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วันแรกของการเดินทาง (1)

3

กรุงเทพฯ

คณะพบกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร
ชั้น 4 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์ เนชั่นนอล
ทราเวล หรื อ สั้นๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪
กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบ
ใหญ่ห้ามนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
▪
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
▪
หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
23.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้ เวลาเดินทาง 10
ชั่วโมง 20 นาที)
19.00 น.

วันที่สองของการเดินทาง (2)
05.20 น.
08.20 น.
09.20 น.

12.30 น.

18.30 น.

อิสตันบูล (ตุรกี) – ตูนิส (ตูนิเซีย) – ซิดิ บู ซาอิด – คาร์ เธจ – ตูนิส

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองตูนิส (Tunis) โดยเที่ยวบินที่ TK 661 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ คาร์ เธจ “Tunis-Carthage International Airport” เมืองตูนิส (Tunis) ประเทศ
ตูนิเซีย (Tunisia) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชนา
คณะ ออกเดินทางสู่ เมืองซิดิ บู ซาอิด (Sidi Bou Said) (ระยะทาง 16 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
หมู่บา้ นชาวมัวร์หมูบ่ า้ นสี ฟ้าและสี ขาว จากหน้าผาท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แสนงดงาม ของ อ่าวตูนิส “Gulf of
Tunis” เยี่ยมชมหมู่บา้ นที่มีมนต์เสน่ห์และเรื่ องราวที่แสนสุ ขสันต์ ท่านจะชื่นชมในความงามของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ น
ที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวางทางศิลปะการใช่สีฟ้าและสี ขาวไปทัว่ เมือง ท่านสามารถเดินชมหมูบ่ า้ น ผ่านไปตามถนนที่ปูลาด
ด้วยหินก้อนโต ขึ้นสู่จดุ ชมวิว ที่ซ่ ึงท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามของทะเลสี มรกต และชายหาด ก่อนที่จะเดินต่อไปยัง
ประภาคารวังเดิมของ “Baron d’Erlanger” ที่ถูกใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าสองข้างทางมีสินค้างานฝี มือของชาวตูนิส
สิ นค้าของเก่าแก่โบราณ เครื่ องประดับเงิน งานศิลปะ ส่ วนด้านบริ เวณตีนเขาสู่หน้าผา จะเป็ นที่ต้งั ของท่าเรื อของ หมู่บ้าน
ซิดิ บู ซาอิด (Sidi Bou Said) มารี น่าทันสมัย ทั้งร้านอาหาร และโรงแรม
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ เธจ (Carthge) (ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)
นาท่านเยี่ยมชม พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติคาร์ เธจ “Carthge Museum” ก่อตั้งขึ้นในปี 1875 ตั้งอยูใ่ กล้กบั วิหารนักบุญ
หลุยส์คาร์เธจ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองตูนิส (Tunis) (ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
เมืองหลวงของ ประเทศตูนีเซีย (Tunisia) ที่สร้างขึ้นในช่วง 2000 ปี ก่อนคริ สตกาล และกลายเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศตูนีเซีย (Tunisia) ในปี 1956
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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พักค้างคืน ณ El Mouradi Gammarth Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สามของการเดินทาง (3)
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้ นาท่านชม เมืองตูนิส (Tunis) เมืองหลวงของ ประเทศตูนเี ซีย (Tunisia) โดยเริ่ มกันที่ พิพธิ ภัณฑ์ บาร์ โด
“Bardo Museum” เป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญที่สุดของ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน “Mediterranean Sea” ที่
อดีตเป็ นพระราชวังเก่าของบีย ์ ชื่อในตาแหน่งของผูค้ รอบครองหรื อประมุขของรัฐในอดีต อาคารพระราชวังมีความสาคัญ
ทางสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 13 แบบดั้งเดิม และได้รับการบูรณะและขยับขยายมาโดยตลอดเป็ นสถานที่ซ่ ึงได้รวบรวม
สิ่ งมีค่าทางวัฒนธรรม และร่ องรอยในอดีตที่ดูเลื่อมใส
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่ ย่านเมดิน่า “Medina” เมืองเก่าตูนิส (Tunis) ทีไ่ ด้ รับการประกาศเป็ นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ภายในมีอนุสาวรี ยร์ าว 700 แห่ง มีพระราชวัง สุ สาน มัสยิด โรงเรี ยนสอนศาสนา และ
น้ าพุ และมีโบราณสถานสาคัญๆ ได้แก่ “The Great Mosque” ซึ่งเป็ นทั้งมัสยิดมหาวิทยาลัย และ ห้ องสมุด มัสยิด
อักห์ ลาบิด เอซ-ซิตัวนา “Aghlabid Ez-Zitouna Mosque” มัสยิดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 723 เพื่อเฉลิมฉลอง
เมืองหลวงใหม่ มี ราชวังดาร์ อัลบีย์ “Dar-al-Bey Palace” ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมและการตกแต่งหลากหลาย
ตามยุคและสมัยของการก่อสร้าง สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยัง เมืองไครูอาน (Kairouan) (ระยะทาง 162 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองไครูอาน (Kairouan) ไครูน หรื อ คารวาน (Karwan) ในภาษา
เปอร์เซีย เป็ นอดีตเมืองหลวงของ แม็กห์ เร็บ (Maghreb) เป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมอิสลามทีไ่ ดhรับการประกาศเป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ La Kasbah Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

ตูนิส – ไครู อาน

ไครู อาน – สบิทลา – กาฟซา

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เมืองไครูอาน (Kairouan) เมืองหลวงเก่า ที่เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวมุสลิมในเขตแอฟริ กาเหนือ
ด้วยความสาคัญทางประวัติศาสตร์และตัวเมืองเก่าที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปตามกระแสโลก จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็ นหนึ่ง
ในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 นาท่านชม บ่ อเก็บน้าขนาดใหญ่ อกาบิด “Aghlabid Pools” สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9
ภายในบริ เวณ มีการสร้างบ่อเก็บน้ าขนาดใหญ่ไว้หลายบ่อ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในเมืองนี้ได้อย่างเพียงพอตลอดปี
ชม สุ เหร่ าซีดี ซาฮับ “Sidi Sahab Mausoleum” หรื อที่รู้จกั กันว่าเป็ นสุ เหร่ าของชาวบาร์เบอะ โดยสุ เหร่ าแห่งนี้สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1629-1692 เป็ นที่ฝังศพของ อาบู ซัมมา เอล บาลาวี ผูต้ ิดตามนบีโมฮัมหมัด ศาสดาของศาสนาอิสลาม ซึ่งถูก
สังหารในสงคราม จากนั้นนาท่านชม สุ เหร่ า 3 ประตู “Mosque of The Three Doors” ซึ่งได้ชื่อตามประตูขนาด
ใหญ่ 3 บาน ตรงปากทางเข้าสุ เหร่ าแห่งนี้สร้างโดยนักบุญที่เดินทางมาจาก เมืองคอร์ โดบ้ า (Cordoba) ประเทศสเปน
(Spain) ในปี ค.ศ. 866 ด้วยความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และตัวเมืองเก่าที่มิได้เปลี่ยนแปลง จึงได้ รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่ งหนึ่งใน ประเทศตูนีเซีย (Tunisia) ต่อด้วยชม สุ เหร่ าแห่ งตูนีเซีย “The Great
Mosque of Sidi Oqba” เป็ นสุ เหร่ าที่มีความสาคัญที่สุดของประเทศ มีความเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่งของโลกอิสลามใน
แถบแอฟริ กาเหนือ สุ เหร่ านี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 671 และตั้งชื่อตามผูค้ น้ พบ เมืองไครูอาน (Kairouan) ชื่อ ซีดี ออคบา
“Sidi Okaba” สุ เหร่ าแห่ งนี้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองใหม่ในเวลานั้น โดยใช้หินจากวิหารของโรมัน และ
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12.00 น.

18.00 น.

โบสถ์ไบเซนไทน์ในสมัยก่อน ทาให้สุเหร่ ามีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโรมัน ฟิ นิกซ์ และอารบิก ลานกว้างกลางสุ เหร่ า
ใหญ่โตเกือบเท่าสนามฟุตบอล และทาห้องเก็บน้ าไว้ขา้ งใต้โดยภูมิปัญญาคนโบราณที่ล้ าลึก และหอคอยที่ต้งั ตระหง่านมาก
ว่า 1,300 ปี เป็ นต้นแบบของหอคอยสุ เหร่ าหรื อมินาเรตในยุคต่อมา
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังมื้ออาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองสบิทลา (Sbeitla) (ระยะทาง 106 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็ น
เมืองโรมันโบราณ และเมืองอารยธรรมเก่าแก่ของพิวนิกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 7 และได้รับการดูแลเก็บ
รักษาไว้อย่างดีที่สุดใน ประเทศตูนีเซีย (Tunisia) นาท่านชมสถานที่ซ่ ึงเป็ นแหล่งโบราณคดีในยุคสมัยโรมันที่สามารถ
บ่งบอกถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีตกาลได้เป็ นอย่างดี จากซากที่คงรู ปทรงหลงเหลือให้เห็น ไม่ว่าจะเป็ นกาแพงซุม้ ประตู
ป้อมปราการ โรงละครกลางแจ้ง ฟอรั่ม ศาลากลาง โบสถ์คริ สเตียน เป็ นต้น สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ เมืองกาฟซา
(Gafsa) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อน
ั ดับ 9 ของ ประเทศตูนีเซีย
(Tunisia) และเป็ นเมืองแห่ งอุตสาหกรรม
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Jugurtha Palace Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

12.30 น.

18.30 น.

กาฟซา – มิตลาวี – รถไฟสายกิง้ ก่ าแดง – นั่งรถ 4WD ชมโอเอซิส – โทเซอร์

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาคณะออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟมิตลาวี “Metaloui railway station” (ระยะทาง 38 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทาง 45 นาที) เพื่อให้ท่านขึ้น รถไฟสายกิง้ ก่าแดง “Red Lizard Train” ที่โด่งดังได้มีคากล่าวไว้ว่า หากท่าน
ใดมาเยือน ประเทศตูนีเซีย (Tunisia) แล้วไม่ได้ข้ นึ รถไฟสายกิ้งก่าแดง ท่านจะมาไม่ถึง ไม่สามารถสารองที่นงั่ ล่วงหน้า
ได้ ดังนั้นท่านใดมาถึงก่อนก็สามารถจับจองที่นงั่ ได้ก่อน แต่ที่ตอ้ งลุกขึ้นแล้วลงไปเก็บบันทึกภาพ ณ จุดชมวิว ที่รถไฟจะ
แวะจอด แล้วรี บกลับขึ้นรถไฟเมื่อได้ยินหวูดสัญญาณเตือน (ระยะเวลานั่งบนรถไฟขาละ 45 นาที)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทเซอร์ (Tozeur) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) เป็ น
เมืองแห่ง โอเอซิส “Oasis” และ ตั้งอยูท่ างภาคใต้ของ ประเทศตูนิเซีย (Tunisia) ในอดีตเป็ นเมืองหน้าด้านที่สาคัญของ
โรมัน ที่ไว้คอยตรวจตรากองคาราวานที่ผา่ นเข้าออก ทะเลทรายซาฮาร่ า “Sahara Dessert” จากนั้นนาท่านเปลี่ยนไป
ขึ้นรถขับเคลื่อน 4WD สู่ โอเอซิส “Oasis” ที่สวยงามมากที่สุด เป็ น โอเอซิส “Oasis” ภูเขาภายใต้ร่มเงาของต้นปาล์ม
อินทผาลัม มีแหล่งน้ า และลาธารหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้น และมีเมืองอยูร่ อบนอกบริ เวณเชิงเขา กนะทัง่ สมควรแก่เวลา นาท่าน
เดินทางกลับสู่ เมืองโทเซอร์ (Tozeur) แล้วไปเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ท้องถิ่นดาร์ เชอร์ เรท “Dar Cherait Museum”
เป็ นพิพิธภัณฑ์ของ ประเทศตูนิเซีย (Tunisia) ตั้งอยูท่ ี่ เมืองโทเซอร์ (Tozeur) และเป็ นพิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งแรกใน
ประเทศตูนิเซีย (Tunisia) ที่จดั แสดงเครื่ องปั้นดินเผา เครื่ องประดับ เครื่ องแต่งกาย และของใช้โบราณต่างๆ ตลอดจน
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ นในตูนิเซียตอนใต้ได้อย่างน่าสนใจ
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Palm Beach Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่หกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

5

โทเซอร์ – ดูซ – แมทมาท่ า

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองดูซ (Douz) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) ระหว่างเส้นทาง ท่านจะได้
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12.00 น.

18.00 น.

ตื่นตาไปกับทัศนียภาพของ ทะเลสาบน้าเกลือ เอล เจริด “Chott El Jerid Salt Lake” ที่มีบริ เวณพื้นที่กว้างขวาง
ถึง 5,000 ตารางกิโลเมตร เมื่อหลายพันปี ก่อน บริ เวณนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน “Mediterranean
Sea” เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ เปลี่ยนเป็ นพื้นดิน ทาให้เกิดการตกผลึกเป็ นเกลือลึกลงใต้พ้น
ื ผิว แวะให้ทา่ น
ได้เก็บบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก และเมื่อถึง เมืองดูซ (Douz) เมืองที่ต้งั อยูต่ อนกลางของประเทศต้นทางของเส้นทาง
ทะเลทรายซาฮาร่ า “Sahara Dessert” ของกองคาราวานจึงเสมือนเป็ น “ประตูสู่ ซาฮาร่ า”
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังมื้ออาหาร นาท่าน ขี่อูฐ “Camel Ride” ที่ เมืองดูซ (Douz) ใน ทะเลทรายซาฮาร่ า “Sahara Desert” สู่เนิน
ทรายอันกว้างใหญ่สุดตา เป็ นบรรยากาศที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อไปยัง เมืองแมทมาท่ า
(Matmata) (ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที) อยูท
่ างภาคใต้ เป็ นเมืองขนาดเล็กที่ยงั คงมีชาว
เบอร์เบอร์อาศัยอยูบ่ างส่วน คือการขุดหลุมขนาดใหญ่เป็ นปล่องลึกลงไปในพื้นดินและหินราว 5 – 10 เมตร จนเกิดเป็ นลาน
กว้าง จากนั้นขุดเจาะตามแนวกาแพงปล่องเป็ นโพรงถ้ าเพื่อใช้เป็ นห้องพัก และห้องต่างๆ ให้ท่านได้ชมได้สัมผัสบรรยากาศ
และทัศนียภ์ าพที่แปลกตา
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Diar El Barbar Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
07.00 น.

12.00 น.

6

แมทมาท่า – เอล เจม – ซู ส – ฮัมมาเมต

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาท่านออกเดินทางสู่ เมือง เอล แจม (EI Jem) (ระยะทาง 282 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง) เป็ นเมืองเล็กๆ เป็ นอดีตเมืองของโรมัน หนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สุด ต่อจากเมืองคาร์ เธจ (Carthge)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านชม อัฒจันทร์ โคลอสเซี่ยม “Amphitheatre” ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 230 – 238 หรื อกลาง
ศตวรรษที่ 3 เป็ นโคลอสเซี่ยมที่ใหญ่โตพอๆ กับ โคลอสเซี่ยม “Colosseum” ใน กรุงโรม (Rome) สามารถจุผชู ้ มได้
ถึง 35,000 คน ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979 ซึ่งท่านจะได้มีโอกาสชมและเก็บ
บันทึกภาพ อัฒจันทร์ โคลอสเซี่ยม “Amphitheatre” นี้อย่างจุใจ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซูส (Sousse)
(ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) ได้รับสมญานามว่า “อัญมณีแห่ งซาเอล” เนื่องจากเป็ น
เมืองร่ ารวย และอุดมสมบูรณ์ดว้ ยไร่ มะกอกที่เขียวขจี อิทธิพลโรมันยังคงปรากฏให้เห็นกับซากปรักหักพัง เช่นเดียวกับ
ป้อมปราการ และสุ เหร่ าแบบอาหรับที่ใหญ่โตงดงาม ให้ได้ท่านเดินชมป้อมปราการ เมืองซูส (Sousse) และตลาดขาย
ของพื้นเมืองบริ เวณป้อมปราการตั้งอยูบ่ นชายฝั่งตะวันตก เป็ นสิ่ งก่อสร้างโบราณสถานคู่บา้ นคูเ่ มือง ซึ่งในอดีตใช้เป็ น
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18.30 น.

ปราการป้องกันการรุ กรานของศัตรู จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัมมาเมต (Hammamet) (ระยะทาง 97 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ El Mouradi Hammamet Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปดของการเดินทาง (8)
07.00 น.

16.35 น.
21.25 น.

ฮัมมาเมต – นาเบิล – ตูนิส – อิสตันบูล (ตุรกี)

อาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ส่งท้ายโปรแกรมกันด้วยการพาท่านชม เมืองฮัมมาเมต (Hammamet) เมืองรี สอร์ทตากอากาศ และสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดฮิตติดอันดับต้นๆ เป็ นเมืองชายทะเลของชาวตูนิเซีย ท่านจะรู ้สึกตัวว่าได้อยูท่ ่ามกลางแหล่งช้อปปิ้ งที่รายล้อมไปด้วย
ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของพื้นเมืองงานหัตถกรรมของฝากของที่ระลึก ซึ่งจะฉุดรั้งความสนใจให้ท่านต้อง
แวะชม จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาเบิล (Nabeul) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองเล็กๆ แต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็ นเมืองท่องเที่ยวสาคัญในแถบ อ่าวฮัมมาเมต
“Gulf of Hammamet” ซึ่ งสามารถสังเกตได้จากแหล่งท่องเที่ยว และโรงแรมที่พกั ที่มีมากมายสองฝั่งถนนใน เมือง
นาเบิล (Nabeul) ชายหาดมีความสวยงาม ภายในตัวเมืองย่านจัตรุ ัสกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้าเครื่ องปั้นดินเผาสไตล์
ชาวตูนิเซีย ซึ่งท่านจะสังเกตเห็นอนุสาวรี ยเ์ ครื่ องปั้นดินเผากลางถนน ขณะที่จะผ่านเข้าสู่ตวั เมืองที่ร้านค้าพืชพันธุ์ทาง
การเกษตรใน เมืองนาเบิล (Nabeul) นี้ ท่านสามารถเลือกซื้ออินทผาลัมของ ประเทศตูนิเซีย (Tunisia) ที่มีอยูน่ บั ร้อย
สายพันธุ์ สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ คาร์ เธจ “Tunis-Carthage International
Airport” (ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 664 (ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 50 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ
เปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)
01.50 น.
15.10 น.

7

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง 20 นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างช้าสุ ด
15 วันก่อนการเดินทางและยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าทัวร์ เพิม่ ในกรณีที่มีลูกค้า ต่ากว่ า 15 ท่ าน (10 – 14 ท่ าน) ด้ วยความสมัครใจ หากประสงค์ที่จะ
เดินทางกับเราและมีการตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พกั ตามบริ ษทั จัดให้ในรายการหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้ าพักตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
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- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
ได้มากที่สุด
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
- บริ ษทั ฯต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผูเ้ ดินทางที่เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น Wheel Chair เว้นแต่
จะมีการตกลงกันกับพนักงานขาย
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ท้งั หมด หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรื อ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อ
ขอยืนยันว่าคณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้ กรุ ณาออกตัว๋ ภายหลังจากการวางมัด
จาและดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว หากดาเนินการดังกล่าวก่อน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การให้ส่วนลดพิเศษสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อันเนื่องมาจากบริ ษทั มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาตัว๋ กรุ๊ ปไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อการเข้าเมืองอัน
เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการสาหรับ บุคคลที่มีความประพฤติไม่ เหมาะสมระหว่ างการเดินทาง, ผู้ที่ไม่ ยอมรับเงือ่ นไขระหว่ างทัวร์ ทีม่ ี
ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยง หรือกระทาการใดๆ ให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หัวหน้ าทัวร์ ต้องกระทาการอืน่ ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางส่ งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ านอืน่ หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทาการจองและวางมัดจาทัวร์เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ HIT อย่างมีความสุ ข
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

อัตราค่าบริการ (คณะวันที่ 25 ธันวาคม 2563)
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
ท่ านละ
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ท่ านละ
หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
ท่ านละ
พักเดี่ยวเพิม่
ท่ านละ

59,900.59,000.56,000.19,000.8,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

64,900.64,000.61,000.22,000.9,900.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – ตูนิส – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
** Tax – Insurance – Fuel Charge ที่เรี ยกเก็บเพิม
่ โดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ จากวันดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมีนาคม 2563
2. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
3. โรงแรมที่พกั จานวน 6 คืน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์
4. รถบัสปรับอากาศสภาพดี พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม./วัน)
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ ท้องถิ่น
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็ นอาหารกลางวัน 6 มือ้ และอาหารค่า 6 มื้อ
8. หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว ให้ความรู ้ สนุกสนานและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การ เดินทาง 50%)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารที่สั่งมาทานในห้องพัก ฯลฯ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จดั ให้
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กบั การบริการ
อัตราผกผันน้ ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน
ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้ สู่ ห้องพัก

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
คืนเต็มจานวน
• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน
หักค่าใช้ จ่ายจากค่ามัดจาทัวร์
• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน
หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 14 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่ คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวันเดินทาง สามารถทาได้ลว่ งหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 30 วัน โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และ 45 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตั๋วเครื่ องบิน
• ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา Refund ได้หรื อไม่ ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

โรงแรม และ ห้ องพัก
• ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double Room) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทาให้
ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ตอ้ งการหรื ออาจจะได้เตียงเสริ มแล้วแต่กรณี
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ
• สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
• สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กว้าง x ยาว x
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
• ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าสะพาย
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการล่าช้า, สู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าเดินทาง ที่เกิดจากความผิดพลาดของ
สายการบินในทุกกรณี ทางบริ ษทั ฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและข้อเรี ยกร้องจากทางสายการบินเท่าที่จะทาได้
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เอกสารในการยื่นวีซ่าตูนีเซีย
1.
2.
3.
4.

5.

6.

พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 4x6 ซ.ม. 2 รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเรื่ องรู ปถ่าย)
ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ที่อายุต่ากว่า 20 ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านที่ใช้คานาหน้าเป็ น
นาง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสาเนาทั้งหมด)
หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ
▪ ใช้หนังสื อรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน วันที่เข้าทางานและระบุวนั ลา (มีหัวกระดาษพร้ อม
ตราประทับรับรอง)
▪ เจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรื อ หนังสื อรับรองจดทะเบียนบริ ษทั (มีชื่อผูเ้ ดินทาง)
▪ นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรี ยนอยู่
หลักฐานการเงิน
▪ กรณี ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมสเตทเม้นท์ที่ขอ
จากธนาคาร เคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับยอดสุ ดท้ายเป็ นปัจจุบนั )
▪ กรณี มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุ คลที่ออกค่าใช้จ่าย (ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ทาหนังสื อรับรองบัญชีที่ออกจาก
ทางธนาคาร และระบุชื่อผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสเตทเม้นท์ที่ขอจากธนาคาร พร้อมแนบสาเนาทะเบียนบ้าน และบัตร
ประชาชนของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อท่านใดท่าน
หนึ่ง ทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
** หมายเหตุ **
- เอกสารต้องใช้ 2 ชุด
- บริ ษทั สามารถยื่นเอกสารแทนลูกค้าได้ โดยที่ลูกค้าไม่ตอ้ งมาโชว์ตวั ที่สถานทูต

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 40 - 50 วัน
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
พนักงานที่ติดต่อ...................................... ชื่อผูจ้ อง..........................................................................................
เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม..............................................................
กาหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
** กรุณากรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้ าพาสปอร์ ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่ น ไม่ ทานสัตว์ปีก ไม่ ทานเนื้อวัว **
No.

NAME

No. Passport

Date of birth

ROP.
No.

ประเภท
ห้ อง

Remark, Request
Seat, Food

1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่ าน
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์
ธ. กสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส สุ ขาภิบาล 3
ธ. ไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาดพร้ าว 101
ธ. กรุงเทพ
สาขา ลาดพร้ าว 101
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขา ลาดพร้ าว 101

ออมทรัพย์
เลขที่ 993-2-04218-2
เลขที่ 233-2-15636-7
เลขที่ 021-7-05626-6
เลขที่ 639-1-06438-3

2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
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