
 

 

 

 

 

 

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน 

ราคาเริ่มต้นที ่

จองทวัรภ์ายในวนัท่ี 31 ส.ค. 2560 รบัสว่นลดทนัที ท่านละ..
3,000 บาท!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนูเิซยี สมัผัสอารยะธรรมคาร์เธจโบราณ ประเทศตูนิเซยี ประเทศอาหรับมุสลิมที่ตั้งอยู่ใน

แอฟริกาเหนือ ที่มีทรพัยากรการท่องเท่ียวคุณภาพ ซึ่งมีทั้งชายหาด ทะเลทราย อกีทัง้เมืองเก่า

ในยุคโรมัน ถือไดว้่ายงัสมบูรณม์ากที่สดุแหง่หนึ่งของโลก และไดร้ับการขึ้นทะเบียนให้เป็น

มรดกของโลก รว่มสัมผัสกับเมืองน้อยสดุแสนคลาสสิกและโรแมนติก ไปพร้อมๆกันกับเรา 

 

 

 

72,900.- 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 

เดือนกนัยำยน 22 กนัยำยน – 1 ตลุำคม 2560 72,900.- 

เดือนตุลำคม 
12 – 21 ตลุำคม 2560 72,900.- 

17 – 26 ตลุำคม 2560 72,900.- 

เดือนธนัวำคม 
1 – 10 ธนัวำคม 2560 72,900.- 

28 ธนัวำคม 2560– 6 มกรำคม 2561 75,900.- 

 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ 

19.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ทำงเขำ้ที่ 10 แถว U 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์(TK) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสมัภาระ 

22.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับล ูโดยเท่ียวบิน TK 069 

 

วนัที่สอง กรุงอิสตนับลู-กรุงตนิูส-เมืองไครูอำน 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับล ูเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงตนิูสโดยเท่ียวบินท่ี TK 661 
09.25 น. เดินทางถึงกรุงตนิูส ประเทศตนีูเซีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร 
 จากน้ันน าท่านชม เมืองเก่ำตนิูส (MEDINA OF TUNIS) ชมภาพยอ้นกาลเวลา สู่เขตซ่ึงผูค้นยงัสวม
  ชุดยาวกรอมเทา้ใส่หมวกทรงกลมสีแดงเขม้ นัง่ดดูมอระกู่ จิบชาสะระแหน่หรือกาแฟขน้เล่ืองช่ือ  

 ผูค้นเจรจาซ้ือขาย สินคา้เฉกเดียวกบัท่ีบรรพบุรุษชาวอาหรบัเคยท ามานับรอ้ยปี ไมว่า่จะเป็นพรมทอ

 มือ เคร่ือง ทองเหลือง เคร่ืองหนัง เส้ือผา้ จนถึงน ้าหอมและเคร่ืองเทศกล่ินฉุนในเมดิน่า เสมือนกบั

 ท่านเดินยอ้นสู่กาลเวลา เพลิดเพลินเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ-อิสตนับล ู BKK-IST TK 069 22.40-05.00+1 

วนัท่ี 2 อิสตนับล-ูตนิูส IST-TUN TK 661 08.30-09.25 

วนัท่ี 9 ตนิูส-อิสตนับล ู TUN-IST TK 664 17.00-21.45 

วนัท่ี 10 อิสตนับล-ูกรุงเทพฯ IST-BKK TK 068 01.25-14.50+1 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองไครูอำน (Kairouan) ไครนู หรือคารวาน (Karwan) ในภาษาเปอรเ์ซีย เป็น
อดีตเมืองหลวงของแม็กหเ์ร็บ (Maghreb) เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมอิสลามท่ีไดร้บัการประกาศ
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก น าท่านผ่านชม เมืองไครูอำน เคยเป็นเมืองหลวงของมุสลิมมา

ตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 7 เพราะตั้งอยูบ่นเสน้ทางคาราวานท่ีส าคญั กระทัง่ยุคช่วงศตวรรษท่ี 13 จึงยา้ย

เมืองหลวงไปท่ีตูนิส และปัจจุบนัเมืองเก่าไครอูาน ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

ยเูนสโก และเป็นศูนยก์ลางการคา้งานฝีมือทอพรมขนสตัวท่ี์ส าคญั นอกจากน้ีเมืองน้ีไดร้บัสมญา

นามว่า “CITY OF 50 MOSQUE” เมืองน้ีจดัไดว้่าเป็นเมืองส าคญัทางศาสนาในแถบแอฟริกาเหนือ 
และมีความส าคญัเป็นอนัดบั 5 รองจากเมกกะ, เมดินา, เยรซูาเลม และ คฟูา จากน้ันชมอ่างเก็บน ้า 
AGHLABITE ซ่ึงสรา้งโดยผูน้ าชาว Aghlabite ในยุคกลาง ซ่ึงถือว่าเป็นหลกัฐานช้ินส าคญัดา้น
วิศวกรรมไฮโดรลิค ในยุคกลาง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
เขา้ท่ีพกั โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMINE KASBAH หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม “ไครูอำน – สบิทลำ – กำฟซำ – โทเซอร ์

  
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม สุเหร่ำใหญ่ (THE GREAT MOSQUE) หรือท่ีรูจ้กัอีกช่ือหน่ึงวา่ “สุเหร่ำซิดี อกับำร”์ 
(MOSQUE OF SIDI OKBA) ตั้งช่ือตามผูส้รา้งคือ AKBAR IBN NAFFI สุเหร่าแห่งน้ีสรา้งขึ้ นในปี 
ค.ศ. 671 พรอ้มกบัการสรา้งเมืองใหม่ในเวลาน้ัน โดยใชหิ้นจากวิหารของโรมนัและโบสถ ์ไบเซนไทน์
ในสมยัก่อน ท าใหสุ้เหร่ามีสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานทั้งโรมนั ฟินิกซ ์และ อารบิก สุหร่าแห่งน้ีไดช่ื้อ

วา่เป็นสุเหร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในทวีปแอฟริกาเหนือ เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

โลกอิสลาม ลานกวา้งกลางสุเหร่าน้ันใหญ่โตเกือบเท่าขนาดสนามฟุตบอล และท าหอ้งเก็บน ้าไวข้า้ง

ใตโ้ดยภมูิปัญญาคนโบราณท่ีล ้าลึก ในส่วนโถงสวดมีขนาดใหญ่มาก และหอคอยของสุเหร่ายงัคงตั้ง

ตระหง่านมากว่าหน่ึงพนัสามรอ้ยปี เป็นตน้แบบของหอคอยสุเหร่าหรือมินาเรตในยุคต่อมา จากน้ัน

น าท่านชมสุเหร่ำ ซิดี ซำฮำบ หรือ สุเหร่ำเบอรเ์บอร ์(MOSQUE OF THE BARBER) อนัเป็นท่ี
ฝังศพของ อาบ ูซมัมา เอล บาลาวี (ABOU XAMMAA EL BALAOUI) ผูติ้ดตาม นบีโมฮมัหมดั 
ศาสดาของศาสนาอิสลาม ซ่ึงถูกสงัหารในสงครามนอกเมืองไครอูาน และเช่ือวา่สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ี
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เก็บเสน้เครา 3 เสน้ของท่านนบีโมฮมัหมดั ซ่ึง อาบ ูซมัมา เอล บาลาวี เก็บติดตวัไวต้ลอดเวลาเม่ือ
ครั้งยงัมีชีวิตอยู ่จึงถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในการจารึกแสวงบุญของชาวมุสลิม 
 จากน้ันออกเดินทางสู่เมืองสบีทลำ (SBEITLA) เมืองสบีทลา เป็นมืองโรมนัโบราณ และเมืองอารย
ธรรมเก่าแก่ของพิวนิกท่ีบรรดาซากปรกัของส่ิงก่อสรา้งท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตรใ์นศตวรรษท่ี 7 

ไดร้บัการดแูลเก็บรกัษาไวอ้ยา่งดีท่ีสุดในตูนีเซีย สบีทลา เป็นเมืองท่ีเกรกอรี ผูป้กครองเมืองได้

ประกาศอิสรภาพพน้จากการอยูใ่ตอ้ านาจของอาณาจกัรคริสเตียนไบเซนไทน์ ยกตนเองขึ้ นเป็น

จกัรพรรดิ และสถาปนาสบีทลาขึ้ นเป็นเมืองหลวงแทนคารเ์ธจ ในปี ค.ศ. 646 หลงัจากไดร้บัการ

สนับสนุนจากกองก าลงัอาหรบัมุสลิมตะวนัออกอยา่งลบัมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 642 แต่ความฝันสามารถ

บรรเจิดไดไ้มถึ่งปี กองทพัของจกัรพรรดิเกรกอร่ี ก็พ่ายแพแ้ละพระองคก็์ถูกฆ่าตายในปี ค.ศ. 647 

ถึงแมก้องก าลงัอาหรบัไดท้อดท้ิงตูนิเซียใหโ้ดดเด่ียวนานกวา่ 20 ปี แต่กระน้ันก็ไดจุ้ดประกายการ

เร่ิมตน้ของการส้ินสุดของคริสเตียนในตูนีเซีย 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม เมืองโรมันโบรำณซ่ึงตั้งอยู่บนที่รำบนอกเขตเมืองใหม่ (Archaeological Park) เมือง

โรมนัโบราณอีกแห่งของตนีูเซีย เดิมเคยเป็นศูนยก์ลางของชาวคริสเตียนในสมยัไบแซนไทน์ หลงัจาก

น้ันอาณาจักรก็ล่มสลายลงจากการบุกรุกของชาวอาหรับ เป็นเมืองโรมนัโบราณ และเมืองอารยะ

ธรรมเก่าแก่ของพิวนิกท่ีบรรดาซากปรกัของส่ิงก่อสรา้งท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตรใ์นศตวรรษท่ี 7 

และไดร้บัการดูแลเก็บรกัษาไวอ้ย่างดีท่ีสุดในตูนีเซีย สบิทลา เป็นเมืองท่ีเกรกอรี ผูป้กครองเมืองได้

ประกาศอิสระภาพ พน้จากการอยูใ่ตอ้ านาจของอาณาจกัรคริสเตียนไบเซนไทน์ แลว้ยกตนเองขึ้ นเป็น

จกัรพรรด์ิ พรอ้มกบัสถาปนาสบิทลาข้ึนเป็นเมืองหลวงแทนคารเ์ธจ ในปี ค.ศ. 646 หลงัจากไดร้บั

การสนับสนุนจากกองก าลังอาหรบัมุสลิมตะวนัออกอย่างลับๆ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 642 แต่ความฝัน

สามารถบรรเจิดไดไ้มถึ่งปี กองทพัของจกัรพรรดิเกรกอร่ี ก็พ่ายแพแ้ละพระองคก็์ถูกฆ่าตายในปี ค.ศ. 

647 ถึงแมก้องก าลงัอาหรบัไดท้อดท้ิงตนิูเซียใหโ้ดดเด่ียวนานกวา่ 20 ปี แต่กระน้ันก็ไดจุ้ดประกราย

การเร่ิมตน้ของการส้ินสุดของคริสเตียนในตนีูเซีย แลว้น าท่านชมสถานท่ีซ่ึงเป็นแหล่งโบราณคดีในยุค

สมยัโรมนั ท่ีสามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกาลไดเ้ป็นอย่างดี จากซากปรกัท่ีคงรูปทรง

หลงเหลือใหเ้ห็น ไม่ว่าจะเป็นก าแพงซุม้ประตู ป้อมปราการ โรงละครกลางแจง้ ฟอรัม่ศาลากลาง 

โบสถค์ริสเตียน อ่างในพิธีแบปติส หรือศีลจุ่ม หอ้งอาบน ้า และอ่างอาบน ้าท่ีปพ้ืูนดว้ยเซรามิกประดบั

ลวดลาย วิหารเทพ ตลาด และทางเดินท่ีปูลาดรายเรียงดว้ยกอ้นหิน เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองกำฟซำ (Gafsa) เมืองใหญ่อนัดับ 9 ของประเทศตูนิเซีย เป็นเมืองร่วมสมยั 

และเป็นท่ีตั้งของสนามบินนานาชาติกาฟซา ท่ีอยู่ห่างจากตวัเมืองเพียง 3 กิโลเมตร เป็นศูนยก์ลาง

ของเขตอุตสาหกรรมฟอสเฟตดะเจริด ในยุคสมยัของโรมนัเป็นท่ีรูจ้กักนัในนามว่า คำปซำ (Capsa) 
แลว้น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อน หรือเก็บบนัทึกทศันียภาพและบรรยากาศยาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMIN RAS EL AIN หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สี่ โทเซอร-์นัง่รถชมโอเอซิส-สถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร ์สตำรว์อร-์โทเซอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านไดเ้ก็บประสบการณข์องการไดม้าเยือนภุมิประเทศแถบทะเลทรายและโอเอซิสท่ีใหค้วามชุ่ม 

ช้ืนหล่อเล้ียงพ้ืนท่ีและผูน้ าท่านโดยสารรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้สู่โอเอซิส 3 แห่งท่ีกล่าวไดว้า่เป็นหน่ึงใน

โอเอซิสท่ีสวยงามมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เชบิกำ (Chebika) ทำเมอรซ์ำ (Tamerza) และไมเดส (Mides) 

เชบิกา (Chebika) ตั้งอยูท่ี่เชิงเขา Djebel el เป็นท่ีรูจ้กักนัในนามวา่ Qasr EL-Shams หรือปราสาท

แห่งดวงอาทิตย ์ในยุคสมยัโรมนัเป็นท่ีตั้งของด่านหน้า และต่อมาเป็นท่ีล้ีภยัองชาวเบอรเ์บอร ์เป็น

โอเอซิสภเูขาภายใตร้่มเงาของตน้ปาลม์อินทผาลมั มีแหล่งน ้า น ้าตก และล าธารหล่อเล้ียงความชุ่ม

ช้ืน ภาพยนตเ์ร่ือง Star War Episode IV ไดใ้ชเ้ป็นฉากการถ่ายอยูห่ลายฉาก ทำเมอรซ์ำ (Tamerza) 

โอเอซิสภเูขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในตูนิเซีย และมีเมืองอยูร่อบนอกบริเวณเชิงเขา เต็มไปดว้ยภมูิทศัน์ของแคน

ยอ่นขุนเขาสงูชนัแปลกตา ก าแพงผาเป็นหินโคง้ มีน ้าพุท่ีก่อตวัเป็นธารน ้าตกสองสายไหลหลัง่จากผา

หินสีอมชมพลูงสู่หุบเบ้ืองล่าง สรา้งความชุ่มช้ืนต่อพืชพนัธุท์ าใหเ้จริญเติบโตแลดสูดช่ืนเขียวขจีไปทัง่

บริเวณ ไมเดส (Mides) โอเอซิสท่ีถูกขนาบดว้ยเขาลกัษณะแคนยอ่นท่ีถูกกดัเซาะโดยสายน ้าในช่วง

อดีตดึกด าบรรพ ์2 ลกู เป็นแนวผาหินสีชมพรูปูทรงสวยงามมีความยาวถึง 3 กิโลเมตร สรา้งความ

งดงามของภูมิทศัน์ธรรมชาติ และมีภยัธรรมชาติอนัเกิดจากอุทกภยัในปี ค.ศ. 1969 เช่นเดียวกนั

กบัท่ีเกิดข้ึนกบัทาเมอรซ์า ไดท้ าลายหมูบ่า้นเก่าท่ีบา้นก่อดว้ยอิฐฉาบโคลนไปส้ิน จึงตอ้งไปตั้งถ่ิน

ฐานใหมไ่ปสรา้งบา้นสีขาวกระจดักระจายท่ามกลางเนินเขาสงูเหนือหุบเหวลึก 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม GOLDEN YASMIN RAS EL AIN HOTEL หรือเทียบเท่า    

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.โรงแรมท่ีพกั 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ทะเลทราย โดยรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ เพ่ือชม ฉำกสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร ์เรื่อง

สตำรว์อร ์ท่ีถูกสรา้งข้ึนกลางทะเลทราย เป็นฉากของ Mos Espa "รา ดิ มารติ์โน" อาชีพช่างภาพและ

ศิลปิน ใชก้เูกิล แมป ในการคน้หาสถานท่ีท่ีใชถ่้ายท าภาพยนตรแ์ฟนตาซีคลาสสิก"สตารว์อรส"์ ใน

ทะเลทรายประเทศตูนิเซียก่อนจะเดินทางมาเยี่ยมชมถ่ายภาพดว้ยตวัเอง โดยเป็นฉากของ"ดำวทำทู

อิน"ซ่ึงเป็นสถานท่ีเกิดของ"ลคุ สกำยว็อคเกอร"์ ท่ีถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี 1970 หรือ 40 กวา่ปีมาแลว้ 

แน่นอนวา่หลายสถานท่ีถูกกลืนอยูใ่ตท้อ้งทะเลทราย แต่ก็มีบางฉากยงัคงอยูซ่ากสถานท่ีถ่ายท าหนัง

สตารว์อร ์ โดยทางการตูนิเซียไดส้งวนสภาพสถานท่ีถ่ายท าเหล่าน้ีไวเ้พ่ือใชเ้ป็นแหล่งดึงดดู

นักท่องเท่ียว แต่จากสภาพกาลเวลาท่ีผ่านไป ท าใหฉ้ากหลายสถานท่ีถูกกลืนอยูใ่ตท้อ้งทะเลทราย 

แต่ก็มีบางฉากยงัคงอยู ่หลงัจากไดช้มฉากถ่ายท าภาพยนตร ์และชมวิวพระอาทิตยต์กกลาง

ทะเลทรายแลว้ น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

พกัท่ี โรงแรม GOLDEN YASMIN RAS EL AIN HOTEL หรือเทียบเท่า   

** หมายเหต ุกรณุาเตรียมกระเป๋า Over night bag เพ่ือพกัค้างคืนส าหรบัคืนพรุ่งน้ี 1 คืน 
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วนัที่หำ้ โทเซอร-์ทะเลเกลือ-ทำทำอุย 

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านอ าลาโทเซอรมุ์ง่สู่ดูซ เดินทางโดยรถจี๊บ 4x4 สู่ทะเลทรำยซำฮำร่ำ เพ่ือเดินทางยงัเมืองทา

ทาอุย ระหวา่งเสน้ทางท่านจะต่ืนตากบัทศันียภาพของทะเลเกลือในทะเลทราย Chott El Jerid Salt 
Lake ค าวา่ Chott ภาษาตนิูเซียแปลวา่ทะเลสาบท่ีเหือดแหง้ตลอดฤดรูอ้น แต่บางครั้งยงัคงมีน ้า
เหลืออยูใ่นฤดหูนาว ทะเลเกลือ Chott El Jerid มีบริเวณพ้ืนท่ีกวา้งขวางถึง 5,000 ตารางกิโลเมตร 
และเมื่อหลายพนัปีท่ีผ่านมาบริเวณน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เมื่อเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตรเ์ปล่ียนเป็นพ้ืนดินท าใหเ้กิดการตกผลึกเป็นเกลือฝังลึกลงใตพ้ื้นผิว  แวะ
ใหท่้านไดเ้ก็บบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก และเมื่อถึงเมืองดซู เมืองท่ีตั้งอยูต่อนกลางของประเทศตน้

ทางของเสน้ทาง ทรานสซ์าฮาร่าของกองคาราวาน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ใหท่้านไดข้ี่อูฐ ท่ีเมืองดูซ ในทะเลทรายซาฮาร่า (ไม่รวมค่ำข่ีอูฐ 15 USD/ท่ำน ท่ำนสำมำรถ

สอบถำมไดจ้ำกหัวหนำ้ทัวร)์ น าท่านเดินทางสู่ เบอร ์โซลตำเน่ (Bir Soltane) บ่อน ้ากลาง

ทะเลทรายท่ีมีอาคารหลงัคาโดมและกงัหนัลมท่ีเปรียบเสมือนแลนด์มารก์ท่ีเด่นชดัท่ามกลางความ

เวิ้ งวา้งของเนินทราย และผ่านหมู่บา้นชาวเบอรเ์บอรท่ี์เมือง“เบนี เคเดช” (Beni Khedache) ชมวิว

พระอาทิตยต์กกลางทะเลทราย เมืองส าหรบัพกัแรมของนักท่องเท่ียว ท่ีอยู่ใตสุ้ดของประเทศตูนิเซีย 

เป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณโ์ดดเนของโรงแรมท่ีพกั ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบพื้ นบา้นผสมผสานอยู่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL SANGHO หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
   
 

วนัที่หก ทำทำอุย-เชนิน่ี-คซำร ์อูเลด โซลท์ำเน่-แมทมำท่ำ-สแฟกซ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางไปยงัเมือง เชนิน่ี (Chenini) หมูบ่า้นชาวเบอรเ์บอร ์ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง และมีช่ือเสียงของ
บา้นถ ้าโบราณ จากน้ันน าท่านชม คซำร ์อูเลด โซลท์ำเน่ (Ksar Ouled Soltane) ป้อมปราการ
โบราณของชาวพื้ นเมืองเบอรเ์บอร ์ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็นป้อมปราการและยุง้ฉางในการเก็บพืชผล
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การเกษตร ท่ีปัจจุบนัไดร้บัการดแูลรกัษาอยา่งดี และยงัเคยเป็นฉากถ่ายท าภาพยนตเ์ร่ืองสตารว์อร ์

ต่อจากน้ันน าท่านออกเดินทางต่อไปยงัเมือง แมทมำท่ำ (Matmata) ดาราแห่งภาคใต ้เป็นเมือง
ขนาดเล็กท่ียงัคงมีชาวเบอรเ์บอรอ์าศยัอยูบ่างส่วนในถ่ินท่ีอยูอ่าศยัโครงสรา้งใตดิ้นแบบดั้งเดิม 

(Troglodyte) โครงสรา้งดงักล่าวคือการขุดหลุมขนาดใหญ่เป็นปล่องลึกลงไปในพ้ืนดินและหินราว 5 – 
10 เมตร จนเกิดเป็นลานกวา้ง จากน้ันขุดเจาะตามแนวก าแพงปล่องเป็นโพรงถ ้าเพ่ือใชเ้ป็นหอ้งพกั 
และหอ้งต่างๆ โดยมีทางเดินแคบๆ เช่ือมต่อกนั มีบนัไดทอดเทียบเพื่อลงไปสู่ลานบา้นหลุม และ

สามารถจดัเก็บไดเ้มื่อไมใ่ชง้าน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ใหท่้านไดช้ม ไดส้มัผสับรรยากาศและทศันียภ์าพท่ีแปลกตา แต่อาจะดูคุน้ๆ วา่เคยไดเ้ห็นจากท่ีไหน

มาก่อน ซ่ึงไม่น่าท่ีจะแปลกใจหากท่านเคยชมภาพยนตเ์ร่ืองสตารว์อรแ์ลว้ น าท่านชมบา้นหลมุโทร

โกลไดท ์ท่ีโด่งดงั พรอ้มกบัเก็บบนัทึกภาพโรงแรม Sidi Driss ซ่ึงถูกใชเ้ป็นฉากสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตเ์ร่ือง Star Wars มหากาพยท่ี์โด่งดงั เมื่อสมควรแก่เวลา น าท่านเปล่ียนพาหนะการเดินทาง
จากรถขบัเคล่ือน 4 x 4 เป็นรถโคชปรบัอากาศ แลว้มุ่งหนา้สู่ เมืองสแฟกซ ์(Sfax) เมืองท่าชายฝัง่
ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของตูนิเซีย สแฟกซต์ั้งอยูห่่างจากเมืองหลวงตนิูสราว 270 
กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีสรา้งขึ้ นราวปี ค.ศ. 849 บนซากปรกัของเมืองโบราณ ทาปารูรา และ ธาเอเน 
การผลิตและโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟตนับไดว้า่เป็นฐานเศรษฐกิจส าคญัของเมืองฯ นอกจากน้ันยงัมี

รายไดจ้ากการเกษตรกรรมซ่ึงก่อใหเ้กิดผลิตผลของสินคา้จ าพวกน ้ามนัมะกอก ผลมะกอก และถัว่

ชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงการประมง ซ่ึงสแฟกซเ์ป็นสะพานปลา ท่าเรือประมงแห่งแรกของประเทศ

ตนิูเซีย น าท่านชมตวัเมืองสแฟกซ ์ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ตนิูส เป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ สแฟกซ ์

ถือไดว้า่เป็นเมืองรอง ในปี ค.ศ. 1980 สแฟกซไ์ดร้บัการพิจารนาใหเ้ป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจ แต่
ก็เฉพาะในปีดงักล่าวเท่าน้ัน น าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าเมดิน่า และตลาดปลา หลงัจากน้ันน าท่าน

เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMINE LES OLIVIERS PALACE หรือ
เทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 

วนัที่เจ็ด สแฟกซ-์เอล เจม-ซูส-ฮมัมำเม็ต 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านโดยสารรถบสัปรบัอากาศสู่ เมืองเอล เจม (El Jem) เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวนัออกของ

ประเทศฯ เป็นอดีตเมืองโรมนั หน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดในทวีปอฟัริกาต่อจากคารเ์ธจ ซากปรกัท่ียงั

ความสมบรูณข์องรูปทรงและการก่อสรา้งของอฒัจนัทร์ โคลอสเซ่ียม Amphitheatre ท่ีถูกสรา้งขึ้ น
ในปี ค.ศ. 230 – 238 หรือกลางศตวรรษท่ี 3 เป็นโคลอสเซ่ียมท่ีใหญ่โตพอๆ กบัโคลอสเซ่ียมในกรุ
งโรม โดยมีความกวา้ง 122 เมตร ยาว 148 เมตร สูง 35 เมตร สามารถจุผู ้ชมไดถึ้ง 35,000 คน 
ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ปัจจุบนัเสียงค าราม เสียง
รอ้งของเหล่าสตัวร์า้ย เสียงโหยหวนเจ็บปวดของเหล่านักสู ้ถูกเปล่ียนเป็นเสียงอนัไพเราะตามตวัโน๊ต

ของเสียงเพลงจากวงออรเ์คสตรา้ และโอเปร่าแสนเสนาะโสต ในงานดนตรีคลาสสิกทุกฤดูรอ้นท่ีถูก

จดัขึ้ นท่ีคอลอสเซ่ียมแห่งน้ี ซ่ึงท่านจะไดม้ีโอกาสชมและเก็บบนัทึกภาพโคลอสเซ่ียมแห่งเอล เยมน้ี

อยา่งจุใจ จากน้ันเดินทางต่อ เมืองซูส (Sousse) ไดร้บัสมญานามว่า อญัมณีแห่งซำเอล” เน่ืองจาก
เป็นเมืองร า่รวยและอุดมสมบูรณ์ดว้ยไร่มะกอกท่ีเขียวขจี อิทธิพลโรมนัยงัคงปรากฏใหเ้ห็นกบัซาก

ปรกัหกัพงั เช่นเดียวกบัป้อมปราการและสุเหร่าแบบอาหรบัท่ีใหญ่โตงดงามเมืองซูส เป็นเมืองใหญ่
อนัดับสามของตูนีเซียและเก่าแก่มาตั้งแต่ ยุคฟินิ ใหท่้านเดินชมป้อมปราการเมืองซูส (ภายนอก) 

และตลาดขายของพ้ืนเมืองบริเวณป้อมปราการ  
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรปู พอรต์ เอล กานตาวี (Port El Kantaoui) มารน่ีาหรหูรารว่มสมยัและเตม็ไปดว้ย

เรอืใบและเรอืยอช โรงแรมทีพ่กัสุดหรเูรยีงรายอยูต่ามแนวชายหาด ทอ้งทะเลทีส่่งประกรายสดใส 
อาคารบา้นเรอืนรา้นคา้กบัเสน่หแ์ห่งสสีนัขาวตดักบัฟ้า และถนนปลูาดดว้ยกอ้นหนิกอ้นโตตามสไตล์
ของตูนิเซยีน รา้นขายของทีร่ะลกึ สนิคา้พืน้เมอืง ทศันียภ์าพทีไ่ดพ้บเหน็จะสรา้งความประทบัใจให้
ท่านอย่างมริูเ้ลอืน 

 น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองฮมัมำเมต (Hammamet) รีสอรท์ตากอากาศและสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดฮิตติดอนัดบัตน้ ๆ เป็นเมืองชายทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนยอดนิยมของชาวตูนิเซีย ซ่ึงไดถู้กเปรียบ

เปรยใหเ้ป็น Tunisian Saint Tropez เลยทีเดียว เวิ้ งอ่าวฮมัมาเมต มีหาดทรายท่ีเหมาะแก่การลงเล่น
น ้า ชายหาดท่ีมีทรายเม็ดละเอียด น ้าทะเลเป็นประกาย  เรือประมงสีสด ช่างเป็นภาพท่ีชวนมองยิ่ง

นัก ฮมัมาเมตมีตน้แจสมิน (Jasmine) มีลกัษณะคลา้ยพุทธชาดและมะลิอยูท่ัว่ไป ดงัน้ันช่ือน้ีจึงถูก
น ามาใชเ้รียกเขตท่ีตั้งของรีสอรท์ และโรงแรมหรหูราส าหรบันักท่องเท่ียววา่ แยสมิน ฮมัมาเมต 

(Yasmine Hammamet) อีกทั้งของท่ีระลึกท าจากแจสมินสามารถพบเห็นได ้และฮมัมาเม็ตยงัไดร้บั
เกียรติเป็นเจา้ภาพการประชุมลกูเสือโลกในปี ค.ศ. 2005 อีกดว้ย ท่ีบริเวณรอบกาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL GLODEN YASMINE MEHARI หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

วนัที่แปด ฮมัมำเม็ต-นำเบิล-ตนิูส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่บริเวณท่ีตั้งของป้อมปราการเก่าแก่ของเมืองท่ีตั้งอยูบ่นชายฝัง่ดา้นตะวนัตก เป็นส่ิงก่อสรา้ง

โบราณสถานคู่บา้นคู่เมืองฮมัมาเมต ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็นปราการป้องกนัการรุกรานของศตัร ูเดินเทา้

ผ่านเสน้ทางแคบๆ สู่จตุัรสัเมดิน่า ใหท่้านไดเ้ก็บบนัทึกภาพนางเงือกรปูหล่อสมัฤทธ์ิในสไตลข์อง

ตนิูเซีย โดยมีก าแพงและป้อมปราการเป็นฉากหลงัและเมื่อท่านมองไป ท่านจะรูสึ้กตวัวา่ไดอ้ยู่

ท่ามกลางแหล่งชอ้ปป้ิงรายลอ้มไปดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร แผง เพิงขายของพ้ืนเมือง งาน

หตัถกรรม ของฝาก ของท่ีระลึก ซ่ึงจะฉุดรั้งความสนใจใหท่้านตอ้งแวะชม  อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นใจ
กลางเมือง จากน้ันเดินทางไปเยือนเมืองนำเบิล (Nabeul) ใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศของเมือง
เล็ก ๆ แต่มีเอกลกัษณท่ี์โดดเด่น เป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัในแถบอ่าวฮมัมาเมต ซ่ึงสามารถสงัเกตุ

ไดจ้ากตวัแทนการท่องเท่ียวและโรงแรมท่ีพกัท่ีมีมากมายสองฟากถนนในนาเบิล ชายหาดของนาเบิล

ก็มีความสวยงามยิ่ง ภายในตวัเมืองเต็มไปดว้ยชีวิตชีวา จตุัรสักลางเมือง หรือเมดิน่าเต็มไปดว้ย

รา้นคา้เคร่ืองป้ันดินเผาสไตลเ์ฉพาะของชาวตนิูเซีย ซ่ึงท่านจะสงัเกตุเห็นอนุสาวรียเ์คร่ืองป้ันดินเผา

กลางถนนขณะท่ีจะผ่านเขา้สู่ตวัเมือง ท่ีรา้นคา้พืชพนัธุท์างการเกษตรในนาเบิลน้ี ท่านสามารถเลือก

ซ้ืออินทผาลมัของตูนีเซียท่ีมีอยูนั่บรอ้ยสายพนัธุ ์แต่สายพนัธุท่ี์ถือไดว้า่ดีท่ีสุดในโลกไดแ้ก่ Deglet 
Noor หรือ Finger of Light เป็นสายพนัธุท่ี์มีมากในอลัจีเรีย และตนิูเซีย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
บ่าย  น าท่านเยือน เมืองคำรเ์ธจ (Carthage) โบราณสถานในยุคกรีกโบราณ นครคารเ์ธจท่ีถูกสรา้งขึ้ น 

  โดยชาวฟินิเซีย ตั้งอยูบ่นแหลมบริเวณเวิ้ งอ่าวตนิูส ท าใหไ้ดเ้ปรียบในดา้นการเดินเรือ และเป็น 

  ยุทธศาสตรก์ารคา้ทางทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีส าคญั เป็นจุดการส่งผ่านขึ้ นเรือทุกล าท่ีจะขา้มทะเลสู่

  เกาะซิซีลี แต่ประวติัศาสตรท่ี์ถูกตอ้งแทจ้ริงของนครคารเ์ธจน้ันสญูหายไปพรอ้มๆ กบัการสญูสลาย 

  จากการพ่ายแพต่้อกองทพัโรมนัในสงครามพิวนิก ครั้งท่ี 3 ท่ีโรมนัไดเ้ผาท าลายนครคารเ์ธจจนส้ิน 

  ซาก ดงัน้ันต านานค าบอกเล่าต่างๆ ท่ีเก่ียวกบันครคารเ์ธจจึงเป็นเพียงจดหมายเหตุและต านานจาก

  การบอกเล่าของโรมนั อยา่งไรก็ตามในเวลาต่อมาโรมนัไดก้ลบัมาสรา้งเมืองคารเ์ธจใหโ้ชติช่วงขึ้ น 

  ใหมบ่นซากปรกัหกัพงั พรอ้มส่ิงปลกูสรา้งท่ียิ่งใหญ่ ไมว่่าจะเป็นโรงละคร วิลล่า และหอ้งอาบน ้า  

  นครคารเ์ธจกลายเป็นเมืองหลวงของการบริหารในอฟัริกา น าท่านชมซากปรกัหกัพงัแต่ทรงคุณค่า 

  ทางโบราณคดี ซ่ึงไดม้ีการระดมนักโบราณคดีจากหลายชาติมาช่วยบรูณะพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุม  

  เมืองพิวนิกและโรมนัโบราณ จึงไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ.  
  1979 ผ่านชมโรงละครโรมนัโบราณซ่ึงยงัคงถูกใชส้ าหรบังานเทศกาลฤดรูอนของคารเ์ธจในทุกวนัน้ี  
  น าท่านชมหอ้งอำบน ้ำรอ้นแอนโตนิน (The Baths of Antonin) หน่ึงในหอ้งอาบน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ี 

  สรา้งขึ้ นภายใตอ้าณาจกัรโรมนั กบัหอ้งเย็นท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนัก ดว้ยความยาวงถึง 47 เมตรและสงู 
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  15 เมตร จากน้ัน น าท่านชม ซิดิ บู ซำอิด (Sidi Bou Said) หมูบ่า้นชาวมวัร ์หมูบ่า้นสีฟ้าและสีขาว 

  น่ารกั จากหนา้ผาท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์แสนงดงามของอ่าวตูนิส ท่ีมีต านานเล่าขานไวว้า่ 

  นักบุญหลุยสผ์ูซ่ึ้งเสร็จจากศึกสงครามไดม้าถึงท่ีแห่งน้ี ไดต้กหลุมรกักบัเจา้หญิงเบอรเ์บอร ์จึงตกลง 

  ใจอาศยัอยู ่ณ หมูบ่า้นแห่งน้ีอยา่งสงบสุข จึงไดเ้ปล่ียนช่ือและกลายเป็นนักบุญอุปถมัภข์องหมูบ่า้นน้ี 

  น าท่านเยี่ยมชมหมูบ่า้นท่ีมีมนตเ์สน่หแ์ละเร่ืองราวท่ีแสนสุขสนัต ์ท่านจะชื่นชมในความงามของ 

  แหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่งกวา้งขวางทางศิลปะการใชสี้ฟ้า และสีขาวไปทัว่เมืองซ่ึงจะสรา้ง 

  ความประทบัใจ ใหแ้ก่ท่านสุดลน้พน้ ท่านสามารถเดินส ารวจหมูบ่า้นผ่านไปตามถนนท่ีปลูาดดว้ย 

  หินกอ้นโตพาลดัเลาะ คดเค้ียว ขึ้ นสู่จุดชมวิว ท่ีซ่ึงท่านจะไดช้มทิวทศัน์ท่ีงดงามของทะเลสีมรกตและ

  ชายหาดทางตอนใตข้องอ่าวตนิูส ท่านอาจแวะนัง่จิบชามิ้ นตผ่์อนกระหาย ก่อนท่ีจะสาวเทา้กา้วต่อไป

  ยงัประภาคารวงั เดิมของ Baron d’ Erlanger ท่ีถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รา้นคา้สองขา้งทางมีสินคา้งาน 

  ฝีมือของชาวตนิูส สินคา้ของเก่าแก่โบราณ เคร่ืองประดบัเงิน งานศิลปะ ส่วนดา้นบริเวณตีนเขาสู่ 

  หนา้ผา จะเป็นท่ีตั้งของท่าเรือของหมูบ่า้นซิดิ บ ูซาอิด มารีน่าทนัสมยั 

ค า่ จากน้ัน  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL EI MOURADI GAMMARTH หรือเทียบเท่า 
 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

  
 
 
 
 

วนัที่เกำ้ ตนิูส-บำรโ์ด มิวเซียม-ซิดิ บูซำอิด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านชมพิพิธภณัฑบ์ำรโ์ด (Bardo Museum) ท่ีอดีตเป็นพระราชวงัเก่าของบีย ์(Bey) ช่ือ 

  ในต าแหน่งของผูค้รอบครองหรือประมุขของรฐัในอดีต อาคารพระราชวงัมีความส าคญัทาง  

  สถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 13 แบบดั้งเดิม และไดร้บัการบรูณะและขยบัขยายมาโดยตลอด เป็น 

  สถานท่ีซ่ึงไดร้วบรวมส่ิงละอนัพนัละนอ้ย ร่องรอยในอดีตท่ีดนู่าเล่ือมใส ทีถูกจดัแสดงเรียงตามวนั 

  และสถานท่ีแหล่งก าเนิด สะทอ้นใหเ้ห็นถึงศิลปะและวฒันธรรม ประวติัศาสตรข์องชาวตนิูเซีย ตั้งแต่

  สมยัยุคก่อนประวติัศาสตร ์จนถึงยุคของพิวนิก ชาวนครคารเ์ธจ สู่ยุคโรมนั และจากยุคโรมนั สู่ยุค 

  ของคริสเตียนไบเซนไทน์ จนถึงยุคอิสลาม เป็นพิพิธภณัฑท่ี์สามารถบ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาวะของ 

  การใชชี้วิตและความเป็นอยู่ในยุคสมยัน้ัน ๆ เป็นอยา่งดี และเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุ 

  จากยุคก่อนประวติัศาสตรเ์ร่ือยมาจนถึงยุคร่วมสมยั อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมช้ินงานประดบั 

  โมเสกท่ีใหญ่ท่ีสุด สมบรูณท่ี์สุด และสวยงามท่ีสุดในโลก 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน  

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินคำรเ์ธจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เมืองตนิูส 

17.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับล ูโดยสำยกำรบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์(TK) เที่ยวบินที่ TK664 

21.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับล ูเพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัที่สิบ โดฮำ-กรุงเทพฯ 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ “TK068  

14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่  
 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
22 กนัยำยน – 1 ตลุำคม 60 /12 – 21 ตลุำคม 60 / 17 – 26 ตลุำคม 60 / 1 – 10 ธนัวำคม 2560 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

 

72,900.- 
6,000.- 

70,900.- 
68,900.- 
30,000.- 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
28 ธนัวำคม 2560 – 6 มกรำคม 2561 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

 

75,900.- 
6,000.- 

73,900.- 
71,900.- 
30,000.- 

 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 02 มิ.ย. 2560 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 

บำท/ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
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ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับล-ูตนิูส-อิสตนับล-ูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ส 

แอรไ์ลน์  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประเทศตนีูเซีย) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน 
ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดั
จ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตี
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ค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทน

ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน

เงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้

มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ :  
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ  

- 1หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุ

ก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย 

เพ่ืออา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

- รูปถ่ายสี พ้ืนหลังสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นอย่างละ 1 ใบ 

- ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการ

บินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า

ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ี่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง............................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................. ............................... 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000  บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
  วันที่........................................ 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


