
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สาํรวจแอลจีเรยี 11 วนั 9 คืน 
      ดินแดนแห่งผืนทรายจรดทะเล 

        พิเศษ!! รว่มทรปิกบั “คณุกาญจนา หงษท์อง”   

กรูดูา้นการท่องเท่ียว และพิธีกรช่ือดงั 
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แอลจเีรีย ช่ือเต็มวา่ "สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนแอลจเีรีย" (People’s Democratic 

Republic of Algeria) เป็นประเทศท่ีข้ึนช่ือวา่ “ดินแดนแห่งผืนทรายจรดทะเล” เป็นประเทศท่ีอยูท่าง

แถบทวีปแอฟริกาตอนเหนือ มีความใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากประเทศซดูาน ภาษาท่ีใชจ้ะเป็นภาษาอา

ราบกิและภาษาฝรัง่เศส เพราะในอดีตประเทศแอลจีเรียเคยตกเป็นเมืองข้ึนของฝรัง่เศสมาก่อนและเป็น

ประเทศท่ีติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ดินแดนแห่งน้ีเรียกไดว้า่มีความครบครนั สาํหรบัผูท่ี้แสวงหาทอ้ง

ทะเลแสนงามสีครามสดใส และการข่ีอฐูบนผืนทรายอนัแผดรอ้น เพราะตอนบนของประเทศน้ันอุดมไป

ดว้ยทิวทศัน์อนัสวยงามของชายฝัง่ "ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน"(Mediterranean) ท่ีตั้งขนานไปกบั "เทือกเขา

แอตลาส" (Atlas) ซึ่งทอดตวัเป็นแนวยาวพาดผ่านตอนเหนือของทวีป และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

ใหท่้านไดช้ม 

 
- พิเศษ !! รว่มทริปกบั “คณุกาญจนา  หงษท์อง” กรูดูา้น

การท่องเท่ียว และพิธีกรช่ือดงั 
- บินภายใน 3 ขา เท่ียวครบ ไม่เหน่ือย!! 
- ชม เมืองกองสต์องติน “เมืองแห่งสะพาน” ท่ีเกา่แก่

ท่ีสดุในทวีปแอฟริกา 
- ชม เมืองโรมนัโบราณ “ดีเจมิลา” ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลก 
- ชม เมืองในทะเลทรายซาฮารา่ ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลก 
- ชม เมืองเอล อเูวด “เมืองแห่งหน่ึงหม่ืนโดม” ใน

ทะเลทรายซาฮารา่ 
- ชม พระราชวงั และป้อมปราการโบราณท่ีมีช่ือเสียงของ

แอลจีเรีย 
- ชอ๊ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองสดุเพลินท่ีตลาดบารซ์าร ์

 

หมายเหตุ :  ระยะเวลาในการทาํวีซ่า ประมาณ 20-25 วนั และตอ้งส่งเล่ม

พาสปอรต์ไปทาํที่สถานทูตแอลจเีรีย ประจาํประเทศมาเลเซียค่ะ 

 

***โรงแรมที่พกัเป็นมาตรฐานของประเทศแอลจเีรีย และในบางเมืองอาจจะเป็น

ระดบั 3 ดาวหรือดีที่สุดในเมืองน้ัน*** 
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วนัที่  1 ศุกร ์1 พ.ค. 63 กรุงเทพฯ - แอลเจียร ์

06.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สาย

การบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK) ประตูทางเขา้ท่ี 10 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรก์ิส แอรไ์ลน์ (Turkish Airlines) เท่ียวบินท่ี TK 59 

(ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.25 ชม.) รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ือง 

15.25 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับลู ประเทศตุรกี (รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน)  

 อิสระใหท้่านเดินเล่นช๊อปป้ิงท่ี Duty Free ณ. สนามบินใหม่ ‘อิสตนับูล นิว แอรพ์อรต์’” (Istanbul 

New Airport) ซึ่งจดัไดว้่าเป็นสนามบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยงบประมาณก่อสรา้งกว่า 12,000 ลา้น

เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 384,000 ลา้นบาท มีโซนรา้นคา้ รา้นอาหาร รวมทั้งสินคา้      

แบรนดเ์นม ใหท้่านไดช้๊อปป้ิงอยา่งเพลิดเพลิน 

 

 21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแอลเจียร ์โดยสายการบิน เตอรก์ิส แอรไ์ลน์ (Turkish Airlines) เท่ียวบินท่ี  

TK 655 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 03.50 ชม.) 

23.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเอารี บมูเมอเดียน (Houari Boumediene Airport) เมืองแอลเจียร ์ 

 นําท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง จากน้ัน นําท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี Ferdi Lilly Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 2 เสาร ์2 พ.ค. 63 แอลเจียร ์-  เมืองโบราณดีเจมิลา -  กงสต์องติน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กาํหนดวนัเดินทาง 

1 – 11 พฤษภาคม 2563 

ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา ชัว่โมงบิน 
วนัท่ี  1 กรุงเทพฯ อิสตันบลู BKK -  IST TK 59 09.00 – 15.25 10.25 
วนัท่ี  1 อิสตันบลู แอลเจียร ์ IST - ALG TK 655 21.55 – 23.45 03.50 
วนัท่ี 8 การด์าเอีย แอลเจียร ์ GHA - ALG AH 6201 08.15 – 09.45 01.30 
วนัท่ี 8 แอลเจียร ์ ออราน ALG - ORN AH 6182 11.30 – 12.45 01.15 
วนัท่ี 9 ออราน แอลเจียร ์ ORN - ALG AH 6103 18.45 – 19.45 01.00 

วนัท่ี  10 แอลเจียร ์ อิสตันบลู ALA - IST TK 652 16.35 – 22.00 03.25 
วนัท่ี  11 อิสตันบลู กรุงเทพฯ IST - BKK TK 68 01.25 – 15.25 10.00 
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จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เมืองโบราณดีเจมิลา (Djémila) (ระยะทางประมาณ 325 กม., ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.) มีพื้ นท่ีตั้งอยูใ่นหมู่บา้นขนาดเล็กบริเวณภเูขาทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของเมืองแอลเจียร ์ครอบคลุมพื้ นท่ีภายในเขตการปกครองบางส่วนของเมือง Constantinois และเมือง 

Petite Kabylie สถาปัตยกรรมท่ีพบในการก่อสรา้งเมืองโบราณแห่งน้ีเป็นแบบ Berbero-Roman ซึ่งจะ

พบสถาปัตยกรรมรูปแบบน้ีในเฉพาะภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือเท่าน้ัน ดีเจมิลาไดร้บัการคดัเลือกจาก

องคก์รยเูนสโก (UNESCO) ใหเ้ป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ในปีคริสตศ์กัราช 1982  

เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   

นําท่านชม เมืองโบราณดีเจมิลา ชมลานกลางแจง้, ศาสนสถาน, มหาวิหาร, ซุม้ประต,ู พิพิธภณัฑโ์ม

เสค และตลาดโรมนั ท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์เป็นอยา่งดี 

 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองกงสต์องติน (Constantine) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่ง

เป็น เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงในทวีปแอฟริกา มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากกรุง

แอลเจียรแ์ละเมืองออราน ตั้งอยูท่างทิศเหนือ-ตะวนัออกของประเทศแอลจีเรีย อยูห่่างจากกรุงแอลเจียร์

ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตร้าว 320 กิโลเมตร สรา้งข้ึนโดยชาวอาหรบั เม่ือประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ 

มีลกัษณะเป็นเมืองป้อมปราการบนโขดหินสูงกว่า 240 เมตร เหนือหุบเขาลาํน้ําเบื้ องล่าง มีกาํแพงและ

ประตูเมืองสรา้งในสมยักลาง รวมทั้งซากเมืองโรมนัในบริเวณใกลเ้คียง กงสต์องตินเคยเป็นเมืองหลวง

ของราชวงศ์ นูมิเดียเม่ือประมาณ 2 ปีก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาจักรพรรดิคอนสแตนติน มหาราช

จกัรพรรดิของโรมนัไดบู้รณะข้ึนใหม่ในปีคริสต์ศกัราช 313 ต่อมาฝรัง่เศสยึดครองไวใ้นปีคริสต์ศกัราช 

1837  

 
นําท่านชม สะพานแห่งเมืองกงสต์องติน (Bridges of Constantine) เมืองกงสต์องตินไดร้บัการขนาน

นามว่าเป็น "เมืองแห่งสะพาน" (City of Bridges) เน่ืองจาก มีสะพานอนังดงามมากมายท่ีเชื่อมระหวา่ง

ภเูขาและหุบเหว กบัเมือง ซึ่งถูกสรา้งไวห้ลายแห่ง 
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คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัท่ี   Protea Hotel by Marriott Constantine โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัที่  3  อาทิตย ์3 พ.ค. 63  กงสต์องติน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม สะพานแขวน ซิดี เอ็มซิด (Sidi M'Cid Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนท่ีสูงท่ีสุดในโลก มี

ความสูง 175 เมตร ยาว 164 เมตร ขา้มแม่น้ํา Rhummel ในเมืองกงสต์องติน ประเทศแอลจีเรีย เปิด

ใชง้านในเดือนเมษายน ปีค.ศ. 1912 จนถึงปีค.ศ. 1929 สะพานน้ีถูกออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรัง่เศส 

Ferdinand Arnodin เพื่อเชื่อมโยง Casbah ไปยงัเนินเขา Sidi M'Cid สะพานดงักล่าวไดร้บัการบูรณะในปี

ค.ศ. 2000   

นําท่านชม สะพานเดินเทา้ เมลล่า สลิมาเนห ์(Footbridge of Mellah Slimane)  เดินขา้มช่องแคบท่ีดู

น่าหวาดเสียวและต่ืนเตน้ ซึ่งท่านจะไดเ้ห็นทิวทัศน์ของโตรกผาและบา้นท่ีสรา้งอยู่ในหุบเขา ในเวลา

เดียวกันท่านจะสามารถมองเห็นสะพาน Bab El Kantara อันเก่าแก่ และสะพาน Sidi Rached Viaduct 

อนัสง่างามจากจุดชมวิวบนสะพาน   

จากน้ัน นําท่านชม อนุสาวรียแ์ห่งความตาย (The Monument to the Dead) ท่ีสรา้งข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึก

ถึงผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งท่ี 1 

นําท่านชม พิพิธภณัฑแ์ละพระราชวังอาเหม็ด เบย ์(The Museum & Palace of Ahmed Bey) วงัของ

อาเหม็ด เบย ์(ผูป้กครองออตโตมนัคนสุดทา้ยของกงสต์องตินจาก ค.ศ. 1826 ถึง ค.ศ. 1848) เป็น

หน่ึงในอาคารยุคออตโตมันท่ีดีท่ีสุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย และถือว่าเป็น

ร่องรอยการดาํรงชีวิตของอารยธรรมออตโตมนัในประเทศ เป็นอาคารขนาดใหญ่ (5,609 ตารางเมตร) 

สรา้งข้ึนในท่ีตั้งของบา้นเก่าท่ีอยู่ติดกนัในจงัหวดักงสต์องติน มนัเสร็จสิ้ นไม่นานก่อนท่ีกงสต์องตินจะถูก

ยึดครองโดยลทัธิล่าอาณานิคมของฝรัง่เศส และใชเ้ป็นโรงพยาบาลสําหรบักองทหารฝรัง่เศส หลงัจาก

ไดร้ับอิสรภาพ มันถูกใชเ้ป็นสถานท่ีสําหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในช่วงตน้ทศวรรษ 1980 และ

พระราชวงัไดร้บัการบรูณะในปี ค.ศ. 2009 
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เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

นําท่านชม พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เซอรต์าร ์(National Museum of Cirta) ท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุท่ีมี

ค่ากว่า  7,000 ชิ้ น ทั้งภาพเขียน และหลกัฐานทางประวติัศาสตรย์อ้นหลงัไปถึงยุคก่อนประวติัศาสตร,์ 

สมัยโรมนั, ยุคพูนิค, ยุคอิสลาม และยุคอาณานิคมฝรัง่เศส พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ี เปิดตัวข้ึนครั้งแรกในปี 

ค.ศ. 1931 ภายใต้ชื่อ "Gustave Mercier Museum" (ซึ่งตั้ งชื่อตามเลขาธิการทัว่ไปของสมาคม

โบราณคดี) จนวนัท่ี 5 กรกฎาคม 1975 ไดเ้ปล่ียนชื่อเป็น Cirta ซึ่งเป็นชื่อโบราณของเมืองกงสต์องติน 

และในปี 1986 มันไดร้ับการยกระดับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเปล่ียนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์

แห่งชาติ เซอรต์าร ์

นําท่านชม มัสยิดเอเมียร ์อับเดลคาเดอร ์(Emir Abdelkader Mosque)  ซึ่งเป็นหน่ึงในมัสยิดท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก เร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 1968 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1994 เพื่อเป็นสถานท่ีสําหรับ

ประกอบพิธีทางศาสนาท่ีสามารถจผุูค้นไดอ้ยา่งอยา่งน้อย 10,000 คน  

จากน้ัน นําท่านเดินลดัเลาะไปตามตรอกซอกซอยท่ีปูดว้นหิน ไปสาํรวจ ตลาด Souika (Medina) ตลาด

เล็กๆ ท่ีมีอายุยอ้นไปถึงศตวรรษท่ี 16 ท่านจะสมัผสัไดถึ้งบรรยากาศของตลาดการคา้โบราณในภูมิภาค

น้ี 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัท่ี   Protea Hotel by Marriott Constantine โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัที่  4  จนัทร ์4 พ.ค. 63  กงสต์องติน – ทิมกัต - บิสกรา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 

นําท่านเดินทางผ่านเมืองกงส์ตองติน (Constantine) ไปยัง ทิมกัต (Timgad) ตั้งอยู่บริเวณทางตอน

เหนือของเทือกเขาออร์เร็ส (Aurès mountains) ห่างจากเมืองกงส์ตองติน 110 กิโลเมตร เป็นสถาน

ท่ีตั้งของเมืองโบราณภายใตก้ารปกครองของจักรพรรดิไตรดานุส แห่งจักรวรรด์ิทราจัน (Emperor 

Trajan) ผูด้าํรงตาํแหน่งจกัรพรรดิโรมนัช่วงปีคริสตศ์กัราช 98 จนถึงปีคริสตศ์กัราช 117 ถูกสรา้งข้ึนใน

ปีคริสตศ์กัราช 100 โดยชื่อเต็มของเมืองคือ Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi ผงัเมืองสรา้ง

ตามแบบฉบบัของโรมนั เสน้ทางหลกัของเมืองถูกปูดว้ยแผ่นหินปูนรูปสี่เหล่ียมผืนผา้ขนาดใหญ่ อาคาร

สรา้งข้ึนจากหิน บางส่วนของพื้ นท่ีแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นค่ายทหารของ Augustan Legion III และเป็นศนูยก์ลาง
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การปกครองของโรมนัในขณะน้ัน ปัจจุบันเมืองโบราณทิมกัตไดร้ับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้

เป็นเมืองมรดกโลก (World Heritage Site) ในปีคริสตศ์กัราช 1982  

 

นําท่านเดินสาํรวจเมืองโบราณทิมกตั เยี่ยมชมสถานท่ีท่ีเป็นหอ้งสมุด ศาสนสถาน อฒัจนัทร ์และมหา

วิหารของจกัรวรรด์ิทราจนั  

 

เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 

จากน้ัน นําท่านเดินทางไปเมืองบิสกรา (Biskra) ระยะทางประมาณ 141 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3 ชม. 

เมืองบิสกรา (Biskra)  ตั้งอยูใ่นทางตะวนัออกเฉียงเหนือของแอลจีเรีย ประมาณ 400 กิโลเมตร เป็นท่ี

รูจ้กักนัในนาม “ราชินีแห่งซีบนั” หรือ “ประตสูู่ทะเลทรายซาฮาร่า” ตั้งอยูท่ี่จุดเร่ิมตน้ของทะเลทรายซา

ฮารา ดว้ยลกัษณะทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรพัยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทางการเกษตร ทําให้

เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางระหว่างภาคเหนือและภาคใต ้เราจะไดเ้ห็นร่องรอยของอารยธรรมท่ีหลากหลาย

จากชาวโรมนัและอาหรบั ไปจนถึงฝรัง่เศส 

 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

พกัท่ี  Sidi Yahia Hotel โรงแรมมาตรฐาน 3  ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัที่ 5  องัคาร 5 พ.ค. 63   บิสกรา – กูฟ่ี - เอล อูเวด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

นําท่านชม ตลาดเก่าเมืองบิสกรา (Old Souk) ซึ่งจําหน่ายผลไมส้ดหลากหลายชนิด เช่น มะกอก 

ทับทิม  มะเด่ือ และ แอปริคอต ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคญั รวมถึงขา้วบารเ์ลยแ์ละขา้วสาลี

ดว้ย 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู ่เมืองกูฟ่ี (Ghoufi) ตั้งอยูใ่นจงัหวดับทันา ระยะทางประมาณ 56 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม.นําท่านชม หุบเขาแห่งกูฟ่ี (Canyon of Ghoufi) ท่ามกลางธรรมชาติท่ีงดงาม 

ลอ้มรอบดว้ยหุบเขาแคนยอน และตน้ปาล์มมากมาย ชม ซากเมืองโบราณกูฟ่ี ซึ่งเป็นเมืองโบราณใน

ประวติัศาสตรข์องประเทศแอลจีเรีย 
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เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอล อูเวด (El Oued) ระยะทางประมาณ 272 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.  

เมืองเอล อูเวด เป็นเมืองโอเอซิส ในทะเลทรายซาฮาร่า อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแอลจีเรีย 

พื้ นท่ีส่วนใหญ่ถูกปกคลุมดว้ยเนินทราย ทางตอนเหนือของเมืองพบพนัธุไ์มห้ายาก และทะเลสาบน้ําเค็ม 

บริเวณน้ีชาวบา้นจะนิยมปลกูสวนปาลม์ พื้ นท่ีมีความรอ้น แต่ก็มีแม่น้ําใตดิ้นท่ีใหค้วามชุ่มชื้ นตลอดทั้งปี 

บา้นเรือนท่ีน่ีส่วนใหญ่สรา้งดว้ยอิฐ และมีหลงัคาเป็นรปูโดม จึงทาํใหเ้มืองน้ี เป็นท่ีรูจ้กักนัในนาม “เมือง

แห่งหน่ึงหม่ืนโดม” (City of a Thousand Domes)  

นําท่านชม เมืองเอล อูเวด และ ตลาดพ้ืนเมือง ท่ีมีบรรยากาศและสีสนัของเมืองทะเลทราย 

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัท่ี  La Gazel d’Or Hotel โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่  6  พุธ 6 พ.ค. 63  เอล อูเวด - วารก์ลา – การด์าเอีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําท่านเดินทางสู ่เมืองวารก์ลา (Ouargla ) ระยะทาง 259 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ซึ่ง

เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัวารก์ลา ในทะเลทรายซาฮาร่าทางทิศใตข้องประเทศแอลจีเรีย เป็นเมืองท่ีมี

ความเจริญรุ่งเรืองจากอุตสาหกรรมน้ํามนัของประเทศ เป็นสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่งของ

แอลจีเรีย เช่น มหาวิทยาลัยวาร์กลา เทศบาลเมืองมีประชากร 133,024 คน ในปี ค.ศ. 2008 โดย

เพิ่มข้ึนจาก 112,339 คน ในปี ค.ศ. 1998 
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เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองการด์าเอีย (Ghardaia) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตการปกครอง และ

จงัหวดัชื่อเดียวกนัทางภาคกลางตอนบนของประเทศแอลจีเรีย เมืองท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนานหลายพนั

ปีแห่งน้ีตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายซาฮาร่าบริเวณริมฝัง่แม่น้ํา Mzab ทําใหมี้ความชุ่มชื้ นอยู่พอสมควร และ

ไดข้ึ้นเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม จากการเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของชาวเบอร์เบอร ์(Berbers) 

ซึ่งเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนในทะเลทรายซาฮาร่า 

 

นําท่านชม เมืองเบนิ อิสกวน (Beni Isguene) ซึ่งเป็นเมืองหน่ึงในหา้ เมืองโอเอซิสแห่ง M’zab ใน

ตอนกลางของทะเลทรายซาฮาร่า ชื่อน้ีไดม้าจากคาํว่า Berber แปลว่า "บุตรของผูศ้รทัธา" เมืองน้ีก่อตั้ง

ข้ึนในช่วงกลางศตวรรษท่ี 11 และได้รับการบูรณะในปี 1860 งานหัตถกรรมหลักของท่ีน่ี คือ

เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองประดบั และ พรม  

นําท่านชม หอสังเกตการณ ์(Watching Tower), ตลาดพ้ืนเมือง หรือ ตลาดแห่งการประมูล  ท่ีมี

บรรยากาศการซื้ อขาย และการประมลูสินคา้ต่างๆในทะเลทราย ท่ีมีสีสนัและเสน่หแ์ปลกตา 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัท่ี  Belvedere Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่  7  พฤหสับดี 7 พ.ค. 63  การด์าเอีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําท่านเดินทางไปชม หุบเขาเอ็มซาปบ ์(M'zab Valley) ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีสวยงามน่าสนใจ และ

คุม้ค่าท่ีสุดสาํหรบัการเท่ียวชมในประเทศแอลจีเรีย หุบเขายาวหกไมล ์ตั้งอยูใ่นภาคเหนือของทะเลทราย

ซาฮาร่า ซึ่งอยูท่างตอนใตข้องแอลจีเรียน้ัน มีกลุ่มโอเอซิสทะเลทรายโบราณ ท่ีมีบ่อน้ํานับพนัแห่ง และมี

ต้นปาล์มหลายพันต้น ท่ีให้น้ําในบริเวณน้ี เมืองโบราณทั้งห้าของพื้ นท่ี M'zab อันประกอบด้วย 

Ghardaia,  Beni Isguen, Melika, Bou Noura และ El-Atteuf หรือท่ีรู ้จักกันในนาม Pentapolis ได้รับ

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นตัวอย่างของท่ีอยู่อาศยัของมนุษยแ์บบดั้งเดิมท่ี
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ปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ ปัจจุบัน 5 เมืองน้ี เป็นจุดหมายปลายทาง

สาํหรบันักเดินทางท่ีสนใจประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมโบราณ รวมถึงสถาปัตยกรรมและภมิูทศัน์ท่ีโดด

เด่น 

นําท่านชม พระราชวังดินเหนียวแห่งการด์าเอีย (Ghardaia Clay Palace) ตั้งอยู่ในทะเลทรายของ

เมืองการ์ดาเอีย มีอายุกว่า 1,000 ปี แต่ยงัคงดูแข็งแรงและสง่างาม วสัดุหลักในการก่อสรา้ง คือ ดิน

เหนียว หิน และไม้ ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์และสวยงามแปลกตา เน่ืองจากอากาศใน

ทะเลทรายท่ีรอ้นมาก และในอดีตไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศและไฟฟ้า การก่อสรา้งบา้นเรือน จึงนิยมใชดิ้น

เหนียวและหิน เพราะดินเหนียวช่วยใหบ้า้นเย็น และลดอุณหภมิูภายในได ้

จากน้ัน นําท่านเดินชม เมืองการด์าเอีย และตลาดพ้ืนเมือง ซึ่งไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยูเนสโก เมืองน้ีมีคนอาศยัอยู่ประมาณ 360,000 คน เป็นกลุ่มชนเผ่าเบอรเ์บอรใ์หญ่ บริเวณ

หุบเขาจะพบตวัอกัษรและสญัลกัษณต่์างๆ ท่ีถูกสลกัไวข้องชนเผ่ารอบๆ หุบเขา 

 

เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
จากน้ัน นําท่านชม สุสานซิดิ บราฮิม (Mausoleum Sidi Brahim) ในเมืองเอล อัสตาฟ (El Atteuf) ซึ่ง

เป็นเมืองแรกท่ีสรา้งข้ึนในบริเวณหุบเขา M'Zab เป็นอาคารสีขาวท่ีโดดเด่น และมีผนังดา้นนอกโคง้หนา

ผิดปกติหน้าต่างขนาดเล็ก และภายในเป็นทรงโคง้ ท่ีงามแปลกตา 
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คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พกัท่ี  Belvedere Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่  8  ศุกร ์8 พ.ค. 63  การด์าเอีย- ออราน 

เชา้ตรู ่  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านเดินทางไปยงั สนามบินการด์าเอีย (Ghardaia Airport) เพื่อทาํการตรวจเอกสารในการ

เดินทาง 

08.15 น. ออกเดินทางจาก เมืองการ์ดาเอีย สู่ เมืองแอลเจียร ์โดยสายการบิน แอร์ แอลจีเรีย (Air Algerie) 

เท่ียวบินท่ี AH 6201 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 01.30 ชม.)  

09.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเอารี บมูเมอเดียน (Houari Boumediene Airport) เมืองแอลเจียร ์(รอเปล่ียน

เคร่ืองท่ีสนามบิน) 

11.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองแอลเจียร ์สู่ เมืองออราน โดยสายการบิน แอร ์แอลจีเรีย (Air Algerie) เท่ียวบิน

ท่ี AH 6182 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 01.00 ชม.) 

12.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานออราน เอส เซเนีย (Oran Es Sénia Airport) เมืองออราน ประเทศแอลจีเรีย 

นําท่านเดินทางไปยังใจกลางเมือง ออราน (Oran) เมืองแห่งอุตสาหกรรม ใหญ่สุดเป็นอันดับ 2 ของ

แอลจีเรีย ตั้งอยู่ทางชายฝัง่ตะวนัตกเฉียงเหนือของแอลจีเรีย ชื่อของเมืองมาจากคาํว่า Wahran (ภาษา

ของชนเผ่าอิสระ Berber) มีความหมายว่า “สิงโตสองตัว” อันเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองออรานใน

ปัจจุบนั 

 

เท่ียง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 

นําท่านชม ป้อมปราการเก่าแก่ประจาํเมืองออราน สรา้งข้ึนในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 โดยสุลต่านเอ

โบห ์เฮสเซน แห่งราชวงศม์ารีนิด (Merinid Sultan Abou Hassan) จากน้ัน นําท่านชมบา้นเรือนและตึก

ต่างๆ ในสไตลโ์คโลเนียล (Colonial) ท่ีสวยงาม 
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จากน้ัน นําท่านชม ป้อมซานตาครูซ (Basilica Santa Cruz) เป็นหน่ึงในสามของป้อมปราการในเมือง

ท่าท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของแอลจีเรีย และอีกสองป้อมตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตก คือ ป้อมเดอลามุน และ

ป้อมเซนต ์ฟิลลิปส ์สรา้งทดแทนปราสาทเก่าของนักบุญท่ีรูจ้กักนัในสเปน คือ คาสติล โล เดอ ซานโตส 

ตั้งอยูท่ี่ศูนยก์ลางของออราน สามป้อมน้ีเชื่อมต่อผ่านอุโมงคเ์ซนต ์ครูซเบิรก์ ถูกสรา้งข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 

1577 ถึง 1604 โดยชาวสเปน ในปีค.ศ. 1831 ต่อมาถูกฝรัง่เศสยึดครองเมืองออรานและป้อมปราการ 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรม 

พกัท่ี  Best Western Hotel Colombe โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่  9  เสาร ์9 พ.ค. 63  ออราน - แอลเจียร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 

นําท่านชม พระราชวังริมชายหาด (Bey’s Palace) สรา้งข้ึนในปีค.ศ. 1340 โดยสุลต่านเอโบห ์เฮส

เซน แห่งราชวงศ์มารีนิด (Merinid Sultan Abou Hassan) และไดร้ับการบูรณะเพิ่มเติมเร่ือยมาจาก

ประเทศท่ีเขา้มายึดครองเมืองออราน ไดแ้ก่ สเปน (ปีค.ศ. 1509) ออตโตมนั (ปีค.ศ. 1700) และ

ฝรัง่เศสในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19  

 

นําท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอาเหม็ด ซาบาน่า (The Ahmed Zabana National Museum) 

ท่ีตั้งอยู่ในเมืองออราน ตั้งชื่อตามวีรบุรุษของชาติแอลจีเรีย อาเหม็ด ซาบาน่า ท่ีถูกประหารโดยทหาร

ฝรัง่เศสในวนัท่ี 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1956 ในแอลเจียร ์ชั้นแรกของพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเร่ืองราวของ

ผลกระทบในทอ้งถ่ินของการต่อสูข้องแอลจีเรีย เพื่อกอบกูเ้อกราชจากฝรัง่เศส รวมถึงรายชื่อของคนใน

ทอ้งถ่ินดําเนินการโดยชาวฝรัง่เศส ระหว่างปีค.ศ. 1954 และปี 1962 นอกจากน้ี พิพิธภณัฑย์งัแสดง

งานศิลปะในรูปแบบของประติมากรรมโบราณ ภาพโมเสค เคร่ืองป้ันดินเผา  และรวมภาพวาดผลงาน

ของศิลปินแอลจีเรียในศตวรรษท่ี 20 และภาพของศิลปิน ยูจีน ฟลอเมนติน (Eugène Fromentin) จิตร

กรชาวฝรัง่เศสดว้ย10 
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เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชม จตัรุสัหน่ึงพฤศจิกายน (Place du 1er November) เป็นจตุัรสัหลกัของเมืองออราน มีอาคาร

ท่ีงดงามสองแห่ง หน่ึงในน้ันคือ โรงละครโอเปร่า (Opera House) อนัสง่างาม (ซึ่งเปิดในปีค.ศ. 1908) 

และอีกแห่งหน่ึงคือ ศาลากลาง ซึ่งสรา้งข้ึนโดยชาวฝรัง่เศสเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 และมีรูปป้ันของ

เทวดามีปีก อยูต่รงกลาง ซึ่งมีความโดดเด่นเช่นกนั 

นําท่านชม โบสถพ์ระหฤทยัศกัด์ิสิทธ์ิ (La Cathedral du Sacre Coeur) เป็นโบสถ์ในนิกายโรมนัคาทอ

ลิค สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1903 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1913 ออกแบบโดย Albert Ballu สถาปนิกของรฐับาล

แอลจีเรีย โครงสรา้งของโบสถ์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกท่ีสรา้งข้ึน ในดินแดนโพน้

ทะเลของฝรัง่เศส ภายหลงัไดถู้กใชเ้ป็นหอ้งสมุดระดับภูมิภาค ในปี 1984 และเป็นหอ้งสมุดสาธารณะ 

ในปี 1996 

จากน้ัน นําท่านไปชมและเดินเล่นริม ชายหาด Plage de Madagh ซึ่งเป็นหาดท่ีมีชื่อเสียง โอบลอ้มดว้ย

ป่าไมแ้ละขุนเขา ทอ้งทะเลสีคราม ทาํใหท่ี้น่ีมีความสวยงาม ทั้งยามพระอาทิตยข้ึ์น และอาทิตยอ์สัดง 

 

   

ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองออราน เพื่อข้ึนเคร่ืองไปเมืองแอลเจียร ์
18.45 น. ออกเดินทางจาก เมืองออราน สู่ เมืองแอลเจียร ์โดยสายการบิน แอร ์แอลจีเรีย (Air Algerie) เท่ียวบิน

ท่ี AH 6103 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 01.00 ชม.)  

19.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเอารี บมูเมอเดียน (Houari Boumediene Airport) เมืองแอลเจียร ์ 

จากน้ัน นําท่านเดินทางไปยังใจกลาง เมืองแอลเจียร ์(Algiers) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศแอลจีเรีย ตั้งอยูท่างฝัง่ตะวนัตกของอ่าวในทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ชื่อของเมืองมาจากคาํในภาษา

อาหรับท่ีแปลว่า เกาะ ซึ่งหมายถึง 4 เกาะท่ีตั้งอยู่นอกชายฝั่งของเมือง และกลายเป็นส่วนหน่ึงของ

แผ่นดินใหญ่ในปัจจุบนัวนัที่   
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรม 

พกัท่ี  Ferdi Lilly Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่  10 อาทิตย ์10 พ.ค. 63  แอลเจียร ์- กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
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นําท่านชม อนุสาวรียแ์ห่งการเสียสละ (Monument of the Martyrs) ท่ีสรา้งข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน

เชิดชูเกียรติของเหล่าทหารแอลจีเรียท่ีสละชีวิตในสงครามกูอิ้สรภาพ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอลเจียร์ 

เปิดตัวในปีคริสต์ศักราช 1982 ในวันครบรอบการเป็นอิสระของประเทศแอลจีเรีย ลักษณะของ

อนุสาวรียน้ี์จะประกอบไปดว้ยใบปาลม์ 3 ใบประกบกนัในแนวตั้ง และท่ีขอบของแต่ละใบจะมีทหารยืน

เฝ้าอยู ่ 

นําท่านชม มสัยิดเก่าแก่เอล ดีเจดดิด (El Djedid Mosque) สรา้งข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 โดยใช้

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งสไตลฝ์รัง่เศสและสไตลด์ั้งเดิม เยี่ยมชม จตัุรสักลางเมือง (Place 

Emir Abdelkader) อันเป็นสถานท่ีตั้งของอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติของนายพลชาวฝรัง่เศสนามว่า Emir-

Abdelkader  

 

นําท่านชม แกรนเด ้โพสเต ้(Neo-Moorish Grande Poste) อาคารสํานักงานไปรษณียห์ลักของเมือง

แอลเจียร ์สรา้งข้ึนในช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 โดยใชส้ถาปัตยกรรมสไตลฝ์รัง่เศส  

จากน้ัน นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑศิ์ลปะและวัฒนธรรมแอลจีเรีย (Algeria Museum of Popular 

Arts and Traditions) เพื่อทําความรู ้จักกับประเทศน้ีในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ 

วฒันธรรม สงัคมและความเป็นอยูข่องประชากรภายในประเทศ 

 

เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ สนามบินสนามบินเอารี บูมเมอเดียน เมืองแอลเจียร์ เพื่อทําการตรวจ

เอกสารในการเดินทาง 

16.35 น. ออกเดินทางจาก เมืองแอลเจียร ์สู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน เตอรก์ิส แอรไ์ลน์ (Turkish Airlines) 

เท่ียวบินท่ี TK 652 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 03.25 ชม.)  

22.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับลู ประเทศตุรกี (รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน) 

วนัที่  11 จนัทร ์11 พ.ค. 63  แอลเจียร ์- กรุงเทพฯ 

01.25 น. ออกเดินทางจาก กรุงอิสตันบูล สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอร์กิส แอร์ไลน์ (Turkish Airlines) 

เท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.00 ชม.)  
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15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
*************************************** 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่

คงที่ /การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 

 

***หมายเหต ุ:  โรงแรมท่ีพกัเป็นมาตรฐานของประเทศแอลจเีรีย และในบางเมืองอาจจะเป็นระดบั 

3 ดาวหรือดีท่ีสุดในเมืองนั้น*** 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่10 ท่าน ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

       129,900.-         
          20,000.-   

25,000.-   
       

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหน้า 50,000 
บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตันบลู-แอลเจียร-์กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เตอรก์ิส แอร์

ไลน์ (Turkist Airlines) ชั้นประหยดั  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน การด์าเอีย - แอลเจียร ์- ออราน โดยสายการบิน แอร ์แอลจีเรีย (Air 

Algerie)  ชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดับมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าแอลจีเรีย สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ราคารวมตลอดทริป 50 USD ต่อท่าน 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ราคารวมตลอดทริป 33 USD ต่อท่าน หรือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ
ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
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 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน 
ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดั
จาํกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตี
ค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้

มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า :  

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปต่อ

อายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า  
2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว พื้ นหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน จาํนวน 2 ใบ 

3. จดหมายรบัรองการทาํงาน 

4. Bank Statement จากธนาคาร  

3. ขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท้่าน ณ วนัท่ีทาํการจองทวัร)์ 

**ระยะเวลาในการทาํวีซ่า ประมาณ 20-25 วนั และตอ้งส่งเล่มพาสปอรต์ไปทาํที่สถานทูตแอลจีเรีย ประจาํ

ประเทศมาเลเซีย** 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง   

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 
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 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองที่นัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะทาํ
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  
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 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น
หมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


