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วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ 
19.00 น. คณะพบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร  
 ช้ัน 4 ประตู 9 แถว U เคานเ์ตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือ ส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบ
ใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 069 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 20 นาที) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) อสิตันบูล (ตุรก)ี – ตูนิส (ตูนิเซีย) – ซิดิ บู ซาอดิ – คาร์เธจ – ตูนิส 
05.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
08.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองตูนิส (Tunis) โดยเท่ียวบินท่ี TK 661 (ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ช่ัวโมง) 
09.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ คาร์เธจ “Tunis-Carthage International Airport” เมืองตูนิส (Tunis) ประเทศ 

 ตูนิเซีย (Tunisia) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้น า 
 คณะ ออกเดินทางสู่ เมืองซิดิ บู ซาอิด (Sidi Bou Said) (ระยะทาง 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
 หมู่บา้นชาวมวัร์หมูบ่า้นสีฟ้าและสีขาว จากหนา้ผาท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์แสนงดงาม ของ อ่าวตูนิส “Gulf of  

 Tunis” เยี่ยมชมหมู่บา้นท่ีมีมนตเ์สน่ห์และเร่ืองราวท่ีแสนสุขสันต ์ท่านจะช่ืนชมในความงามของแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงเป็น 
 ท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางทางศิลปะการใช่สีฟ้าและสีขาวไปทัว่เมือง ท่านสามารถเดินชมหมูบ่า้น ผา่นไปตามถนนท่ีปูลาด 
 ดว้ยหินกอ้นโต ขึ้นสู่จดุชมวิว ท่ีซ่ึงท่านจะไดช้มทิวทศัน์ท่ีงดงามของทะเลสีมรกต และชายหาด ก่อนท่ีจะเดินต่อไปยงั  
 ประภาคารวังเดิมของ “Baron d’Erlanger” ท่ีถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้สองขา้งทางมีสินคา้งานฝีมือของชาวตูนิส  
 สินคา้ของเก่าแก่โบราณ เคร่ืองประดบัเงิน งานศิลปะ ส่วนดา้นบริเวณตีนเขาสู่หนา้ผา จะเป็นท่ีตั้งของท่าเรือของ หมู่บ้าน 
 ซิดิ บู ซาอิด (Sidi Bou Said) มารีน่าทนัสมยั ทั้งร้านอาหาร และโรงแรม  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์เธจ (Carthge) (ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)  
 น าท่านเยี่ยมชม พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติคาร์เธจ “Carthge Museum” ก่อตั้งขึ้นในปี 1875 ตั้งอยูใ่กลก้บั วิหารนกับุญ
 หลุยส์คาร์เธจ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองตนูิส (Tunis) (ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
 เมืองหลวงของ ประเทศตนูีเซีย (Tunisia) ท่ีสร้างขึ้นในช่วง 2000 ปีก่อนคริสตกาล และกลายเป็นเมืองหลวงของ  
 ประเทศตูนีเซีย (Tunisia) ในปี 1956  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
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พกัค้างคืน ณ El Mouradi Gammarth Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) ตูนิส – ไครูอาน 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านชม เมืองตูนิส (Tunis) เมืองหลวงของ ประเทศตนูเีซีย (Tunisia) โดยเร่ิมกนัท่ี พพิธิภณัฑ์บาร์โด  
 “Bardo Museum” เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ส าคญัท่ีสุดของ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” ท่ี 
 อดีตเป็นพระราชวงัเก่าของบีย ์ช่ือในต าแหน่งของผูค้รอบครองหรือประมขุของรัฐในอดีต อาคารพระราชวงัมีความส าคญั 
 ทางสถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 13 แบบดั้งเดิม และไดรั้บการบูรณะและขยบัขยายมาโดยตลอดเป็นสถานท่ีซ่ึงไดร้วบรวม 
 ส่ิงมีค่าทางวฒันธรรม และร่องรอยในอดีตท่ีดูเล่ือมใส  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมดิน่า “Medina” เมืองเก่าตูนิส (Tunis) ทีไ่ด้รับการประกาศเป็นมรดกโลก 
 โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ภายในมีอนุสาวรียร์าว 700 แห่ง มีพระราชวงั สุสาน มสัยิด โรงเรียนสอนศาสนา และ 
 น ้าพุ และมีโบราณสถานส าคญัๆ ไดแ้ก่ “The Great Mosque” ซ่ึงเป็นทั้งมสัยิดมหาวิทยาลยั และ ห้องสมุด มัสยิด 
 อักห์ลาบิด เอซ-ซิตัวนา “Aghlabid Ez-Zitouna Mosque” มสัยิดเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 723 เพื่อเฉลิมฉลอง 
 เมืองหลวงใหม่ มี ราชวังดาร์ อัลบีย์ “Dar-al-Bey Palace” ท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมและการตกแต่งหลากหลาย 
 ตามยคุและสมยัของการก่อสร้าง สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยงั เมืองไครูอาน (Kairouan) (ระยะทาง 162 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองไครูอาน (Kairouan) ไครูน หรือ คารวาน (Karwan) ในภาษา 
 เปอร์เซีย เป็นอดีตเมืองหลวงของ แม็กห์เร็บ (Maghreb) เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมอิสลามทีไ่ดhรับการประกาศเป็น 
 มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ La Kasbah Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) ไครูอาน – สบิทลา – กาฟซา  
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองไครูอาน (Kairouan) เมืองหลวงเก่า ท่ีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาของชาวมุสลิมในเขตแอฟริกาเหนือ 
 ดว้ยความส าคญัทางประวติัศาสตร์และตวัเมืองเก่าท่ีไม่ไดถู้กเปล่ียนไปตามกระแสโลก จึงไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นหน่ึง 
 ในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 น าท่านชม บ่อเก็บน ้าขนาดใหญ่อกาบิด “Aghlabid Pools” สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 9  
 ภายในบริเวณ มีการสร้างบ่อเก็บน ้าขนาดใหญ่ไวห้ลายบ่อ ซ่ึงสามารถกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นเมืองน้ีไดอ้ยา่งเพียงพอตลอดปี  
 ชม สุเหร่าซีดี ซาฮับ “Sidi Sahab Mausoleum” หรือท่ีรู้จกักนัว่าเป็นสุเหร่าของชาวบาร์เบอะ โดยสุเหร่าแห่งน้ีสร้าง 
 ขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1629-1692 เป็นท่ีฝังศพของ อาบู ซมัมา เอล บาลาวี ผูติ้ดตามนบีโมฮมัหมดั ศาสดาของศาสนาอิสลาม ซ่ึงถูก 
 สังหารในสงคราม จากนั้นน าท่านชม สุเหร่า 3 ประต ู“Mosque of The Three Doors” ซ่ึงไดช่ื้อตามประตขูนาด 
 ใหญ่ 3 บาน ตรงปากทางเขา้สุเหร่าแห่งน้ีสร้างโดยนกับุญท่ีเดินทางมาจาก เมืองคอร์โดบ้า (Cordoba) ประเทศสเปน  
 (Spain) ในปี ค.ศ. 866 ดว้ยความส าคญัทางประวติัศาสตร์ และตวัเมืองเก่าท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลง จึงได้รับการยกย่องจาก 
 องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งใน ประเทศตูนีเซีย (Tunisia) ต่อดว้ยชม สุเหร่าแห่งตูนีเซีย “The Great  

 Mosque of Sidi Oqba” เป็นสุเหร่าท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของประเทศ มีความเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกอิสลามใน 
 แถบแอฟริกาเหนือ สุเหร่าน้ีถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 671 และตั้งช่ือตามผูค้น้พบ เมืองไครูอาน (Kairouan) ช่ือ ซีดี ออคบา  
 “Sidi Okaba” สุเหร่าแห่งน้ีสร้างขึ้นพร้อมกบัการสร้างเมืองใหม่ในเวลานั้น โดยใชหิ้นจากวิหารของโรมนั และ 
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 โบสถไ์บเซนไทน์ในสมยัก่อน ท าให้สุเหร่ามีสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานทั้งโรมนั ฟินิกซ์ และอารบิก ลานกวา้งกลางสุเหร่า 
 ใหญ่โตเกือบเท่าสนามฟุตบอล และท าห้องเก็บน ้าไวข้า้งใตโ้ดยภูมิปัญญาคนโบราณท่ีล ้าลึก และหอคอยท่ีตั้งตระหง่านมาก 
 ว่า 1,300 ปี เป็นตน้แบบของหอคอยสุเหร่าหรือมินาเรตในยคุต่อมา 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองสบิทลา (Sbeitla) (ระยะทาง 106 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็น 
 เมืองโรมนัโบราณ และเมืองอารยธรรมเก่าแก่ของพิวนิกท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ในศตวรรษท่ี 7 และไดรั้บการดูแลเก็บ 
 รักษาไวอ้ยา่งดีท่ีสุดใน ประเทศตนูีเซีย (Tunisia) น าท่านชมสถานท่ีซ่ึงเป็นแหลง่โบราณคดีในยคุสมยัโรมนัท่ีสามารถ 
 บง่บอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกาลไดเ้ป็นอยา่งดี จากซากท่ีคงรูปทรงหลงเหลือให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นก าแพงซุม้ประตู  
 ป้อมปราการ โรงละครกลางแจง้ ฟอร่ัม ศาลากลาง โบสถค์ริสเตียน เป็นตน้ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองกาฟซา  
 (Gafsa) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองใหญ่อนัดบั 9 ของ ประเทศตูนเีซีย  
 (Tunisia) และเป็นเมืองแห่งอตุสาหกรรม  
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Jugurtha Palace Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) กาฟซา – มิตลาวี – รถไฟสายกิง้ก่าแดง – นั่งรถ 4WD ชมโอเอซิส – โทเซอร์ 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าคณะออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟมิตลาวี “Metaloui railway station” (ระยะทาง 38 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) เพื่อใหท้่านขึ้น รถไฟสายกิง้ก่าแดง “Red Lizard Train” ท่ีโด่งดงัไดมี้ค ากล่าวไวว่้า หากท่าน 
 ใดมาเยือน ประเทศตูนีเซีย (Tunisia) แลว้ไม่ไดข้ึ้นรถไฟสายก้ิงก่าแดง ท่านจะมาไม่ถึง ไม่สามารถส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ 
 ได ้ดงันั้นท่านใดมาถึงก่อนก็สามารถจบัจองท่ีนัง่ไดก่้อน แตท่ี่ตอ้งลุกขึ้นแลว้ลงไปเก็บบนัทึกภาพ ณ จุดชมวิว ท่ีรถไฟจะ 
 แวะจอด แลว้รีบกลบัขึ้นรถไฟเม่ือไดย้ินหวูดสัญญาณเตือน (ระยะเวลานั่งบนรถไฟขาละ 45 นาที)  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทเซอร์ (Tozeur) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง) เป็น 
 เมืองแห่ง โอเอซิส “Oasis” และ ตั้งอยูท่างภาคใตข้อง ประเทศตนูิเซีย (Tunisia) ในอดีตเป็นเมืองหนา้ดา้นท่ีส าคญัของ 
 โรมนั ท่ีไวค้อยตรวจตรากองคาราวานท่ีผา่นเขา้ออก ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara Dessert” จากนั้นน าท่านเปล่ียนไป 
 ขึ้นรถขบัเคล่ือน 4WD สู่ โอเอซิส “Oasis” ท่ีสวยงามมากท่ีสุด เป็น โอเอซิส “Oasis” ภูเขาภายใตร่้มเงาของตน้ปาลม์ 
 อินทผาลมั มีแหล่งน ้า และล าธารหลอ่เล้ียงความชุ่มช้ืน และมีเมืองอยูร่อบนอกบริเวณเชิงเขา กนะทัง่สมควรแก่เวลา น าท่าน 
 เดินทางกลบัสู่ เมืองโทเซอร์ (Tozeur) แลว้ไปเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นดาร์ เชอร์เรท “Dar Cherait Museum”  
 เป็นพิพิธภณัฑข์อง ประเทศตนูิเซีย (Tunisia) ตั้งอยูท่ี่ เมืองโทเซอร์ (Tozeur) และเป็นพิพิธภณัฑเ์อกชนแห่งแรกใน  
 ประเทศตูนิเซีย (Tunisia) ท่ีจดัแสดงเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองประดบั เคร่ืองแตง่กาย และของใชโ้บราณต่างๆ ตลอดจน 
 ชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นในตูนิเซียตอนใตไ้ดอ้ยา่งน่าสนใจ 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Palm Beach Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) โทเซอร์ – ดูซ – แมทมาท่า 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ เมืองดูซ (Douz) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง) ระหว่างเสน้ทาง ท่านจะได ้

http://www.hit-tour.com/
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 ต่ืนตาไปกบัทศันียภาพของ ทะเลสาบน ้าเกลือ เอล เจริด “Chott El Jerid Salt Lake” ท่ีมีบริเวณพ้ืนท่ีกวา้งขวาง 
 ถึง 5,000 ตารางกิโลเมตร เม่ือหลายพนัปีก่อน บริเวณน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean  

 Sea” เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์เปล่ียนเป็นพ้ืนดิน ท าให้เกิดการตกผลึกเป็นเกลือลึกลงใตพ้ื้นผิว แวะให้ท่าน 
 ไดเ้ก็บบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก และเม่ือถึง เมืองดูซ (Douz) เมืองท่ีตั้งอยูต่อนกลางของประเทศตน้ทางของเส้นทาง  
 ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara Dessert” ของกองคาราวานจึงเสมือนเป็น “ประตูสู่ซาฮาร่า” 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลงัม้ืออาหาร น าท่าน ขี่อูฐ “Camel Ride” ท่ี เมืองดูซ (Douz) ใน ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara Desert” สู่เนิน 
 ทรายอนักวา้งใหญ่สุดตา เป็นบรรยากาศท่ีคุณจะประทบัใจมิรู้ลืม จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อไปยงั เมืองแมทมาท่า  
 (Matmata) (ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาที) อยูท่างภาคใต ้เป็นเมืองขนาดเลก็ท่ียงัคงมีชาว 
 เบอร์เบอร์อาศยัอยูบ่างส่วน คือการขดุหลุมขนาดใหญเ่ป็นปล่องลึกลงไปในพ้ืนดินและหินราว 5 – 10 เมตร จนเกิดเป็นลาน 
 กวา้ง จากนั้นขดุเจาะตามแนวก าแพงปล่องเป็นโพรงถ ้าเพื่อใชเ้ป็นห้องพกั และห้องต่างๆ ใหท้่านไดช้มไดสั้มผสับรรยากาศ 
 และทศันียภ์าพท่ีแปลกตา  
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Diar El Barbar Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) แมทมาท่า – เอล เจม – ซูส – ฮัมมาเมต 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง เอล แจม (EI Jem) (ระยะทาง 282 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4  
 ช่ัวโมง) เป็นเมืองเลก็ๆ เป็นอดีตเมืองของโรมนั หน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุด ต่อจากเมืองคาร์เธจ (Carthge) 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม อฒัจันทร์โคลอสเซ่ียม “Amphitheatre” ท่ีถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 230 – 238 หรือกลาง 
 ศตวรรษท่ี 3 เป็นโคลอสเซ่ียมท่ีใหญ่โตพอๆ กบั โคลอสเซ่ียม “Colosseum” ใน กรุงโรม (Rome) สามารถจุผูช้มได ้
 ถึง 35,000 คน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ซ่ึงท่านจะไดมี้โอกาสชมและเก็บ 
 บนัทึกภาพ อัฒจันทร์โคลอสเซ่ียม “Amphitheatre” น้ีอยา่งจุใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูส (Sousse)  

 (ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที) ไดรั้บสมญานามว่า “อัญมณีแห่งซาเอล” เน่ืองจากเป็น 
 เมืองร ่ารวย และอุดมสมบูรณ์ดว้ยไร่มะกอกท่ีเขียวขจี อิทธิพลโรมนัยงัคงปรากฏให้เห็นกบัซากปรักหกัพงั เช่นเดียวกบั 
 ป้อมปราการ และสุเหร่าแบบอาหรับท่ีใหญ่โตงดงาม ให้ไดท้่านเดินชมป้อมปราการ เมืองซูส (Sousse) และตลาดขาย 
 ของพ้ืนเมืองบริเวณป้อมปราการตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัตก เป็นส่ิงก่อสร้างโบราณสถานคู่บา้นคูเ่มือง ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็น 

http://www.hit-tour.com/
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 ปราการป้องกนัการรุกรานของศตัรู จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮัมมาเมต (Hammamet) (ระยะทาง 97 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ El Mouradi Hammamet Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8)  ฮัมมาเมต – นาเบิล – ตูนิส – อสิตันบูล (ตรุก)ี 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ส่งทา้ยโปรแกรมกนัดว้ยการพาทา่นชม เมืองฮัมมาเมต (Hammamet) เมืองรีสอร์ทตากอากาศ และสถานท่ีท่องเที่ยว 
 ยอดฮิตติดอนัดบัตน้ๆ เป็นเมืองชายทะเลของชาวตูนิเซีย ท่านจะรู้สึกตวัว่าไดอ้ยูท่่ามกลางแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีรายลอ้มไปดว้ย  
 ร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของพ้ืนเมืองงานหตัถกรรมของฝากของท่ีระลึก ซ่ึงจะฉุดร้ังความสนใจใหท้่านตอ้ง 
 แวะชม จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาเบิล (Nabeul) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
 ให้ท่านไดสั้มผสักบับรรยากาศของเมืองเลก็ๆ แตมี่เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัในแถบ อ่าวฮัมมาเมต  
 “Gulf of Hammamet” ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกัท่ีมีมากมายสองฝ่ังถนนใน เมือง 
 นาเบิล (Nabeul) ชายหาดมีความสวยงาม ภายในตวัเมืองยา่นจตัรัุสกลางเมือง เตม็ไปดว้ยร้านคา้เคร่ืองป้ันดินเผาสไตล ์
 ชาวตูนิเซีย ซ่ึงท่านจะสังเกตเห็นอนุสาวรียเ์คร่ืองป้ันดินเผากลางถนน ขณะท่ีจะผา่นเขา้สู่ตวัเมืองท่ีร้านคา้พืชพนัธ์ุทาง 
 การเกษตรใน เมืองนาเบิล (Nabeul) น้ี ทา่นสามารถเลือกซ้ืออินทผาลมัของ ประเทศตูนิเซีย (Tunisia) ท่ีมีอยูน่บัร้อย 
 สายพนัธ์ุ สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิคาร์เธจ “Tunis-Carthage International  

 Airport” (ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)   
16.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 664 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 50 นาที) 
21.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ 
 เปล่ียนเที่ยวบิน  
 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9) อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 
01.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 20 นาที) 
15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

หมายเหตุ   
 - บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้า ต ่ากว่า 15 ท่าน (10 – 14 ท่าน) ด้วยความสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวันเข้าพกัตรงกับงาน

เทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ต้องมกีารปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie&usg=ALkJrhiSoqS7wk-m-AEfVctqafUZTeab-A
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- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไมไ่ด ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิการบริการส าหรับ บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างการเดินทาง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท าการใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทางบังคบัให้หัวหน้าทัวร์ต้องกระท าการอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบางส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ      59,900.-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ      59,000.-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ      56,000.-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ      19,000.-    บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ        8,500.-    บาท 
 

อตัราค่าบริการ (คณะวนัที่ 25 ธันวาคม 2563) 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ      64,900.-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ      64,000.-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ      61,000.-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ      22,000.-    บาท  
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ        9,900.-    บาท 
 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อสิตันบูล – ตูนิส – อสิตันบูล – กรุงเทพฯ  

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมีนาคม 2563 

2. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
3. โรงแรมที่พกั จ านวน 6 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
4. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
6. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 6 มือ้และอาหารค ่า 6 มื้อ 
8. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. คา่ประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง 
 การ เดินทาง 50%) 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
 
 

 การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดนิทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 45 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาตูนีเซีย 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 4x6 ซ.ม. 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา (มีหัวกระดาษพร้อม 
ตราประทับรับรอง) 

▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษทั (มีช่ือผูเ้ดินทาง)  
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู่ 

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ พร้อมสเตทเมน้ทท่ี์ขอ

จากธนาคาร เคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดสุดทา้ยเป็นปัจจุบนั)  
▪ กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ตอ้งเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น) ท าหนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจาก

ทางธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมสเตทเมน้ทท่ี์ขอจากธนาคาร พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัร
ประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
** หมายเหตุ ** 
- เอกสารตอ้งใช ้2 ชุด 
- บริษทัสามารถยื่นเอกสารแทนลูกคา้ได ้โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งมาโชวต์วัท่ีสถานทูต 

 

*** เอกสารต้องมีอายไุม่เกนิ 1 เดือนนบัจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 40 - 50 วนั 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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