
 

 

 

 

 

 

แกรนดต์นีูเซีย 10 วนั 

ราคาเร่ิมตน้ 99,900.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนิูเซีย สมัผสัอารยะธรรมคารเ์ธจโบราณ ประเทศตูนิเซีย ประเทศอาหรบัมุสลิมท่ีตั้งอยูใ่นแอฟริกาเหนือ ท่ีมีทรพัยากรการท่องเท่ียวคุณภาพ ซึ่งมีทั้ง

ชายหาด ทะเลทราย อีกทั้งเมืองเก่าในยุคโรมนั ถือไดว้า่ยงัสมบูรณม์ากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกของโลก ร่วมสมัผสักบั

เมืองน้อยสุดแสนคลาสสิกและโรแมนติก ไปพรอ้มๆกนักบัเรา 

*****กินดี อยู่ดี พกัโรงแรม 4-5ดาว***** 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 

เดือนมกรำคม 20 - 29 มกรำคม 2566 99,900.- 
เดือนกุมภำพนัธ ์ 10 – 19 กุมภำพนัธ ์2566 99,900.- 
เดือนมีนำคม 17 – 26 มีนำคม 2566 99,900.- 
เดือนเมษำยน 07 – 16 เมษำยน 2566** 

28 เมษำยน – 07 พฤษภำคม 

105,900.- 
99,900.- 

เดือนพฤษภำคม 26 พฤษภำคม – 04 มิถุนำยน 2566 99,900.- 
 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ 

22.30 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  ณ อำคำรผู ้โดยสำรขำออก ชั้น 4 ทำงเข้ำที่ 8 แถว Q 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินกำตำ้ร ์แอรเ์วย ์(QR) เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสมัภาระ 
 

วนัที่สอง กรุงโดฮำ-กรุงตนิูส-เมืองไครูอำน 

01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮำ โดยสายการบินกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบิน QR 837 
05.15 น. เดินทางถึง กรุงโดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
09.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงตนิูส โดยสายการบินกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 1399 
13.45 น. เดินทางถึงกรุงตนิูส ประเทศตนีูเซีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร 
 น าทุกทา่นออกเดินทางไปยงัเมืองไครูอาน พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั 
หมำยเหต ุ: เน่ืองจำกใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงเพื่อไปยงัเมืองไครูอำน ทำงบริษัทจงึใหบ้ริกำรอำหำร           
                กลำงวนัแบบ Lunch Boxes 
 
 
 
 
 
 

  ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ-โดฮา BKK-DOH QR 837 01.50-05.15 

วนัทีสอง โดฮา-ตูนิส DOH-TUN QR 1399 09.15-13.45 

วนัท่ีเกา้ ตูนิส-โดฮา TUN-DOH QR 1400 16.05-23.25 

วนัท่ีสิบ โดฮา-กรุงเทพฯ DOH-BKK QR 836 02.20-12.40 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองไครูอำน (Kairouan) ไครูน หรือคารวาน (Karwan) ในภาษาเปอรเ์ซีย เป็น
อดีตเมืองหลวงของแม็กหเ์ร็บ (Maghreb) เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมอิสลามท่ีไดร้บัการประกาศ
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก น าทา่นผ่านชม เมืองไครูอำน เคยเป็นเมืองหลวงของมุสลิมมา

ตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 7 เพราะตั้งอยู่บนเสน้ทางคาราวานท่ีส าคญั กระทัง่ยุคช่วงศตวรรษท่ี 13 จึงยา้ย

เมืองหลวงไปท่ีตูนิส และปัจจุบนัเมืองเก่าไครูอาน ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

ยูเนสโก และเป็นศูนยก์ลางการคา้งานฝีมือทอพรมขนสตัวท่ี์ส าคญั นอกจากน้ีเมืองน้ีไดร้บัสมญา

นามวา่ “CITY OF 50 MOSQUE” เมืองน้ีจดัไดว้า่เป็นเมืองส าคญัทางศาสนาในแถบแอฟริกาเหนือ 
และมีความส าคญัเป็นอนัดบั 5 รองจากเมกกะ, เมดินา, เยรซูาเลม และ คูฟา จากน้ันชมอ่างเก็บน ้า 
AGHLABITE ซ่ึงสรา้งโดยผูน้ าชาว Aghlabite ในยุคกลาง ซ่ึงถือวา่เป็นหลกัฐานชิ้ นส าคญัดา้น
วิศวกรรมไฮโดรลิค ในยุคกลาง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั 
เขา้ท่ีพกั โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMINE KASBAH หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม “ไครูอำน – สบิทลำ – กำฟซำ – โทเซอร ์

  
 
 
 
 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านชม สุเหร่ำใหญ่ (THE GREAT MOSQUE) หรือท่ีรูจ้กัอีกชือ่หน่ึงวา่ “สุเหร่ำซิด ีอกับำร”์ 
(MOSQUE OF SIDI OKBA) ตั้งชื่อตามผูส้รา้งคือ AKBAR IBN NAFFI สุเหรา่แห่งน้ีสรา้งขึ้ นในปี 
ค.ศ. 671 พรอ้มกบัการสรา้งเมืองใหมใ่นเวลาน้ัน โดยใชห้ินจากวหิารของโรมนัและโบสถ ์ไบเซนไทน์
ในสมยัก่อน ท าใหสุ้เหร่ามีสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานทั้งโรมนั ฟินิกซ ์และ อารบิก สุหรา่แหง่น้ีไดช้ื่อ

วา่เป็นสุเหร่าท่ีเกา่แก่ท่ีสุดในทวีปแอฟริกาเหนือ เป็นสุเหร่าท่ีใหญท่ี่สุดและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

โลกอิสลาม ลานกวา้งกลางสุเหร่าน้ันใหญ่โตเกอืบเท่าขนาดสนามฟุตบอล และท าหอ้งเก็บน ้าไวข้า้ง

ใตโ้ดยภูมิปัญญาคนโบราณท่ีล ้าลึก ในส่วนโถงสวดมีขนาดใหญ่มาก และหอคอยของสุเหร่ายงัคงตั้ง

ตระหงา่นมากวา่หน่ึงพนัสามรอ้ยปี เป็นตน้แบบของหอคอยสุเหร่าหรอืมินาเรตในยุคต่อมา จากน้ัน

น าท่านชมสุเหร่ำ ซิด ีซำฮำบ หรือ สุเหร่ำเบอรเ์บอร ์(MOSQUE OF THE BARBER) อนัเป็นท่ี
ฝังศพของ อาบ ูซมัมา เอล บาลาวี (ABOU XAMMAA EL BALAOUI) ผูติ้ดตาม นบีโมฮมัหมดั 
ศาสดาของศาสนาอิสลาม ซึ่งถูกสงัหารในสงครามนอกเมืองไครูอาน และเชื่อวา่สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ี
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เก็บเสน้เครา 3 เสน้ของท่านนบีโมฮมัหมดั ซ่ึง อาบู ซมัมา เอล บาลาวี เก็บติดตวัไวต้ลอดเวลาเม่ือ
ครั้งยงัมีชีวิตอยู ่จึงถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิในการจารกึแสวงบุญของชาวมุสลิม 
 จากน้ันออกเดินทางสู่เมืองสบีทลำ (SBEITLA) เมืองสบีทลา เป็นมืองโรมนัโบราณ และเมืองอารย
ธรรมเก่าแก่ของพิวนิกท่ีบรรดาซากปรกัของสิง่ก่อสรา้งท่ีมีคุณคา่ทางประวติัศาสตรใ์นศตวรรษท่ี 7 

ไดร้บัการดูแลเก็บรกัษาไวอ้ยา่งดีท่ีสุดในตูนีเซีย สบีทลา เป็นเมืองท่ีเกรกอรี ผูป้กครองเมืองได้

ประกาศอิสรภาพพน้จากการอยูใ่ตอ้ านาจของอาณาจกัรคริสเตียนไบเซนไทน์ ยกตนเองขึ้ นเป็น

จกัรพรรดิ และสถาปนาสบีทลาขึ้ นเป็นเมืองหลวงแทนคารเ์ธจ ในปี ค.ศ. 646 หลงัจากไดร้บัการ

สนับสนุนจากกองก าลงัอาหรบัมุสลิมตะวนัออกอยา่งลบัมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 642 แต่ความฝันสามารถ

บรรเจิดไดไ้ม่ถึงปี กองทพัของจกัรพรรดิเกรกอรี่ ก็พ่ายแพแ้ละพระองคก์็ถูกฆา่ตายในปี ค.ศ. 647 

ถึงแมก้องก าลงัอาหรบัไดท้อดท้ิงตูนิเซียใหโ้ดดเด่ียวนานกวา่ 20 ปี แต่กระน้ันก็ไดจุ้ดประกายการ

เริ่มตน้ของการสิ้ นสุดของคริสเตียนในตูนีเซีย 
เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น าท่านชม เมืองโรมันโบรำณซ่ึงตั้งอยู่บนที่รำบนอกเขตเมืองใหม่ (Archaeological Park) เมือง

โรมนัโบราณอีกแห่งของตูนีเซีย เดิมเคยเป็นศูนยก์ลางของชาวคริสเตียนในสมยัไบแซนไทน์ หลงัจาก

น้ันอาณาจักรก็ล่มสลายลงจากการบุกรุกของชาวอาหรับ เป็นเมืองโรมันโบราณ และเมืองอารยะ

ธรรมเก่าแก่ของพิวนิกท่ีบรรดาซากปรกัของสิ่งก่อสรา้งท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตรใ์นศตวรรษท่ี 7 

และไดร้บัการดูแลเก็บรกัษาไวอ้ย่างดีท่ีสุดในตูนีเซีย สบิทลา เป็นเมืองท่ีเกรกอรี ผูป้กครองเมืองได้

ประกาศอิสระภาพ พน้จากการอยูใ่ตอ้ านาจของอาณาจกัรครสิเตียนไบเซนไทน์ แลว้ยกตนเองขึ้ นเป็น

จกัรพรรด์ิ พรอ้มกบัสถาปนาสบิทลาข้ึนเป็นเมืองหลวงแทนคารเ์ธจ ในปี ค.ศ. 646 หลังจากไดร้บั

การสนับสนุนจากกองก าลังอาหรบัมุสลิมตะวนัออกอย่างลับๆ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 642 แต่ความฝัน

สามารถบรรเจิดไดไ้ม่ถึงปี กองทพัของจกัรพรรดิเกรกอรี่ ก็พ่ายแพแ้ละพระองคก์็ถูกฆ่าตายในปี ค.ศ. 

647 ถึงแมก้องก าลงัอาหรบัไดท้อดท้ิงตูนิเซียใหโ้ดดเด่ียวนานกวา่ 20 ปี แต่กระน้ันก็ไดจุ้ดประกราย

การเริ่มตน้ของการสิ้ นสุดของครสิเตียนในตูนีเซีย แลว้น าท่านชมสถานท่ีซ่ึงเป็นแหล่งโบราณคดีในยคุ

สมยัโรมนั ท่ีสามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกาลไดเ้ป็นอย่างดี จากซากปรกัท่ีคงรูปทรง

หลงเหลือใหเ้ห็น ไม่ว่าจะเป็นก าแพงซุม้ประตู ป้อมปราการ โรงละครกลางแจง้ ฟอรัม่ศาลากลาง 

โบสถค์ริสเตียน อ่างในพิธีแบปติส หรือศีลจุ่ม หอ้งอาบน ้า และอ่างอาบน ้าท่ีปูพื้ นดว้ยเซรามิกประดบั

ลวดลาย วิหารเทพ ตลาด และทางเดินท่ีปูลาดรายเรียงดว้ยกอ้นหิน เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ น า

ท่านเดินทางสู่เมืองโทเซอร์ (Tozeur) แลว้น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพัก อิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อน หรือ
เก็บบนัทึกทศันียภาพและบรรยากาศยามเย็น 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMIN RAS EL AIN หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สี่ โทเซอร-์นัง่รถชมโอเอซิส-สถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร ์สตำรว์อร-์โทเซอร ์

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ใหท้่านไดเ้ก็บประสบการณข์องการไดม้าเยือนภุมิประเทศแถบทะเลทรายและโอเอซิสท่ีใหค้วามชุ่ม 

ชื้ นหล่อเล้ียงพื้ นท่ีและผูน้ าท่านโดยสารรถขบัเคล่ือน 4x4 สู่โอเอซิส 3 แห่งที่กล่าวไดว้า่เป็นหน่ึงใน

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

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

แห่งดวงอาทิตย ์ในยุคสมยัโรมนัเป็นท่ีตั้งของด่านหนา้ และต่อมาเป็นท่ีล้ีภยัองชาวเบอรเ์บอร ์เป็น

โอเอซิสภูเขาภายใตร้่มเงาของตน้ปาลม์อินทผาลมั มีแหล่งน ้า น ้าตก และล าธารหล่อเล้ียงความชุ่ม

ชื้ น ภาพยนตเ์รื่อง Star War Episode IV ไดใ้ชเ้ป็นฉากการถ่ายอยูห่ลายฉาก ทำเมอรซ์ำ (Tamerza) 

โอเอซิสภูเขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในตูนิเซีย และมีเมืองอยูร่อบนอกบริเวณเชิงเขา เต็มไปดว้ยภูมิทศัน์ของแคน

ยอ่นขุนเขาสูงชนัแปลกตา ก าแพงผาเป็นหินโคง้ มีน ้าพุท่ีก่อตวัเป็นธารน ้าตกสองสายไหลหลัง่จากผา

หินสีอมชมพลูงสู่หุบเบ้ืองล่าง สรา้งความชุ่มช้ืนต่อพืชพนัธุท์ าใหเ้จรญิเติบโตแลดูสดชื่นเขียวขจีไปทัง่

บริเวณ ไมเดส (Mides) โอเอซิสท่ีถูกขนาบดว้ยเขาลกัษณะแคนยอ่นท่ีถูกกดัเซาะโดยสายน ้าในช่วง

อดีตดึกด าบรรพ ์2 ลูก เป็นแนวผาหินสีชมพรูปูทรงสวยงามมีความยาวถึง 3 กโิลเมตร สรา้งความ

งดงามของภูมิทศัน์ธรรมชาติ และมีภยัธรรมชาติอนัเกิดจากอุทกภยัในปี ค.ศ. 1969 เช่นเดียวกนั

กบัท่ีเกิดขึ้ นกบัทาเมอรซ์า ไดท้ าลายหมู่บา้นเก่าท่ีบา้นก่อดว้ยอิฐฉาบโคลนไปสิ้ น จึงตอ้งไปตั้งถ่ิน

ฐานใหม่ไปสรา้งบา้นสขีาวกระจดักระจายท่ามกลางเนินเขาสูงเหนือหบุเหวลึก 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม GOLDEN YASMIN RAS EL AIN HOTEL หรือเทียบเท่า    

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ โรงแรมที่พกั 

บ่าย  น าท่านเดินทางสูท่ะเลทราย โดยรถขบัเคล่ือน 4x4 เพื่อชม ฉำกสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร ์เรื่อง

สตำรว์อร ์ท่ีถูกสรา้งขึ้ นกลางทะเลทราย เป็นฉากของ Mos Espa "รา ดิ มารติ์โน" อาชีพช่างภาพและ

ศิลปิน ใชกู้เกิล แมป ในการคน้หาสถานท่ีท่ีใชถ้่ายท าภาพยนตรแ์ฟนตาซีคลาสสิก"สตารว์อรส"์ ใน

ทะเลทรายประเทศตูนิเซียก่อนจะเดินทางมาเยี่ยมชมถ่ายภาพดว้ยตวัเอง โดยเป็นฉากของ"ดำวทำทู

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

แน่นอนวา่หลายสถานท่ีถูกกลืนอยูใ่ตท้อ้งทะเลทราย แต่ก็มีบางฉากยงัคงอยูซ่ากสถานท่ีถ่ายท าหนัง

สตารว์อร ์ โดยทางการตูนิเซียไดส้งวนสภาพสถานท่ีถ่ายท าเหล่าน้ีไวเ้พื่อใชเ้ป็นแหล่งดึงดูด

นักท่องเท่ียว แต่จากสภาพกาลเวลาท่ีผ่านไป ท าใหฉ้ากหลายสถานท่ีถูกกลืนอยูใ่ตท้อ้งทะเลทราย 

แต่ก็มีบางฉากยงัคงอยู ่หลงัจากไดช้มฉากถ่ายท าภาพยนตร ์และชมวิวพระอาทิตยต์กกลาง

ทะเลทรายแลว้ น าทา่นเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั  

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 

 
 
 
 
 
 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านอ าลาโทเซอรมุ่์งสู่ดูซ เดินทางโดยรถโคช้ ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะต่ืนตากบัทศันียภาพของ

ทะเลเกลือในทะเลทราย Chott El Jerid Salt Lake ค าวา่ Chott ภาษาตูนิเซียแปลวา่ทะเลสาบท่ี
เหือดแหง้ตลอดฤดูรอ้น แต่บางครั้งยงัคงมีน ้าเหลืออยูใ่นฤดูหนาว ทะเลเกลือ Chott El Jerid มี
บริเวณพื้ นท่ีกวา้งขวางถึง 5,000 ตารางกิโลเมตร และเม่ือหลายพนัปีท่ีผ่านมาบริเวณน้ีเคยเป็นส่วน
หน่ึงของทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตรเ์ปล่ียนเป็นพื้ นดินท าใหเ้กิด

การตกผลึกเป็นเกลือฝังลึกลงใตพ้ื้ นผิว  แวะใหท้่านไดเ้ก็บบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก และเม่ือถึงเมือง
ดูซ เมืองท่ีตั้งอยูต่อนกลางของประเทศตน้ทางของเสน้ทาง ทรานสซ์าฮาร่าของกองคาราวาน 
ใหท้่านไดข้ี่อูฐ ที่เมืองดูซ ในทะเลทรายซาฮาร่า (ไม่รวมค่ำข่ีอูฐ 15 USD/ท่ำน ท่ำนสำมำรถ

สอบถำมไดจ้ำกหวัหนำ้ทวัร)์ 
เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านเดินทางโดยรถ 4x4 ผ่านหมู่บา้นชาวเบอรเ์บอรท่ี์เมือง“เบนี เคเดช” (Beni Khedache) ชม 

Ksar El Ferch ป้อมปราการโบราณของชาวพื้ นเมืองเบอรเ์บอร ์ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็นป้อมปราการและยุง้

ฉางในการเก็บพืชผลการเกษตร ท่ีปัจจุบันไดร้ับการดูแลรักษาอย่างดี ชมวิวพระอาทิตยต์กกลาง

ทะเลทราย  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั  

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL KSAR OULED DEBBAB หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก ทำทำอุย-แมทมำท่ำ-สแฟกซ ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
เดินทางไปยงัเมือง แมทมำท่ำ (Matmata) ดาราแห่งภาคใต ้เป็นเมืองขนาดเล็กท่ียงัคงมีชาวเบอร์
เบอรอ์าศยัอยูบ่างส่วนในถ่ินท่ีอยูอ่าศยัโครงสรา้งใตดิ้นแบบดั้งเดิม (Troglodyte) โครงสรา้งดงั
กล่าวคือการขุดหลุมขนาดใหญ่เป็นปล่องลึกลงไปในพื้ นดินและหินราว 5 – 10 เมตร จนเกิดเป็นลาน
กวา้ง จากน้ันขดุเจาะตามแนวก าแพงปล่องเป็นโพรงถ ้าเพื่อใชเ้ป็นหอ้งพกั และหอ้งต่างๆ โดยมี

ทางเดินแคบๆ เชื่อมตอ่กนั มีบนัไดทอดเทียบเพื่อลงไปสู่ลานบา้นหลุม และสามารถจดัเก็บไดเ้ม่ือไม่

ใชง้าน 
เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย ใหท้่านไดช้ม ไดส้มัผสับรรยากาศและทศันียภ์าพท่ีแปลกตา แต่อาจะดูคุน้ๆ วา่เคยไดเ้ห็นจากท่ีไหน

มาก่อน ซ่ึงไม่น่าท่ีจะแปลกใจหากทา่นเคยชมภาพยนตเ์รื่องสตารว์อรแ์ลว้ น าทา่นชมบา้นหลมุโทร

โกลไดท ์ท่ีโดง่ดงั พรอ้มกบัเก็บบนัทึกภาพโรงแรม Sidi Driss ซ่ึงถูกใชเ้ป็นฉากสถานท่ีถา่ยท า
ภาพยนตเ์รื่อง Star Wars มหากาพยท่ี์โด่งดงั เมื่อสมควรแก่เวลา น าท่านเปล่ียนพาหนะการเดินทาง
จากรถขบัเคล่ือน 4 x 4 เป็นรถโคช้ปรบัอากาศ แลว้มุ่งหน้าสู่ เมืองสแฟกซ ์(Sfax) เมืองท่าชายฝ่ัง
ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของตนิูเซีย สแฟกซต์ั้งอยูห่่างจากเมืองหลวงตูนิสราว 270 
กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีสรา้งขึ้ นราวปี ค.ศ. 849 บนซากปรกัของเมืองโบราณ ทาปารรูา และ ธาเอเน 
การผลิตและโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟตนับไดว้า่เป็นฐานเศรษฐกิจส าคญัของเมืองฯ นอกจากน้ันยงัมี

รายไดจ้ากการเกษตรกรรมซ่ึงก่อใหเ้กิดผลิตผลของสินคา้จ าพวกน ้ามนัมะกอก ผลมะกอก และถัว่

ชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงการประมง ซ่ึงสแฟกซเ์ป็นสะพานปลา ทา่เรือประมงแห่งแรกของประเทศ

ตูนิเซีย น าท่านชมตวัเมืองสแฟกซ ์ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ตูนิส เป็นเมืองหลวงของประเทศ แต ่สแฟกซ ์

ถือไดว้า่เป็นเมืองรอง ในปี ค.ศ. 1980 สแฟกซไ์ดร้บัการพจิารนาใหเ้ป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจ แต่
ก็เฉพาะในปีดงักล่าวเทา่น้ัน หลงัจากน้ันน าทา่นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOTEL GOLDEN YASMINE LES OLIVIERS PALACE หรือเทียบเท่า 
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วนัที่เจด็ สแฟกซ-์เอล เจม-ซูส-ฮมัมำเม็ต 

 
 
 
 
 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านโดยสารรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองเอล เจม (El Jem) เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกของ
ประเทศฯ เป็นอดีตเมืองโรมนั หน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดในทวีปอฟัริกาต่อจากคารเ์ธจ ซากปรกัท่ียงั

ความสมบูรณ์ของรูปทรงและการก่อสรา้งของอฒัจนัทร์ โคลอสเซ่ียม Amphitheatre ท่ีถูกสรา้งขึ้ น
ในปี ค.ศ. 230 – 238 หรือกลางศตวรรษท่ี 3 เป็นโคลอสเซ่ียมท่ีใหญ่โตพอๆ กบัโคลอสเซ่ียมในกรุ
งโรม โดยมีความกวา้ง 122 เมตร ยาว 148 เมตร สูง 35 เมตร สามารถจุผูช้มไดถึ้ง 35,000 คน ไดร้บั
การประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ปัจจุบนัเสียงค าราม เสียงรอ้งของ
เหล่าสัตวร์า้ย เสียงโหยหวนเจ็บปวดของเหล่านักสู ้ถูกเปล่ียนเป็นเสียงอันไพเราะตามตัวโน๊ตของ

เสียงเพลงจากวงออรเ์คสตรา้ และโอเปร่าแสนเสนาะโสต ในงานดนตรีคลาสสิกทุกฤดูรอ้นท่ีถูกจดัขึ้ น

ท่ีคอลอสเซ่ียมแห่งน้ี ซ่ึงท่านจะไดม้ีโอกาสชมและเก็บบนัทึกภาพโคลอสเซ่ียมแห่งเอล เยมน้ีอยา่งจุใจ 
 
ชม พิพิธภณัฑเ์อล เจม (El Jem) เป็นพิพิธภัณฑโ์บราณคดีซ่ึงมีคอลเล็กชัน่รูปป้ันหินอ่อนโบราณ 
เครื่องใช ้และชีวิตประจ าวนัของชาวโรมนัท่ีไม่เหมือนใคร นักท่องเท่ียวเรียกไข่มุกของพิพิธภัณฑว์่า

โมเสกโรมนัโบราณใหทุ้กท่านไดช้ม อาทิ ภาพวาดหวัของเมดูซ่า, แผงท่ีมีดาวเนปจูนในเรือและไดโอ
นิซุสแข่งในรถมา้ท่ีวาดโดยเสือและกระเบ้ืองโมเสค   
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีพิพิธภัณฑบ์าโด (Bardo Museum) ปิด ทางบริษัทจะพาคณะทัวรทุ์กท่านเขา้
ชมท่ี พิพิธภณัฑเ์อล เจม (El Jem) แทน 
 
 จากน้ันเดินทางต่อ เมืองซูส (Sousse) ไดร้บัสมญานามวา่ อญัมณีแห่งซำเอล” เน่ืองจากเป็นเมือง
ร า่รวยและอุดมสมบูรณ์ดว้ยไร่มะกอกท่ีเขียวขจี อิทธิพลโรมนัยงัคงปรากฏใหเ้ห็นกบัซากปรกัหักพงั  
เช่นเดียวกบัป้อมปราการและสุเหร่าแบบอาหรบัท่ีใหญ่โตงดงามเมืองซูส เป็นเมืองใหญ่อนัดับสาม

ของตูนีเซียและเก่าแก่มาตั้งแต่ ยุคฟินิ ใหท้่านเดินชมป้อมปราการเมืองซูส (ภายนอก) และตลาด

ขายของพื้ นเมืองบริเวณป้อมปราการ  
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรปู พอรต์ เอล กานตาวี (Port El Kantaoui) มารน่ีาหรหูราร่วมสมยัและเตม็ไปดว้ย

เรอืใบและเรอืยอช โรงแรมทีพ่กัสุดหรเูรยีงรายอยูต่ามแนวชายหาด ทอ้งทะเลทีส่ง่ประกรายสดใส 
อาคารบา้นเรอืนรา้นคา้กบัเสน่หแ์ห่งสสีนัขาวตดักบัฟ้า และถนนปลูาดดว้ยกอ้นหนิกอ้นโตตามสไตล์
ของตูนิเซยีน รา้นขายของทีร่ะลกึ สนิคา้พืน้เมอืง ทศันียภ์าพทีไ่ดพ้บเหน็จะสรา้งความประทบัใจให้
ท่านอยา่งมริูเ้ลอืน 
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 น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองฮมัมำเมต (Hammamet) รีสอรท์ตากอากาศและสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดฮิตติดอนัดบัตน้ ๆ เป็นเมืองชายทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนยอดนิยมของชาวตูนิเซีย ซึ่งไดถู้กเปรียบ

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

นัก ฮมัมาเมตมีตน้แจสมิน (Jasmine) มีลกัษณะคลา้ยพุทธชาดและมะลิอยูท่ัว่ไป ดงัน้ันชื่อน้ีจึงถูก
น ามาใชเ้รียกเขตท่ีตั้งของรีสอรท์ และโรงแรมหรูหราส าหรบันักท่องเท่ียววา่ แยสมิน ฮมัมาเมต 

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

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากน้ัน  น าทา่นเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม RADISSON BLU PALACE RESORT&THALASSO, 
DJERBA Djerba 5* หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

วนัที่แปด ฮมัมำเม็ต-นำเบิล-ตนิูส 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าท่านสู่บริเวณท่ีตั้งของป้อมปราการเกา่แก่ของเมืองท่ีตั้งอยูบ่นชายฝั่งดา้นตะวนัตก เป็นสิง่ก่อสรา้ง

โบราณสถานคู่บา้นคู่เมืองฮมัมาเมต ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็นปราการป้องกนัการรุกรานของศตัรู เดินเทา้

ผ่านเสน้ทางแคบๆ สูจ่ตุัรสัเมดิน่า ใหท้า่นไดเ้ก็บบนัทึกภาพนางเงือกรูปหล่อสมัฤทธ์ิในสไตลข์อง

ตูนิเซีย โดยมีก าแพงและป้อมปราการเป็นฉากหลงัและเมื่อท่านมองไป ท่านจะรูส้ึกตวัวา่ไดอ้ยู่

ท่ามกลางแหล่งชอ้ปป้ิงรายลอ้มไปดว้ย รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร แผง เพิงขายของพื้ นเมือง งาน

หตัถกรรม ของฝาก ของท่ีระลึก ซ่ึงจะฉุดรั้งความสนใจใหท้า่นตอ้งแวะชม  อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นใจ
กลางเมือง จากน้ันเดินทางไปเยือนเมืองนำเบิล (Nabeul) ใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศของเมือง
เล็ก ๆ แต่มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัในแถบอ่าวฮมัมาเมต ซ่ึงสามารถสงัเกตุ

ไดจ้ากตวัแทนการท่องเท่ียวและโรงแรมท่ีพกัท่ีมีมากมายสองฟากถนนในนาเบิล ชายหาดของนาเบิล

ก็มีความสวยงามย่ิง ภายในตวัเมืองเต็มไปดว้ยชีวิตชีวา จตุัรสักลางเมอืง หรือเมดิน่าเต็มไปดว้ย

รา้นคา้เครื่องป้ันดินเผาสไตลเ์ฉพาะของชาวตนิูเซีย ซึ่งทา่นจะสงัเกตุเห็นอนุสาวรียเ์ครื่องป้ันดินเผา

กลางถนนขณะท่ีจะผ่านเขา้สู่ตวัเมือง ท่ีรา้นคา้พืชพนัธุท์างการเกษตรในนาเบิลน้ี ท่านสามารถเลือก

ซ้ืออินทผาลมัของตูนีเซียท่ีมีอยูนั่บรอ้ยสายพนัธุ ์แต่สายพนัธุท่ี์ถือไดว้า่ดีท่ีสุดในโลกไดแ้ก่ Deglet 
Noor หรือ Finger of Light เป็นสายพนัธุท่ี์มีมากในอลัจีเรีย และตูนิเซีย  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่าย  น าท่านเยือน เมืองคำรเ์ธจ (Carthage) โบราณสถานในยุคกรีกโบราณ นครคารเ์ธจที่ถูกสรา้งขึ้ น 

  โดยชาวฟินิเซีย ตั้งอยูบ่นแหลมบริเวณเวิ้ งอ่าวตูนิส ท าใหไ้ดเ้ปรียบในดา้นการเดินเรือ และเป็น 

  ยุทธศาสตรก์ารคา้ทางทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีส าคญั เป็นจุดการสง่ผ่านขึ้ นเรือทุกล าท่ีจะขา้มทะเลสู่

  เกาะซิซีลี แต่ประวติัศาสตรท่ี์ถูกตอ้งแทจ้รงิของนครคารเ์ธจน้ันสูญหายไปพรอ้มๆ กบัการสูญสลาย 

  จากการพ่ายแพต้่อกองทพัโรมนัในสงครามพิวนิก ครั้งท่ี 3 ท่ีโรมนัไดเ้ผาท าลายนครคารเ์ธจจนสิ้ น 

  ซาก ดงัน้ันต านานค าบอกเล่าต่างๆ ที่เกี่ยวกบันครคารเ์ธจจึงเป็นเพียงจดหมายเหตุและต านานจาก

  การบอกเล่าของโรมนั อยา่งไรก็ตามในเวลาตอ่มาโรมนัไดก้ลบัมาสรา้งเมืองคารเ์ธจใหโ้ชติชว่งขึ้ น 

  ใหม่บนซากปรกัหกัพงั พรอ้มสิ่งปลูกสรา้งท่ียิ่งใหญ ่ไม่วา่จะเป็นโรงละคร วิลล่า และหอ้งอาบน ้า  

  นครคารเ์ธจกลายเป็นเมืองหลวงของการบริหารในอฟัริกา น าทา่นชมซากปรกัหกัพงัแต่ทรงคุณคา่ 

  ทางโบราณคดี ซ่ึงไดม้กีารระดมนักโบราณคดีจากหลายชาติมาช่วยบูรณะพื้ นท่ีท่ีครอบคลุม  

  เมืองพิวนิกและโรมนัโบราณ จึงไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ.  
  1979 ผ่านชมโรงละครโรมนัโบราณซ่ึงยงัคงถกูใชส้ าหรบังานเทศกาลฤดูรอนของคารเ์ธจในทุกวนัน้ี  
  น าท่านชมหอ้งอำบน ้ำรอ้นแอนโตนิน (The Baths of Antonin) หน่ึงในหอ้งอาบน ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ี 

  สรา้งขึ้ นภายใตอ้าณาจกัรโรมนั กบัหอ้งเย็นท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนัก ดว้ยความยาวงถึง 47 เมตรและสูง 
  15 เมตร 
  

 จากน้ัน น าท่านชม เมืองเก่ำตนิูส (MEDINA OF TUNIS) ชมภาพยอ้นกาลเวลา สู่เขตซ่ึง 
                     ผูค้นยงัสวมชุดยาวกรอมเทา้ใส่หมวกทรงกลมสีแดงเขม้ นัง่ดูดมอระกู่ จิบชาสะระแหน่หรือกาแฟขน้ 
                    เล่ืองชื่อผูค้นเจรจาซ้ือขาย สินคา้เฉกเดียวกบัท่ีบรรพบุรุษชาวอาหรบัเคยท ามานับรอ้ยปี ไม่วา่จะเป็น  
                    พรมทอมือเครื่อง ทองเหลือง เครื่องหนัง เสื้ อผา้ จนถึงน ้าหอมและเครื่องเทศกล่ินฉุนในเมดิน่า  
                    เสมือนกบัท่านเดินยอ้นสู่กาลเวลา เพลิดเพลินเลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมืองตามอธัยาศยั 
 

ค า่ เดินทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม SHERATON TUNIS HOTEL 5* หรือเทียบเท่า 
 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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วนัที่เกำ้ ตนิูส-บำรโ์ด มิวเซียม-ซิดิ บูซำอิด-โดฮำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านชม ซิดิ บ ูซำอิด (Sidi Bou Said) หมู่บา้นชาวมวัร ์หมู่บา้นสฟ้ีาและสีขาว  

 น่ารกั จากหน้าผาทา่นสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์แสนงดงามของอ่าวตูนิส ท่ีมีต านานเล่าขานไวว้า่  

 นักบุญหลุยสผ์ูซ่ึ้งเสรจ็จากศึกสงครามไดม้าถึงท่ีแห่งน้ี ไดต้กหลุมรกักบัเจา้หญิงเบอรเ์บอร ์จงึตกลง  

 ใจอาศยัอยู ่ณ หมู่บา้นแห่งน้ีอยา่งสงบสุข จึงไดเ้ปล่ียนช่ือและกลายเป็นนักบุญอุปถมัภข์องหมู่บา้นน้ี  

 น าท่านเยี่ยมชมหมู่บา้นท่ีมีมนตเ์สน่หแ์ละเรื่องราวท่ีแสนสุขสนัต ์ทา่นจะชื่นชมในความงามของ  

 แหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กักนัอยา่งกวา้งขวางทางศิลปะการใชส้ีฟ้า และสีขาวไปทัว่เมืองซึ่งจะสรา้ง  

 ความประทบัใจ ใหแ้ก่ท่านสุดลน้พน้ ทา่นสามารถเดินส ารวจหมู่บา้นผ่านไปตามถนนท่ีปูลาดดว้ย  

 หินกอ้นโตพาลดัเลาะ คดเคี้ ยว ขึ้ นสู่จดุชมวิว ท่ีซ่ึงทา่นจะไดช้มทิวทศัน์ท่ีงดงามของทะเลสีมรกตและ 

 ชายหาดทางตอนใตข้องอ่าวตูนิส ท่านอาจแวะนัง่จิบชามิ้ นตผ่์อนกระหาย ก่อนท่ีจะสาวเทา้กา้วต่อไป 

 ยงัประภาคารวงั เดิมของ Baron d’ Erlanger ท่ีถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์รา้นคา้สองขา้งทางมีสินคา้งาน  

 ฝีมือของชาวตูนิส สินคา้ของเก่าแก่โบราณ เครื่องประดบัเงิน งานศิลปะ ส่วนดา้นบริเวณตีนเขาสู่  

 หน้าผา จะเป็นท่ีตั้งของท่าเรือของหมู่บา้นซิดิ บู ซาอิด มารน่ีาทนัสมยั 

 

จากน้ันน าท่านชมพิพิธภณัฑบ์ำรโ์ด (Bardo Museum) ท่ีอดีตเป็นพระราชวงัเกา่ของบีย ์(Bey) ชื่อ  

 ในต าแหน่งของผูค้รอบครองหรือประมุขของรฐัในอดีต อาคารพระราชวงัมีความส าคญัทาง   

 สถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 13 แบบดั้งเดิม และไดร้บัการบูรณะและขยบัขยายมาโดยตลอด เป็น  

 สถานท่ีซ่ึงไดร้วบรวมสิง่ละอนัพนัละน้อย ร่องรอยในอดีตท่ีดูน่าเล่ือมใส ทีถูกจดัแสดงเรียงตามวนั  

 และสถานท่ีแหล่งก าเนิด สะทอ้นใหเ้ห็นถึงศิลปะและวฒันธรรม ประวติัศาสตรข์องชาวตูนิเซีย ตั้งแต่ 

 สมยัยุคก่อนประวติัศาสตร ์จนถึงยุคของพิวนิก ชาวนครคารเ์ธจ สู่ยคุโรมนั และจากยุคโรมนั สู่ยุค  

 ของคริสเตียนไบเซนไทน์ จนถึงยุคอิสลาม เป็นพิพิธภณัฑท่ี์สามารถบ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาวะของ  

 การใชช้ีวิตและความเป็นอยูใ่นยุคสมยัน้ัน ๆ เป็นอยา่งดี และเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ  

 จากยุคก่อนประวติัศาสตรเ์รื่อยมาจนถึงยุคร่วมสมยั อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมชิ้ นงานประดบั  

 โมเสกท่ีใหญ่ที่สุด สมบรูณท่ี์สุด และสวยงามท่ีสุดในโลก 

 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีพิพิธภัณฑบ์าโด (Bardo Museum) ปิด ทางบริษัทจะพาคณะทัวรทุ์กท่านเขา้ชมท่ี พิพิธภัณฑ์
เอล เจม (El Jem) แทน 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร, อาหารทอ้งถ่ิน  

13.30 น. น าท่านเดินทางสู ่สนำมบินคำรเ์ธจ อินเตอรเ์นชัน่แนล เมืองตนิูส 

16.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮำ โดยสำยกำรบินกำตำ้ร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR1400 

23.25 น. เดินทางถึง กรุงโดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
 

วนัที่สิบ โดฮำ-กรุงเทพฯ 

02.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินกำตำ้ร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ “QR836  

12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่  
 กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่10 ท่ำน ข้ึนไป 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน  
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน (07-16 เมษายน 2566)** 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 

99,900.- 
105,900.- 

15,000.- 
  

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยืนยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 09 มกราคม 2566 ) 

 

กำรจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 50,000 

บำท/ท่ำน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
กรณีจองทวัรร์ำคำโปรโมชัน่ 

** ส ำหรบัรำคำทวัรโ์ปรโมชัน่จองแลว้ ท่ำนไม่สำมำรถท ำกำรยกเลิกทวัรไ์ด ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธใ์นกำร

คืนเงิน 

ทุกกรณี  เน่ืองจำกทำงบริษัทตอ้งมีค่ำใชจ้ำ่ยในกำรยนืยนักรุป๊ทวัรด์งักล่ำวล่วงหนำ้ซ่ึงเป็นรำคำโปรโมชัน่ 

ยกเวน้กรณีกรุป๊ทวัรน์ั้นไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้7 วนัก่อนเดนิทำง  ทำงบริษัทจะด ำเนินกำรคืนเงินตำม 

ค่ำใชจ้ำ่ยจริงที่เกิดข้ึน ** 

ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
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ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-ตนิูส-โดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตา้ร ์แอร์

เวย ์
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประเทศตูนีเซีย) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000บาท และคา่รกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
 
 

ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ยูโร 

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

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและ

ตัว๋เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทาง

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน
แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง
การนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี

การ การันตีค่ามัดจ าท่ีพัก โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้

มี) 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 



 
 

14 
 

กรณียกเลิก 

(ยกเลิกหลงัจากวางเงนิมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คนืเงินได ้

(ตวัอยา่งเช่นค่าตัว๋เครือ่งบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

(ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงนิเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทจะท าเรื่องยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆ การใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะ

ขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ บริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 
 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ :  
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ  

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

อายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบ

มาดว้ย เพื่ออา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

- รูปถ่ายสี พ้ืนหลังสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นอย่างละ 1 ใบ 

- ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

 
 

*** สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทั
ทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย *** 

 

หมำยเหต ุ: 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 
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▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์ น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

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

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเครื่องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
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▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


