ี 10 ว ัน
แกรนด์ตน
ู เี ซย
ราคาเริ่มต้นที่.......

67,900.

-

ตูนิเซีย สัมผัสอารยะธรรมคาร์เธจโบราณ ประเทศตูนิเซีย ประเทศอาหรับมุสลิมที่ต้ งั อยูใ่ นแอฟริ กาเหนือ ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวคุณภาพ
ซึ่งมีท้งั ชายหาด ทะเลทราย อีกทั้งเมืองเก่าในยุคโรมัน ถือได้ว่ายังสมบูรณ์มากที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดก
ของโลก ร่ วมสัมผัสกับเมืองน้อยสุ ดแสนคลาสสิ กและโรแมนติก ไปพร้อมๆกันกับเรา

เดือนกันยำยน
เดือนตุลำคม
เดือนธันวำคม

กำหนดวันเดินทำง
22 กันยำยน – 01 ตุลำคม 2561
20 - 29 ตุลำคม 2561
25 ธันวำคม 2561 – 03 มกรำคม 2562

67,900.67,900.72,900.-

วันบิน
วันที่สอง
วันทีสอง
วันที่เก้า
วันที่สิบ

เมือง
กรุงเทพฯ-โดฮา
โดฮา-ตูนิส
ตูนิส-โดฮา
โดฮา-กรุงเทพฯ

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ

23.00 น.

วันทีส่ อง
02.35 น.
05.30 น.
07.40 น.
เที่ยง
บ่าย

ตำรำงเทีย่ วบิน
เทีย่ วบิน
CODE

เวลำ

BKK-DOH

QR 837

02.35-05.30

DOH-TUN

QR 1399

07.40-12.15

TUN-DOH

QR 1400

16.00-23.50

DOH-BKK

QR 980

01.55-12.55

คณะพร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ณ อำคำรผู ้โดยสำรขำออก ชั้ น 4 ทำงเข้ำ ที่ 8 แถว Q
เคำน์เตอร์สำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกให้แก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสัมภาระ
กรุงโดฮำ-กรุงตูนิส-เมืองไครูอำน
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮำ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 837
เดินทางถึง กรุงโดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่กรุงตูนิส โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 1399
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึงกรุงตูนิส ประเทศตูนีเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
จากนั้นนาท่านชม เมืองเก่ำตูนิส (MEDINA OF TUNIS) ชมภาพย้อนกาลเวลา สู่เขตซึ่งผูค้ นยังสวม
ชุดยาวกรอมเท้าใส่หมวกทรงกลมสีแดงเข้ม นัง่ ดูดมอระกู่ จิบชาสะระแหน่ หรือกาแฟข้นเลื่องชื่อ
ผูค้ นเจรจาซื้ อขาย สินค้าเฉกเดียวกับที่บรรพบุรุษชาวอาหรับเคยทามานับร้อยปี ไม่ว่าจะเป็ นพรมทอ
มือ เครื่อง ทองเหลือง เครื่องหนัง เสื้ อผ้า จนถึงน้ าหอมและเครื่องเทศกลิ่นฉุนในเมดิน่า เสมือนกับ
ท่านเดินย้อนสู่กาลเวลา เพลิดเพลินเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่เมืองไครูอำน (Kairouan) ไครูน หรือคารวาน (Karwan) ในภาษาเปอร์เซีย เป็ น
อดีตเมืองหลวงของแม็กห์เร็บ (Maghreb) เป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมอิสลามที่ได้รบั การประกาศ
เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก นาท่านผ่านชม เมืองไครูอำน เคยเป็ นเมืองหลวงของมุสลิมมา
ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 7 เพราะตั้งอยู่บนเส้นทางคาราวานที่สาคัญ กระทัง่ ยุคช่วงศตวรรษที่ 13 จึงย้าย
เมืองหลวงไปที่ตนู ิ ส และปั จจุบนั เมืองเก่าไครูอาน ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก และเป็ นศูนย์กลางการค้างานฝี มือทอพรมขนสัตว์ที่สาคัญ นอกจากนี้ เมืองนี้ ได้รบั สมญา
2

คา่

นามว่า “CITY OF 50 MOSQUE” เมืองนี้ จัดได้ว่าเป็ นเมืองสาคัญทางศาสนาในแถบแอฟริกาเหนื อ
และมีความสาคัญเป็ นอันดับ 5 รองจากเมกกะ, เมดินา, เยรูซาเลม และ คูฟา จากนั้นชมอ่างเก็บน้ า
AGHLABITE ซึ่งสร้างโดยผูน้ าชาว Aghlabite ในยุคกลาง ซึ่งถือว่าเป็ นหลักฐานชิ้ นสาคัญด้าน
วิศวกรรมไฮโดรลิค ในยุคกลาง
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
เข้าที่พกั โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMINE KASBAH หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

“ไครูอำน – สบิทลำ – กำฟซำ – โทเซอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สุเหร่ำใหญ่ (THE GREAT MOSQUE) หรือที่รจู ้ กั อีกชื่อหนึ่ งว่า “สุเหร่ำซิดี อักบำร์”
(MOSQUE OF SIDI OKBA) ตั้งชื่อตามผูส้ ร้างคือ AKBAR IBN NAFFI สุเหร่าแห่งนี้ สร้างขึ้ นในปี
ค.ศ. 671 พร้อมกับการสร้างเมืองใหม่ในเวลานั้น โดยใช้หินจากวิหารของโรมันและโบสถ์ ไบเซนไทน์
ในสมัยก่อน ทาให้สุเหร่ามีสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโรมัน ฟิ นิ กซ์ และ อารบิก สุหร่าแห่งนี้ ได้ชื่อ
ว่าเป็ นสุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนื อ เป็ นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ งของ
โลกอิสลาม ลานกว้างกลางสุเหร่านั้นใหญ่โตเกือบเท่าขนาดสนามฟุตบอล และทาห้องเก็บน้ าไว้ขา้ ง
ใต้โดยภูมิปัญญาคนโบราณที่ล้าลึก ในส่วนโถงสวดมีขนาดใหญ่มาก และหอคอยของสุเหร่ายังคงตั้ง
ตระหง่านมากว่าหนึ่ งพันสามร้อยปี เป็ นต้นแบบของหอคอยสุเหร่าหรือมินาเรตในยุคต่อมา จากนั้น
นาท่านชมสุเหร่ำ ซิดี ซำฮำบ หรือ สุเหร่ำเบอร์เบอร์ (MOSQUE OF THE BARBER) อันเป็ นที่
ฝั งศพของ อาบู ซัมมา เอล บาลาวี (ABOU XAMMAA EL BALAOUI) ผูต้ ิดตาม นบีโมฮัมหมัด
ศาสดาของศาสนาอิสลาม ซึ่งถูกสังหารในสงครามนอกเมืองไครูอาน และเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ เป็ นที่
เก็บเส้นเครา 3 เส้นของท่านนบีโมฮัมหมัด ซึ่ง อาบู ซัมมา เอล บาลาวี เก็บติดตัวไว้ตลอดเวลาเมื่อ
ครั้งยังมีชีวิตอยู่ จึงถือเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ในการจารึกแสวงบุญของชาวมุสลิม
จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองสบีทลำ (SBEITLA) เมืองสบีทลา เป็ นมืองโรมันโบราณ และเมืองอารย
ธรรมเก่าแก่ของพิวนิ กที่บรรดาซากปรักของสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 7
ได้รบั การดูแลเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดในตูนีเซีย สบีทลา เป็ นเมืองที่เกรกอรี ผูป้ กครองเมืองได้
ประกาศอิสรภาพพ้นจากการอยูใ่ ต้อานาจของอาณาจักรคริสเตียนไบเซนไทน์ ยกตนเองขึ้ นเป็ น
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เที่ยง
บ่าย

คา่

จักรพรรดิ และสถาปนาสบีทลาขึ้ นเป็ นเมืองหลวงแทนคาร์เธจ ในปี ค.ศ. 646 หลังจากได้รบั การ
สนับสนุ นจากกองกาลังอาหรับมุสลิมตะวันออกอย่างลับมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 642 แต่ความฝั นสามารถ
บรรเจิดได้ไม่ถึงปี กองทัพของจักรพรรดิเกรกอรี่ ก็พ่ายแพ้และพระองค์ก็ถูกฆ่าตายในปี ค.ศ. 647
ถึงแม้กองกาลังอาหรับได้ทอดทิ้ งตูนิเซียให้โดดเดี่ยวนานกว่า 20 ปี แต่กระนั้นก็ได้จุดประกายการ
เริ่มต้นของการสิ้ นสุดของคริสเตียนในตูนีเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เมืองโรมันโบรำณซึ่งตั้งอยู่บนที่รำบนอกเขตเมืองใหม่ (Archaeological Park) เมือง
โรมันโบราณอีกแห่งของตูนีเซีย เดิมเคยเป็ นศูนย์กลางของชาวคริสเตียนในสมัยไบแซนไทน์ หลังจาก
นั้ นอาณาจักรก็ล่มสลายลงจากการบุกรุกของชาวอาหรับ เป็ นเมืองโรมันโบราณ และเมืองอารยะ
ธรรมเก่าแก่ของพิวนิ กที่บรรดาซากปรักของสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 7
และได้รับการดูแลเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดในตูนีเซีย สบิทลา เป็ นเมืองที่เกรกอรี ผูป้ กครองเมืองได้
ประกาศอิสระภาพ พ้นจากการอยู่ใต้อานาจของอาณาจักรคริสเตียนไบเซนไทน์ แล้วยกตนเองขึ้ นเป็ น
จักรพรรดิ์ พร้อมกับสถาปนาสบิทลาขึ้ นเป็ นเมืองหลวงแทนคาร์เธจ ในปี ค.ศ. 646 หลังจากได้รับ
การสนั บสนุ นจากกองกาลังอาหรับมุสลิ มตะวันออกอย่างลับๆ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 642 แต่ความฝั น
สามารถบรรเจิดได้ไม่ถึงปี กองทัพของจักรพรรดิเกรกอรี่ ก็พ่ายแพ้และพระองค์ก็ถูกฆ่าตายในปี ค.ศ.
647 ถึงแม้กองกาลังอาหรับได้ทอดทิ้ งตูนิเซียให้โดดเดี่ยวนานกว่า 20 ปี แต่กระนั้ นก็ได้จุดประกราย
การเริ่มต้นของการสิ้ นสุดของคริสเตียนในตูนีเซีย แล้วนาท่านชมสถานที่ซึ่งเป็ นแหล่งโบราณคดีในยุค
สมัยโรมัน ที่สามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกาลได้เป็ นอย่างดี จากซากปรักที่คงรูปทรง
หลงเหลื อให้เห็น ไม่ว่าจะเป็ นกาแพงซุม้ ประตู ป้ อมปราการ โรงละครกลางแจ้ง ฟอรัม่ ศาลากลาง
โบสถ์คริสเตียน อ่างในพิธีแบปติส หรือศีลจุ่ม ห้องอาบน้ า และอ่างอาบน้ าที่ปพู นด้
ื้ วยเซรามิกประดับ
ลวดลาย วิหารเทพ ตลาด และทางเดินที่ปลู าดรายเรียงด้วยก้อนหิ น เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองกำฟซำ (Gafsa) เมืองใหญ่ อนั ดับ 9 ของประเทศตูนิเซี ย เป็ นเมืองร่ วมสมัย
และเป็ นที่ต้งั ของสนามบินนานาชาติกาฟซา ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตร เป็ นศูนย์กลาง
ของเขตอุตสาหกรรมฟอสเฟตดะเจริด ในยุคสมัยของโรมันเป็ นที่รจู ้ กั กันในนามว่า คำปซำ (Capsa)
แล้วนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน หรือเก็บบันทึกทัศนี ยภาพและบรรยากาศยาม
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
เข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMIN RAS EL AIN หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่

โทเซอร์-นั ่งรถชมโอเอซิส-สถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์ สตำร์วอร์-โทเซอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้เก็บประสบการณ์ของการได้มาเยือนภุมิประเทศแถบทะเลทรายและโอเอซิสที่ให้ความชุ่ม
ชื้ นหล่อเลี้ ยงพื้ นที่และผูน้ าท่านโดยสารรถขับเคลื่อน 4 ล้อสู่โอเอซิส 3 แห่งที่กล่าวได้ว่าเป็ นหนึ่ งใน
โอเอซิสที่สวยงามมากที่สุด ได้แก่ เชบิกำ (Chebika) ทำเมอร์ซำ (Tamerza) และไมเดส (Mides)
เชบิกา (Chebika) ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Djebel el เป็ นที่รจู ้ กั กันในนามว่า Qasr EL-Shams หรือปราสาท
แห่งดวงอาทิตย์ ในยุคสมัยโรมันเป็ นที่ต้งั ของด่านหน้า และต่อมาเป็ นที่ลี้ภัยองชาวเบอร์เบอร์ เป็ น
โอเอซิสภูเขาภายใต้ร่มเงาของต้นปาล์มอินทผาลัม มีแหล่งน้ า น้ าตก และลาธารหล่อเลี้ ยงความชุ่ม
ชื้ น ภาพยนต์เรื่อง Star War Episode IV ได้ใช้เป็ นฉากการถ่ายอยู่หลายฉาก ทำเมอร์ซำ (Tamerza)
โอเอซิสภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในตูนิเซีย และมีเมืองอยู่รอบนอกบริเวณเชิงเขา เต็มไปด้วยภูมิทศั น์ของแคน
ย่อนขุนเขาสูงชันแปลกตา กาแพงผาเป็ นหินโค้ง มีน้ าพุที่ก่อตัวเป็ นธารน้ าตกสองสายไหลหลัง่ จากผา
หินสีอมชมพูลงสู่หุบเบื้ องล่าง สร้างความชุ่มชื้ นต่อพืชพันธุท์ าให้เจริญเติบโตแลดูสดชื่นเขียวขจีไปทัง่
บริเวณ ไมเดส (Mides) โอเอซิสที่ถูกขนาบด้วยเขาลักษณะแคนย่อนที่ถูกกัดเซาะโดยสายน้ าในช่วง
อดีตดึกดาบรรพ์ 2 ลูก เป็ นแนวผาหินสีชมพูรปู ทรงสวยงามมีความยาวถึง 3 กิโลเมตร สร้างความ
งดงามของภูมิทศั น์ธรรมชาติ และมีภยั ธรรมชาติอนั เกิดจากอุทกภัยในปี ค.ศ. 1969 เช่นเดียวกัน
กับที่เกิดขึ้ นกับทาเมอร์ซา ได้ทาลายหมู่บา้ นเก่าที่บา้ นก่อด้วยอิฐฉาบโคลนไปสิ้ น จึงต้องไปตั้งถิ่น
ฐานใหม่ไปสร้างบ้านสีขาวกระจัดกระจายท่ามกลางเนิ นเขาสูงเหนื อหุบเหวลึก
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม GOLDEN YASMIN RAS EL AIN HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ทะเลทราย โดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อชม ฉำกสถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์ เรือ่ ง
สตำร์วอร์ ที่ถูกสร้างขึ้ นกลางทะเลทราย เป็ นฉากของ Mos Espa "รา ดิ มาร์ติโน" อาชีพช่างภาพและ
ศิลปิ น ใช้กูเกิล แมป ในการค้นหาสถานที่ที่ใช้ถ่ายทาภาพยนตร์แฟนตาซีคลาสสิก"สตาร์วอรส์" ใน
ทะเลทรายประเทศตูนิเซียก่อนจะเดินทางมาเยีย่ มชมถ่ายภาพด้วยตัวเอง โดยเป็ นฉากของ"ดำวทำทู
อิน"ซึ่งเป็ นสถานที่เกิดของ"ลุค สกำยว็อคเกอร์" ที่ถูกสร้างขึ้ นตั้งแต่ปี 1970 หรือ 40 กว่าปี มาแล้ว
แน่ นอนว่าหลายสถานที่ถูกกลืนอยู่ใต้ทอ้ งทะเลทราย แต่ก็มีบางฉากยังคงอยูซ่ ากสถานที่ถ่ายทาหนัง
สตาร์วอร์ โดยทางการตูนิเซียได้สงวนสภาพสถานที่ถ่ายทาเหล่านี้ ไว้เพื่อใช้เป็ นแหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยว แต่จากสภาพกาลเวลาที่ผ่านไป ทาให้ฉากหลายสถานที่ถูกกลืนอยู่ใต้ทอ้ งทะเลทราย
แต่ก็มีบางฉากยังคงอยู่ หลังจากได้ชมฉากถ่ายทาภาพยนตร์ และชมวิวพระอาทิตย์ตกกลาง
ทะเลทรายแล้ว นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
พักที่ โรงแรม GOLDEN YASMIN RAS EL AIN HOTEL หรือเทียบเท่า
** หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า Over night bag เพื่อพักค้างคืนสาหรับคืนพรุ่งนี้ 1 คืน
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โทเซอร์-ทะเลเกลือ-ทำทำอุย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านอาลาโทเซอร์มุ่งสู่ดูซ เดินทางโดยรถจี๊บ 4x4 สู่ทะเลทรำยซำฮำร่ำ เพื่อเดินทางยังเมืองทา
ทาอุย ระหว่างเส้นทางท่านจะตื่นตากับทัศนี ยภาพของทะเลเกลือในทะเลทราย Chott El Jerid Salt
Lake คาว่า Chott ภาษาตูนิเซียแปลว่าทะเลสาบที่เหือดแห้งตลอดฤดูรอ้ น แต่บางครั้งยังคงมีน้ า
เหลืออยู่ในฤดูหนาว ทะเลเกลือ Chott El Jerid มีบริเวณพื้ นที่กว้างขวางถึง 5,000 ตารางกิโลเมตร
และเมื่อหลายพันปี ที่ผ่านมาบริเวณนี้ เคยเป็ นส่วนหนึ่ งของทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์เปลี่ยนเป็ นพื้ นดินทาให้เกิดการตกผลึกเป็ นเกลือฝั งลึกลงใต้พนผิ
ื้ ว แวะ
ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก และเมื่อถึงเมืองดูซ เมืองที่ต้งั อยู่ตอนกลางของประเทศต้น
ทางของเส้นทาง ทรานส์ซาฮาร่าของกองคาราวาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่ านได้ขี่ อูฐ ที่ เมื อ งดู ซ ในทะเลทรายซาฮาร่ า (ไม่ รวมค่ ำขี่ อู ฐ 15 USD/ท่ำน ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมได้จ ำกหั ว หน้ำ ทัว ร์) น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เบอร์ โซลตำเน่ (Bir Soltane) บ่ อ น้ า กลาง
ทะเลทรายที่มีอาคารหลังคาโดมและกังหันลมที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กที่เด่นชัดท่ามกลางความ
เวิ้ งว้างของเนิ นทราย และผ่ านหมู่บา้ นชาวเบอร์เบอร์ที่เมือง“เบนี เคเดช” (Beni Khedache) ชมวิว
พระอาทิตย์ตกกลางทะเลทราย เมืองสาหรับพักแรมของนักท่องเที่ยว ที่อยู่ใต้สุดของประเทศตูนิเซีย
เป็ นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเนของโรงแรมที่พกั ที่มีสถาปั ตยกรรมแบบพื้ นบ้านผสมผสานอยู่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL SANGHO หรือเทียบเท่า
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ทำทำอุย-เชนินี่-คซำร์ อูเลด โซล์ทำเน่-แมทมำท่ำ-สแฟกซ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปยังเมือง เชนินี่ (Chenini) หมู่บา้ นชาวเบอร์เบอร์ ที่ต้งั อยู่บนเนิ นเขาสูง และมีชื่อเสียงของ
บ้านถ้าโบราณ จากนั้นนาท่านชม คซำร์ อูเลด โซล์ทำเน่ (Ksar Ouled Soltane) ป้ อมปราการ
โบราณของชาวพื้ นเมืองเบอร์เบอร์ ซึ่งในอดีตใช้เป็ นป้ อมปราการและยุง้ ฉางในการเก็บพืชผล
การเกษตร ที่ปัจจุบนั ได้รบั การดูแลรักษาอย่างดี และยังเคยเป็ นฉากถ่ายทาภาพยนต์เรื่องสตาร์วอร์
ต่อจากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อไปยังเมือง แมทมำท่ำ (Matmata) ดาราแห่งภาคใต้ เป็ นเมือง
ขนาดเล็กที่ยงั คงมีชาวเบอร์เบอร์อาศัยอยู่บางส่วนในถิ่นที่อยู่อาศัยโครงสร้างใต้ดินแบบดั้งเดิม
(Troglodyte) โครงสร้างดังกล่าวคือการขุดหลุมขนาดใหญ่เป็ นปล่องลึกลงไปในพื้ นดินและหินราว 5 –
10 เมตร จนเกิดเป็ นลานกว้าง จากนั้นขุดเจาะตามแนวกาแพงปล่องเป็ นโพรงถ้าเพื่อใช้เป็ นห้องพัก
และห้องต่างๆ โดยมีทางเดินแคบๆ เชื่อมต่อกัน มีบนั ไดทอดเทียบเพื่อลงไปสู่ลานบ้านหลุม และ
สามารถจัดเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้ชม ได้สมั ผัสบรรยากาศและทัศนี ยภ์ าพที่แปลกตา แต่อาจะดูคุน้ ๆ ว่าเคยได้เห็นจากที่ไหน
มาก่อน ซึ่งไม่น่าที่จะแปลกใจหากท่านเคยชมภาพยนต์เรื่องสตาร์วอร์แล้ว นาท่านชมบ้านหลุมโทร
โกลไดท์ ที่โด่งดัง พร้อมกับเก็บบันทึกภาพโรงแรม Sidi Driss ซึ่งถูกใช้เป็ นฉากสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนต์เรื่อง Star Wars มหากาพย์ที่โด่งดัง เมื่อสมควรแก่เวลา นาท่านเปลี่ยนพาหนะการเดินทาง
จากรถขับเคลื่อน 4 x 4 เป็ นรถโคชปรับอากาศ แล้วมุ่งหน้าสู่ เมืองสแฟกซ์ (Sfax) เมืองท่าชายฝั ง่
ทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที่สาคัญเมืองหนึ่ งของตูนิเซีย สแฟกซ์ต้งั อยู่ห่างจากเมืองหลวงตูนิสราว 270
กิโลเมตร เป็ นเมืองที่สร้างขึ้ นราวปี ค.ศ. 849 บนซากปรักของเมืองโบราณ ทาปารูรา และ ธาเอเน
การผลิตและโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟตนับได้ว่าเป็ นฐานเศรษฐกิจสาคัญของเมืองฯ นอกจากนั้ นยังมี
รายได้จากการเกษตรกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลิตผลของสินค้าจาพวกน้ ามันมะกอก ผลมะกอก และถัว่
ชนิ ดต่าง ๆ รวมไปถึงการประมง ซึ่งสแฟกซ์เป็ นสะพานปลา ท่าเรือประมงแห่งแรกของประเทศ
ตูนิเซีย นาท่านชมตัวเมืองสแฟกซ์ ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ว ตูนิส เป็ นเมืองหลวงของประเทศ แต่ สแฟกซ์
ถือได้ว่าเป็ นเมืองรอง ในปี ค.ศ. 1980 สแฟกซ์ได้รบั การพิจารนาให้เป็ นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจ แต่
ก็เฉพาะในปี ดังกล่าวเท่านั้น นาท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าเมดิน่า และตลาดปลา หลังจากนั้นนาท่าน
เข้าสู่โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMINE LES OLIVIERS PALACE หรือ
เทียบเท่า
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เช้า

12.00 น.
บ่าย

สแฟกซ์-เอล เจม-ซูส-ฮัมมำเม็ต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านโดยสารรถบัสปรับ อากาศสู่ เมื องเอล เจม (El Jem) เป็ นเมื องเล็ กๆ ทางตะวันออกของ
ประเทศฯ เป็ นอดีตเมืองโรมัน หนึ่ งในเมืองที่สาคัญที่สุดในทวีปอัฟริกาต่อจากคาร์เธจ ซากปรักที่ยงั
ความสมบูรณ์ของรูปทรงและการก่อสร้างของอัฒจันทร์ โคลอสเซี่ยม Amphitheatre ที่ถูกสร้างขึ้ น
ในปี ค.ศ. 230 – 238 หรื อกลางศตวรรษที่ 3 เป็ นโคลอสเซี่ ยมที่ใหญ่โตพอๆ กับโคลอสเซี่ยมในกรุ
งโรม โดยมี ความกว้าง 122 เมตร ยาว 148 เมตร สูง 35 เมตร สามารถจุผูช้ มได้ถึง 35,000 คน
ได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ปั จจุบันเสียงคาราม เสียง
ร้องของเหล่าสัตว์รา้ ย เสียงโหยหวนเจ็บปวดของเหล่านั กสู ้ ถูกเปลี่ยนเป็ นเสียงอันไพเราะตามตัวโน๊ ต
ของเสียงเพลงจากวงออร์เคสตร้า และโอเปร่าแสนเสนาะโสต ในงานดนตรีคลาสสิกทุกฤดูรอ้ นที่ถูก
จัดขึ้ นที่คอลอสเซี่ยมแห่งนี้ ซึ่งท่านจะได้มีโอกาสชมและเก็บบันทึกภาพโคลอสเซี่ยมแห่งเอล เยมนี้
อย่างจุใจ จากนั้ นเดินทางต่อ เมืองซูส (Sousse) ได้รบั สมญานามว่า อัญมณีแห่งซำเอล” เนื่ องจาก
เป็ นเมืองรา่ รวยและอุดมสมบูรณ์ดว้ ยไร่มะกอกที่เขียวขจี อิทธิพลโรมันยังคงปรากฏให้เห็นกับซาก
ปรักหักพัง เช่นเดียวกับป้ อมปราการและสุเหร่าแบบอาหรับที่ใหญ่โตงดงามเมืองซูส เป็ นเมืองใหญ่
อันดับสามของตูนีเซียและเก่าแก่มาตั้งแต่ ยุคฟิ นิ ให้ท่านเดินชมป้ อมปราการเมืองซูส (ภายนอก)
และตลาดขายของพื้ นเมืองบริเวณป้ อมปราการ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะถ่ายรูป พอร์ต เอล กานตาวี (Port El Kantaoui) มารีน่าหรูหราร่วมสมัยและเต็มไปด้วย
เรือใบและเรือยอช โรงแรมทีพ่ กั สุดหรูเรียงรายอยู่ตามแนวชายหาด ท้องทะเลทีส่ ่งประกรายสดใส
อาคารบ้านเรือนร้านค้ากับเสน่หแ์ ห่งสีสนั ขาวตัดกับฟ้ า และถนนปูลาดด้วยก้อนหินก้อนโตตามสไตล์
ของตูนิเซียน ร้านขายของทีร่ ะลึก สินค้าพืน้ เมือง ทัศนียภ์ าพทีไ่ ด้พบเห็นจะสร้างความประทับใจให้
ท่านอย่างมิรเู้ ลือน
นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองฮัมมำเมต (Hammamet) รีสอร์ทตากอากาศและสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดฮิตติดอันดับต้น ๆ เป็ นเมืองชายทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนยอดนิ ยมของชาวตูนิเซีย ซึ่งได้ถูกเปรียบ
เปรยให้เป็ น Tunisian Saint Tropez เลยทีเดียว เวิ้ งอ่าวฮัมมาเมต มีหาดทรายที่เหมาะแก่การลงเล่น
น้ า ชายหาดที่มีทรายเม็ดละเอียด น้ าทะเลเป็ นประกาย เรือประมงสีสด ช่างเป็ นภาพที่ชวนมองยิ่ง
นัก ฮัมมาเมตมีตน้ แจสมิน (Jasmine) มีลกั ษณะคล้ายพุทธชาดและมะลิอยู่ทวั ่ ไป ดังนั้นชื่อนี้ จึงถูก
นามาใช้เรียกเขตที่ต้งั ของรีสอร์ท และโรงแรมหรูหราสาหรับนักท่องเที่ยวว่า แยสมิน ฮัมมาเมต
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วันทีแ่ ปด
เช้า

เทีย่ ง

บ่าย

(Yasmine Hammamet) อีกทั้งของที่ระลึกทาจากแจสมินสามารถพบเห็นได้ และฮัมมาเม็ตยังได้รบั
เกียรติเป็ นเจ้าภาพการประชุมลูกเสือโลกในปี ค.ศ. 2005 อีกด้วย ที่บริเวณรอบกาย
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL LE ROYAL HAMMAMET หรือเทียบเท่า

ฮัมมำเม็ต-นำเบิล-ตูนิส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่บริเวณที่ต้งั ของป้ อมปราการเก่าแก่ของเมืองที่ต้งั อยู่บนชายฝั ง่ ด้านตะวันตก เป็ นสิ่งก่อสร้าง
โบราณสถานคู่บา้ นคู่เมืองฮัมมาเมต ซึ่งในอดีตใช้เป็ นปราการป้ องกันการรุกรานของศัตรู เดินเท้า
ผ่านเส้นทางแคบๆ สู่จตั ุรสั เมดิน่า ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพนางเงือกรูปหล่อสัมฤทธิ์ในสไตล์ของ
ตูนิเซีย โดยมีกาแพงและป้ อมปราการเป็ นฉากหลังและเมื่อท่านมองไป ท่านจะรูส้ ึกตัวว่าได้อยู่
ท่ามกลางแหล่งช้อปปิ้ งรายล้อมไปด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร แผง เพิงขายของพื้ นเมือง งาน
หัตถกรรม ของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งจะฉุดรั้งความสนใจให้ท่านต้องแวะชม อิสระให้ท่านได้เดินเล่นใจ
กลางเมือง จากนั้นเดินทางไปเยือนเมืองนำเบิล (Nabeul) ให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของเมือง
เล็ก ๆ แต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็ นเมืองท่องเที่ยวสาคัญในแถบอ่าวฮัมมาเมต ซึ่งสามารถสังเกตุ
ได้จากตัวแทนการท่องเที่ยวและโรงแรมที่พกั ที่มีมากมายสองฟากถนนในนาเบิล ชายหาดของนาเบิล
ก็มีความสวยงามยิ่ง ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยชีวิตชีวา จัตุรสั กลางเมือง หรือเมดิน่าเต็มไปด้วย
ร้านค้าเครื่องปั้ นดินเผาสไตล์เฉพาะของชาวตูนิเซีย ซึ่งท่านจะสังเกตุเห็นอนุ สาวรียเ์ ครื่องปั้ นดินเผา
กลางถนนขณะที่จะผ่านเข้าสู่ตวั เมือง ที่รา้ นค้าพืชพันธุท์ างการเกษตรในนาเบิลนี้ ท่านสามารถเลือก
ซื้ ออินทผาลัมของตูนีเซียที่มีอยู่นับร้อยสายพันธุ ์ แต่สายพันธุท์ ี่ถือได้ว่าดีที่สุดในโลกได้แก่ Deglet
Noor หรือ Finger of Light เป็ นสายพันธุท์ ี่มีมากในอัลจีเรีย และตูนิเซีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเยือน เมืองคำร์เธจ (Carthage) โบราณสถานในยุคกรีกโบราณ นครคาร์เธจที่ถูกสร้างขึ้ น
โดยชาวฟิ นิ เซีย ตั้งอยู่บนแหลมบริเวณเวิ้ งอ่าวตูนิส ทาให้ได้เปรียบในด้านการเดินเรือ และเป็ น
ยุทธศาสตร์การค้าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที่สาคัญ เป็ นจุดการส่งผ่านขึ้ นเรือทุกลาที่จะข้ามทะเลสู่
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เกาะซิซีลี แต่ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแท้จริงของนครคาร์เธจนั้นสูญหายไปพร้อมๆ กับการสูญสลาย
จากการพ่ายแพ้ต่อกองทัพโรมันในสงครามพิวนิ ก ครั้งที่ 3 ที่โรมันได้เผาทาลายนครคาร์เธจจนสิ้ น
ซาก ดังนั้นตานานคาบอกเล่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับนครคาร์เธจจึงเป็ นเพียงจดหมายเหตุและตานานจาก
การบอกเล่าของโรมัน อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาโรมันได้กลับมาสร้างเมืองคาร์เธจให้โชติช่วงขึ้ น
ใหม่บนซากปรักหักพัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นโรงละคร วิลล่า และห้องอาบน้ า
นครคาร์เธจกลายเป็ นเมืองหลวงของการบริหารในอัฟริกา นาท่านชมซากปรักหักพังแต่ทรงคุณค่า
ทางโบราณคดี ซึ่งได้มีการระดมนักโบราณคดีจากหลายชาติมาช่วยบูรณะพื้ นที่ที่ครอบคลุม
เมืองพิวนิ กและโรมันโบราณ จึงได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.
1979 ผ่านชมโรงละครโรมันโบราณซึ่งยังคงถูกใช้สาหรับงานเทศกาลฤดูรอนของคาร์เธจในทุกวันนี้
นาท่านชมห้องอำบน้ ำร้อนแอนโตนิน (The Baths of Antonin) หนึ่ งในห้องอาบน้ าที่ใหญ่ที่สุดที่
สร้างขึ้ นภายใต้อาณาจักรโรมัน กับห้องเย็นที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ด้วยความยาวงถึง 47 เมตรและสูง
15 เมตร จากนั้น นาท่านชม ซิดิ บู ซำอิด (Sidi Bou Said) หมู่บา้ นชาวมัวร์ หมู่บา้ นสีฟ้าและสีขาว
น่ ารัก จากหน้าผาท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แสนงดงามของอ่าวตูนิส ที่มีตานานเล่าขานไว้ว่า
นักบุญหลุยส์ผซู ้ ึ่งเสร็จจากศึกสงครามได้มาถึงที่แห่งนี้ ได้ตกหลุมรักกับเจ้าหญิงเบอร์เบอร์ จึงตกลง
ใจอาศัยอยู่ ณ หมู่บา้ นแห่งนี้ อย่างสงบสุข จึงได้เปลี่ยนชื่อและกลายเป็ นนักบุญอุปถัมภ์ของหมู่บา้ นนี้
นาท่านเยี่ยมชมหมู่บา้ นที่มมี นต์เสน่ หแ์ ละเรื่องราวที่แสนสุขสันต์ ท่านจะชื่นชมในความงามของ
แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็ นที่รจู ้ กั กันอย่างกว้างขวางทางศิลปะการใช้สีฟ้า และสีขาวไปทัว่ เมืองซึ่งจะสร้าง
ความประทับใจ ให้แก่ท่านสุดล้นพ้น ท่านสามารถเดินสารวจหมู่บา้ นผ่านไปตามถนนที่ปลู าดด้วย
หินก้อนโตพาลัดเลาะ คดเคี้ ยว ขึ้ นสู่จุดชมวิว ที่ซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามของทะเลสีมรกตและ
ชายหาดทางตอนใต้ของอ่าวตูนิส ท่านอาจแวะนัง่ จิบชามิ้ นต์ผ่อนกระหาย ก่อนที่จะสาวเท้าก้าวต่อไป
ยังประภาคารวัง เดิมของ Baron d’ Erlanger ที่ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าสองข้างทางมีสินค้างาน
ฝี มือของชาวตูนิส สินค้าของเก่าแก่โบราณ เครื่องประดับเงิน งานศิลปะ ส่วนด้านบริเวณตีนเขาสู่
หน้าผา จะเป็ นที่ต้งั ของท่าเรือของหมู่บา้ นซิดิ บู ซาอิด มารีน่าทันสมัย
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOTEL AFRICA TUNIS หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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วันทีเ่ ก้ำ

ตูนิส-บำร์โด มิวเซียม-ซิดิ บูซำอิด-โดฮำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์บำร์โด (Bardo Museum) ที่อดีตเป็ นพระราชวังเก่าของบีย์ (Bey) ชื่อ
ในตาแหน่ งของผูค้ รอบครองหรือประมุขของรัฐในอดีต อาคารพระราชวังมีความสาคัญทาง
สถาปั ตยกรรมในศตวรรษที่ 13 แบบดั้งเดิม และได้รบั การบูรณะและขยับขยายมาโดยตลอด เป็ น
สถานที่ซึ่งได้รวบรวมสิ่งละอันพันละน้อย ร่องรอยในอดีตที่ดูน่าเลื่อมใส ทีถูกจัดแสดงเรียงตามวัน
และสถานที่แหล่งกาเนิ ด สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชาวตูนิเซีย ตั้งแต่
สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคของพิวนิ ก ชาวนครคาร์เธจ สู่ยุคโรมัน และจากยุคโรมัน สู่ยุค
ของคริสเตียนไบเซนไทน์ จนถึงยุคอิสลาม เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถบ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของ
การใช้ชีวิตและความเป็ นอยู่ในยุคสมัยนั้น ๆ เป็ นอย่างดี และเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ
จากยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็ นสถานที่เก็บสะสมชิ้ นงานประดับ
โมเสกที่ใหญ่ที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และสวยงามที่สุดในโลก

เทีย่ ง
13.30 น.
16.00 น.
23.50 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินคำร์เธจ อินเตอร์เนชั ่นแนล เมืองตูนิส
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR1400
เดินทางถึง กรุงโดฮำ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันทีส่ ิบ
01.55 น.
14.50 น.

โดฮำ-กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ “QR980
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภำวะของเงินบำททีไ่ ม่คงที่
กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้ ทำงบริษัทฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ ***
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ค่ำทัวร์ตอ่ ท่ำน : อัตรำค่ำบริกำรนี้ สำหรับผูเ้ ดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำน ขึ้ นไป
22 กันยำยน – 01 ตุลำคม 2561 / 20 – 29 ตุลำคม 2561
➢ ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

67,900.6,000.-

ค่ำทัวร์ตอ่ ท่ำน : อัตรำค่ำบริกำรนี้ สำหรับผูเ้ ดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำน ขึ้ นไป
25 ธันวำคม -03 มกรำคม 2561
➢ ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
➢ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

72,900.6,000.-

รำคำอำจมีกำรปรับขึ้ น-ลง ตำมรำคำน้ ำมันทีป่ รับขึ้ นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่สำยกำรบิน
ประกำศปรับ และทีม่ ีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 )
กำรจองทัวร์
➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดิน ทาง กรุณ ำจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 30,000
บำท/ท่ำน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
➢ กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือล่วงหน้ำ 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ค่ำทัวร์รวม :
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โดฮา-ตูนิส-โดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
✓ ค่าโรงแรมที่พกั 7 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
✓ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า (ประเทศตูนีเซีย) สาหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
✓ ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาล
ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ มี่ ีอำยุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)
ค่ำทัวร์ไม่รวม :
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็ น 40 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 10 วัน คิดเป็ น 30 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กับ
ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่ าโทรศัพ ท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่ม ในห้องพัก และค่าอาหารที่ สัง่ มาใน
ห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะ
ตกลงกัน เป็ นกรณี พิ เศษ เช่น หากท่ านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพี ย งอย่างเดีย ว ท่ านต้อ งมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
กำรยกเลิก :
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

▪ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตัว๋
เครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วง
วัน หยุ ด หรื อ เทศกาล (สงกรานต์ วัน แรงงาน
ช่วงเดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ งการันตี มัด
จากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตี
ค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรื อ ต่ างประเทศและไม่อ าจขอคื น
เงินได้)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
▪ หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน
▪ หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้า
มี)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
▪ หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
เอกสำรในกำรใช้ยนื่ วีซ่ำ :
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ
- 1หนั งสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานาไปต่ออายุ
ก่อนนาส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย
เพื่ออ้างอิงกับทางสถานทูต)
- รูปถ่ายสี พื้ นหลังสีขาวเท่านั้ น ขนาด 2 นิ้ ว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง )
- สาเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ
หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบันเท่านั้ น )

หมำยเหตุ :
▪ บริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการยกเลิ กการเดิ น ทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดิน ทาง ตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงการพาเข้า ชม สถานที่ท่อ งเที่ย วใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัด หาสถานที่ท่องเที่ย ว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดินทางแทน
▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิด ขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บ ป่ วย การถูก ทาร้ าย การสูญ หาย ความล่า ช้า หรือ จากอุบ ัติเหตุต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือ ง ห้ามผูเ้ ดิน ทางเข้าหรือ ออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
▪ รายการนี้ เป็ นเพีย งข้อ เสนอที่ต อ้ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครั้งหนึ่ ง หลัง จากได้สารองที่นั ่ง บนเครื่อ ง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน
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ลักษณะเหมาจ่าย
▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนั งสือเดินทางนั กการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ
นั กท่องเที่ยวใช้หนั งสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั ๋วเครื่องบินเอง
▪ ในกรณีลูกค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่ เกิด
ความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้ น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้ น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ั นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่ นอน
หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนั กงาน แล้วทัวร์น้ั นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
▪ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสั้น
▪ เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้ นอยู่กับข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่มจี ะให้บริการ
ในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้ น
▪ ในกรณีที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
▪ กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็ กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็ บ
เป็ นต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอีย ดอีก ครั้ง โดยจะอนุ ญ าตให้ถื อขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณ ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดีย วกัน ในถุงใสพร้อมที่ จะส าแดงต่ อเจ้าหน้ าที่ รัก ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบิน พลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ
บินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้ น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนั กกระเป๋ าจริง
ทั้ ง นี้ จะชดเชยไม่ เกิ น USD 400 กรณี เดิ น ทางชั้ น ธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดิ น ทางชั้ น ธุ ร กิ จ
(Business) ดังนั้ นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญ หาย บริษัทฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้ น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋ าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน
ระหว่างการเดินทาง
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กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว
▪ หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ น
หมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

หลังจำกกำรจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ทีบ่ ริษัทได้ระบุไว้ขำ้ งต้นทุกประกำร
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