
 
 
 

 
 

 

เจาะลึกตูนีเซีย 10 วัน 
ตูนิส – คารเธจ – ซิดิ บู ซาอิด - ตารบากา – ไอนู ดราฮาม – บัลลา ริเจยี – 

ดูกกา – พอรต เอลคานตุย - ไครูอาน – สบิทลา – กาฟซา – มิตลาวี – รถไฟสายกิ้งกาแดง – 
นั่งรถ 4 x 4 ชมโอเอซิสซาฮารา – โทเซอร - ทะเลเกลือ ชอตต เอล เจรดิ – 

ดูซ– เบนี เคเดช – ทาทาอุย – เชนินี่ – แมทมาทา – สแฟกซ –เอล เจม- นาเบิล – ฮัมมาเม็ต 

 
***** (พักโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว) ***** 

TOUR CODE : TN172001BZ 
 

 
 
     กําหนดการเดินทาง 26 ธ.ค. 2555 – 4 ม.ค. 2556 
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วันแรกของการเดินทาง                    กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ  

18.00 น. พรอมกันที่อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร 1 - 7 แถว Q สายการบิน กาตาร แอร
เวย (ใชประตูทางเขาที่ 8 / 9) เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน  

20.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ QR-617  
 

วันทีส่องของการเดินทาง              ตูนิส – ซิดิ บู ซาอิด – เมืองคารเธจ – เมดนิา – ตาบารกา             (B/L/D) 

00.05น. (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร  
01.05 น. ออกเดินทางจากโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR-550  
05.35น. (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ถึงสนามบินคารเธจ อินเตอรเนชั่นแนล เมืองตูนิส ประเทศตนูเิซยี ผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
 หลังรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู นําทานชม ซิดิ บู ซาอิด หมูบานชาวมัวร หมูบานสีฟาและสีขาว

นารัก จากหนาผาทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนแสนงดงามของอาวตูนิส ที่มีตํานานเลาขานไววา นักบุญ
หลุยสผูซึ่งเสร็จจากศึกสงครามไดมาถึงที่แหงนี้ ไดตกหลุมรักกับเจาหญิงเบอรเบอร จึงตกลงใจอาศัยอยู ณ 
ห
มู
บ
า
น
แ
ห
ง
นี้
อยางสงบสุข จึงไดเปลียนชื่อและกลายเปนนักบุญอุปถัมภของหมูบานนี้ นําทานเยียมชมหมูบานที่มีมนตเสนห
และเรื่องราวที่แสนสุขสันต ทานจะชื่นชมในความงามของแหลงทองเที่ยวซึ่งเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางทาง
ศิลปะการใชสีฟา และสีขาวไปทั่วเมืองซึ่งจะสรางความประทับใจใหแกทานสุดลนพน ทานสามารถเดินสํารวจ
หมูบานผานไปตามถนนที่ปูลาดดวยหินกอนโตพาลัดเลาะ คดเคี้ยว ข้ึนสูจุดชมวิว ที่ซึ่งทานจะไดชมทิวทัศนที่
งดงามของทะเลสีมรกตและชายหาดทางตอนใตของอาวตูนิส ทานอาจแวะนั่งจิบชามินตผอนกระหาย กอนที่จะ
สาวเทากาวตอไปยังประภาคาร วังเดิมของ Baron d’ Erlanger ที่ถูกใชเปนพิพิธภัณฑ รานคาสองขางทางมี
สินคางานฝมือของชาวตูนิส สินคาของเกาแกโบราณ เครื่องประดับเงิน งานศิลปะ สวนดานบริเวณตีนเขาสูหนา
ผา จะเปนที่ตั้งของทาเรือของหมูบานซิดิ บู ซาอิด มารีนาทันสมัย รานอาหาร และโรงแรม 
 นําทานเยือน เมืองคารเธจ (Carthage) โบราณสถานในยุคกรีกโบราณ นครคารเธจที่ถูกสรางขึ้นโดย
ชาวฟนิเซีย ตั้งอยูบนแหลมบริเวณเวิ้งอาวตูนิส ทําใหไดเปรียบในดานการเดินเรือ และเปนยุทธศาสตรการคา
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ทางทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่สําคัญ เปนจุดการสงผานขึ้นเรือทุกลําที่จะขามทะเลสูเกาะซิซีลี แตประวัติศาสตรที่
ถูกตองแทจริงของนครคารเธจนั้นสูญหายไปพรอมๆ กับการสูญสลายจากการพายแพตอกองทัพโรมันใน
สงครามพิวนิก คร้ังที่ 3 ที่โรมันไดเผาทําลายนครคารเธจจนสิ้นซาก ดังนั้นตํานานคําบอกเลาตางๆ ทีเ่กีย่วกบันคร
คารเธจจึงเปนเพียงจดหมายเหตุและตํานานจากการบอกเลาของโรมัน อยางไรก็ตามในเวลาตอมาโรมันได
กลับมาสรางเมืองคารเธจใหโชติชวงขึ้นใหมบนซากปรักหักพัง พรอมส่ิงปลูกสรางที่ยิ่งใหญ ไมวาจะเปนโรงละคร 
วิลลา และหองอาบน้ํา นครคารเธจกลายเปนเมืองหลวงของการบริหารในอัฟริกา นําทานชมซากปรักหักพังแต
ทรงคุณคาทางโบราณคดี ซึ่งไดมีการระดมนักโบราณคดีจากหลายชาติมาชวยบูรณะพื้นที่ที่ครอบคลุม
เมืองพิวนิกและโรมันโบราณ จึงไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ในป ค.ศ. 1979 ผานชม
โรงละครโรมันโบราณซึ่งยังคงถูกใชสําหรับงานเทศกาลฤดูรอนของคารเธจในทุกวันนี้  

 ชมหองอาบน้ํารอนแอนโตนิน (the Baths of Antonin) หนึ่งในหองอาบน้ําที่ใหญที่สุดที่สรางขึ้นภายใต
อาณาจักรโรมัน กับหองเย็นที่นาตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ดวยความยาวงถึง 47 เมตรและสูง 15 เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย  นําทานเดินทางสูเมดินา (Medina) ยานเมืองเกาตูนิส ที่ไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกใน

ป ค.ศ. 1979 ภายในมีอนุสาวรียราว 700 แหง มีพระราชวัง สุสาน มัสยิด โรงเรียนสอนศาสนา และน้ําพุ ที่สราง
ข้ึนในยุคสมัยของ Almohad และ Hafsid มีโบราณสถานสําคัญ ๆ ไดแก The Great Mosque ซึ่งเปนทั้งมัสยิด 
มหาวิทยาลัย และหองสมุด มัสยิดอักหลาบิด เอซ-ซิตัวนา (Aghlabid Ez-Zitouna Mosque) มัสยิดเกาแกที่
สรางขึ้นในป ค.ศ. 723 เพื่อเฉลิมฉลองเมืองหลวงใหม มีราชวังดาร อัลบีย (Dar-al-Bey Palace) ที่งดงามดวย
สถาปตยกรรมและการตกแตงหลากหลายสไตลตามยุคและสมัยของการกอสรางและตกแตง ผูชายในเขตเมือง
เกายังคงสวมชุดยาวกรอมเทาใสหมวกทรงกลมสีแดงเขม นั่งดูดบาระกูและจิบชามินตหรือชาสะระแหน ไมก็
กาแฟขนๆ รสเขม บริเวณที่ติดตลาด ผูคนยังคงตอรองซื้อขายสินคาเชนเดียวกันกับที่เคยทํากันมานับรอย ๆ ปที่
ผานมา มีรานคาพรมทอมือ เครื่องทองเหลือง เครื่องหนัง เครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องหอม และเครื่องเทศสง
กลิ่นฉุนเฉียว เสมือนไดยอนเวลาสูอดีตกาล จากนั้นนําทานชมพิพิธภัณฑบารโด (Bardo Museum) ที่อดีตเปน
พระราชวังเกาของบีย (Bey) ชื่อในตําแหนงของผูครอบครองหรือประมุขของรัฐในอดีต อาคารพระราชวังมี
ความสําคัญทางสถาปตยกรรมในศตวรรษที่ 13 แบบดั้งเดิม และไดรับการบูรณะและขยับขยายมาโดยตลอด 
เปนสถานที่ซึ่งไดรวบรวมสิ่งละอันพันละนอย รองรอยในอดีตที่ดูนาเลื่อมใส ทีถูกจัดแสดงเรียงตามวันและ
สถานที่แหลงกําเนิด สะทอนใหเห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตรของชาวตูนิเซีย ตั้งแตสมัยยุคกอน
ประวัติศาสตร จนถึงยุคของพิวนิก ชาวนครคารเธจ สูยุคโรมัน และจากยุคโรมัน สูยุคของคริสเตียนไบเซนไทน 
จนถึงยุคอิสลาม เปนพิพิธภัณฑที่สามารถบงสะทอนใหเห็นถึงสภาวะของการใชชีวิตและความเปนอยูในยุคสมัย
นั้น ๆ เปนอยางดี และเปนสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุจากยุคกอนประวัติศาสตรเร่ือยมาจนถึงยุครวมสมัย 
อีกทั้งยังเปนสถานที่เก็บสะสมชิ้นงานประดับโมเสกที่ใหญที่สุด สมบูรณที่สุด และสวยงามที่สุดในโลกอกีดวย นาํ
ทานเดินทางตอไปยัง ตาบารกา (Tabarka) เมืองชายฝงที่ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตูนิเซีย ใกล
กับชายแดนติดประเทศอัลจีเรีย เมืองที่มีชื่อเสียงมากในดานการประมงชายฝง กิจกรรมการถายภาพหินปะการัง



 
ใตทองทะเล และเทศกาลดนตรีแจส ภาพโมเสกสีสันงดงามที่หลงเหลือใหเห็นนั้นไดบงบอกถึงประวัติศาสตร 
ความเจริญทางอารยศิลปกรรม ในยุคสมัยโฟนิเชียน โรมัน อาหรับ และเติรก  ในยุคสมัยที่อยูใตอํานาจของเติรก 
ตาบารกาไดเปนที่หลบซอนของเหลาโจรสลัด ตอมาใน คริสตวรรษที่ 16 ไดกลายเปนอาณานิคมกีโนเอส 
(Genoese) ซึ่งไดสรางปราสาทที่ตั้งเดนเปนสงาอยูบนยอดเขาซึ่งเปนเกาะที่มีตนไมและปาปกคลุม มีประวัติ
บันทึกไววาถูกสรางขึ้นราวป ค.ศ. 1541 และใชเปนที่มั่นของชาวคริสเตียนในชวงกลางของจักรวรรดิ์ออตโตมาน 
รอบ ๆ ปราสาทมีลักษณะเปนเมืองชุมชนขนาดยอม ๆ โดยปจจุบันบางสวนของอาคารถูกปรับใหเปนพิพิธภัณฑ
จัดแสดงภาพโมเสกที่หาชมไดยากอีกแหงหนึ่งนอกจากพิพิธภัณฑบารโด  
นําทานสูโรงแรมที่พัก  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
พักที่ HOTEL DAR ISMAIL TABARKA หรือเทียบเทา 
 www.darimailhotels.com   

 

วันที่สามของการเดินทาง        ตาบารกา - ไอนู ดราฮาม - บัลลา ริเจีย – ดูกกา –   ไครูอาน       (B/L/D) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
เที่ยวชมเมืองตาบารกา เมืองทองเที่ยวที่ชาวยุโรปช่ืนชอบที่จะแวะมาเยี่ยมเยือน ถนนหนทางจัดอยูในรูป
ส่ีเหลี่ยมผืนผา บานเรือนทางถูกจํากัดใหสีขาวและแดง จะมีหลังคามุงดวยกระเบื้องสีแดงทรงแหลมลาดเอียง
ตั้งอยูบนทางเทาในบริเวณเนินเขาเตี้ยๆ สภาพทางภูมิศาสตรดั้งเดิมของตาบารกานั้นเปนเกาะโดยสิ้นเชิง แต
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝร่ังเศสไดนําทรายมาถมทะเลกอข้ึนเปนแนวเชื่อมตอกับแผนดินใหญ ทําใหตาบารกา
ตั้งอยูอยางเหมาะเจาะระหวางชายหาดและทาเรือเกา แนวหินรูปทรงประหลาดที่เรียกขานกันวา นีเดิลส 
(Needles) หรือเข็มของตาบารกาเปนอีกสถานที่ซึ่งนาประทับใจเมื่อ
ไดพบเห็น บางยอดสูงถึง 20 เมตร ภาพของระลอกคลื่นที่มวนตัวซัด
สาดปะทะแนวหินจนเกิดเปนฟองประกายสามารถสรางสรรคใหเกิด
เปนภาพแหงความประทับใจ สวนใตพื้นดินบริเวณที่เกือบจะกลาง
เมือง ไดมีการขุดพบซากสิ่งกอสรางปรักหักพังในยุคสมัยโรมัน ถึงแม
จะไมมีอะไรที่นาสนใจนัก แตกลับเปนหลักฐานที่บงบอกถึงอดีตที่ตา
บารกาเปนทาเรือสําคัญในการสงออกหินออนโทนสีเหลืองและรูปสลักสิงโตที่ใชประดับบรรดาอัฒจรรยคร่ึง
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วงกลม (Amphitheatre) ทั้งหลายในยุโรป หลังจากทานไดเที่ยวชมและเก็บบันทึกภาพความงดงามของเมือง 
ธรรมชาติ และทิวทัศน กันอยางจุใจแลว จากตาบารกา นําทานเดินทางลงใตสู เมืองไอนู ดราฮาม (Ain 
Draham) ที่อยูหางออกไปราว 25 กิโลเมตร ไอนู ดราฮาม เปนเมืองที่จะเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดที่วาอัฟริกาเหนือ
นั้นคงเปนพื้นที่แหงแลงทั้งหมด แตเนื่องจากพื้นที่อันเปนที่ตั้งของตัวเมืองอยูในระดับความสูงเกือบ 1,000 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล และถูกหอมลอมดวยความเขียวของธรรมชาติและปาที่แตกตางไปจากกลุมตนปาลมที่ข้ึน
บนผืนทราย อีกทั้งมีเทือกเขา ครูไมรี (Khroumirie) ที่เปรียบประหนึ่งเสมือนภูเขาแอลปในอัฟริกา ซึ่งสามารถ
เห็นหิมะบนยอดสูงในชวงฤดูหนาว จึงทําใหฝร่ังเศสเขามาจับจองพื้นที่สรางเปนอาณานิคม เปนเมืองรีสอรทของ
ตน แตพื้นที่โดยรอบยังคงความเปนตูนิเซีย  เมืองไอนู ดราฮามตั้งอยูในพื้นที่ซึ่งมีความชื้นสูงที่สุดในประเทศ
ตูนิเซีย จึงมีปริมาณน้ําฝนมากถึง 1,534 มิลลิเมตรตอป ในอดีตกาล โรมันไดสรางสถานที่อาบน้ําขึ้นที่เมืองนี้ 
ทั้งนี้เพราะใตผืนดินจะอุดมดวยแหลงน้ําที่มีความรอนเกิดจากปฏิกิริยาของกํามะถัน จึงมีการขุดพบซากปรักของ
ส่ิงกอสรางในยุคสมัยโรมันดวย จากนั้นออกเดินทางตอไปยัง บัลลา ริเจีย (Bulla Regia) สถานที่ทางโบราณคดี
ในยุคโรมัน สมัยฮาเดรียนิก (Hadrianic-era) ที่บานและสิ่งปลูกสรางบางสวนไดถูกสรางใตระดับพื้นดินเพื่อเปน
การลดความรอนระอุของอุณหภูมิจากแสงแดด มีการใชโมเสกประดับประดาออกมาเปนภาพและชิ้นงานที่มี
ความงดงามลึกซึ้งเกินกวาการบรรยายและไมอาจพบเห็นไดในพิพิธภัณฑบารโด ในตูนิส  
นําทานชมแหลงโบราณคดี Underground Palace ซึ่งเปนโบราณสถานขนาด 400 x 500 เมตร ซากปรักของวัง
สมัยโรมันที่บางสวนถูกสรางลึกลงไปใตพื้นดินถึง 6 เมตร มีการจัดระบบการนําแสงสวางและการระบายอากาศ

มาใชไดอยางแยบยล หองอาบน้ํา โรงละคร และสภาที่ประชุม ถูก
สรางขึ้นอยางครบถวนตามแบบฉบับของผังเมืองโรมัน ปจจุบัน
บางสวนของโบราณสถานแหงนี้ถูกใชเปนพิพิธภัณฑ House of 
the Hunt ประกอบดวยลานที่เปดกวางมีเสา 8 ตนไวค้ําหลังคา 
และจั่วที่ถูกเจาะเปนชองทรง 6 เหลี่ยม ทําใหแสงสวางสามารถ
ลอดผานเขาสูภายในและลงสูดานลางได ถัดไปจะเปนหอง

รับประทานอาหาร หองนอน และที่อาบน้ํา ถึงแมสัดสวนของอาคารจะถูกสรางไวใตดิน แตกระนั้นบนพื้นดิน
ยังคงมีสวนของอาคารที่สรางขึ้นอยางใหญโตไมแพกัน ทั้งนี้นอกจากจะเปนการเพิ่มพื้นที่การใชสอยแลวยัง
สามารถชวยระบายความรอนจากพื้นที่ใตดินอีกดวย นอกจากนั้นที่ House of Amphitrite ทานจะไดชมชิ้นงาน
โมเสกภาพเทพวีนัสช้ินงานแสนสุดยอดที่หองใตดินอีกดวย ส่ิงที่นาสนใจลําดับลองลงมาไดแก หองสุขา และ
ระบบการปรับระบายอากาศ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเทคนิคภูมิปญญาและความสามารถของมนุษยกับการดํารงชีวิต
ประจําวันในยุคสมัยนั้น  นอกจากวังใตดินแลว โบราณสถานเกาแกในยุคกวา 2, 000 ปที่ผานมาที่ทานจะไดชม
ในบัลลา ริเจีย ไดแกโรงละครที่สภาพความสมบูรณยังคงหลงเหลือใหไดพบเห็นอยู แมวาที่นั่งตอนบน ๆ ซึ่งอยู
บริเวณผนังและเสาจะไมหลงเหลือใหเห็นก็ตาม แตในดานมืดนั้นโรงละครแหงนี้อาจเปนสถานที่สอไปทางเสื่อม
เสียในดานกามรมณของบัลลา รีเจีย จึงเปนเหตุที่ทําใหจักรพรรดิ์ออกุสตินไดกําหนดขอบเขตการใชสอยระหวาง
โรงละครกับเหลาหญิงงามเมืองทั้งหลาย  อีกสถานที่หนึ่งที่เปนโบราณสถานสิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดและไมควร

 
5 



 
พลาดชมในบัลลา รีเจีย นั้นไดแกสภาศาลากลางเมืองที่โอบลอมดวยสภาผูแทนและวิหารอโพลโล ตอจากนั้นนํา
ทานเดินทางผานไปยังเมืองเตบูรซูก (Teboursouk)  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม  
บาย  นําทานชมโบราณสถาน ของเมืองดูกกา (Dougga) หรือ ตุกกา แหลงโบราณคดีที่ไดรับการประกาศเปนมรดก

โลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 นําทานชมและเก็บบันทึกภาพเมืองโรมันโบราณในพื้นที่ 65 เฮคตรา ซึ่ง
กลาวไดวาเปนเมืองโบราณยุคสมัยโรมันที่คงความสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งในทวีปอัฟริกาเหนือ ใหทานได
บันทึกภาพสิ่งกอสรางโบราณสถานที่สะทอนบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองในยุคสมัยของนูมิเดียนเบอรเบอร 

(Numidian-Berber), ยุคสมัยของพิวนิก (Punic), ยุคสมัย
โรมันโบราณ (ancient Roman) และยุคสมัยไบเซนไทน 
(Byzantine) ในสวนของสถานที่ซึ่งไมควรพลาดชมนั้นไดแก 
สุสานสมัยพิวนิก-ลิเบียน (Punic-Libyan), สภาผูแทน (the 
Capitol), โรงละคร (the Theatre), วิหารพระเสาร (Saturn) 
และวิหารจูโน คาเลสติส (Juno Caelestis)  
หลังจากที่ทานไดชื่นชมกับโบราณสถานของดูกกา แหลง
โบราณคดีมรดกโลกที่ตั้งอยูบนพื้นทีดานในของประเทศ

ตูนิเซียบริเวณที่เปนภูเขาในความสูงประมาณ 550 เมตรเหนือระดับทะเล ที่ซึ่งมีชนชาวนูมิเดี่ยนอาศัยอยูอยาง
หนาแนนในอดีต อีกทั้งเปนหนึ่งในเมืองเอกของอาณาจักเมซสินิสซา (Massinissa) พันธมติของโรมัน และเปน
ปรปกษตอชนชาวคารเธจ (Carthage) ดวยสถานที่ตั้งของเมืองคอนขางอยูใกลกับใจกลางอาณาเขตที่สําคัญ
ของชาวคารเธจิเนียน จึงถูกใชเปนฐานปฏิบติการที่สําคัญทางทหาร และถูกใชเปนศูนยกลางการบริหารครั้งเมื่อ
โรมันไดรุกเขาสูทวีปอัฟริกาเหนือ แตเมื่อชนชาวแวนดัล (Vandal) ไดรุกรานเขามาโจมตีปลนสะดม ผูคนได
อพยพหลบหนีออกจากดูกกา ทิ้งใหรกรางไรผูคน หลงเหลืออยูเพียงหมูบานเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู  จากนั้นนําทานออก
เดินทางสู เมืองไครูอาน (Kairouan) ไครูน หรือคารวาน (Karwan) ในภาษาเปอรเซีย เปนอดีตเมืองหลวงของ
แม็กหเร็บ (Maghreb) เปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมอิสลามที่ไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโก 

ค่ํา  รับประทานบุฟเฟตอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
พัก ที่โรงแรม La Kasbah Hotel หรือเทยีบเทา 

 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง                   ไครูอาน - สบทิลา - กาฟซา                                                   (B/L/D) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานชมเมือง ไครูอาน เปนเมืองที่กอต้ังโดยชาวอาหรับราวป ค.ศ. 670 ในรัชสมัยของพระเจากาหลิบ มูวิยา 

(Caliph Mu’awiya) และไดกลายเปนศูนยกลางในการสอนศาสนาอิสลามและคัมภีรกุรอาน เปนเมืองศักดิ์สิทธิ์
ลําดับที่ 4 รองจากเมืองเม็กกะ, เมืองเมดินา และเมืองคูฟา หากไมนับรวมเยรูซาเร็ม ไครวนไดรับการกลาวขานวา
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เปนเมืองแหง 50 มัสยิด สะทอนใหเห็นวาเปนเมืองสําคัญทางศาสนาในแถบอัฟริกาเหนือ นอกเหนือจากดาน
ศาสนา ไครูอาน มีชื่อเสียงในการการทอพรม เปนศูนยกลางของพรมทอที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเกาแกที่สุดในตูนี
เซีย พรมทอของไครูอาน มีความโดดเดนในเรื่องศิลปะการใชเรขาคณิตเบอรเบอรในการออกแบบพรมที่มีความ
เปนเลิศ และไดสรางความภาคภูมิใจใหกับเหลาชางทอพรมตูนิเซียนทั้งหลาย นําทานชมหนึ่งในจํานวน 15 สระน้าํ
อักหลาไบทที่สรางขึ้นโดยผูนําชาวอักหลาไบท (The Aghlabite Pools) สระกักเก็บน้ําเพื่อสงปอนเขาสูตัวเมือง 
เปนประจักษพยานใหเห็นถึงทักษะความสามารถของคนในศตวรรษที่ 7 ที่สามารถพัฒนานําระบบไฮโดรลิกมาใช
งานทดน้ําเพื่อการประปา  แลวนําทานชม Sidi Sahbi Mausoleum สุสานของซิดิ ซาหอับ หรือเปนที่รูจักกัน
ทั่วไปวาเปนมัสยิดของชางตัดผม (Mosque of the Barber) เปนเสมือนอนุสรณสถานของศตวรรษที่ 17 หลุมฝง
ศพ โดม และอาคาร สรางขึ้นโดย บีย มูราดิด ฮัมมูดา ปาชา (บียคือชื่อตําแหนงเจาผูครองนคร Muradid 
Hammuda Pasha Bey) หอมินาเรต หรือหอคอยยอดแหลม และหองเรียนหองสอนศาสนา สรางโดยบีย มูราด ที่ 
2 (Murad II) มัสยิดแหงนี้เปนที่เคารพบูชาของ อาบู ซามา อัลบาลาวี (Abu Zama’ al-Balaui) ผูนาํศาสนาอสิลาม
ที่รูจักกันอยางดีในนาม ซาดิ ซาหบี สหายขององคศาสดามูฮัมมัด ซึ่งเคยประกอบอาชีพชางตัดผมและไดเก็บเครา 
3 เสนของพระศาสดามูฮัมมัดไวในกระเปาและติดตัวโดยตลอด จึงนําชื่อของทานมาใชกับมัสยิดแหงนี้ ทานจะได
ชมศิลปะการตกแตงดวยเซรามิก (ceramics) และปูนสทัคโค (stuccoes) ที่งดงามตั้งแตระเบียงทางเดินภายใต
หลังจนถึงหองหอดานใน  
จากนั้นนําทานสูดานในของกําแพงเมืองเกายานเมดินา นําทานชม the Great Mosque of Sidi Uqba หนึ่งใน
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของเมืองไครูอาน ถูกสรางขึ้นใหมในป ค.ศ. 817 จากมัสยิดเดิมที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 670 

โดย Uaba Ibn Nafi เพื่อเปนอนุสรณเฉลิมฉลองการมีชัยชนะ
เหนือคริสเตียนไบเซนไทน ถึงแมจะไมหลงเหลือรองรอยของ
ส่ิงกอสรางอาคารดั้งเดิมในศตวรรษที่ 7 แตมัสยิด ซิดิ อัคบา 
แหงนี้ก็มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนมัสยิดแรกและใน
เมืองแรกของศาสนาอิสลามในโลกอิสลามตะวันตก ซึ่งทานจะ
ไดชมความใหญโตอลังการของการกอสราง คอลัมนเสา
หินแกรนิตจํานวน 414 ตน ค้ําตัวอาคารที่เปรียบเสมือนดั่ง
กําแพงสี่ดานกวาง 70 ยาว 125 เมตร ลอมรอบลานหินกวาง
ดานหนาเปนหอคอยสามชั้นที่สูงใหญโต และอาคารมัสยิด
หลังคาโดมที่หองโถงใชสําหรับการทําละหมาดสวดมนตตั้งอยู
ตรงขาม การตกแตง 
ภายนอกและภายในนั้นถูกทําขึ้นดวยความประณีตบรรจง 
สะทอนใหเห็นถึงศิลปะและสถาปตยกรรมชั้นสูงของโลก
อิสลามตะวันตก นําทานออกเดินทางตอไปยัง เมืองสบิทลา 

(Sbeitla) 
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กลางว รับประทานอาหารกลางวัน  

ชมเมืองสบิทลา (Sbeitla) เปนเมืองโรมันโบราณ และเมืองอารยธรรมเกาแกของพิวนิกที่บรรดาซากปรักของ
ส่ิงกอสรางที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรในศตวรรษที่ 7 และไดรับการดูแลเก็บรักษาไวอยางดีที่สุดในตูนีเซีย 
สบิทลา เปนเมืองที่เกรกอรี ผูปกครองเมืองไดประกาศอิสระภาพ พนจากการอยูใตอํานาจของอาณาจักรคริส
เตียนไบเซนไทน แลวยกตนเองขึ้นเปนจักรพรรดิ์ พรอมกับสถาปนาสบิทลาขึ้นเปนเมืองหลวงแทนคารเธจ ในป 
ค.ศ. 646 หลังจากไดรับการสนับสนุนจากกองกําลังอาหรับมุสลิมตะวันออกอยางลับๆ มาตั้งแตป ค.ศ. 642 แต
ความฝนสามารถบรรเจิดไดไมถึงป กองทัพของจักรพรรดิเกรกอรี่ ก็พายแพและพระองคก็ถูกฆาตายในป ค.ศ. 
647 ถึงแมกองกําลังอาหรับไดทอดทิ้งตูนิเซียใหโดดเดี่ยวนานกวา 20 ป แตกระนั้นก็ไดจุดประกรายการเริ่มตน
ของการสิ้นสุดของคริสเตียนในตูนีเซีย แลวนําทานชมสถานที่ซึ่งเปนแหลงโบราณคดีในยุคสมัยโรมัน ที่สามารถ
บงบอกถึงความเจริญรุงเรืองในอดีตกาลไดเปนอยางดี จากซากปรักที่คงรูปทรงหลงเหลือใหเห็น ไมวาจะเปน
กําแพงซุมประตู ปอมปราการ โรงละครกลางแจง ฟอร่ัมศาลากลาง โบสถคริสเตียน อางในพิธีแบปติส หรือศีล
จุม หองอาบน้ํา แล

ัน  
บาย  

ะอางอาบน้ําที่ปูพื้นดวยเซรามิกประดับลวดลาย วิหารเทพ ตลาด และทางเดินที่ปูลาดราย

ัยของโรมันเปนที่รูจักกันในนามวาคาปซา (Capsa) แลวนําทาน

าอาหารค่ํา  
ค่ํา  

E / หรือเทียบเทา 
 www.hoteljugurthapalace.com

เรียงดวยกอนหิน  
เมื่อไดเวลาอันสมควรแลว นําทานเดินทางสู เมืองกาฟซา (Gafsa) เมืองใหญอันดับ 9 ของประเทศตูนิเซีย เปน
เมืองรวมสมัย และเปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติกาฟซา ที่อยูหางจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตร เปนศนูยกลาง
ของเขตอุตสาหกรรมฟอสเฟตดะเจริด ในยุคสม
เขาสูโรงแรมที่พัก อิสระใหทานไดพักผอน  
หรือเก็บบันทึกทัศนียภาพและบรรยากาศยามเย็น กอนเวล
รับประทานบุฟเฟตอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
พักที่ HOTEL JUGURTHA PALAC

   
 

วันที่หาของการเดินทาง   กาฟซา- มิตลาว-ี รถไฟสายกิ้งกาแดง-นั่งรถ 4 x 4 ชมโอเอซิส- โทเซอร          (B/L/D) 

เชา  หารของโรงแรม  รับประทานอาหารเชา ณ หองอา
หลังอาหารเชา นําทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟที่มิตลาวี (Metaloui railway station) เมืองอุตสาหกรรมเหมือง
แรฟอสเฟตเพื่อใหทันขึ้นรถไฟสายกิ้งกาแดง หรือ Red Lizard Train ที่โดงดัง ไดมีคํากลาวไววา “หากทานได
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เยือนตูนิเซียตอนกลางแลว ทานจะเที่ยวไมครบ หรือมาไมถึง หากทานไมไดข้ึนรถไฟสายกิ้งกาแดง” เนื่องจาก
ผูประกอบการไมอนุญาติใหสํารองที่นั่งลวงหนา ดังนั้นใครมาถึงกอนก็สามารถจับจองที่นั่งไดกอน แตการที่ตอง
ลุกขึ้นแลวลงไปเก็บบันทึกภาพ ณ จุดชมวิวตางๆ ที่รถไฟจะหยุดแวะจอด แลวตองรีบกลับข้ึนรถไฟเมื่อไดยินหวูด
สัญญานเตือน การยืนทั้งขาขึ้น 45 นาที และขาลอง 45 นาที (ในเสนทางเดียวกัน) อาจเปนทางเลือกที่ดีเชนกัน  

10.00 น. กําหนดเวลาที่รถไฟสายกิ้งกาแดง ควรจะออกจากสถานีมิตลาวี แลวไตระดับข้ึนสูเทือกเขาแอตลาส (Mt. Atlas) 
ที่ตั้งตระหงานขวางกั้นอยู ทําใหสงสัยวาเจากิ้งกาแดงขบวนนี้จะไตข้ึนเขาไหวหรือ? ที่กลาววาควรจะเปนเวลา
ออกจากสถานีนั้นก็เพราะในบางครั้งจะตองทําการเช็คความสมบูรณของหัวรถลาก หรือรอผูโดยสารใหไดจาํนวน
ที่เหมาะสม มันชางเหมือน รฟท. บานเราจังเพราะเปนวัตถุโบราณที่ยังความสามารถใชงานไดอยู แตนัน่ดเูหมอืน
จะเปนเสนหของเจารถไฟสายนี้ที่ทําใหผูโดยสารไดรวมสนุกลุนกันตั้งแตยกแรกกันเลย รถไฟสีแดงตัดขอบดวย
เสนแถบสีเหลืองสายนี้ถือไดวาเปนของขวัญหรือมรดกที่ฝร่ังเศสไดทิ้งไวใหเปนการสรางรายไดจากอุสาหกรรม
ทองเที่ยวใหกับชาวตูนิเซีย คือในป ค.ศ. 1896 กองทัพฝร่ังเศสไดสรางและวางเสนทางจากเมืองมิตลาวีสูเมืองเร
เดเยฟ เพื่อการขนสงแรฟอสเฟตขณะเดียวกัน บีย แหงตูนิส (Bey of Tunis) ก็ไดใชรถไฟสายนี้เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางจากตูนิสไปยังพระราชวังฤดูรอน ณ เมืองฮัมมัม ลิฟ (Hammam Lif) คร้ันถึงป ค.ศ. 1955 การ
รถไฟแหงชาติไดเขามาทําการปรับปรุงและใชในการสงเสริมการทองเที่ยว ทานจะตื่นตาไปกับการเดินทาง ขบวน
รถไฟกิ้งกาแดงจะนําทานลัดเลาะ และแวะจอดใหเก็บบันทึกภาพ ในเสนทางที่ใชสําหรับการทําเหมืองแร
ฟอสเฟตที่มั่งคั่งแตเกากอน จากฝงแมน้ํา Oued Seldja ที่เหือดแหงฝาผานพื้นหินและขุนเขารูปทรงและขนาด
ตางๆ มีทั้งออกเฉดโทนสีชมพูและแดงแลดูแปลกตานาอัศจรรย ลัดเลาะผานแคนยอนผาสูงตระหงาน สูพื้นที่สี
เขียวที่ปกคลุมดวยหญาและพุมไมกับธารน้ําสายแคบ ๆ สลับกับพื้นราบที่แหงแลงของทะเลทราย ลอดถ้ําที่เจาะ
ผานขุนเขาแอตลาสไปสูอีกฟากหนึ่ง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม  
บาย  ใหทานไดเก็บประสบการณของการไดมาเยือนภุมิประเทศแถบทะเลทรายและโอเอซิสที่ใหความชุมช้ืนหลอเลี้ยง

พื้
น
ที่
แ
ล
ะ
ผู
ค
นําทานโดยสารรถขับเคลื่อน 4 ลอสูโอเอซิส 3 แหงที่กลาวไดวาเปนหนึ่งในโอเอซิสที่สวยงามมากที่สุด ไดแก เชบิ
กา (Chebika) ทาเมอรซา (Tamerza) และไมเดส (Mides) เชบิกา (Chebika) ตั้งอยูที่เชิงเขา Djebel EL เปน
ที่รูจักกันในนามวา Qasr EL - Shams หรือปราสาทแหงดวงอาทิตย ในยุคสมัยโรมันเปนที่ตั้งของดานหนา และ
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ตอมาเปนที่ล้ีภัยองชาวเบอรเบอร เปนโอเอซิสภูเขาภายใตรมเงาของตนปาลมอินทผาลัม มีแหลงน้ํา น้ําตก และ
ลําธารหลอเลี้ยงความชุมช้ืน ภาพยนตเร่ือง Star War Episode IV ไดใชเปนฉากการถายอยูหลายฉาก ทาเมอร
ซา (Tamerza) โอเอซิสภูเขาที่ใหญที่สุดในตูนิเซีย และมีเมืองอยูรอบนอกบริเวณเชิงเขา เต็มไปดวยภูมิทัศนของ
แคนยอนขุนเขาสูงชันแปลกตา กําแพงผาเปนหินโคง มีน้ําพุที่กอตัวเปนธารน้ําตกสองสายไหลหลั่งจากผาหินสี
อมชมพูลงสูหุบเบื้องลาง สรางความชุมชื้นตอพืชพันธุทําใหเจริญเติบโตแลดูสดชื่นเขียวขจีไปทั่งบริเวณ ไมเดส 
(Mides) โอเอซิสที่ถูกขนาบดวยเขาลักษณะแคนยอนที่ถูกกันเซาะโดยสายน้ําในชวงอดีตดึกดําบรรพ 2 ลูก เปน
แนวผาหินสีชมพูรูปทรงสวยงามมีความยาวถึง 3 กิโลเมตร สรางความงดงามของภูมิทัศนธรรมชาติ และมีภัย
ธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัยในป ค.ศ. 1969 เชนเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับทาเมอรซา ไดทําลายหมูบานเกาที่บาน
กอดวยอิฐฉาบโคลนไปสิ้น จึงตองไปตั้งถิ่นฐานใหมไปสรางบานสีขาวกระจัดกระจายทามกลางเนินเขาสูงหนื
อหุบเหวลึก จากนั้นนําทานสูโรงแรมที่พักในเมืองโทเซอร  

ค่ํา  รับประทานบุฟเฟอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
พักที่ HOTEL RAS EL AIN / หรือเทียบเทา 
www.goldenyasmin.com   

 

วันที่หกของการเดินทาง          โทเซอร – ทะเลเกลือ ชอตต เอล เจริด – ทาทาอุย                            (B/L/D) 

 
 
 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานอําลาโทเซอร มุงสู ดูซ ระหวางเสนทางทานจะตื่นตากับทัศนียภาพของทะเลเกลือในทะเลทราย Chott El 
Jerid Salt Lake คําวา chott ภาษาตูนิเซียแปลวาทะเลสาบที่เหือดแหงตลอดฤดูรอน แตบางครั้งยังคงมีน้ํา
เหลืออยูในฤดูหนาว ทะเลเกลือ Chott El Jerid มีบริเวณพื้นที่กวางขวางถึง 5,000 ตารางกิโลเมตร และเมื่อ
หลายพันปที่ผานมาบริเวณนี้เคยเปนสวนหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเรเนียน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร
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เปลี่ยนเปนพื้นดินทําใหเกิดการตกผลึกเปนเกลือฝงลึกลงใตพื้นผิว  แวะใหทานไดเก็บบันทึกภาพไวเปนที่ระลึก 
และเมื่อถึง เมืองดูซ เมืองที่ตั้งอยูตอนกลางของประเทศตนทางของเสนทาง ทรานสซาฮาราของกองคาราวานจึง
เสมือนเปน “ประตูสูซาฮารา”    

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม Sun Palm  
บาย  ใหทานไดข่ีอูฐ ที่เมืองดูซในทะเลทรายซาฮารา จากนั้นเดินทางโดยรถจี๊บ 4x4 สูทะเลทรายซาฮารา 
เดินทางตอไปยังเมืองทาทาอุย โดยผาน บีร ซอลตาเน (Bir Soltane) บอน้ํากลางทะเลทรายที่มีอาคารหลังคา
โดมและกังหันลมที่เปรียบเสมือนแลนดมารกที่เดนชัดทามกลางความเวิ้งวางของเนินทราย และผานหมูบานชาว
เบอรเบอรที่เมือง “เบนี เคเดช” ชมวิวพระอาทิตยตกกลางทะเลทราย การเดินทางดวยรถ 4 x 4 ของวันนี้จะ
ส้ินสุดลง ณ เมืองทาทาอุย เมืองสําหรับพักแรมของนักทองเที่ยว ที่อยูใตสุดของประเทศตูนิเซีย เปนเมืองที่มี
เอกลักษณโดดเนของโรงแรมที่พัก ที่มีสถาปตยกรรมแบบพื้นบานผสมผสานอยู 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา พักที่  โรงแรม   Sangho Privilege หรือเทียบเทา 

                   www. SANGHO-TATAOUINE .com 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง         ทาทาอุย – เชนินี่ – คซาร อูเลด โซลทาเน – แมทมาทา – สแฟกซ        (B/L/D) 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
เดินทางไปยังเมือง เชนินี่ (Chenini) หมูบานชาวเบอรเบอร ที่ตั้งอยูบนเนินเขาสูง และมีชื่อเสียงของบานถ้ํา
โบราณ จากนั้นนําทานชม คซาร อูเลด โซลทาเน (Ksar Ouled Soltane) ปอมปราการโบราณของชาว
พื้นเมืองเบอรเบอร ซึ่วในอดีตใชเปนปอมปราการและยุงฉางในการเก็บพืชผลการเกษตร ที่ปจจุบันไดรับการดูแล
รักษาอยางดี และยังเคยเปนฉากถายทําภาพยนตเร่ืองสตารวอร ตอจากนั้นนําทานออกเดินทางตอไปยัง เมือง
แมทมาทา (Matmata) ดาราแหงภาคใต เปนเมืองขนาดเล็กที่ยังคงมีชาวเบอรเบอรอาศัยอยูบางสวนในถิ่นที่อยู
อาศัยโครงสรางใตดินแบบดั้งเดิม (Troglodyte) โครงสรางดังกลาวคือการขุดหลุมขนาดใหญเปนปลองลึกลงไป
ในพื้นดินและหินราว 5 – 10 เมตร จนเกิดเปนลานกวาง จากนั้นขุดเจาะตามแนวกําแพงปลองเปนโพรงถ้ําเพื่อใช
เปนหองพัก และหองตางๆ โดยมีทางเดินแคบๆ เชื่อมตอกัน มีบันไดทอดเทียบเพื่อลงไปสูลานบานหลุม และ
สามารถจัดเก็บไดเมื่อไมใชงาน  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  
บาย  ใหทานไดชม ไดสัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพที่แปลกตา แตอาจะดูคุนๆ วาเคยไดเห็นจากที่ไหนมากอน ซึ่ง

ไมนาที่จะแปลกใจหากทานเคยชมภาพยนตเร่ืองสตารวอรแลว นําทานชมบานหลุมโทรโกลไดท ที่โดงดัง พรอม
กับเก็บบันทึกภาพโรงแรม Sidi Driss ซึ่งถูกใชเปนฉากสถานที่ถายทําภาพยนตเร่ือง Star Wars มหากาพยที่โดง
ดัง เมื่อสมควรแกเวลา นําทานเปลี่ยนพาหนะการเดินทางจากรถขับเคลื่อน 4 x 4 เปนรถโคชปรับอากาศ แลวมุง
หนาสู เมืองสแฟกซ เมืองทาชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่สําคัญเมืองหนึ่งของตูนิเซีย สแฟกซตั้งอยูหางจาก
เมืองหลวงตูนิสราว 270 กิโลเมตร เปนเมืองที่สรางขึ้นราวป ค.ศ. 849 บนซากปรักของเมืองโบราณ ทาปารูรา 
และ ธาเอเน การผลิตและโรงงานผลิตปุยฟอสเฟตนับไดวาเปนฐานเศรษฐกิจสําคัญของเมืองฯ นอกจากนั้นยังมี
รายไดจากการเกษตรกรรมซึ่งกอใหเกิดผลิตผลของสินคาจําพวกน้ํามันมะกอก ผลมะกอก และถั่วชนิดตาง ๆ 
รวมไปถึงการประมง ซึ่งสแฟกซเปนสะพานปลา ทาเรือประมงแหงแรกของประเทศตูนิเซีย นําทานชมตัวเมืองส
แฟกซ ซึ่งโดยทั่วไปแลว ตูนิส เปนเมืองหลวงของประเทศ แต สแฟกซ ถือไดวาเปนเมืองรอง ในป ค.ศ. 1980 
สแฟกซไดรับการพิจารนาใหเปนเมืองหลวงทางเศรษฐกิจ แตก็เฉพาะในปดังกลาวเทานั้น นําทานเที่ยวชมยาน
เมืองเกาเมดินา และตลาดปลา หลังจากนั้นนําทานเขาสูโรงแรมที่พัก  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
พักที่ HOTEL OLIVER PALACE   
www.goldenyasmin.com   
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วันที่แปดของการเดินทาง                    สแฟกซ – เอล เจม – นาเบิล – ฮัมมาเม็ต                           (B/L/D) 

 
 
 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

http://www.goldenyasmin.com/


 
นําทานเขาสูโปรแกรมทองเที่ยวสําหรับวันนี้หลังจากเช็คเอาทคืนหองพักเรียบรอยแลว นําทานโดยสารรถบัสปรับ
อากาศสู เมืองเอล เจม (El Jem) เปนเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกของประเทศฯ เปนอดีตเมืองโรมัน หนึ่งในเมือง
ที่สําคัญที่สุดในทวีปอัฟริกาตอจากคารเธจ ซากปรักที่ยังความสมบูรณของรูปทรงและการกอสรางของอัฒจันทร
โคลอสเซี่ยม Amphitheatre ที่ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 230 – 238 หรือกลางศตวรรษที่ 3 เปนโคลอสเซี่ยมที่ใหญโต
พอๆ กับโคลอสเซี่ยมในกรุงโรม โดยมีความกวาง 122 เมตร ยาว 148 เมตร สูง 35 เมตร สามารถจุผูชมไดถึง 
35,000 คน ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1979 ปจจุบันเสียงคําราม เสียง
รองของเหลาสัตวราย เสียงโหยหวนเจ็บปวดของเหลานักสู ถูกเปลี่ยนเปนเสียงอันไพเราะตามตัวโนตของ
เสียงเพลงจากวงออรเคสตรา และโอเปราแสนเสนาะโสต ในงานดนตรีคลาสสิกทุกฤดูรอนที่ถูกจัดขึ้นที่คอลอส
เซี่ยมแหงนี้ ซึ่งทานจะไดมีโอกาสชมและเก็บบันทึกภาพโคลอสเซี่ยมแหงเอล เยมนี้อยางจุใจ  
จากนั้นเดินทางตอเมืองซูส  (SOUSSE)  ไดรับสมญานามวา “อัญมณีแหงซาเอล” เนื่องจากเปนเมอืงรํ่ารวย
และอุดมสมบูรณดวยไรมะกอกที่เขียวขจี อิทธิพลโรมันยังคงปรากฏใหเห็นกับซากปรักหักพัง เชนเดียวกับปอม
ปราการและสุเหราแบบอาหรับที่ใหญโตงดงามเมืองซูส เปนเมืองใหญอันดับสามของตูนีเซียและเกาแกมาตั้งแต 
ยุคฟนิ ใหทานเดินชมปอมปราการเมืองซูส (ภายนอก) และตลาดขายของพื้นเมืองบริเวณปอมปราการ   

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานสูบริเวณที่ตั้งของปอมปราการเกาแกของเมืองที่ตั้งอยูบนชายฝงดานตะวันตก เปนสิ่งกอสราง

โบราณสถานคูบานคูเมืองฮัมมาเมต ซึ่งในอดีตใชเปนปราการปองกันการรุกรานของศัตรู เดินเทาผานเสนทาง
แคบๆ สูจัตุรัสเมดินา ใหทานไดเก็บบันทึกภาพนางเงือกรูปหลอสัมฤทธิ์ในสไตลของตูนิเซีย โดยมีกําแพงและ
ปอมปราการเปนฉากหลัง และเมื่อทานมองไป จากนั้นเดินทางไปเยือนเมืองนาเบิล (Nabeul) ใหทานไดสัมผัส
กับบรรยากาศของเมืองเล็ก ๆ แตมีเอกลักษณที่โดดเดน เปนเมือง
ทองเที่ยวสําคัญในแถบอาวฮัมมาเมต ซึ่งสามารถสังเกตุไดจาก
ตัวแทนการทองเที่ยวและโรงแรมที่พักที่มีมากมายสองฟากถนนในนา
เบิล ชายหาดของเนาบิลก็มีความสวยงามยิ่ง ภายในตัวเมืองเต็มไป
ดวยชีวิตชีวา  จัตุ รัสกลางเมือง  หรือเมดินาเต็มไปดวยรานคา
เครื่องปนดินเผาสไตลเฉพาะของชาวตูนิเซีย ซึ่งทานจะสังเกตุเห็น
อนุสาวรียเครื่องปนดินเผากลางถนนขณะที่จะผานเขาสูตัวเมือง  
ที่รานคาพืชพันธุทางการเกษตรในนาเบิลนี้ ทานสามารถเลือกซื้ออินทผาลัมของตูนีเซียที่มีอยูนับรอยสายพันธุ 
แตสายพันธุที่ถือไดวาดีที่สุดในโลกไดแก Deglet Noor หรือ Finger of Light เปนสายพันธุที่มีมากในอัลจีเรีย 
และตูนิเซีย หลังจากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง เมืองฮัมมาเมต 
(Hammamet) รีสอรทตากอากาศและสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิตติด
อันดับตน ๆ เปนเมืองชายทะเลเมดิเตอรเรเนียนยอดนิยมของชาว
ตูนิเซีย ซึ่งไดถูกเปรียบเปรยใหเปน Tunisian Saint Tropez เลย
ทีเดียว เวิ้งอาวฮัมมาเมต มีหาดทรายที่เหมาะแกการลงเลนน้ํา 
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ชายหาดที่มีทรายเม็ดละเอียด น้ําทะเลเปนประกาย เรือประมงสีสด ชางเปนภาพที่ชวนมองยิง่นกั ฮมัมาเมตมตีน
แจสมิน (jasmine) มีลักษณะคลายพุทธชาดและมะลิอยูทั่วไป ดังนั้นชื่อนี้จึงถูกนํามาใชเรียกเขตที่ตั้งของรีสอรท 
และโรงแรมหรูหราสําหรับนักทองเที่ยววา แยสมิน ฮัมมาเมต (Yasmine Hammamet) อีกทั้งของที่ระลึกทําจาก
แจสมินสามารถพบเห็นได และฮัมมาเม็ตยังไดรับเกียรติเปนเจาภาพการประชุมลูกเสือโลกในป ค.ศ. 2005 อีก
ดวย ที่บริเวณรอบกาย ทานจะรูสึกตัววาไดอยูทามกลางแหลงชอปปงรายลอมไปดวย รานคา รานกาแฟ 
รานอาหาร แผง เพิงขายของพื้นเมือง งานหัตถกรรม ของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งจะฉุดร้ังความสนใจใหทานตองแวะ
ชม  อิสระใหทานไดเดินเลนใจกลางเมือง 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม  
    เขาพักโรงแรม Mehari Hammamet หรือเทียบเทา 
 

วันที่เกาของการเดินทาง                  ฮัมมาเม็ต – ตูนิส – กรุงเทพฯ                   (B/L/-) 

เชา  หลังรับประทานอาหารเชา นําทานชม Hammamet fort หรือปราสาท 
ฮัมมาเมท ที่มีประวัติศาสตรมายาวนาน จากนั้นนําทานเดินทางสู
เมืองตูนิส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ไดเวลาสมควรออกเดินทางสู
สนามบิน 

15.00 น. ออกเดินทางจากตูนิส  โดยเที่ยวบินที่ QR-551 
22.10 น. (เวลาทองถิ่นประเทศกาตาร) แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร 
  

วันที่สิบของการเดินทาง       โดฮา – สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ  

01.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR-614  
11.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

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

อัตราคาบริการ (สําหรับกรุป 15 ทานขึ้นไป) 
วันเดนิทาง คาทัวรตอทาน 

26 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56 72,900 

โปรแกรมทองเที่ยวตูนีซีย (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับช้ันนักทองเที่ยวโดยสายการบิน QR (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 20 กก./ทาน) 
 คาภาษีสนามบิน,คาภาษนี้าํมัน, คาประกันภัยทางอากาศ,  
 คาประกันภัยการเดินทางวงเงนิ 1,000,000 บาท  
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 คาที่พกัโรงแรมระดับ 4‐5 ดาว ตลอดการเดินทาง (พักหองคู) 
 คาอาหารทกุมื้อตามที่ระบ ุ

 คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที,่ คาวีซาตูนีเซีย  
 คาทิปพนกังานยกกระเปาในโรงแรม 

 หัวหนาทวัรไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานี้ไมรวมถึง 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซกัรีด คาโทรศพัท คาแฟกซ คาเครื่องดื่มมนิิบาร เปนตน 
 คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละประมาณ 40 ดอลลาห ตอทาน  

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 คาใชจายอืน่ๆที่ไมไดระบุไวในรายการ 

 
การชาํระเงิน    งวดที่ 1            : สํารองที่นั่งจาย   20,000 บาท/ทาน  

                    งวดที่ 2             : ชําระสวนที่เหลอื ภายใน 20 วัน กอนเดนิทาง  
 
2. สวนทีเ่หลือชําระกอนออกเดินทาง 20 วัน 

• ทางสายการบนิขอสงวนสทิธในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและวันเดนิทางไดตามความเหมาะสม 

• ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงการเดนิทางในกรณีที่คณะเดินทางไมถึง 15 ทาน 

 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเขาประเทศตูนีเซีย  

• หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน 

• รูปถายสขีนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนั   คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการนัตี มัดจํา

กับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการการนัตีคามัดจําที่พกั โดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ

ไมอาจขอคืนเงินได) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน   เก็บคาใชจาย 5,000 บาท 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1‐15 วัน          เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
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เงื่อนไขตางๆ 
• ขอสงวนสทิธิก์ารเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

• เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได รายละเอียดในรายการบางอยางสามารถเปลีย่นแปลงได 

• รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตางประเทศ 

เหตกุารณทางการเมอืง และภยัธรรมชาต ิ                                                                       ฯลฯ ทีอ่ยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ คาใชจายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูก

ทําราย การสญูหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ  ทั้งนี ้บริษทัฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและความสะดวก

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมือง หามผูเดนิทางเขาประเทศ เนื่องจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนาํเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสยี หรือดวยเหตุผลใด ๆ 

ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทัง้หมด หรือ บางสวน 

• รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยนัจากบรษิัทฯอกีครั้งหนึ่ง หลงัจากไดสํารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 

• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาต ิ

หรือ คนตางดาวที่พาํนกัอยูในประเทศไทย 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถงึ 15 ทาน 

• การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเทีย่วตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไป

ในลักษณะเหมาจาย 

• คาบริการไมรวมภาษ ี7 %  และภาษี หกั ณ ที่จาย 3 % 
 


