกผาและบา้นทีส่รา้งอยูใ่น

หุบเขา ในเวลาเดยีวกันท่านจะสามารถมองเห็นสะพาน Bab El Kantara อันเก่าแก่ และสะพาน Sidi 

Rached Viaduct อนัสงา่งามจากจดุชมววิบนสะพาน  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Protea Constantine Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่บิสี ่ กงสต็์องตนี – อสิตนับลู  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิซอรต์าร ์(National Museum of Cirta)  

ทีเ่ก็บรวบรวมโบราณวัตถทุีม่คีา่กวา่  7,000 ชิน้ ทัง้ภาพเขยีน และหลักฐานทางประวัตศิาสตรย์อ้นหลังไปถงึ

ยคุกอ่นประวัตศิาสตร,์ สมยัโรมนั, ยคุพนูคิ, ยคุอสิลาม และยคุอาณานคิมฝร่ังเศส พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ เปิดตัว

ขึน้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1931 ภายใตช้ือ่ “Gustave Mercier Museum” (ซึง่ตัง้ชือ่ตามเลขาธกิารทั่วไปของ

สมาคมโบราณคด)ี จนวันที ่5 กรกฎาคม 1975 ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Cirta ซึง่เป็นชือ่โบราณของเมอืงกงสต็์อง

ตนิ และในปี 1986 ไดรั้บการยกระดับเป็นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาต ิและเปลีย่นชือ่เป็นพพิธิภัณฑแ์ห่งชาต ิ

เซอรต์าร ์ 

 

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

ผูป้กครองออตโตมันคนสดุทา้ยของกงสต็์องตนิจาก ค.ศ. 1826 ถงึ ค.ศ. 1848 เป็นหนึง่ในอาคารยคุออต

โตมันทีด่ทีีส่ดุในแอลจเีรยี เป็นอาคารขนาดใหญ่ และสรา้งยังไมเ่สร็จสมบรูณ์กอ่นถูกยดึครองโดยฝร่ังเศส

ในชว่งยคุลา่อาณานคิม และใชเ้ป็นโรงพยาบาลส าหรับกองทหารฝร่ังเศส  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าทา่นชมสะพานแขวน ซดิ ีเอ็มซดิ (Sidi M’Cid Bridge)  

สะพานแขวนทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงู 175 เมตร ยาว 164 เมตร ขา้มแมน่ ้า Rhummel ในเมอืงกงสต็์อง

ตนิ เปิดใชง้านในเดอืนเมษายน ปีค.ศ. 1912 จนถงึปีค.ศ. 1929 สะพานนี้ถูกออกแบบโดยวศิวกรชาว

ฝร่ังเศส Ferdinand Arnodin เพือ่เชือ่มโยง Casbah ไปยังเนนิเขา Sidi M’Cid สะพานดังกล่าวไดรั้บการ

บรูณะในปีค.ศ. 2000 

  

 

 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกงสต็์องตนี เพือ่เชคอนิ  

17.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK1412 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.10 ชัว่โมง)  

 สายการบนิบรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 

22.05 น. เดนิทางมาถงึนครอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่บิหา้ อสิตนับลู - กรงุเทพมหานคร 

 

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

อาหารค า่และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

14.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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15 วนั ตนูเีซยี – ลเิบยี – แอลจเีรยี  

(สมัผสัเมอืงมรดกโลก ตามแนวเทอืกเขาแอตลาส และทะเลทรายซาฮารา่) 

ราคาทวัร ์229,900 บาท : 10-24 พ.ย.66 / 4-18 ธ.ค. 66 / 19 ม.ค. -  2 ก.พ. 67 

ราคาทวัร ์235,900 บาท : 30 ธ.ค. 66 – 13 ม.ค. 67 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  พ.ย.66 - ม.ค. 67 ปีใหม ่2567 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่ 1 

ทา่น  

229,900 235,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 35,000 40,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์TK เทา่นัน้ เริม่ตน้ทีท่า่น

ละ (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

110,000 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่12/2/2023) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK และ อืน่ๆ (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 กก.) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 1,500,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศตา่งๆ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

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

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเสน้ทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



Page 23 of 26 

 

 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง หรอืไปจา่ยทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั 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 วัน) 

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

(สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทวัร ์+ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท  

(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้

จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงนิ) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใช ้

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 หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 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 ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 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 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจั้ดท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ขอสงวนสทิธิก์าร

ชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

  



Page 26 of 26 

 

 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดินทางตามเงือ่นไขทา้ย

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 บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


