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10 วนั 7 คืน แกรนด์แอลจีเรีย 
(สัมผสัเมืองมรดกโลก ตามแนวเทือกเขาแอตลาส และทะเลทรายซาฮาร่า) 

 

 

*** บินสู่แอลจีเรีย // บินออกจากคอนสแตนติน โดย เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส *** 

 ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 

เร่ิมต้น…. 135,000 บาท   (รวมค่าวีซ่า และทิปต่างๆเรียบร้อยแล้ว) 

แอลเจียร์ – ทิปาชา – การ์ดาเอยี (บินภายใน 2 เที่ยว) – หมู่บ้านมรดกโลกเอม็ซาบ – เบนี ฮัมหมัด  
เซติฟ – เจมีลา – ทิมกาด – บัตนา – อลิ มิลลา – กูเอลมา – อนันาบา – สกกิดา – ทิดดิส  

ราคาทัวร์ 135,000 บาท : 27 ต.ค.- 5 พ.ย. 65/ 25 พ.ย.-4 ธ.ค. 65 / 23 ม.ค. -1 ก.พ. 66 / 9-18 ก.พ.66/ 9-18 มี.ค. 66  
ราคาทัวร์ 140,000 บาท : 31 ธ.ค. – 9 ม.ค. 66   
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10 วนั 7 คืน แกรนด์แอลจีเรีย 
(สัมผสัเมืองมรดกโลก ตามแนวเทือกเขาแอตลาส และทะเลทรายซาฮาร่า) 

 
 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – อสิตันบูล 
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.55 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศเตอร์คิเย่ โดยเท่ียวบิน  TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ 
ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศเตอร์คิเย ่

 

วันที่สอง อสิตันบูล – แอลเจียร์ – ทิปาชา – เมืองมรดกโลกคาชบาห์  
 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศเตอร์คิเย ่แวะเปล่ียนเท่ียวบิน (กระเป๋าเชคทรู ไปยงัสนามบินแอลเจียร์)  
07.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่สนามบินแอลเจียร์ โดยเท่ียวบิน TK653 บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใช้

เวลาบินประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 
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09.35 น. เดินทางถึงสนามบินแอลเจียร์ ประเทศแอลจีเรีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่มหาวิหารนอร์ทเธอดาม (Basilique Nortre Dame d Frique) เป็นมหาวิหารคาทอลิกท่ีส าคญัมาก

ในเมืองแอลเจียร์ สร้างข้ึนในปี 1846 – 1866 ในศิลปะแบบไบเซนไทล ์และเช่ือวา่เป็นมหาวิหารท่ีสร้างรับกบัมหา
วิหารนอร์ทเธอดาม เดอลาการ์ด ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองมาร์กเซยอี์กดว้ย  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองทิปาชา (Tipaza) ระยะทาง 75 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง น าท่านแวะชม
สุสานแห่งราชวงศ์มอริตาเนีย (Royal Mausoleum of Mauretania) สุสานแห่งน้ีสร้างข้ึนโดยกษตัริยจู์บาท่ี 2 ซ่ึง
เป็นชางเบอร์เบอร์ผูป้กครองอาณาจกัรมอริตาเนีย เพื่ออุทิศให้ราชินี คริโอพตัรา ซีลีนท่ี 2 ต่อมาก็เป็นสถานท่ีฝัง
พระศพของกษตัริยจู์บาท่ี 2 และ พระราชวงศ ์เรียกไดว้่าเป็นสุสานหลวง อาณาจกัรมอริตาเนียในอดีตนั้น มีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมถึงแอลจีเรีย, โมรอคโค และ มอริตาเนียในปัจจุบนั เรียกไดว้่าเป็นอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่มาก จากนั้นน า
ท่านชมอุทยานประวติัศาสตร์ทิปาชา (Archaeological park) ซ่ึงสร้างอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ของชาวฟีนีเชียน ชนเผ่าแรกท่ีมาตั้งรกรากถ่ินฐาน ณ ดินแดนน้ี ต่อมาไดถู้กโรมนัรุกรานในช่วง
ศตวรรษท่ี 2 และกลายเป็นท่ีพ านักของชาวคริสต์ในแอฟริกาเหนือก่อนท่ีจะถูกรุกรานโดยชาว วานเดล ซ่ึง
สามารถยึดเมืองได้ในช่วง ค.ศ.430  และได้ให้ชาวเมืองหันมานับถือลัทธิ Arianism ส าหรับพวกท่ีไม่เปล่ียน
ศาสนาจึงไดห้นีไปอยูท่ี่สเปน เมืองน้ีไดถู้กยึดครองโดยชาวอาหรับอีกคร้ังในสมยัศตวรรษท่ี 7 เมืองโบราณแห่งน้ี
ผา่นการรุกรานมาอยา่งยาวนาน น าท่านชมวิหารเก่า และ วิหารใหม่ รวมถึงโรงละครโรมนัโบราณ และ สุสาน ใน
สมยัศตวรรษท่ี 5 ซ่ึงมีโรงศพหินอ่อน แกะสลกั วนัเดือนปี จ านวน 14 แห่ง ดว้ยความส าคญัของเมืองน้ี จึงไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแอลเจียร์ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Hyatt Regency Hotel Algiers **** หรือเทียบเท่า  
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วันที่สาม แอลเจียร์ – เมืองมรดกโลกคาชบาห์ – บินภายในสู่การ์ดาเอยี  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองแอลเจียร์ (Algiers) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศแอลจีเรีย และเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ในภูมิภาคมาเกร็บ น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย ์Memorial du Martyr สร้างข้ึนในปี 1982 
เพื่อเฉลิมฉลองการไดเ้อกราชครบ 20 ปีของแอลจีเรียจากฝร่ังเศส รูปทรงคลา้ยใบปาลม์สามใบครอบเปลวเพลิงไว ้
โดยแต่ละดา้นจะมีรูปป้ันของทหารผูเ้สียสละในการต่อสู่เพ่ืออิสรภาพของประเทศแอลจีเรีย อนุสาวรียแ์ห่งน้ีตั้งอยู่
บนยอดเขาท าให้สามารถมองเห็นวิวเมืองแอลเจียร์ได้จากมุมสูง นับเป็นอีกจุดชมวิวท่ีสวยแห่งหน่ึงของเมือง 
บรรยากาศของจัตุรัสกลางเมืองเก่า Martyr’s Square ซ่ึงรายล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตกรรมท่ีมีกล่ินอายของ
สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสน าท่านเข้าชมพระราชวงัเรส (Palais of Rais) หรือ Bastion 23 ซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ของแอลจีเรีย ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั 3 หลงั และบา้นอีก 6 หลงั ตกแต่งสวยงาม 
พระราชวงัหลกัตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้าขาว ส่วนอีกหลงั โทนสีน ้าตาลเหลือง ภายนอกดูเหมือนเป็นวงัรูปแบบ
ธรรมดา แต่ภายในเรียกไดว้่าตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามตระการตายิ่ง พระราชวงัน้ีสร้างข้ึนในปี 1576 ทางตอนล่าง
ของเมืองคาชบาห์ (Lower Cashbah) ในปี 1909 พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมอนั
ล ้าค่าในรูปแบบบา้นสไตล์มวัริช จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์บาร์โด (Bardo Museum) พิพิธภณัฑ์ท่ีสร้างใน
คฤหาสน์เก่า จดัแสดงโบราณวตัถุและเคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกายฝีมือชาวพ้ืนเมืองแอลจีเรียจากทุกภูมิภาค น า
ท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โบราณสถานแห่งชาติ (National Museum of Antiquities) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัเก็บภาพ
โมเสก และภาพโรมนัโบราณ ท่ีขุดคบ้ในแอลจีเรีย สะท้อนให้เห็นถึงยุครุ่งเรืองในสมยัจกัรวรรดิโรมนัเขา้มา
ปกครองดินแดนแห่งน้ี  

 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชมเมืองคาชบาห์ (Casbah) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1991 
เมืองน้ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสร้างเมืองศูนยก์ลางมาเกร็บข้ึน โดยลกัษณะโดดเด่นในการวาง
ผงัเมืองท่ีทางตะวนัตกจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเขา้มาในโซนซบัซาฮารา (Sub Sahara Africa) สันนิษฐานว่า
โซนติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเดิมมีชาวฟินิเซียนไดเ้ขา้มาตั้งรกรากตั้งแต่ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตกาล และมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
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การสร้างก าแพงล้อมรอบในช่วงท่ีออตโตมันเข้ามาครองอ านาจในช่วงศตวรรษท่ี 16 นับเป็นเมืองหลวงท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานยิ่ง จากนั้นน าท่านชม Ketchaoua Mosque เป็นมสัยิดท่ีสร้างข้ึนสมยัออตโตมนัเขา้ยดึครอง
ดินแดนแถบน้ี ซ่ึงมสัยดิแห่งน้ีมีความพิเศษตรงท่ี เป็นจุดศูนยก์ลางท่ีน าไปสู่ประตูทั้งห้าของเมือง สมควรแก่เวลา
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารไปรษณียก์ลางแห่งแอลเจียร์ (La Grade Post d Alger) ซ่ึงเป็นท่ีท าการไปรษณียก์ลาง
ของแอลเจียร์ เป็นอาคารสวยงามท่ีสร้างข้ึนในปี 1910 และตั้งอยู่ในแหล่งย่านคาเฟ่ และ ถนนช้อปป้ิงแห่งกรุง
แอลเจียร์ น าท่านชมและเดินเล่นสัมผสับรรยากาศ บนถนนชอ้ปป้ิงและยา่นคาเฟ่กรุงแอลเจียร์ 

 
 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแอลเจียร์เพื่อเชคอิน 
18.00 น. ออกเดินทางสุ่สนามบินการ์ดาเอีย โดยเท่ียวบิน AH 6200 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินการ์ดาเอีย 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Belvedere Hotel / M Zab Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 
วันที่ส่ี การ์ดาเอยี – หมู่บ้านมรดกโลกเอม็ซาบ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสุ่หุบเขาเอ็มซาบ (M Zab Valley) เป็นหุบเขาโอเอซิสท่ีลึกและแคบซ่ึงตั้ งอยู่ภายในซาฮารา

ประกอบด้วยเมืองท่ีมีก าแพงล้อมรอบ 5 เมือง ตั้ งห่างจากแอลเจียร์ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของแอลจีเรียไปทางใต้
ประมาณ 600 ก.ม. เมืองทั้งห้ารวมกนัเรียกว่า Pentapolis กระจายไปตามหุบเขาเป็นระยะทางประมาณ 10 กม. 
เมืองน้ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 11 ชาวโมซาไบตม์าตั้งรกรากอยูใ่นหุบเขา M'Zab และไดส้ร้างเมืองท่ีมีป้อมปราการ
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ห้าแห่งแต่ละแห่งมีป้อมปราการขนาดเล็กล้อมรอบด้วยก าแพงและด้วยมัสยิดซ่ึงมีสุเหร่าท าหน้าท่ีเป็นหอ
สังเกตการณ์ เมืองทั้งห้าแห่ง ได้แก่ Ghardaia, Melika, Beni Isguen, Bou Noura และ El Atteuf  ถูกสร้างข้ึนบน
เนินเขาและลอ้มรอบดว้ยอาคารคลา้ยกล่องสีพาสเทลรวมกนัแน่นเป็นวงกลมศูนยก์ลางรอบ ๆ มสัยดิกลางท่ีสร้าง
ข้ึนบนยอดเขา ภูเขามสัยิดแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นป้อมปราการปราการสุดทา้ยของการต่อตา้นในกรณีท่ีมีการ
ปิดลอ้มและประกอบด้วยคลงัแสงและยุง้ฉาง รอบๆ อาคารน้ีมีบ้านท่ีสร้างเป็นวงกลมศูนยก์ลางไปจนถึงเชิง
เทิน บา้นเหล่าน้ีไดรั้บการออกแบบเพ่ือการอยูอ่าศยัร่วมกนัภายในโครงสร้างทางสังคมท่ีเท่าเทียมกนัอยา่งน่าท่ึง
ซ่ึงเคารพความเป็นส่วนตวัของครอบครัว อาคารต่างๆแน่นขนดัมีตรอกแคบ ๆ และทางเดินท่ีคดเค้ียวไปมา โดย
หุบเขา M’ Zab ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1982 น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้น El-Ateuf เป็นนิคมท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในภูมิภาค Beni Isguen เป็นเมืองท่ีน่าพิศวงท่ีสุดในบรรดาเมือง M'zab ถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นการ์ดาเอีย (Ghardaia) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นหลกัในหุบเขาเอ็มซาบ และมีมสัยดิกลาง (The Great 
Mosque) ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของหมู่บา้นและเป็นจุดศูนยก์ลางของกิจกรรมต่างๆของผูค้นในหมู่บา้นและหุบเขา
แห่งน้ีดว้ย จากนั้นน าท่านเท่ียวชมหมู่บา้น Beni Isguen ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีสวยงามและอาคารสีขาวทรงแปลกตา 
และมีอาคารสังเกตการณ์ท่ีสูงท่ีสุดในหมู่บา้น น าท่านสัมผสัวิถีการด าเนินชีวิตของชาวพ้ืนเมือง และมีเวลาใหท้่าน
ไดเ้ลือกซ้ือของฝากและพรม ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นสินคา้พ้ืนเมืองหลกัของหมู่บา้นน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Belvedere Hotel / M Zab Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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วันที่ห้า การ์ดาเอยี – แอลเจียร์ – เบนี ฮัมหมดั – มรดกโลกอลั ควอลา เบนี ฮัมหมดั 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเชคอิน 
08.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองแอลเจียร์โดยเท่ียวบิน AH6201 (ใชเ้วลาบิน 1.30 ชัว่โมง) 
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินแอลเจียร์ 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบุยรา (Bouira) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองทางตอน

เหนือกลางของแอลจีเรีย เมืองบุยราตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องเขตภูเขา Great Kabylie ใกลก้บัตน้น ้าของ Isser 
และ Soummam wadis แนวเทือกเขาแอตลาส เป็นเมืองท่ีมีทศันียภาพทิวเขาสวยงามเม่ือเทียบกบัเมืองตอนกลาง
ในเขตทะเลทราบซาฮารา เป็นเมืองผา่นท่ีจะน าท่านสู่เมืองเบนี ฮมัหมดั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเบนี ฮมัหมดั (Beni Hammad) (ระยะทาง 165 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น า
ท่านชมป้อมปราการเบนี ฮมัหมดั หรือ อลัคาราเบนี ฮมัหมดั (Al Qala of Beni Hammad) ในอดีตเป็นป้อมปราการ
ลอ้มรอบเมืองหลวงแห่งแรกของราชวงศฮ์มัมาดิด สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 11 ตั้งอยูใ่นบริเวณเทือกเขาฮอดนา 
ในระดบัความสูง 1,418 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล เมืองน้ีมีแนวก าแพงยาว 7 กิโลเมตร (4 ไมล์) ภายในก าแพงมี
อาคารพกัอาศยัส่ีหลงั และมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสร้างข้ึนในแอลจีเรียรองจากมนัซูราห์ มีการออกแบบคลา้ยกับ
มสัยดิใหญ่แห่ง Kairouanโดยมีหอคอยสุเหร่าสูง 20 เมตร และในปี 1980 ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเซติฟ (Setif) (ระยะทาง 110 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง)    

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Hotel Setif **** หรือเทียบเท่า  
 

https://hmong.in.th/wiki/Mansoura,_Tlemcen
https://hmong.in.th/wiki/Grand_Mosque_of_Kairouan
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วันที่หก เซติฟ – เจมีลา – บัตนา – ทิมกาด  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ซติฟ (Setif Museum) พิพิธภณัฑท่ี์จดัเก็บและจดัแสดงโบราณวตัถุล ้าค่าท่ีไดจ้ากการขุด

คน้พบในเมืองโบราณเจมีลา (Djemila) ไม่ว่าจะเป็นงานโมเสค หรือ รูปป้ันต่างๆ ขา้วของเคร่ืองใชใ้นยคุโบราณ 
และอีกมากมาย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเจมีลา (Djemila) (ระยะทาง 53 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) เป็น
เมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นท่ีสูง 900 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล โดดเด่นดว้ยลกัษณะการออกแบบและการวางผงัเมือง
ของโรมนัในสภาพแวดลอ้มแบบภูเขาสูง เมืองน้ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองโรมนัโบราณท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในแอลจีเรีย เดิม
เมืองน้ีคือ “เมืองซีคูล” (Cuicul) สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 1 สมยัจกัรพรรดิเนอร์วา เดิมบริเวณน้ีใชเ้ป็นท่ีพกัคา้ง
แรมของกองทหาร แต่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์จึงเร่ิมมีการเพาะปลูก และมีคนมาอาศยัมากข้ึนในช่วง
ศตวรรษท่ี 2 จนกลายเป็นเมือง และรุ่งเรืองสุงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 4 มีการสร้างอาคารแบบโรมนั ทั้งโบสถ ์วิหาร 
ประตูชัย และ แอมฟิเธียร์เตอร์ เมืองน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1980 น าท่านเขา้ชมความ
ยิง่ใหญ่ของเมืองโรมนัโบราณแห่งแอลจีเรีย  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองทิมกาด (Timgad) ระยะทาง 170 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง น าท่านชมเมือง
โบราณทิมกาด อาณาจกัรโบราณหน่ึงในอาณานิคมของโรมนั ตั้งอยูใ่นเทือกเขา Aurès ณ ประเทศแอลจีเรีย เป็น
เมืองเก่าแก่ท่ีเคยรุ่งเรืองมากในสมยั2,000 ปีท่ีแลว้ โดยเมืองมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางส าหรับผูอ้ยู่อาศยักว่า 15,000 คน 
และเมืองน้ียงัเป็นหน่ึงในตน้แบบการวางผงัเมืองแบบตารางอีกดว้ย ซ่ึงไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 
1980 เมืองโบราณทิมกาดยงัมีซากปรักหักพงัท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรสมยัก่อนไวม้ากมาย ซ่ึงเมือง
ทิมกาดก่อตั้งโดยจักพรรดิทราจนั (จักรพรรดิไตรยานุส) ผูไ้ด้ช่ือว่าเป็นจักรพรรดิท่ีดีและเก่งกาจทั้ งด้านการ
ปกครองและดา้นการทหารของโรมนั โดยเจตนาแรกตอ้งการสร้างเป็นป้อมปราการเพ่ือป้องกนัชนเผา่เบอร์เบอร์ 
พลเมืองส่วนใหญ่ก็คือทหารท่ีไดรั้บรางวลัจากการผ่านศึกนัน่เอง และผงัเมืองน้ีเป็นรูปทรงจตุัรัสมีความยาว 355 
เมตรในทุกดา้น แต่ต่อมาประชากรไดเ้พ่ิมจ านวนมากข้ึน จึงไดแ้ผ่ขยายเมืองเพ่ิมเติมไป 4 เท่า แต่ยงัคงรูปทรง
จตัุรัสไว ้ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบตันา (Batna) (ระยะทาง 45 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Messaoudi Batna **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่เจ็ด บัตนา – อลิ มิลลา – กูเอลมา – อนันาบา   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองอิลมิลลา (Ain M lila) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หมู่บา้นเล็กๆ
ท่ีอยูร่ะหว่างการเดินทางจากเมืองบตันา เพ่ือมุ่งหน้าสู่เมืองกูเอลมา น าท่านผ่อนคลายอิริยาบถ กบัการเดินเล่นกบั
ภาพวิธีชิวิตของชาวเมืองอิลมิลลา ณ จัตุรัสใจกลางเมือง ได้เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองกูเอลลา (Guelma) 
(ระยะทาง 135 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองกูเอลมา (Guelma) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของน ้าพุร้อนและสปาท่ีตั้งอยูใ่น
ภาคตะวนัออก-ของประเทศแอลจีเรีย นอกจากน้ียงัเป็นเมืองแห่งการเกษตรกรรมท่ีถือว่าเป็นหัวใจหลกัของ
ภูมิภาค ตัวเมืองตั้ งอยู่บนระดับความสูง 290 เมตร ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาอันกวา้งใหญ่ ยงัถือว่าเป็นเมือง
เศรษฐกิจท่ีส าคญัเมืองหน่ึง เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของเขตอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น CYCMA ,โรงกลัน่น ้ าตาล,
เซรามิก และอ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก น าท่านชมน ้ าพุร้อนฮมัมมั เชลลาลา (Hammam Chellala) น ้ าพุร้อนขนาด
ใหญ่ท่ีตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองกูเอลมา ไปประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นน ้าพุร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ 97 องศาเซลเซียส 
โดยน ้าพุร้อนแห่งน้ีไดถื้อก าเนิดข้ึนมานานนบัพนัปี น ้ าพุร้อนมีลกัษณะเป็นเนินท่ีเกิดจากการสะสมของหินปูน มี
อตัราการไหลของน ้ าพุร้อน คือ 1,650 ลิตร ต่อ วินาที จนก่อเกิดเป็นน ้ าตกอนังดงามท่ีไหลผ่านหินปูนท่ีมีรูปร่าง
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แปลกตาดว้ยสีสันและรูปทรงท่ีมีความสวยงามมากแห่งหน่ึง จากนั้นน าท่านชม โรงละครโรมนักูเอลมา (Theatre 
romain de Guelma) โรงละครโรมนัโบราณท่ีมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ของเมืองกูเอลมา ถูกสร้างข้ึนใน
ปีค.ศ. 201 แต่หลงัจากนั้นไดมี้การร้ือถอนทั้งหมด และมีการสร้างข้ึนมาใหม่ในช่วงระหวา่งปี 1902 -1918 ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่เมืองอนันาบา (Annaba) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sheraton Annaba Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่แปด อนันาบา – สกกิดา – ทิดดิส – กงส์ต็องตีน    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชมเมืองอนันาบา (Annaba) เมืองใหญ่อนัดบัสามของแอลจีเรีย เป็นเมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ

มีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณแบบยโุรป เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีไดรั้บความนิยมในยุคท่ีฝร่ังเศสเขา้มายึดครอง น า
ท่านชมเมืองโบราณฮิปโป เรจิอุส (Hippo Regius Ruins) เมืองโบราณท่ีสร้างข้ึนโดยชาวฟีนีเชียน ต่อมาในปี ค.ศ 
46 ไดต้กเป็นอาณานิคมของจกัรวรรดิโรมนั และอยูภ่ายใตก้ารปกครองของโรมนักว่า 400 ปี เป็นเมืองศูนยก์ลาง
ทางคริสตศ์าสนาในแอฟริกาเหนือ และเรียกไดว้่าเป็นยคุรุ่งเรืองของศาสนาคริสตใ์นแถบแอฟริกา หลงัจากปี 430 
เมืองน้ีไดถู้กพวกเวนดาลยึดครองและไดท้ าลายเมืองเสียหายหนกัมาก แมใ้นช่วงศตวรรษท่ี 7 อาหรับไดเ้ขา้มายึด
ครองในดินแดนแถบน้ี เห็นว่าไม่สมควรบูรณะเมืองน้ี จึงไดย้า้ยเมืองและสร้างข้ึนมาใหม่ นัน่ก็คือเมืองอนันาบา
ในปัจจุบนันั่นเอง ไดเ้วลาน าท่านชมโบสถ์เซนต์ออกุสทิน (Basilique St. Augustin) โบสถ์ท่ีตั้งช่ือตามนักบุญผู ้
เผยแพร่คริสต์ศาสนาในช่วงท่ีศาสนาคริสต์เรืองอ านาจในสมยัศตวรรษท่ี 4 ลกัษณะโบสถ์คลา้ยกบัวิหาร Sacre 
Coeur แห่งยอดเขมมงมาร์ต ในกรุงปารีส น าท่านเดินทางสู่เมืองสกิกดา (Skikda) (ระยะทาง 114 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองน้ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัทางตอนเหนือของกรุงกงส์ต็องตีน ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมโบราณสถาน Rusicade ยคุโรมนั และ ซากเรือ ตลอดจน โรมนัเธียร์เตอร์ท่ีไดช่ื้อว่าใหญ่ท่ีสุดใน
แอลจีเรีย จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ Chateau Bengana Museum ท่ีซ่ึงจดัเก็บและจดัแสดงโบราณวตัถุท่ีขุด
พบในเมืองสกิกดา และบริเวณใกลเ้คียง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองทิดดิส (Tiddis) (ระยะทาง 76 ก.ม. 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่านชมวิลลาซ่ึงประดบัตกแต่งดว้ยโมเสก (Villa of Mosaic) ซ่ึงยงัคง
สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและมั่งคัง่ของเศรษฐีโรมันในอดีต จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงกงส์ต็องตีน 
(Constantine) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงในทวีปแอฟริกา 
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ รองจากกรุงแอลเจียร์และเมืองออราน ตั้งอยูท่างทิศเหนือ-ตะวนัออกของ
ประเทศ สร้างข้ึนโดยชาวอาหรับ เม่ือประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ มีลกัษณะเป็นเมืองป้อมปราการบนโขดหินสูงกว่า 
240 เมตร เหนือหุบเขาล าน ้ าเบ้ืองล่าง มีก าแพงและประตูเมืองสร้างในสมยักลาง รวมทั้งซากเมืองโรมนัในบริเวณ
ใกลเ้คียง กงส์ตองตินเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ ์นูมิเดียเม่ือประมาณ 2 ปีก่อนคริสต์ศกัราช ต่อมาจกัรพรรดิ
คอนสแตนติน มหาราชจกัรพรรดิของโรมนัไดบู้รณะข้ึนใหม่ในปีคริสตศ์กัราช 313 ต่อมาฝร่ังเศสยดึครองไวใ้นปี
คริสตศ์กัราช 1837 น าท่านชมสะพานแห่งเมืองกงส์ต็องตีน (Bridges of Constantine) ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น 
“เมืองแห่งสะพาน” (City of Bridges) เน่ืองจาก มีสะพานอนังดงามมากมายท่ีเช่ือมระหว่างภูเขาและหุบเหว กบั
เมือง ซ่ึงถูกสร้างไวห้ลายแห่ง น าท่านชมสะพานแขวน ซิดี เอม็ซิด (Sidi M’Cid Bridge) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก มีความสูง 175 เมตร ยาว 164 เมตร ขา้มแม่น ้ า Rhummel ในเมืองกงส์ต็องติน เปิดใช้งานในเดือน
เมษายน ปีค.ศ. 1912 จนถึงปีค.ศ. 1929 สะพานน้ีถูกออกแบบโดยวิศวกรชาวฝร่ังเศส Ferdinand Arnodin เพื่อ
เช่ือมโยง Casbah ไปยงัเนินเขา Sidi M’Cid สะพานดงักล่าวไดรั้บการบูรณะในปีค.ศ. 2000 



จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท Holiday Tour Center     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 แกรนดแ์อลจีเลีย 10 วนั (HTCTK10DALGERIA) 12 | 20 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Constantine Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่เก้า กงส์ต็องตีน – อสิตันบูล  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเขา้พิพิธภณัฑ์แห่งชาติเซอร์ตาร์ (National Museum of Cirta) ท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถุท่ีมีค่ากว่า  7,000 
ช้ิน ทั้งภาพเขียน และหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปถึงยคุก่อนประวติัศาสตร์, สมยัโรมนั, ยุคพูนิค, ยุค
อิสลาม และยุคอาณานิคมฝร่ังเศส พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี เปิดตัวข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1931 ภายใต้ช่ือ “Gustave 
Mercier Museum” (ซ่ึงตั้งช่ือตามเลขาธิการทัว่ไปของสมาคมโบราณคดี) จนวนัท่ี 5 กรกฎาคม 1975 ไดเ้ปล่ียนช่ือ
เป็น Cirta ซ่ึงเป็นช่ือโบราณของเมืองกงส์ต็องติน และในปี 1986 ไดรั้บการยกระดบัเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ 
และเปล่ียนช่ือเป็นพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ เซอร์ตาร์ จากนั้นน าท่านเขา้ชมพระราชวงัอาเหมด เบย  ์(The Museum & 
Palace of Ahmed Bey) ผูป้กครองออตโตมนัคนสุดทา้ยของกงส์ต็องตินจาก ค.ศ. 1826 ถึง ค.ศ. 1848 เป็นหน่ึงใน
อาคารยคุออตโตมนัท่ีดีท่ีสุดในแอลจีเรีย เป็นอาคารขนาดใหญ่ และสร้างยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนถูกยึดครองโดย
ฝร่ังเศสในช่วงยคุล่าอาณานิคม และใชเ้ป็นโรงพยาบาลส าหรับกองทหารฝร่ังเศส ไดเ้วลาน าท่านชม มสัยดิเอเมียร์ 
อบัเดลคาเดอร์ (Emir Abdelkader Mosque)  ซ่ึงเป็นหน่ึงในมสัยิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1968 
และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1994 เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับประกอบพิธีทางศาสนา 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านชมสะพานทางเดิน เมลล่า สลิมาเนห์ (Footbridge of Mellah Slimane)  เดินขา้มช่องแคบท่ีดูน่าหวาดเสียว

และต่ืนเตน้ ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นทิวทศันข์องโตรกผาและบา้นท่ีสร้างอยูใ่นหุบเขา ในเวลาเดียวกนัท่านจะสามารถ
มองเห็นสะพาน Bab El Kantara อนัเก่าแก่ และสะพาน Sidi Rached Viaduct อนัสง่างามจากจุดชมวิวบนสะพาน 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินกงส์ตอ็งตีน เพื่อเชคอิน  
16.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1412 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.10 ชัว่โมง)  
 สายการบินบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
22.05 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วันที่สิบ อสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร 
 

01.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่า
และอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั 7 คืน แกรนด์แอลจีเรีย 
(สัมผสัเมืองมรดกโลก ตามแนวเทือกเขาแอตลาส และทะเลทรายซาฮาร่า) 

ราคาทัวร์ 135,000 บาท : 27 ต.ค.- 5 พ.ย. 65/ 25 พ.ย.-4 ธ.ค. 65 / 23 ม.ค. -1 ก.พ. 66 / 9-18 ก.พ.66/ 9-18 มี.ค. 66  
ราคาทัวร์ 140,000 บาท : 31 ธ.ค. – 9 ม.ค. 66   

 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566 ปีใหม่ 2566 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  135,000 140,000 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 17,000 18,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 125,000 130,000 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าใชจ่้าย  
( BKK-IST-ALG//CZL-IST-BKK) 

30,000 35,000 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวสเปน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK/ AH (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศฝร่ังเศส และสเปน 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าแอลจีเรีย 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้  านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายท่ีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 
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▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

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

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเทา่นั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
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▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 

 
 



จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท Holiday Tour Center     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 แกรนดแ์อลจีเลีย 10 วนั (HTCTK10DALGERIA) 18 | 20 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแอลจีเรีย 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 20-30 วนัท าการ ส่งเอกสารไปท าวีซ่าท่ีมาเลเซีย) 

(หากลูกค้าท่านใดต้องการใช้เล่มเดินทาง กรุณาแจ้งทางทัวร์ล่วงหน้า เน่ืองจากต้องส่งเล่มเข้า 
สถานฑูตก่อนและน าเล่มออกมาเดินทาง แล้วจึงส่งเล่มไปประทับวซ่ีา ) 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กบัหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถงึคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น!!!) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 3 เดือน ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ท่ีออกโดยทางธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า และ มี
ยอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืน่ได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วนั 7 คืน แกรนด์แอลจีเรีย 
(สัมผสัเมืองมรดกโลก ตามแนวเทือกเขาแอตลาส และทะเลทรายซาฮาร่า) 

ราคาทัวร์ 135,000 บาท :  27 ต.ค.- 5 พ.ย. 65  25 พ.ย.-4 ธ.ค. 65   23 ม.ค. -1 ก.พ. 66 
     9-18 ก.พ.66   9-18 มี.ค. 66     
ราคาทัวร์ 140,000 บาท :  31 ธ.ค. – 9 ม.ค. 66   
 

 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 


