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วนัแรกของการเดินทาง///กรุงเทพฯ-กาตาร์ 

06.00 คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 

เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน Qatar Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกดา้นสัมภาระ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารส าคญัของทุกท่านก่อนการเดินทาง 

08.35 เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways  เทีย่วบินที ่

QR831 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 7.35 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียงบนเคร่ืองบิน 

12.10     เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ จากนั้นน าท่านเดินทางเท่ียวชมรอบกรุงโดฮาก่อนท่ีจะเดินทาง

ต่อไปยงั ท่าเรือโดวห์ (Dhow Harbor) ท่าเรือเก่าแก่ของกรุงโดฮา สถานท่ีจอดเรือดั้งเดิม (เรือโดวห์) ของชาว

อาหรับท่ีเคยใชเ้ดินทางจากคาบสมุทรอาหรับไปยงัแอฟริกาตะวนัออก เยีย่มชม พพิธิภัณฑ์ศิลปะอสิลามโดฮา 

(Museum of Islamic Art) พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน ปีคริสตศ์กัราช 2008 ครอบคลุม

พื้นท่ี 45,000 ตารางเมตร มีท่ีตั้งอยูบ่นเกาะในคาบสมุทรเทียมใกลก้บัท่าเรือโดวห์ สถาปัตยกรรมของตวัอาคาร

ไดรั้บแรงบนัดาลใจมากจากศิลปะแบบอิสลามดั้งเดิมผสมผสานกบัรูปแบบเรขาคณิตมีทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น

หอศิลป์ โรงละคร ห้องสมุด หอ้งเรียน ห้องอาหาร และห้องส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาส าหรับชาว

มุสลิม นอกจากน้ีพิพิธภณัฑศิ์ลปะอิสลามโดฮายงัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมวตัถุโบราณ ผลงานศิลปะ โลหะ เซรา

มิก อญัมณี และส่ิงทอ ท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดในโลกและมีอายมุากกวา่ 1,400 ปี นบัตั้งแต่ช่วงคริสตศ์กัราชท่ี 7 

จนถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19  จากนั้นน าท่านแวะชม ตลาดทองค า หรือ โกลด์ซุก (Gold Souq) ตลาดคา้ขายทองค า 

อญัมณี และชุดเคร่ืองประดบั ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโดฮาติดกบัสถานีขนส่งและหา้งสรรพสินคา้อลั ฟาร์ดาน พลาซ่า 

จากนั้นเดินทางต่อไปยงั ตลาดวาคีฟ หรือ ซุกวาคีฟ (Souq Waqif) ตลาดเก่าแก่ท่ีตั้งอยูภ่ายในอาคารท่ีมีตึกสูง

ทรงเกลียวคลา้ยกบัขดหอย แบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนกาตาร่ี และโซนฟิลิปิโน่ ซ่ึงแบ่งโซนตามความหนาแน่น

ของประชากรชาวการ์ตาและชาวฟิลิปปินส์ท่ีมาท าการคา้ขายท่ีตลาดแห่งน้ี ภายในตลาดจะมีร้านคา้จ านวนมาก

ท่ีขายทั้งอาหาร เคร่ืองเทศ เคร่ืองด่ืม (ไม่มีแอลกอฮอล)์ ยาสูบ ของท่ีระลึก น ้าหอม และสัตวเ์ล้ียง เป็นตน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัทีโ่ดฮา โรงแรม Millennium Hotel Doha หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว 

วนัทีส่องของการเดินทาง///โดฮา - แอลเจียร์ - อนุสาวรีย์แห่งการเสียสละ - มัสยดิเก่าแก่เอล ดีเจดดิด - จัตุรัส

กลางเมือง - แกรนเด้ โพสเต้ - สวนพฤกษาศาสตร์เอล แฮมม่า – พพิธิภัณฑ์ศิลปะและวฒันธรรมแอลจีเรีย 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมแบบกล่อง 



07.20 เดินทางออกจาก โดฮา มุ่งหน้าสู่ แอลเจียร์ (Algiers) โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่วบินที ่

QR1379 (ใช้เวลาในการเดินทาง 8 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง รับประทานอาหารเท่ียงบนเคร่ืองบิน 

13.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเอารี บูมเมอเดียน (Houari Boumediene Airport) เมืองแอลเจียร์ ประเทศ

แอลจีเรีย หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางไปยงัใจกลางเมือง 

แอลเจียร์ (Algiers) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศแอลจีเรีย ตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของอ่าวในทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน ช่ือของเมืองมาจากค าในภาษาอาหรับท่ีแปลวา่เกาะซ่ึงหมายถึง 4 เกาะท่ีตั้งอยูน่อกชายฝ่ังของ

เมืองและกลายเป็นส่วนหน่ึงของแผน่ดินใหญ่ในปัจจุบนั น าท่านเยีย่มชม อนุสาวรีย์แห่งการเสียสละ 

(Monument of the Martyrs) สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารแอลจีเรียท่ีสละชีวติใน

สงครามกูอิ้สรภาพ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองแอลเจียร์ และเปิดตวัในปีคริสตศ์กัราช 1982 ในวนัครบรอบการเป็นอิสระ

ของประเทศแอลจีเรีย ลกัษณะของอนุสาวรียน้ี์จะประกอบไปดว้ยใบปาลม์ 3 ใบประกบกนัในแนวตั้ง และท่ี

ขอบของแต่ละใบจะมีทหารยืนเฝ้าอยู ่จากนั้นเยีย่มชม มัสยิดเก่าแก่เอล ดีเจดดิด (El Djedid Mosque) สร้างข้ึน

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 17  โดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งสไตลฝ์ร่ังเศสและสไตลด์ั้งเดิม เยีย่ม

ชม จตุัรัสกลางเมือง (Place Emir Abdelkader) อนัเป็นสถานท่ีตั้งของอนุสาวรียเ์ชิดชูเกียรติของนายพลชาว

ฝร่ังเศสนามวา่ Emir-Abdelkader จากนั้นน าท่านเยีย่มชม แกรนเด ้โพสเต ้(neo-Moorish Grande Poste) อาคาร

ส านกังานไปรษณียห์ลกัของเมืองแอลเจียร์ สร้างข้ึนในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 โดยใชส้ถาปัตยกรรมสไตล์

ฝร่ังเศส น าท่านเดินทางต่อไปยงั สวนพฤกษาศาสตร์เอล แฮมม่า (El-Hamma Garden) เปิดใหบ้ริการในปี

คริสตศ์กัราช 1832 เป็นสถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงพนัธ์ุไมด้อกนานาชนิดครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณ 580,000 

ตารางเมตร จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑศิ์ลปะและวฒันธรรมแอลจีเรีย (Algeria Museum of Popular Arts 

and Traditions) เพื่อท าความรู้จกักบัประเทศน้ีในแง่มุมต่าง ๆทั้งดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม สังคมและ

ความเป็นอยูข่องประชากรภายในประเทศ เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางไปยงัโรงแรมท่ีพกัเพื่อท า

การเช็คอิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่แอลเจียร์ โรงแรม Grand Hotel Mercure Alger Aeroport หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 

วนัทีส่ามของการเดินทาง///แอลเจียร์-กงส์ตองติน-ทมิกตั-กงส์ตองติน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

07.20 เดินทางออกจาก แอลเจียร์ มุ่งหนา้สู่ กงส์ตองติน (Constantine) โดยสายการบิน Air Algerie เท่ียวบินท่ี 



AH6190 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.05 ชัว่โมง) 

08.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโมฮาเมด บูดิอาฟ (Mohamed Boudiaf International Airport) เมือง

กงส์ตองติน ประเทศแอลจีเรีย หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแลว้ น าท่านเดิน

ทางผา่นเมืองกงส์ตองติน (Constantine) ไปยงั ทมิกตั (Timgad) ตั้งอยูบ่ริเวณทางตอนเหนือของเทือกเขาออร์

เร็ส (Aurès mountains) ห่างจากเมืองกงส์ตองติน 110 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีตั้งของเมืองโบราณภายใตก้าร

ปกครองของจกัรพรรดิไตรดานุส แห่งจกัรวรรด์ิทราจนั (Emperor Trajan) ผูด้  ารงต าแหน่งจกัรพรรดิโรมนัช่วงปี

คริสตศ์กัราช 98 จนถึงปีคริสตศ์กัราช 117 ถูกสร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 100 โดยช่ือเต็มของเมืองคือ Colonia 

Marciana Ulpia Traiana Thamugadi ผงัเมืองสร้างตามแบบฉบบัของโรมนั เส้นทางหลกัของเมืองถูกปูดว้ยแผน่

หินปูนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดใหญ่ อาคารสร้างข้ึนจากหิน บางส่วนของพื้นท่ีแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นค่ายทหารของ 

Augustan Legion III และเป็นศูนยก์ลางการปกครองของโรมนัในขณะนั้น ปัจจุบนัเมืองโบราณทิมกตัไดรั้บการ

คดัเลือกจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก (World Heritage Site) ในปีคริสตศ์กัราช 1982 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่าน เดินส ารวจเมืองโบราณทมิกตั เยีย่มชมสถานท่ีท่ีเป็นห้องสมุด ศาสนสถาน อฒัจนัทร์ และมหา

วหิารของจกัรวรรด์ิทราจนั เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมือง กงส์ตองติน (Constantine) 

เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ รองจากกรุงแอลเจียร์และเมืองออราน ตั้งอยูท่างทิศเหนือ-

ตะวนัออกของประเทศแอลจีเรีย อยูห่่างจากกรุงแอลเจียร์ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตร้าว 320 กิโลเมตร สร้าง

ข้ึนโดยชาวอาหรับมีลกัษณะเป็นเมืองป้อมปราการบนโขดหินสูงกวา่ 240 เมตร เหนือหุบเขาล าน ้าเบ้ืองล่าง มี

ก าแพงและประตูเมืองสร้างในสมยักลาง รวมทั้งซากเมืองโรมนัในบริเวณใกลเ้คียง กงส์ตองตินเคยเป็นเมือง

หลวงของราชวงศนู์มิเดียเม่ือประมาณ 2 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ต่อมาจกัรพรรดิคอนสแตนติน มหาราชจกัรพรรดิ

ของโรมนัไดบู้รณะข้ึนใหม่ในปีคริสตศ์กัราช 313 ต่อมาฝร่ังเศสยดึครองไวใ้นปีคริสตศ์กัราช 1837 น าท่านเยีย่ม

ชมรอบเมืองกงส์ตองติน เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางไปยงัโรงแรมท่ีพกัเพื่อท าการเช็คอิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่กงส์ตองติน โรงแรม Hotel Cirta หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง///กงส์ตองติน-เมืองโบราณดีเจมิลา-เมืองเซตีฟ-พพิธิภัณฑ์ประจ าเมืองเซตีฟ -แอลเจียร์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เมืองโบราณดีเจมิลา (Djémila) มีพื้นท่ีตั้งอยูใ่นหมู่บา้นขนาดเล็กบริเวณภูเขา

ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองแอลเจียร์ ครอบคลุมพื้นท่ีภายในเขตการปกครองบางส่วนของเมือง 



Constantinois และเมือง Petite Kabylie สถาปัตยกรรมท่ีพบในการก่อสร้างเมืองโบราณแห่งน้ีเป็นแบบ Berbero-

Roman ซ่ึงจะพบสถาปัตยกรรมรูปแบบน้ีในเฉพาะภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือเท่านั้น ดีเจมิลาไดรั้บการคดัเลือก

จากองคก์รยเูนสโก (UNESCO) ใหเ้ป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ในปีคริสตศ์กัราช 1982 น าท่านเยีย่ม

ชมลานกลางแจง้, ศาสนสถาน, มหาวหิาร, ซุม้ประตู, พิพิธภณัฑโ์มเสค และตลาดโรมนัท่ีไดรั้บการอนุรักษเ์ป็น

อยา่งดี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองแอลเจียร์ ระหวา่งทางน าท่านแวะ เมืองเซตีฟ (Setif) เดิมเป็นเมืองเก่าแก่ท่ี

อยูภ่ายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิโรมนั ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศแอลจีเรีย 

เน่ืองจากเป็นเมืองหลวงทางการคา้ในภูมิภาคตะวนัออกของประเทศ น าท่านเยีย่มชม พพิธิภัณฑ์ประจ าเมืองเซ

ตีฟ (Setif Museum) สถานท่ีเก็บรวบรวมและจดัแสดงผลงานเก่ียวกบัโมเสกแห่งหน่ึงท่ีดีท่ีสุดในโลก  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่แอลเจียร์ โรงแรม Hotel Albert หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้าของการเดินทาง///แอลเจียร์ - ป้อมปราการแห่งแอลเจียร์ - สุสานหลวงแห่งมอเรทาเนีย - พพิธิภัณฑ์

โบราณคดีแห่งเชอร์เชลล์ - เมืองโบราณทปิาซ่า – แอลเจียร์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัพื้นท่ีทางตอนใตข้องแอลเจียร์ติดกบัทะเลเมอดิเตอร์เรเนียน เพื่อเยีย่มชม ป้อม

ปราการแห่งแอลเจียร์ (Casbah of Algiers) ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังของทะเลเมอดิเตอร์เรเนียน สร้างข้ึน

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 จนถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ลอ้มรอบเมืองและพระราชวงัเก่าแก่สไตลอ์อตโตมนั ไดรั้บ

การคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ในปีคริสตศ์กัราช 1992 

เยีย่มชม Tombeau de la Chrétienne หรือ สุสานหลวงแห่งมอเรทาเนีย (Mausoleum of Mauritania) สถานท่ี

ฝังพระศพของกษตัริย ์Berber Juba II ราชินี Cleopatra Selene II และสมาชิกของราชวงศแ์ห่งจกัรวรรดิมอเรทา

เนีย ปัจจุบนัสุสานหลวงแห่งน้ีไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์รยเูนสโก (UNESCO) ใหเ้ป็นมรดกโลก (World 

Heritage Site) ในปีคริสตศ์กัราช 2001 เป็นกรณีเร่งด่วน เน่ืองจากสุสานดงักล่าวอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรมและอยู่

ในภาวะท่ีตอ้งไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นกรณีพิเศษ จากนั้นเยีย่มชม พิพิธภณัฑโ์บราณคดีแห่งเชอร์เชลล ์

(Archaeological Museum of Cherchell) สถานท่ีเก็บรวบรวมและจดัแสดงผลงานประติมากรรมหินอ่อน 

ช้ินส่วนโบราณวตัถุ  ภาพโมเสก ในยคุกรีกโรมนั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางไปยงั เมืองโบราณทปิาซ่า (Tipasa) หน่ึงในเมืองเก่าแก่ของอาณาจกัร

โรมนั ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีตอนกลางของประเทศแอลจีเรีย ไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์รยเูนสโก (UNESCO) ให้เป็น

มรดกโลก (World Heritage Site) ในปีคริสตศ์กัราช 2002 ปัจจุบนัหลงเหลือเพียงแต่ซากปรักหกัพงัของมหา

วหิาร สุสาน โรงอาบน ้า โรงละคร อฒัจนัทร์ และท่าเรือโบราณ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัไปยงัโรงแรมท่ีพกั 

ณ เมืองแอลเจียร์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่แอลเจียร์ โรงแรม Grand Hotel Mercure Alger Aeroport หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 

วนัที่หกของการเดินทาง///แอลเจียร์-ออราน-ป้อมปราการเมืองออราน-พระราชวงัริมชายหาด-มัสยดิใหญ่เมือง

ออราน 

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

07.00 เดินทางออกจาก แอลเจียร์ มุ่งหนา้สู่ ออราน (Oran) โดยสายการบิน Air Algerie เท่ียวบินท่ี AH6180 

(ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.15 ชัว่โมง) 

08.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานออราน เอส เซเนีย (Oran Es Sénia Airport) เมืองโอราน ประเทศแอลจีเรีย น า

ท่านเดินทางไปยงัใจกลางเมือง ออราน (Oran) เมืองท่ีใหญ่สุดเป็นอนัดบั 2 ของแอลจีเรีย ตั้งอยูท่างชายฝ่ัง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของแอลจีเรีย ช่ือของเมืองมาจากค าวา่ Wahran (ภาษาของชนเผา่อิสระ Berber) มีความหมาย

วา่สิงโตสองตวั อนัเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองออรานในปัจจุบนั น าท่านเยีย่มชม ป้อมปราการเก่าแก่ประจ าเมือง

ออราน สร้างข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 โดยสุลต่านเอโบห์ เฮสเซน แห่งราชวงศม์ารีนิด (Merinid Sultan 

Abou Hassan) จากนั้นน าท่านเยีย่มชมสถานทีท่่องเทีย่วที่ถือได้ช่ือว่าเป็นเสน่ห์ของเมืองออราน ไดแ้ก่ โรง

ภาพยนตร์สถาปัตยกรรมโคโลเนียล (Colonial Theater), ท่ีราบสูง Murdjadjou ซ่ึงสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์

ของท่าเรือเมืองออราน และท่าเรือเก่าแก่ยคุโรมนั Mers El Kebir  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั พระราชวงัริมชายหาด (Bey’s Palace) สร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 1340 โดย

สุลต่านเอโบห์ เฮสเซน แห่งราชวงศม์ารีนิด (Merinid Sultan Abou Hassan) และไดรั้บการบูรณะเพิ่มเติมเร่ือยมา

จากประเทศท่ีเขา้มายดึครองเมืองออราน ไดแ้ก่ สเปน (ปีคริสตศ์กัราช 1509) ออตโตมนั (ปีคริสตศ์กัราช 1700) 

และฝร่ังเศสในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเยีย่มชม มัสยิดใหญ่ประจ าเมืองออราน 

น าท่านเยีย่มชม ท่าเรือซานตาครูซ (Santa Cruz Fort) และเดินชมผลงานประติมากรรมตามแบบฉบบัโค

โลเนียลบริเวณใจกลางเมือง  ก่อนเดินทางไปยงัโรงแรมท่ีพกัเพื่อท าการเช็คอิน 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่ออราน โรงแรม Hotel Royal หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง///ออราน-ตแลมแซน-มัสยดิ Sidi Bel Hassan-ซากโบราณสถานแมนซัวร์ราห์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมือง ตแลมแซน (Tlemcen) (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 2.30 

ช่ัวโมง) เม่ือเดินทางถึงเมือมตแลมแซน เมืองทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศแอลจีเรีย เคยเป็นเมืองหลวง

ของราชอาณาจกัรเบอร์เบอร์ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นศูนยก์ลางการคา้และวฒันธรรมสมยัมวัร์ ตกอยูใ่ตก้าร

ปกครองของอาณาจกัรออตโตมนัในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 เป็นของฝร่ังเศสเม่ือปีคริสตศ์กัราช 1842 และในปี

คริสตศ์กัราช 2011 เป็นตน้มาตแลมแซนไดเ้ป็นเมืองศูนยก์ลางทางวฒันธรรมของผูน้บัถือศาสนาอิสลาม น าท่าน

เยีย่มชม มัสยดิ Sidi Bel Hassan หน่ึงในมสัยดิท่ีสวยท่ีสุดในแอฟริกาเหนือ ก่อสร้างในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 

โดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าท่านเยีย่มชม ซากโบราณสถานแมนซัวร์ราห์ (Ruins of Mansourah) ก่อสร้างในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 

13 เป็นสถานท่ีตั้งของมสัยดิท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองตแลมแซนและเป็นสถานท่ีฝังศพของผูน้ าศาสนา

อิสลามนามวา่ Sidi Boumediene เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางไปยงัโรงแรมท่ีพกั ณ เมืองออราน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัที ่ออราน โรงแรม Hotel Royal หรือเทียบเท่า 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง///ออราน-แอลเจียร์-ตูนิส  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.35 ออกเดินทางสู่แอลเจียร์โดยสายการบิน Air Algerie เทีย่วบินที ่AH6109  

11.50   เดินทางถึงเมืองแอลเจียร์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

17.10    เดินทางต่อไปยงัตูนิส โดยสายการบิน Nouvelair เทีย่วบินที ่TU131 (ใช้เวลาบิน1.20ชม.) 

18.30 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ นคาร์เธจ เมืองตูนิส ประเทศตูนิเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พกัทีตู่นิส Novotel Torino Corso Giulio Cesare หรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว 



วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง/// เมืองตูนิส-ทริโปลี 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม พพิธิภัณฑ์บาร์โด (Bardo Museum) สถานท่ีซ่ึงรวบรวมร่องรอยในอดีตทั้งหมดของตูนีเซีย ซ่ึงเคย

เป็นพระราชวงัเก่าของเจา้ผูค้รองตูนิสในยคุฮุสเซ็น (ศตวรรษท่ี 18-19) ซ่ึงเก็บประวติัศาสตร์อารยธรรมโลก

ไวต้ง้แต่หนา้แรก โดยเนน้ท่ียุคโรมนั รุ่งเรืองตน้คริสกาล ผา่นยคุคริสเตียนแห่งไบแซนไทน์ ต่อเน่ืองถึงยคุ

อิสลามในราวศตวรรษท่ี 13 เป็นตน้มา ส่ิงท่ีน่าสนใจเห็นจะเป็นโมเสกประดบัพื้นประดบัผนงัท่ีจ  าลองมาจาก

บา้นคหบดีเก่าซ่ึงขดุคน้มาไดจ้ากทัว่ประเทศ มีความงามอลงัการถูกช่ืนชมวา่สวยงามกวา่ พิพิธภณัฑซ่ึ์งแสดง

ศิลปวฒันธรรมของโรมนัไหนๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายปักด้ินเงินทองแบบอาหรับและเคร่ืองเงินซ่ึง

สวยงามมาก พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น พิฑิธภณัฑท่ี์แสดงโมเสกท่ีดีท่ีสุด สมบูรณ์ท่ีสุด และ

สวยงามท่ีสุดในโลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ชมเมืองเก่าตูนิส (Medina of Tunis) ชมภาพยอ้นกาลเวลา สู่เขตซ่ึงผูค้นยงัสวมชุดยาวกรอมเทา้ใส่หมวกทรง

กลมสีแดงเขม้ นัง่ดูดมอระกู่ จิบชาสะระแหน่หรือกาแฟขน้เล่ืองช่ือ ผูค้นเจรจาซ้ือขาย สินคา้เฉกเดียวกบัท่ีบรรพ

บุรุษชาวอาหรับเคยท ามานบัร้อยปี ไม่วา่จะเป็นพรมทอมือ เคร่ือง ทองเหลือง เคร่ืองหนงั เส้ือผา้ จนถึงน ้าหอม 

และเคร่ืองเทศกล่ินฉุนในเมดิน่า เสมือนกบัท่านเดินยอ้นสู่กาลเวลา เพลิดเพลินเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตาม

อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในสนามบิน 

19.15    เดินทางต่อไปยงัทริโปล ีโดยสายการบิน Libyan Airlines เท่ียวบินท่ี 305 (ใชเ้วลาบิน1.15ชม.) 

21.30    เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ Tripoli (TIP)ทริโปล ีประเทศลเิบีย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที ่ทริโปลี  Victoria Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง///ทริโปลี-ซาบราทา - วิหารเทพเจ้าซุส - โรงละครสถาปัตยกรรมโคโลเนียลยุค

คริสต์ศตวรรษที ่2 พพิธิภัณฑ์แห่งซาบราทา - สุสานของเบส - โบสถ์โมเสกเก่าแก่ – ทริโปลี 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เมืองซาบราทา (Sabratha) หน่ึงในสามของเมืองโรมนัเก่าแก่ เดิมเป็นเมืองหลวง

ของกรุงตริโปลีในช่วงปีคริสตศ์กัราช 2001 จนถึงปีคริสตศ์กัราช 2007 และเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่เบอร์

เบอร์ (Berber) หน่ึงในชนเผา่โบราณของประเทศลิเบีย ก่อนจะกลายเป็นพื้นท่ีคา้ขายสินคา้ของชาวฟินีเซียน 

(Phoenicians) ในเวลาต่อมา ปัจจุบนัซาบราทาไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์รยเูนสโก (UNESCO) ใหเ้ป็นเมือง



มรดกโลกในปีคริสตศ์กัราช 1982 น าท่านแวะชม วิหารเทพเจ้าซุส (Temple of Antoninus and Zeus) และ โรง

ละครสถาปัตยกรรมโคโลเนียลยุคคริสต์ศตวรรษที ่2 (The 2nd century Colonnaded Theatre) จากน้ันแวะชม 

พพิธิภัณฑ์แห่งซาบราทา (Sabratha Classic Museum) เปิดท าการในปีคริสตศ์กัราช 1932 ก่อสร้างอาคารโดย

ใชส้ถาปัตยกรรมแบบโรมนัดั้งเดิม จดัแสดงรูปปูนป้ันของเทพเจา้โรมนั ช้ินส่วนของผลงานจิตรกรรม และคอล

เลกชัน่กระเบ้ืองโมเสก เป็นตน้ แวะชม สุสานของเบส (The Mausoleum of Bes) และ โบสถ์โมเสกเก่าแก่ 

(Sabratha Church with its unique mosaics)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางกลบัไปยงักรุงทริโปลิ น าท่านเดินทางไปยงัใจกลางกรุงตริโปล ี

(Tripoli) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของประเทศลิเบีย ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 

บริเวณขอบของทะเลทรายติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงท าใหมี้ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน คือ อากาศร้อน 

ฤดูร้อนแลง้ ฤดูหนาวฝนตก ตริโปลีก่อตั้งข้ึนเม่ือ 700 ปีก่อนคริสตกาล เดิมมีช่ือวา่ เมืองเอีย ปัจจุบนัตริโปลีเป็น

เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ มีท่าเรือขนาดใหญ่ และเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัแห่งลิเบีย น าท่านแวะชมสถานท่ี

ท่องเท่ียวส าคญัประจ ากรุงตริโปลิ ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑป์ราสาทแดง (The Red Castle Museum / Assaraya 

Alhamra Museum) เป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติท่ีเปิดท าการในปีคริสตศ์กัราช 1919 จดัแสดงนิทรรศการและวตัถุ

ทางประวติัศาสตร์ อาทิ ซากดึกด าบรรพ ์หลกัฐานเก่ียวกบัชนเผา่โบราณและประเพณีของชาวลิเบีย 

สถาปัตยกรรมอิสลาม ประวติัศาสตร์ของประเทศลิเบีย แวะชม ประตูชัยแห่งมาร์คัส ออเรลอิุส (The Arch of 

Marcus Aurelius) เป็นประตูชยัท่ีสร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัและใชหิ้นอ่อนในการก่อสร้างทั้งหมด 

คาดวา่สร้างข้ึนในปีคริสตศ์กัราช 165 เดิมบริเวณทั้งสองดา้นของซุม้ประตูประดบัตกแต่งดว้ยเทวรูปของเทพอ

พอลโล และเทพมิเนอร์วา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พกัที ่ทริโปลี  Victoria Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีสิ่บเอด็ของการเดินทาง///ทริโปล-ีเลปติส แมกน่า-ทริโปล ี

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เลปติส แมกน่า (Leptis Magna) เมืองการคา้ซ่ึงอยูห่่างออกไปทางทิศตะวนัออก 

130 กิโลเมตร จากกรุงตริโปลี เมืองท่ีถูกขนานนามวา่ เป็นอาณาจกัรโรมนัท่ีมีช่ือเสียงและงดงามมากท่ีสุดใน

แอฟริกา และอาจเปรียบไดว้า่เลปติส แมกน่า เป็นกรุงโรมแห่งท่ีสอง น าท่านแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั

ประจ าเมืองเลปติส แมกน่า ไดแ้ก่ ประตูชัยแห่งเซปติมิอุส เซเวอรุส (Arch of Septimius Severus) สร้างข้ึนใน



ปีคริสตศ์กัราช 203 โดยใชส้ถาปัตยกรรมโรมนั ไดรั้บการคดัเลือกจากองคก์รยเูนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดก

โลกในปีคริสตศ์กัราช 1982 แวะชม อฒัจรรยแ์ห่งเลปติส แมกน่า (The Hippodrome), โรงอาบน ้า (The 

Hadrianic Baths), โรงอุปรากร (Amphitheatre), มหาวิหาร (Basilica), วหิารแห่งเทพเฮอคิวลิสและโรมา 

(Temples of Hercules and Roma) และ พพิธิภัณฑ์แห่งเลปติส แมกน่า (Museum of Leptis Magna) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางกลบัไปยงักรุงทริโปลิ จากนั้นแวะชม ยา่นเมืองเก่าของตริโปล ี

(Medina) สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ของลิเบียท่ีประกอบไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ท่ีไดรั้บการอนุรักษเ์ป็น

อยา่งดี นอกจากน้ียงัเป็นศูนยร์วมของร้านคา้ต่าง ๆ จากทุกภูมิภาคในลิเบีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พกัที ่ทริโปลี  Victoria Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีสิ่บสองของการเดินทาง/// ทริโปลี-ตูนิส 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

09.00     เดินทางไปยังตูนิส โดยสายการบิน Libyan Airlines s เที่ยวบินที ่302 (ใช้เวลาบิน1.15ชม.) 

09.15     เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ นคาร์เธจ เมืองตูนิส ประเทศตูนิเซีย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์เธจ (CARTHAGE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เมืองซ่ึงเคย

เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในอดีต เป็นเมืองใหญ่และทรงอิทธิพลท่ีสุดเมืองหน่ึงในยคุโรมนั กระทัง่สงครามพิวนิกท า

ใหค้าร์เธจเร่ิมเส่ือมถอยจนกระทัง่พา่ยแพต่้อฮนันิบาล และถึงแก่กาลสลายไปเม่ือถูกพวกอาหรับยดึครองในปี 

ค.ศ.695 เมืองคาร์เธจได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1979 และไดมี้การระดม

นกัโบราณคดีจากหลายชาติมาช่วยบูรณะเมือง ครอบคลุมพื้นท่ีเมืองพิวนิกและเมืองโรมนัโบราณ น าท่านชม 

โรงอาบน า้โรมันแอนโทนิน (Antonine Thermal Bath) ซ่ึงจดัไดว้า่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอาณาจกัรโรมนัซ่ึงมี

ความยาวประมาณ 47 เมตรและความสูงประมาณ 15 เมตร จากนั้นน าท่านชม เมืองซิดิ บูร์ ไซด์ (Sidi Bou Said) 

เมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองซิดิบูร์ไซดแ์ห่งน้ีไดรั้บสมญานามวา่เป็น เมืองท่ีโรแมนติก

ท่ีสุดในประเทศตูนีเซีย เพราะไม่เพียงแต่ท าเลท่ีตั้งติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่ิงปลูกสร้างยงัไดรั้บอิทธิพลและ

อารยธรรมแบบแขกมวัร์ เช่นบา้นหรือรีสอร์ทริมทะเล จะทาตวับา้นดว้ยสีขาวตดักบัประตูและหนา้ต่างสีฟ้า 

ชวนน่าพกัผอ่น เมืองสีขาวประตูสีฟ้า เมืองแห่งแกลเลอร่ี ศูนยร์วมงานศิลปะของศิลปินช่ือดงัในอดีต เมืองซิดิ 

บูร์ ไซด ์(Sidi Bou Said) เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัดว้ยความงามของ เม่ือ 80 ปีท่ีแลว้ กลุ่มศิลปินอาวองต ์การด ์

ของ ฝร่ังเศสอยา่ง ชิโมน เดอ โบวร์, องัเดร กีด, ชอง ปอล ซาตร์ และจิตรกรชาวสวสิคนส าคญั พอล คลี ได้



เดินทางมาเยือนท่ีน่ี  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นสมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน 

16.00 ออกเดินทางสู่โดฮาโดยสายการบิน Qatar Airways  เทีย่วบินที ่QR1400 (ใชเ้วลาในการบิน 5.50

ชัว่โมง) 

23.50 เดินทางถึงสนามบินโดฮาแวะเปล่ียนเคร่ืองเป็นเวลา 1.50 ชม. 

วนัทีสิ่บสามของการเดินทาง///กาตาร์-กรุงเทพฯ 

01.40  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Qatar Airways  เทีย่วบินที ่QR834 (ใชเ้วลาบิน7ชัว่โมง) 

12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและประทบัใจยิง่ 

.................................................................................................................................................................................

อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่หรือเด็ก1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่1 ท่าน 159,000 

ในกรณต้ีองการพกัห้องเดี่ยวเพิม่ท่านละ 19,000 

เด็กต ่ากว่า12 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผู้ใหญ่อกี2 ท่าน) 159,000 


