
 
 

 

TOUR CODE : TN301401MZ 
 
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส ผูบุกเบิกทัวรประเทศตนูีเซีย ตัง้แตป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)  
ขอเสนอโปรแกรมทัวรตูนีเซีย  ประเทศทีไ่มคอยเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวชาวไทย  

จุดเดนที่นาสนใจของสถานที่ 
 

ประเทศตูนิเซีย (Tunisia)  หรือช่ืออยางเปนทางการคือ สาธารณรัฐตูนิเซีย เปนประเทศอาหรับมุสลิมที่
ตั้งอยูในอัฟริกาเหนือ บนชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนประเทศทางตะวันออกสุดและเล็กที่สุดของ 3 
ประเทศบนเทือกเขาแอตลาส มีพรมแดนทางตะวันตกติดประเทศแอลจิเรีย ทางใตติดประเทศลิเบีย 
พื้นที่ 40% ของประเทศประกอบดวยทะเลทรายซาฮารา พื้นที่สวนที่เหลือสวนใหญเปนพื้นที่อันอุดม
สมบูรณ และติดชายฝงที่สามารถเดินทางเขาถึงไดงาย พื้นที่เหลาน้ีมีบทบาทอยางมากในสมัยโบราณ 
ซึ่งเริ่มตนดวยการกอตั้งเมืองคารเทจ อันเล่ืองช่ือของชาวฟนิเซีย และไดกลายเปนพื้นที่มณฑลอัฟริกา
ในเวลาตอมา เปนพื้นที่อูขาวอู นํ้าของอาณาจักรโรมัน ช่ือตูนิส ไดมาจากภาษาเบอรเบอร แปล
ความหมายวา แหลม ซึ่งสอดคลองกับสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศที่เปนแหลมยื่นเขาไปในทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ในอดีตกาลนั้นชาวฟนิเซียถือไดวาเปนจาวแหงทะเลเมดิเตอรเรเนียน มีกองเรือพาณิชย 
และกองเรือรบอันเกรียงไกร 

 
ตูนิส (Tunis) เปนเมืองหลวง และเมืองที่ใหญที่สุดในตูนิเซีย ตั้งอยูในอาวตูนิสบนฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

และเมืองทา ลา กูเลตต ตัวเมืองตั้งอยูในพื้นที่ราบและเนินตามชายฝงทะเลรอบอาว มีเมดินา เปน
ศูนยกลางของเมือง บริเวณรอบตัวเมืองเปนปริมณฑลคารเธจ, ลามารซา และซิดิบูซาอิด เมดินา หรือ
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ยานเมืองเกา เปนหนึ่งในแหลงดึงดูดนักทองเที่ยว สืบเน่ืองจากเปนบริเวณท่ีตั้งของเมืองเกาที่มีถนน
แคบ ๆและทางเดินที่มีหลังคา เต็มไปดวยกลิ่นและสี รานคา แหลงรวมสินคาตาง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ
หนัง พลาสติก โลหะและสินคาหัตถกรรม ตูนิสไดรับอิทธิพลทางสถาปตยกรรม ศิลปะวัฒนธรรม และ
ประเพณีจากฝรั่งเศส จึงมีความเปนโลกตะวันตกผสมผสานกับโลกมุสลิมใหไดพบเห็น 

คารเธจ (Carthage)  เมืองมรดกโลก ที่ไดรับการประกาศโดยองคการยูเนสโก ในป ค.ศ. 1979 เปน
เมืองโรมันโบราณที่กอกําเนิดเมื่อ 814 ป กอนคริสตกาล  เมื่อชาวฟนิเซียหนีการรุกรานของกรีกและ
โรมันโดยการนําของเจาหญิงดิโด ถอยรนจนมาถึงริมทะเลเมดิเตอรเรเนียน และพระนางไดขอซื้อที่ดิน
จากผูครอบครองเดิม ซึ่งตามตํานานกลาววา พระนางตกลงขอพื้นที่แคผืนหนัง จากน้ันไดขลิบผืนหนง 
ออกเปนเสนเล็กแลวตีขีดเปนวง จึงทําใหไดที่ดินมากพอจะสรางเปนเมืองคารเธจ ดัวยที่ตั้งแสน
เหมาะสมจึงทําใหคารเธจเจริญรุงเรืองอยางรวดเร็ว หากแตความขัดแยงกับกรีกและโรมัน ซึ่งมีมาแตเกา
กอนแลวน้ัน จึงมีศึกสงครามกับกรีกหลายครั้ง รวมถึงครั้งสําคัญ ๆคือสงครามเกาะซิซีลี ตั้งแต 480 ถึง 
307 ป กอนคริสตกาล สวนสงครามกับโรมันน้ันคือสงครามพิวนิค ซึ่งในครั้งที่สามนั้น ทําใหคารเธจถึง
สิ้นชาติ บานเมืองถูกเผาทําลายจนแทบไมเหลือศิลปะสิ่งกอสรางใหเห็น จนกระทั่งจูเลียส ซีซาร มา
บูรณะคารเธจขึ้นใหมและอยูภายใตอํานาจของโรม แตแมทัพคารเธจ นามวาฮานนิบาล น้ันกลาวไดวา
เปนบุรุษที่โรมยําเกรงที่สุด 

ซิดิ บู ซาอดิ (Sidi Bou Said) เปนปริมณฑลที่ตั้งอยูหางจากตูนิสเพียง 20 กิโลเมตร เปนแหลง
ทองเที่ยวอันเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง และมีศิลปนดังหลายคนอาศัยอยู ความงดงามของศิลปะการ
ใชสีสัน ฟา ขาว กับอาคารบานเรือนที่ปลูกสรางลักล่ันบนเนินเหนืออาวตูนิส สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
จากทั่วทุกมุมโลกใหมาเยือน 

ซุสส (Sousse) เมืองหลวงของเขตการปกครองซุสเซ มีเศรษฐกิจรายไดหลักจากผลิตภัณฑสิ่งทอ อาหารแปร
รูป นํ้ามันมะกอก และการทองเที่ยว ในอดีตกาลเปนเมืองพันธมิตรของกรุงโรม และมีสวนในสงคราม
พิวนิก จากการลมสลายของอาณาจักรโรมัน จึงตกอยูภายใตอํานาจของพวกแวนดาล และอาณาจักรไบ
เซนไทน จนที่สุดตกอยูใตอํานานของอาหรับมุสลิม ทําใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม 

โมนาสเตียร (Monastir)  เมืองโรมันที่ตั้งอยูในตอนกลางชายฝงของตูนิเซีย เปนเมืองหลวงของเขตการ
ปกครองโมนาสเตียร และเปเมืองทาที่สําคัญ เมืองโมนาสเตียรถูกสรางขึ้นในบริเวณท่ีปรักหักพังของ
ชาวพิวนิก หรือฟนิเซีย ปจจุบันเปนหนึ่งในเมืองรีสอรทเดนดัง ไวรองรับนักทองเที่ยวอีกแหงหนึ่ง 

ไครวน (Kairouan) เมืองหลวงของเขตการปกครองไครูน และเมืองหลวงทางวัฒนธรรมอิสลาม ซึ่งถือวาเปน
หนึ่งในสี่ของเมืองศักด์ิสิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลาม อีกท้ังไดรับการประกาศเปนมรดกโลก  

สไบทลา (Sbeitla) เมืองเล็ก ๆในภาคกลาง เปนเมืองโรมันโบราณ เปนศูนยกลางของคริสเตียนในยุคของ
อาณาจักรไบเซนไทน ตอมาไดลมสลายจากการรุกราวของอาหรับมุสลิม แตชาวอาหรับไดละทิ้งเมือง
และภูมิภาคกลับไปใชชีวิตแบบเรรอนของตน 

โทเซอร (Tozeur) เปนเมืองในภาคใต และเปนโอเอซิสขนาดใหญ ของตูนิเซีย เปนแหลงของตนปาลม และ
อินทผลัม มีช่ือเสียงโดดเดนทางสภาปตยกรรมการใชอิฐสีเหลือง และสีนํ้าตาลออน อีกทั้งรูปแบบทาง
เรขาคณิตท่ีเรียบงาย แตสมบุรณแบบ เปนสถาปตยกรรมที่แตกตางและสวยงามที่สุดของตูนิเซีย 

ดูซ (Douz) เปนศูนยกลางของตูนิเซีย เปนประตูสงทะเลทายซาฮารา และท่ีตั้งของพิพิธภัณฑของซาอารา ที่
โชวผลงานที่ปรากฏบนทะเลทราย วัฒนธรรมการเรรอนของ Mrazig กอนที่จะมาใชชีวิตท่ีอาศัยในเมือง  

แมทมาทา (Matmata) เปนชุมชมที่ใชภาษาเบอรเบอร ตั้งอยูในภาคใตของประเทศฯ บางสวนของชาว
เบอรเบอรยังคงสรางที่อยูอาศัยในแบบดั้งเดิมโครงสรางใตดินโดยการขุดหลุมขนาดใหญในพื้นดิน แลว
สรางถ้ําเทียมเช่ือมตอกันตามแนวเสนรอบหลุม แลวขุดเพื่อใชเปนหัองพัก เปนสถานที่ควรแกการชม 
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เอล เยม (El Jem) อยูในเขตการปกครองของมาหเดีย เคยเปนถิ่นฐานของการผลิตนํ้ามันมะกอกของโรมัน 
จึงไดสรางเมืองขึ้นเชนเดียวกับเมืองโรมันที่เจริญรุงเรือง มีสิ่งกอสรางสําคัญ ๆ ที่หลงเหลือใหพบเห็น
ไดแกอัฒจันทรโคลอสเซี่ยม ที่ใชเปนฉากถายทําภาพยนตเรื่อง The Gladiator 

ฮัมมาเม็ต (Hammamet) อดีตเมืองที่อยูภายใตการปกครองของโรมันในศตวรรษที่ 2 ตอมาตกอยูภายใตการ
ปกครองของมุสลิมอาหรับ ซึ่งในศตวรรษที่ 13 ไดมีการสรางกําแพงรอบเมือง สวนเมดินา ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 15 จากนั้นไดตกอยูภายใตการปกครองของสเปน และตุรกี ในชวงของการเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ฮัมมาเมตกลายเปนศูนยบัญชาการของนายพล Erwin Rommel  

เมดินา (Medina) ยานเมืองเกา เปนสถานที่นาสนใจศึกษา เดิมไดมึการสรางกําแพงลอมรอบ แตถูกรื้อ
ทําลายลงในศตวรรษที่ 9 และถูกแทนที่ดวยตลาด มัสยิด และถนนสายแคบ เปนโครงสรางทาง
ประวัติศาสตรที่ไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1979 

 
 
 

เที่ยวบิน และเวลาบิน 
วันเดินทาง เท่ียวบิน เสนทาง เวลา ระยะเวลาบิน 

วันแรก QR 617 กรุงเทพฯ – โดฮา 20.45 – 23.25 6.40 ช่ัวโมง 
วันที่สอง QR 550 โดฮา – ตุนิส 02.20 – 06.20 6.00 ช่ัวโมง 
วันที่เจ็ด QR 553 ตูนิส – โดฮา 21.30 – 04.50+1 5.20 ช่ัวโมง 
วันที่แปด QR 610 โดฮา – กรุงเทพฯ 08.10 – 18.55 6.45 ช่ัวโมง 
** บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบตอเหตุอันเกิดจากความลาชาของสายการบินฯ เหตุการณทาง

การเมือง สภาพดินฟาอากาศ และการถูกปฏิเสธการเขาเมือง/ประเทศฯ ทั้งนี้บริษัทฯจะยึดถือ
ผลประโยชนขอบคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 

 
กําหนดวันเดินทาง  19 - 26 ธันวาคม  2555 

 
 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง 
 
1) วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ - โดฮา 
18.30 น. พรอมกันที่อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร 1 - 7 แถว Q สายการ

บิน กาตาร แอรเวย (ใชประตูทางเขาที่ 9 / 10)  
เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทาน 

หมายเหต ุเคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครือ่งออก  60 นาที และไมมปีระกาศเตอืนผูโดยสาร
ขึ้นเครือ่ง ผูโดยสารตองพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครือ่งออกอยางนอย  45 นาท ี 

20.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ QR-617 
 

2) วันที่สองของการเดินทาง     โดฮา – ตูนิส – ซิดิ บู ซาอิด - คารเธจ – ซุสส – พอรต เอลกานตาว ี
00.05 น. (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินกรุงโดฮา ประเทศ

กาตาร 
01.05 น. ออกเดินทางจากโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR-550 



 
05.35 น. (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) ถึงสนามบินคารเธจ อินเตอรเนช่ันแนล เมืองตูนิส 

ประเทศตูนิเซีย ผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางโดยรถโคช
ปรับอากาศสูโรงแรมมูราดิ แกมมารธ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมฯ 
หลังอาหารเชา เดินทางตอไปยังซิดิ บู ซาอิด (Sidi Bou Said) ซึ่งอยูไมไกลจากตูนิส เมือง
หลวงเพียง 20 กิโลเมตร นําทานชม ซิดิ บู ซาอิด หมูบานชาวมัวร หมูบานสีฟาและสีขาวนารัก 
บนหนาผาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนแสนงดงามของอาวตูนิส มีตํานานเลาขานไววา นักบุญ
หลุยสผูซึ่งเสร็จจากศึกสงครามไดมาถึงที่แหงน้ี ไดตกหลุมรักกับเจาหญิงเบอรเบอร และได
อาศัยอยูอยางสงบสุข จึงไดเปลียนชื่อและกลายเปนนักบุญอุปถัมภของหมูบานแหงน้ี นําคณะฯ
เยียมชมหมูบานที่มีมนตเสนหและเรื่องราวที่แสนสุขสันต  

    
ทานจะชื่นชมความงามของเมืองทองเที่ยวที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางทางศิลปะการใชสีฟา 
และสีขาวไปทั่วเมืองซึ่งจะสรางความประทับใจใหแกทานสุดลนพน ทานสามารถเดินสํารวจ
หมูบานผานไปตามถนนที่ปูลาดดวยหินกอนโตพาลัดเลาะ คดเคี้ยวขึ้นสูจุดชมวิว ซึ่งทานจะได
ชมทิวทัศนที่งดงามของทะเลสีมรกตและชายหาดทางตอนใตของอาวตูนิส ทานอาจแวะนั่งจิบชา
มินตผอนกระหาย กอนที่จะสาวเทากาวตอไปยังประภาคาร วังเดิมของ  Baron d’ Erlanger ถูก
ใชเปนพิพิธภัณฑ รานคาสองขางทางมีสินคางานฝมือของชาวตูนิสเซีย สนิคาของเกาแกโบราณ 
เครื่องประดับเงิน งานศิลปะ สวนดานบริเวณตีนเขาสูหนาผา จะเปนที่ตั้งของทาเรือของหมูบาน
ซิดิ บ ูซาอดิ มารีนาทันสมัย และบรรดารานอาหาร โรงแรม จากนั้นนําทานเยือน เมืองคารเธจ 
(Carthage) ในยุคกรีกโบราณคือนครคารเธจที่ถูกสรางขึ้นโดยชาวฟนิเซีย ตั้งอยูบนแหลม
บริเวณเวิ้งอาวตูนิส ทําใหไดเปรียบในดานการเดินเรือ เปนยุทธศาสตรการคาทางทะเลเมดิเตอร
เรเนียนที่สําคัญ เปนจุดการสงผานขึ้นเรือทุกลําที่จะขามทะเลสูเกาะซิซีลี แตประวัติศาสตรที่
ถูกตองแทจริงของนครคารเธจน้ันสูญหายไปพรอม ๆกับการสญูสลายจากการพายแพตอกองทัพ
โรมันในสงครามพิวนิก ครั้งที่ 3 ที่โรมันไดเผาทําลายนครคารเธจจนสิ้นซาก ดังน้ันตํานานคํา
บอกเลาตาง ๆ เกี่ยวกับนครคารเธจจึงเปนเพียงจดหมายเหตุและตํานานจากการบอกเลาของ
โรมัน อยางไรก็ตามในเวลาตอมาโรมันไดกลับมาสรางเมืองคารเธจใหโชติชวงขึ้นใหมบนซาก
ปรักหักพัง พรอมสิ่งปลูกสรางที่ยิ่งใหญ โรงละคร วิลลา และหองอาบน้ํา นครคารเธจกลายเปน
เมืองหลวงในการบริหารสําหรับอัฟรกิา นําทานชมซากปรักหกัพังแตคงคุณคาทางโบราณคดี ซึ่ง
ไดมีการระดมนักโบราณคดีจากหลายชาติมาชวยบูรณะพื้นที่ทีค่รอบคลุมเมืองพิวนิกและโรมัน
โบราณ จึงไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ในป ค.ศ. 1979 ผานชมโรง
ละครโรมันโบราณซึ่งยังคงถูกใชสําหรับงานเทศกาลฤดูรอนของคารเธจในทุกวันน้ี  
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ชมหองอาบน้ํารอนแอนโตนิน (the Baths of Antonin) เปนหนึ่งในหองอาบน้ําที่ใหญที่สุดท่ี
สรางขึ้นภายใตอาณาจักรโรมัน กับหองเย็นที่นาตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ดวยความยาวงถึง 47 เมตร
และสูง 15 เมตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิน่  
บาย หลังอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองซูสส (Sousse) ที่ตั้งอยูบนชายฝงของอาวฮัมมา

เม็ต ทะเลเมดิเตอรเรเนียน หางจากเมืองหลวงตูนิสเพียง 140 กิโลเมตร และเปนที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย แหงเมืองซูสส (Universite’ de Sousse) 

    
นําทานเที่ยวชมพอรต เอล กานตาวี (Port El Kantaoui) มารีนาหรูหรารวมสมัยเต็มไปดวย
เรือใบและเรือยอช  โรงแรมที่พักสุดหรูเรียงรายอยูตามแนวชายหาด และทองทะเลที่สงประกราย
สดใส อาคารบานเรือนรานคากับเสนหแหงสีสันขาวตัดกับฟา และถนนปูลาดดวยกอนหินตาม
สไตลของตูนิเซียน รานขายของที่ระลึก สินคาพืน้เมือง จะสรางความประทับใจอยางมิรูเลือน 

   
  เมื่อไดเวลาอันสมควรแลว นําทานสูโรงแรมที่พัก 

    
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  พักท่ี HOTEL ROYAL KRENZ หรอืโรงแรมในระดับเดียวกัน 
3) วันที่สามของการเดินทาง พอรต เอลคานตุย - ไครวน – สไบทลา – โทเซอร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากคืนหองพักแลว นําทานออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองไครวน (Kairouan), 
ไครูน หรือคารวาน (Karwan) ในภาษาเปอรเซีย เปนอดีตเมืองหลวงของแม็กหเร็บ (Maghreb) 
เปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมอิสลามที่ไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก เปน
เมืองที่กอต้ังโดยชาวอาหรับราวป ค.ศ. 670 ในรัชสมัยของพระเจากาหลิบ มูวิยา (Caliph 
Mu’awiya) และไดกลายเปนศูนยกลางในการสอนศาสนาอิสลามและคัมภีรกุรอาน เปนเมือง
ศักด์ิสิทธิ์ลําดับที่ 4 รองจากเมืองเม็กกะ, เมืองเมดินา และเมืองคูฟา หากไมนับรวมเยรูซาเร็ม 
ไครวนไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองแหง 50 มัสยิด สะทอนใหเห็นวาเปนเมืองสําคัญทาง
ศาสนาในแถบอัฟริกาเหนือ นอกเหนือจากดานศาสนา ไครวนมีช่ือเสียงในการการทอพรม เปน
ศูนยกลางของพรมทอที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและเกาแกที่สุดในตูนีเซีย พรมทอของไครวนมีความ
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โดดเดนในเรื่องศิลปะการใชเรขาคณิตเบอรเบอรในการออกแบบพรมที่มีความเปนเลิศ และได
สรางความภูมิใจใหกับเหลาชางทอพรมตูนิเซียนทั้งหลาย 

   
นําทานชมสระน้ําหนึ่งในจํานวน 15 สระน้ําอักหลาไบทที่สรางขึ้นโดยผูนําชาวอักหลาไบท 
(The Aghlabite Pools) สระกักเก็บน้ําเพื่อสงปอนเขาสูตัวเมือง เปนประจักษพยานใหเห็นถึง
ทักษะความสามารถของคนในศตวรรษที่ 7 ที่สามารถพัฒนานําระบบไฮโดรลิกมาใชงานทดน้ํา
เพื่อการประปา

 
จากนั้นนําทานสูดานในของกําแพงเมืองเกายานเมดินา นําทานชม the Great Mosque of 
Sidi Uqba แหลงทองเที่ยวหลักของเมืองไครวน ถูกสรางขึ้นใหมในป ค.ศ. 817 จากมัสยิดเดิม
ที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 670 โดย Uaba Ibn Nafi เพื่อเปนอนุสรณเฉลิมฉลองการมีชัยชนะเหนือค
ริสเตียนไบเซนไทน ถึงแมจะไมหลงเหลือรองรอยของสิ่งกอสรางอาคารดั้งเดิมในศตวรรษที่ 7 
แตมัสยิด ซิดิ อัคบา แหงน้ีก็มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนมัสยิดแรตกในเมืองแรกของศาสนา
อิสลามในโลกอิสลามตะวันตก ซึ่งคณะฯจะไดชมความใหญโตของการกอสราง คอลัมนเสา
หินแกรนิตจํานวน 414 ตน ค้ําตัวอาคารที่เปรียบเสมือนดั่งกําแพงสี่ดานกวาง 70 ยาว 125 เมตร 
ลอมรอบลานหินกวางดานหนาหอคอยสามชั้นที่สูงใหญโต และอาคารมัสยิดหองโถงสวดมนต
หลังคาโดมที่อยูตรงขาม งานการตกแตงภายนอกและภายในนั้นถูกทําขึ้นดวยความประนีตบรรจง 
สะทอนใหเห็นถึงศิลปะและสถาปตยกรรมชั้นสูงของโลกอิสลามตะวันตก 

    
ตอจากนั้นนําทานชม Sidi Sahbi Mausoleum สุสานของซิดิ ซาหอบั หรือเปนที่รูจักกันทั่วไป
วาเปนมัสยิดของชางตดัผม (Mosque of the Barber) เปนเสมือนอนุสรณสถานของศตวรรษ
ที่ 17 หลุมฝงศพ โดม และอาคาร สรางขึ้นโดย บีย มูราดิด ฮัมมูดา ปาชา (บียคือช่ือตําแหนง
เจาผูครองนคร) (Muradid Hammuda Pasha Bey) หอมินาเรต หรือหอคอยยอดแหลม และ
หองเรียนศาสนา สรางโดยบีย มูราด ที่ 2 (Murad II) มัสยิดแหงน้ีเปนที่เคารพบูชาของ อาบู ซา
มา อัลบาลาวี (Abu Zama’ al-Balaui) ผูนําศาสนาอิสลามที่รูจักกันอยางดีในนาม ซาดิ ซาหบี 
สหายขององคศาสดามูฮัมมัด ซึ่งเคยประกอบอาชีพชางตัดผมและไดเก็บเครา 3 เสนของพระ
ศาสดามูฮัมมัดไวในกระเปาติดตัวโดยตลอด  จึงนําชื่อของทานมาใชกับมัสยิดแหงน้ี คณะฯจะได
ชมการตกแตงดวยเซรามิก (ceramics) และปูนสทัคโค (stuccoes) ที่งดงามตั้งแตระเบียง
ทางเดินภายใตหลังจนถึงหองหอดานใน 
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หลังจากนั้น นําทานออกเดินทางตอไปยังเมืองสไบทลา (Sbeitla) เปนมืองโรมันโบราณ และ
เมืองอารยธรรมเกาแกของพิวนิกท่ีบรรดาซากปรักของสิ่งกอสรางที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรใน
ศตวรรษที่ 7 ไดรับการดูแลเก็บรักษาไวอยางดีที่สุดในตูนีเซีย สบีทลา เปนเมืองที่เกรกอรี 
ผูปกครองเมืองไดประกาศอิสระภาพพนจากการอยูใตอํานาจของอาณาจักรคริสเตียนไบเซนไทน 
ยกตนเองขึ้นเปนจักรพรรดิ และสถาปนาสบีทลาขึ้นเปนเมืองหลวงแทนคารเธจ ในป ค.ศ. 646 
หลังจากไดรับการสนับสนุนจากกองกําลังอาหรับมุสลิมตะวันออกอยางลับมาตั้งแตป ค.ศ. 642 
แตความฝนสามารถบรรเจิดไดไมถึงป กองทัพของจักรพรรดิเกรกอรี่ ก็พายแพและพระองคก็ถูก
ฆาตายในป ค.ศ. 647 ถึงแมกองกําลังอาหรับไดทอดทิ้งตูนิเซียใหโดดเดี่ยวนานกวา 20 ป แต
กระน้ันก็ไดจุดประกรายการเริ่มตนของการสิ้นสุดของคริสเตียนในตูนีเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม Sufeitula 
บาย นําทานชมสถานที่ซึ่งเปนแหลงโบราณคดีในยุคสมัยโรมัน ที่สามารถบงบอกถึงความเจริญรุงเรือง

ในอดีตกาลไดเปนอยางดีจากซากปรักท่ีคงรูปทรงหลงเหลือใหเห็น ไมวาจะเปนกําแพงซุมประต ู
ปอมปราการ โรงละครกลางแจง ฟอรั่มศาลากลาง โบสถคริสเตียน อางในพิธีแบปติส หรือศีลจุม 
หองอาบน้ํา และอางอาบนํ้าที่ปูพื้นดวยเซรามิกประดับลวดลาย วิหารเทพ ตลาด และทางเดินที่ปู
ลาดรายเรียงดวยกอนหิน  

   
เมื่อไดเวลาอันสมควรแลว นําทานเดินทางตอไปยังเมืองโทเซอร (Tozeur) เปนทั้งโอเอซิส
และเมืองในภาคใตของประเทศตูนิเซีย ในอดีตเปนเมืองหนาดานที่สําคัญของโรมัน ที่ไวคอย
ตรวจตรากองคาราวานที่ผานเขาออกทะเลทรายซาฮารา เปนเมืองที่เต็มไปดวยตนปาลมที่ใหรม
เงาและอินทผลัมที่ดีที่สุดในตูนิเซีย ชาวเมืองโทเซอรที่อัธยาศัยที่ดีมิตรไมตรีตอบรรดา
นักทองเท่ียว ในเมดินา หรือเมืองเกา เปนแหลงคนหาแฟชั่นพื้นเมือง รวมถึงสถาปตยกรรมแบบ
ดั้งเดิม แลวนําทานสูโรงแรมที่พัก 

   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟ ณ หองอาหารของโรงแรม 

พักท่ี HOTEL RAS EL AIN หรือโรงแรมระดับเดียวกัน 
 
4) วันที่สี่ของการเดนิทาง  โทเซอร – นั่งรถ 4 x 4 ลุยซาฮารา ชม 3 โอเอซิส –  
                                                                ทะเลเกลือ ชอตต เอล เจอริด -ดูซ 
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา ใหทานไดเก็บประสบการณของการเดินทางไปพรอม ๆ กับการไดสัมผัส
บรรยากาศอันเวิ้งวางของทะเลทรายซาฮาราดวยการโดยสารรถขับเคลือ่น 4 ลอลุย
ทะเลทรายสูโอเอซิส 3 แหงที่กลาวไดวาเปนพื้นที่โอเอซิสที่สวยงามมาก ไดแก เชบิกา 
(Chebika) ทาเมอรซา (Tamerza) และมิเดส (Mides) 

    
เชบิกา ตั้งอยูที่เชิงเขา Djebel EL เปนที่รูจักกันในนามวา Qasr EL - Shams หรือปราสาทแหง
ดวงอาทิตย ในยุคสมัยโรมันเปนที่ตั้งของดานหนา และตอมาเปนที่ล้ีภัยองชาวเบอรเบอร เปน
โอเอซิสภูเขาภายใตรมเงาของตนปาลมอินทผลัม มีแหลงนํ้า นํ้าตก และลําธารหลอเล้ียงความ
ชุมช้ืน ภาพยนตเรื่อง Star War Episode IV ไดใชเปนฉากการถายอยูหลายฉาก 

   
ทาเมอรซา โอเอซิสภูเขาที่ใหญที่สุดในตูนิเซีย และมีเมืองอยูรอบนอกบริเวณเชิงเขา เต็มไป
ดวยภูมิทัศนของแคนยอนขุนเขาสูงชันแปลกตา กําแพงผาเปนหินโคง มีนํ้าพุที่กอตัวเปนธาร
นํ้าตกสองสายไหลหลั่งจากผาหินสีอมชมพูลงสูหุบเบื้องลาง สรางความชุมช้ืนตอพืชพันธุทําให
เจริญเติบโตแลดูสดชื่นเขียวขจีไปทัง่บริเวณ  

   
มิเดส โอเอซิสที่ถูกขนาบดวยเขาลักษณะแคนยอนที่ถูกกันเซาะโดยสายน้ําในชวงอดีตดึกดํา
บรรพ 2 ลูก เปนแนวผาหินสีชมพูรูปทรงสวยงามมีความยาวถึง 3 กิโลเมตร สรางความงดงาม
ของภูมิทัศนธรรมชาติ และภัยธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัยในป ค.ศ. 1969 เชนเดียวกันกับที่เกิด
ขึ้นกับทาเมอรซา ไดทําลายหมูบานเกาที่บานกอดวยอิฐฉาบโคลนไปสิ้น จึงตองไปตั้งถิ่นฐาน
ใหมไปสรางบานสีขาวกระจัดกระจายทามกลางเนินเขาสูงหนือหุบลึก  
จากนั้นนําคณะฯเดินทางกลับสูโรงแรมที่พักในเมืองโทเซอร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ ณ หองอาหารของโรงแรม Ras El Ain 
บาย นําคณะฯเดินทางสูเมืองดูซ (Douz) ระหวางทางคณะฯจะตื่นตามกับทัศนียภาพของทะเลเกลือ

ในทะเลทราย Chott El Jerid Salt Lake คําวา chott ภาษาตูนิเซียแปลวาทะเลสาบที่เหือด
แหงตลอดฤดูรอน แตบางยังคงมีนํ้าในฤดูหนาว Chott El Jerid มีบริเวณพื้นที่กวางขวางถึง 
5,000 ตารางกิโลเมตร เมื่อหลายพันปที่ผานมาบริเวณน้ีเคยเปนสวนหนึ่งของทะเลเมดิเตอรเร
เนียน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตรเปล่ียนเปนพื้นดินทําใหเกิดการตกผลึกเปนเกลือ
ฝงลึกลงใตพื้นผิว 
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แลวนําทานสูโรงแรมที่พักในเมืองดซู เมืองที่ไดสมญานามวาเปนประตูสูทะเลทรายซาฮารา 
ตั้งอยูตอนกลางของประเทศฯ เปนเมืองที่เสมือนเปน “ประตูสูซาฮารา” เปนโอเอซิสปาลม
ขนาดใหญริมทะเลทรายซาฮารา เปนสนทางทรานสซาฮาราของกองคาราวาน ใหทานทดลองขี่
อูฐชมทิวทัศน และสัมผัสบรรยากาศของทะเลทรายซาฮาราไดตามอัธยาศัย 

   
  หลังจากนั้น นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  พักท่ี HOTEL MOURADI DOUZ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน 
 
5) วันที่หาของการเดนิทาง  ดูซ – ทาเมอรเซ็ท - แมทมาทา – กาเบส - สแฟกซ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากคืนหองพักเรียบรอยแลว นําทานเดินทาง โดยนําทานแวะเก็บบันทึกภาพเมืองเกาทา
เมอรซา ที่ไดรับสมญานามวา Ghost Town ยังคงทิ้งซากสิ่งกอสรางแบบสถาปตยกรรมภูมิภาค
ซาฮาราดั้งเดิมยังคงเหลเหลือใหพบเห็นอยู หลังจากไดถูกนํ้าที่เกิดจากฝนที่ตกติดตอกันถึง 22 
วันไหลทวมทนสรางความเสียหายไปทั้งเมืองในป ค.ศ. 1969 ชาวเมืองจึงยายไปสรางเมืองใหม
ที่ทั้นสมัยดูหรูหราในบริเวณหางออกไปเพียง 1 กิโลเมตรทางฝง 

 
จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยังเมืองแมทมาทา (Matmata) ดาราแหงภาคใต เปนเมืองขนาด
เล็กท่ียังคงมีชาวเบอรเบอรอาศัยอยูบางสวนในถิ่นที่อยูอาศัยโครงสรางใตดินแบบดั้งเดิม 
(Troglodyte) โครงสรางดังกลาวคือการขุดหลุมขนาดใหญเปนปลองลึกลงไปในพื้นดินและหิน
ราว 5 – 10 เมตร จนเกิดเปนลานกวาง จากนั้นขุดเจาะตามแนวกําแพงปลองเปนโพรงถ้ําเพื่อใช
เปนหองพัก และหองตาง ๆโดยมีทางเดินแคบ ๆเช่ือมตอกัน มีบันไดทอดเพื่อลงไปสูลานบาน
หลุม และสามารถจัดเก็บไดเมื่อไมใชงาน นําคณะฯชมบานหลุมโทรโกลไดท ที่โดงดัง พรอม
กับเก็บบันทึกภาพโรงแรม Sidi Driss ซึ่งเปนสถานที่เปนฉากถายทําภาพยนตเรื่อง Star Wars 
มหากาพยทีโ่ดงดัง 

 
9



 

   
เมื่อสมควรแกเวลาแลว นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองกาเบส ซึ่งเปนเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ
ที่สุดของประเทศตูนิเซีย ตั้งอยูบนชายฝงของอาวกาเบส จึงดูเสมือนวาเปนโอเอซิสชายฝผั่ง
ทะเลเพียงแหงเดียวของประเทศฯ ซึ่งกอใหเกิดเปนเมืองที่มีทัศนียภาพที่แปลกตา อาทิเชน 
โรงงานอุตสาหกรรม โอเอซิสทะเลทราย และชายผั่ง 

    
นําทานแวะสํารวจการคาขายเครื่องเทศ ที่ตลาดเกาจารา ทานจะตื่นตา ตื่นใจ ไปกับสีสันฉูดฉาด
และกลิ่นอบอวลของบรรดาเครื่องเทศนานาชนิด 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม Oasis 
บาย หลังอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมอืงสแฟกซ เมืองทาชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่

สําคัญเมืองหนึ่งของตูนิเซีย ตั้งอยูหางจากเมืองหลวงตูนิสราว 270 กิโลเมตร เปนเมืองที่สราง
ขึ้นราวป ค.ศ. 849 บนซากปรักของเมืองโบราณ ทาปารรูา และ ธาเอเน โรงงานผลิตปุย
ฟอสเฟตสนับไดวาเปนฐานเศรษฐกิจสําคัญของเมืองฯ นอกน้ันยังมีรายไดจากการเกษตรกรรม
ซึ่งกอใหเกิดผลิตผลจําพวกน้ํามันมะกอก ผลมะกอก และถั่วชนิดตาง ๆ รวมไปถึงการประมง 
ซึ่งสแฟกซเปนสะพานปลา ทาเรือประมงแหงแรกของประเทศตูนิเซีย  

    
โดยท่ัวไปแลว ตูนิส เปนเมืองหลวงของประเทศ แต สแฟกซ ถือไดวาเปนเมืองรอง ในป ค.ศ. 
1980 สแฟกซไดรับการพิจารนาใหเปนเมืองหลวงทางเศรษฐกิจ แตก็เฉพาะในปดังกลาวเทานั้น 
นําทานเที่ยวชมยานเมืองเกา และตลาดปลา 

    
หลังจากนั้น นําทานสูโรงแรมที่พัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
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  พักท่ี HOTEL GOLDEN YASMIN LES OLIVIERS PALACE หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน 
 
6) วันที่หกของการเดนิทาง  สแฟกซ – เอล เจม – ฮมัมาเม็ต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เมื่อทุกอยางพรอมแลว นําทานเดินทางสูเมืองเอล เยม (El Jem) เปมเมืองเล็ก ๆทางตะวันออก
ของประเทศฯ เปนอดีตเมืองโรมัน ที่เปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดในทวีปอัฟริกาตอจากคารเธจ 
ซากปรักของอัฒจันทรโคลอสเซี่ยมร Amphitheatre ที่ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 230 – 238 หรือ
กลางศตวรรษที่ 3 เปนโคลอสเซี่ยมที่ใหญโตพอ ๆกับโคลอสเซี่ยมในกรุงโรม โดยมีความกวาง 
122 เมตร ยาว 148 เมตร สูง 35 เมตร สามารถจุผูชมไดถึง 35,000 คน ไดรับการประกาศให
เปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1979 ปจจุบันเสียงคําราม เสยีงรองของเหลาสัตว
ราย เสียงโหยหวนเจ็บปวดของเหลานักสู ถูกเปล่ียนเปนเสียงอันไพเราะตามตัวโนตของ
เสียงเพลงจากวงออรเคสตรา และโอเปราแสนเสนาะโสต ในงานดนตรีคลาสสิกทุกฤดูรอนที่ถูก
จัดขึ้นที่คอลอสเซี่ยมแหงน้ี ซึ่งคณะฯจะเขาชมโคลอสเซี่ยมแหงเอล เยมน้ี 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
บาย ออกเดินทางตอไปยัง เมืองฮัมมาเมต็ (Hammamet) รีสอรทตากอากาศและสถานที่ทองเที่ยว

ยอดฮิตติดอันดับตน ๆ เปนเมืองชายทะเลเมดิเตอรเรเนียนยอดนิยมของชาวตูนิเซีย ซึง่ไดเปรียบ
เปรยใหเปน Tunisian Saint Tropez เลยทีเดียว เวิ้งอาวฮัมมาเมต มีหาดทรายที่เหมาะแกการ
ลงเลนนํ้า หาดที่มีทรายละเอียด นํ้าทะเลเปนประกาย เรือปะมงสีสด ชางเปนภาพที่ชวนมองยิ่ง
นัก ฮัมมาเมตมีตนแจสมิน (jasmine) มีลักษณะคลายพุทธชาดและมะลิอยูทั่วไป ดังน้ันช่ือจึงถูก
นํามาใชเรียกเขตที่ตั้งรีสอรท และโรงแรมหรูหราสําหรับนักทองเที่ยววา แยสมิน ฮัมมาเม็ต 
(Yasmine Hammamet) อีกท้ังของที่ระลึกทําจากแจสมินสามารถพบเห็นได และฮัมมาเมตบัง
ไดรับเกียรติเปนเจาภาพการประชุมลูกเสือโลกในป ค.ศ. 2005 อีกดวย 

    
ใหทานไดมีโอกาสลองลิ้มชิมรสไวนของตูนิเซีย โดยเฉพาะไวนแดง Grand Patron Reserve 
จะมีรสชาติที่ลมุนมาก เมื่อสมควรแกเวลาแลว นําทานสูโรงแรมที่พัก 

  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟ ณ หองอาหารของโรงแรม 
  พักท่ี HOTEL GOLDEN YASMIN MEHARI หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน 
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7) วันที่เจ็ดของการเดนิทาง ฮัมมาเม็ต - นาบิล - ตนูิส - โดฮา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา คืนหองพักแลว นําทานเดินทางไปเยือนเมืองนาเบิล (Nabeul) ใหทานได
สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองเล็ก ๆแตมีเอกลักษณที่โดดเดน เปนเมืองทองเท่ียวสําคัญในแถบ
อาวฮัมมาเมต ซึ่งสามารถสังเกตุไดจากตัวแทนการทองเที่ยวและโรงแรมที่พักที่มีมากมายสอง
ฟากถนนในนาบูเอล ชายหาดของนาบูเอลก็มีความสวยงามยิ่ง ภายในตัวเมืองเต็มไปดวย
ชีวิตชีวา จัตุรัสกลางเมือง หรือเมดินาเต็มไปดวยรานคาเครื่องปนดินเผาสไตลเฉพาะของชาว
ตูนิเซีย ซึ่งทานจะสังเกตุเห็นอนุสาวรียเครื่องปนดินเผากลางถนนขณะที่จะผานเขาสูตัวเมือง 

    
ที่รานคาพืชพันธุทางการเกษตรในนาบิลน้ี ทานสามารถเลือกซื้ออินทผลัมของตูนีเซียที่มีอยูนับ
รอยสายพันธุ แตสายพันธุที่ถือไดวาดีที่สุดในโลกไดแก Deglet Noor หรือ Finger of Light 
เปนสายพันธุที่มีมากในอัลจีเรีย และตูนิเซีย  

   
จากนั้นนําทานโดยสารรถโคชสูบริเวณที่ตั้งของปอมปราการเกาแกของเมืองที่ตั้งอยูบนชายฝง
ดานตะวันตก เปนสิ่งกอสรางโบราณสถานคูบานคูเมืองฮัมมาเม็ต ซึ่งในอดีตใชเปนปราการ
ปองกันการรุกรานของศัตรู  

   
นําเดินเทาผานเสนทางแคบ ๆสูจัตุรสัเมดินา ใหทานไดเก็บบันทึกภาพนางเงือกรูปหลอสัมฤทธิ์
ในสไตลของตูนิเซีย โดยมีกําแพงและปอมปราการเปนฉากหลัง และเมื่อทานมองไปที่บริเวณ
รอบกาย ทานจะรูสึกตัววาไดอยูทามกลางแหลงชอปปงรายลอมไปดวย รานคา รานกาแฟ 
รานอาหาร แผง เพิงขายของพื้นเมือง งานหัตถกรรม ของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งจะฉุดรั้งความ
สนใจใหทานตองแวะชม อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินคา ไดตาม
อัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บาย หลังอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองหลวงตูนิส (Tunis) และเปนเมืองที่ใหญที่สุดของ

ประเทศตูนิเซีย ตั้งอยูบรเิวณอาวตูนิส ทะเลเมดิเตอรเรเนียน แลวนําทานชมพิพิธภัณฑบารโด 
(Bardo Museum) ที่อดีตเปนพระราชวังเกาของบีย (Bey) ช่ือในตําแหนงของผูครอบครองหรือ
ประมุขของรัฐในอดีต อาคารพระราชวังมีความสําคัญทางสถาปตยกรรมในศตวรรษที่ 13 แบบ
ดั้งเดิม และไดรับการบูรณะและขยับขยายมาโดยตลอด เปนสถานที่ซึ่งไดรวบรวมสิ่งละอันพันละ
นอยรองรอยในอดีตท่ีดูนาเลื่อมใส ทีถูกจัดแสดงเรียงตามวันและสถานที่แหลงกําเนิด สะทอนให
เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตรของชาวตูนิเซีย ตั้งแตสมัยยุคกอนประวัติศาสตร จนถึง
ยุคของพิวนิก ชาวนครคารเธจ สูยุคโรมัน และจากยุคโรมัน สูยุคของคริสเตียนไบเซนไทน จนถึง
ยุคอิสลาม เปนพิพิธภัณฑที่สามารถบงสะทอนใหเห็นถึงสภาวะของการใชชีวิตและความเปนอยู
ในยุคสมัยน้ัน ๆเปนอยางดี และเปนสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุจากยุคกอนประวัติศาสตร
เรื่อยมาจนถึงยุครวมสมัย อีกทั้งยังเปนสถานที่เก็บสะสมชิ้นงานประดับโมเสกที่ใหญที่สุด 
สมบูรณที่สุด และสวยงามที่สุดในโลกอีกดวย 

 
ตอจากนั้นนําทานชมเมดินา (Medina) ยานเมืองเกาตูนิส ที่ไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1979 ภายในมีอนุสาวรียราว 700 แหง มีพระราชวัง สุสาน มัสยิด 
โรงเรียนสอนศาสนา และนํ้าพุ ที่สรางขึ้นในยุคสมัยของ Almohad และ Hafsid มีโบราณสถาน
สําคัญ ๆ ไดแก The Great Mosque ซึ่งเปนทั้งมัสยิด มหาวิทยาลัย และหองสมุด มัสยดิอักหลา
บิด เอซ-ซิตัวนา (Aghlabid Ez-Zitouna Mosque) มัสยิดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 723 เพื่อ
เฉลิมฉลองเมืองหลวงใหม มีราชวงัดาร อัลบีย (Dar-al-Bey Palace) ที่งดงามดวย
สถาปตยกรรมและการตกแตงหลากหลายสไตลตามยุคและสมัยของการกอสรางและตกแตง  

   
ผูชายในเขตเมืองเกายังคงสวมชุดยาวกรอมเทาใสหมวกทรงกลมสีแดงเขม น่ังดูดมอระกูและจิบ
ชามินตหรือชาสะระแหน ไมก็กาแฟขน ๆรสเขม บริเวณที่ติดตลาดผูคนยังคงตอรองซื้อขาย
สินคาเชนเดียวกันกับที่ทํากันมานับรอย ๆ ป มีรานคาพรมทอมือ เครื่องทองเหลือง เครื่องหนัง 
เครื่องนุงหม ตลอดจนเคร่ืองหอม และเครื่องเทศ สงกล่ินฉุนเฉียว เสมือนไดยอนเวลาสูอดีตกาล 

   
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร La Goullette 
  หลังอาหารฯ นําทานเดินทางสูสนามบินคารเธจ อินเตอรเนชั่นแนล เมืองตูนิส 
21.30 น. ออกเดินทางจากตูนิส โดยเที่ยวบินที่ QR-553 
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8) วันที่แปดของการเดินทาง  โดฮา – สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ 
04.50 น. (เวลาทองถิ่นประเทศกาตาร) แวะเปลี่ยนเครืองบินที่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร 
08.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR-610 
18.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเขาประเทศตนูเิซีย 
 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ(ตามรายการฯ)ถึงประเทศไทย 
2. ใชเวลาในการดําเนินการ 15 วัน 

 
 
 
อัตราคาบรกิาร                       TOUR CODE : TN301401MZ 

 
กําหนดวันเดินทาง  19 - 26 ธันวาคม  2555 

 
ผูใหญพักหองเตียงคู 2 ทานตอหอง ทานละ 64,900 บาท 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักหองเตียงคู กับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 64,900 บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักหองเตียงคู กับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 62,900 บาท
พักหองเตียงเดี่ยว 1 ทานตอหอง ชําระเพิ่ม ทานละ 6,400 บาท
หมายเหตุ  *     อัตราคาเดินทางนี้ตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมต่ํากวา 40 ทาน 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหรือปรับราคาในกรณีจํานวนผูเดินทางต่ํากวากําหนด 
- รายการทัวรน้ีไมแจกกระเปา 

 
อัตราคาใชจายนี้รวม 

- คาตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบิน กาตารแอรเวย (QR) ไปและกลับระหวาง กรุงเทพฯ –โดฮา- ตูนิส –
โดฮา- กรุงเทพฯ ในชั้นประหยัด รวมคาภาษีสนามบิน, คาธรรมเนียมนํ้ามัน และคาประกันภัย(ในสวน
ของสายการบินฯ) 

- กระเปาเดินทางน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม/ทาน 
- คาวีซาหมูคณะฯเขาประเทศตูนิเซีย 
- คาโรงแรมที่พัก หองเตียงคู 2 ทาน/หอง หรือ หองเตียงเดี่ยว 1 ทาน/หอง ตามที่เลือก 
- คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบอุยูในรายการฯ 
- คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางการเดินทาง และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตาง ๆในประเทศตูนิเซีย 

ตามที่ระบุอยูในรายการฯ 
- เจาหนาที่บริษัทฯทําหนาที่หัวหนาทัวร ผูอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท  เง่ือนไขตามกรมธรรม 
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อัตรานี้ไมรวม 

- คาใชจายสวนตัว เชนคาโทรศัพทและ/หรือโทรสาร และ/หรืออินเตอรเน็ต คาซักรีด คาเครื่องดื่ม มินิบาร 
และคาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุในรายการฯ 

- คาระวางน้ําหนักกระเปาใบใหญ นํ้าหนักเกินกวา 20 ก.ก.  
- คาเครื่องดื่มและนํ้าดื่มที่สั่งเพิ่มระหวางอาหาร และระหวางการเดินทาง 
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จาย 3% และคาใชจายอื่น ๆที่ไมไดระบุไวในรายการฯ 
- ทิปคนขับรถขับเคล่ือน 4 ลอ 
- คาทิปตามธรรมเนียม US$ 30 สําหรับไกดทองถิ่นและคนขับรถ  
- ทิปหัวหนาทัวร วันละ US$ 3 ตอคนตอวัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพอใจของคณะผูเดินทาง 

 

การชําระเงิน  
1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจํางวดดแรกเปนจํานวนเงิน 10,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับ

การจองทัวร โดยชําระภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 

2. ชําระเงินมัดจํางวดที่สอง จํานวนเงิน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวร โดยชําระ

ภายในวันที่ 01 พฤศจิกายน  2555 

3. สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการของโปรแกรม/รายการในแตละวัน เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได โดย
จะคํานึงถึงผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 


	การชำระเงิน 

