
 

 

    
 

 



 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

23 – 30 พฤศจกิายน 2561 76,900.- 
22 – 29 ธนัวาคม 2561 76,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ ดไูบ BKK - DXB EK 375 09.30 - 13.15  
วนัท่ี 1 ดไูบ เบรุต DXB - BEY EK 953 15.10 – 17.40 

วนัท่ี 7 เบรุต ดไูบ BEY - DXB EK 954 19.25 – 01.15 (+1) 
วนัท่ี 8 ดไูบ กรุงเทพฯ DXB - BKK EK 384 03.05 - 12.05  

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ดไูบ – เบรุต 

06.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T
เคาน์เตอรส์ายการบิน เอมิเรตส ์ แอรไ์ลน์ (EK) ประตทูางเขา้ท่ี 9 โดยมีเจา้หน้าท่ี
ของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบิน EK 375  (รบัประทาน
อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดูไบ  รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน อิสระใหท่้านพักผ่อน

และ ช๊อปป้ิงสินคา้ใน Duty Free ตามอธัยาศยั  
รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเบรุต ประเทศเลบานอน โดยเท่ียวบินท่ี EK 953 (รบัประทาน
อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเบรุต ประเทศเลบานอน น าท่านผ่านพิธีตรวจเอกสารคน

เขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  
พกัท่ี GEMS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 
วนัท่ี 2 เบรุต – ไทร ์– ไซดอน – ไบเทดดีน – เบรุต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทร ์(Tyre)  เมืองท่าส าคญัของชาวฟีนีเซียน เร่ิมมีการ
ตั้งรกรากของประชากรเม่ือราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล เมืองไทร ์นักประวติัศาสตร์

ชาวกรีกท่ีมี ช่ือว่า เฮโรโดตัส (Herodotus) ซ่ึงได้รับสมญานามว่า “บิดาแห่ง
ประวัติศาสตร์” เป็นผู้บันทึกเอาไวว้่า เมืองไทร์ก่อตั้งขึ้ นเม่ือราว 2,750 ปีก่อน
คริสตกาล ในอดีตเมืองน้ีเคยถูกอเล็กซานเดอร์มหาราช (กรีก) บุกเขา้ยึดครอง 
ต่อมาไดร้บัเอกราชและกลายเป็นจงัหวดัหน่ึงของโรมนั ปัจจุบนั เมืองไทรเ์ป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของประเทศ เน่ืองจากมีโบราณสถานและสถานท่ีส าคัญทาง

ประวติัศาสตรม์ากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรมันฮิปโปโดรม” ท่ีไดร้ับการจด

 



 

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1979 

 จากน้ัน ออกเดินทางสู่ เมืองไซดอน (Sidon) เมืองท่าอีกแห่งของฟีนีเซียน ซ่ึงมี

ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 3 รองจากบิบลอส และ ไทร ์ 
 

 

น าท่านชม ดา้นนอก ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle) สรา้งโดยนักรบครเูสด ใน
ปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เช่ือมกับแผ่นดินใหญ่ ดว้ย

การท าสะพานหิน จุดประสงคเ์พ่ือเป็นป้อมปราการป้องกนัเมือง บนป้อมแห่งน้ีเคยมี

หอคอยอยู ่2 หอ และถูกพวกมมัลุค ท าลายเม่ือยึดเมืองไทรไ์ด ้เพ่ือมิใหพ้วกครเูสด

กลบัมาใชง้านไดอี้ก 

 

 

น าท่านชม ข่าน เอล ฟราน (Khan al-Franj) บริเวณท่ีเคยเป็นท่ีพักของกอง

คาราวานมาก่อน เน่ืองจาก เมืองไซดอนเป็นเมืองสุดทา้ยบนเสน้ทางสายไหมก่อนท่ี

จะลงทะเลไปยงักรุงโรม เป็นตัวอย่างท่ีดีของท่ีพักกลางทะเลทราย ความยาวกว่า 

5,000 ไมล ์บนเสน้ทางสายไหม ปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะและไดก้ลายเป็นศูนยก์ลาง

วฒันธรรมไซดอน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร  

 

น าท่านชม พระราชวังไบเทดดีน (Beited-Dine) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นโดยเจา้ชายอาหรบั 

นามวา่ Bashir Shihab II ในช่วงระหวา่งปี ค. ศ. 1788 – 1818 เป็นท่ีประทับของ

เจา้ชายอาหรบัจนกระทัง่ปี ค.ศ. 1840 หลงัจากน้ันอาคารถูกใชโ้ดยเจา้หน้าท่ีชาว

เติร์ก เป็นท่ีพักของรัฐบาล ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฝรัง่เศสใชใ้นการ

ปกครองท้องถ่ิน มีการบูรณะพระราชวังของเก่า หลังจากท่ีได้ประกาศให้เป็น

อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 หลังจากท่ีได้รับอิสรภาพ 

พระราชวัง ไบเทดดีนได้กลายเป็นพระราชวังฤดูร ้อนของประธานาธิบดี 

สถาปัตยกรรมของพระราชวังไบเทดดีน จัดได้ว่าเป็นตัวอย่าง ท่ีดีท่ีสุดของงาน

สถาปัตยกรรมในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 ของเลบานอน 

 

 จากน้ัน น าท่านชม หมู่บา้นวัฒนธรรม เดอร ์เอล คามาร ์(Deir El Qamar) อดีต

เมืองหลวงของประเทศเลบานอน ในช่วงศตวรรษท่ี 15 ท่ีมีผูป้กครองเลบานอน นาม

วา่ เอมีร ์ฟาคหเ์รดดีน ท่ี 2 เขา้มามีอ านาจในช่วงปี ค.ศ. 1590 หมู่บา้นประกอบไป

ดว้ยมสัยดิ และ พระราชวงัประวติัศาสตร ์และอาคารบริหารราชการ ศตวรรษท่ี 17 

มีโบสถเ์ป็นศนูยร์วมการท ากิจกรรมของหมู่บา้น จึงกลายเป็นศูนยก์ลางของประเพณี

และวรรณกรรมแหง่เลบานอน และยงัเป็นหมู่บา้นแรกในเลบานอนท่ีจะมีการจดัการ

ในระบบเขตเทศบาล เกิดขึ้ นในปี ค.ศ. 1864 และเป็นบา้นเกิดของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

เช่น นักเขียนและนักการเมือง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี GEMS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 

วนัท่ี 3 เบรุต – ไจตา้ – ฮาริสสา – บิบลอส – เบรุต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 น าท่านเดินทางไปยงั เมืองไจตา้ (Jeita) ซ่ึงอยูน่อกเขตเมืองเบรุต ไปทางทิศเหนือ 
18 กม. เพ่ือเท่ียวชม ถ ้าไจตา้ (Jeita Grotto) โดยการขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้า ภายในถ ้ามี
การปูทางเดินซีเมนต์เดินชมได ้บางส่วนยื่นเขา้ไปในเหวลึก ตัวถ ้าขนาดใหญ่ถูก

คน้พบในปี ค.ศ. 1836 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ตัวถ ้าแบ่งเป็น 2 ส่วนท่ีมีส่วน

เช่ือมถึงกนั แบ่งเป็นถ ้าดา้นบนและดา้นล่าง ซ่ึงตอ้งนัง่เรือเขา้ชม ตัวถ ้ามีความยาว

 



 

ประมาณ 9 กม. ภายในมีน ้าสะอาด ซ่ึงกลายเป็นแหล่งน ้าด่ืมของชาวเลบานอน ได้

ช่ือวา่เป็นหน่ึงในถ ้าท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

 จากน้ัน น าท่านไปถ่ายรปูกบั อนุสาวรียพ์ระแม่มารี ขนาดใหญ่ ท าจากส าริดทาสี

ขาว ตั้งอยูบ่นยอดเขาฮาริสสา (Harissa) มีช่ือวา่ “สุภาพสตรีแห่งเลบานอน” (Lady 
of Lebanon) สรา้งเม่ือตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 โดยประเทศฝรัง่เศส สูง 8.5 เมตร 
หนักกวา่ 13 ตนั พรอ้มทั้งชมววิอ่าวโจนิส 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร                                   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิบลอส (Byblos)  ชมเมืองเก่า ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองเก่าแก่

ท่ีสุดของโลกท่ีมีผูอ้ยูอ่าศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรก

ของโลก เช่ือวา่ตวัก าแพงเมืองถกูสรา้งในยุค Bronze Age (2,800 ปีก่อนคริสตกาล) 
โดยชาวฟินิเชียน ซ่ึงเป็นพ่อคา้ระดบัชาติกลุ่มแรกๆของโลก ดว้ยความส าคญัดังกล่าว 

จึงไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 

 

 น าท่านชม เมืองโบราณริมฝัง่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน อาทิ ป้อมโบราณ สรา้งโดย

นักรบครูเสด ซ่ึงสรา้งในปี ค.ศ. 1108 โดยใชห้ินจากโบราณสถานของโรมันและ

อาหรบั ตัวเมืองถูกบรูณะเม่ือ 50 ปีท่ีแลว้ จากตัวป้อมเราสามารถชมซากเมืองเก่า

อายุหลายพนัปี 

 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบักรุงเบรุต  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  
พกัท่ี GEMS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 
วนัท่ี 4 เบรุต – บาลเบ็ค – คซารา – เบรุต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 น าท่านเดินทางขา้มเขาเลบานอน เพ่ือเดินทางสู่ เมืองบาลเบ็ค (Baalbek) ซ่ึงมี 

ศาสนสถานของโรมัน ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศเลบานอน วิหารประกอบด้วย 

วิหารแรกท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือถวายแด่เทพเจา้ Jupiter บิดาแห่งเทพเจา้ทั้งปวง เป็นวิหาร

ขนาดใหญ่มหึมา มีความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสูง 22 เมตร (สูงท่ีสุดใน

โลก) ลอ้มรอบ 54 ตน้ (ปัจจุบันเหลือเพียง 6 ตน้ ปัญหาจากแผ่นดินไหว และถูก

น าไปใชง้านท่ีอ่ืน อาทิ โบสถ์เซนต์โซเฟียท่ีอิสตันบูล 8 ตน้) และวิหารอีกแห่งท่ีมี

ขนาดเล็กกว่า (แต่ยงัใหญ่กวา่วิหาร Panthenon ท่ีเอเธนส์) สรา้งถวายแก่เทพเจา้ 

Bacchus (เทพเจา้แห่งเหลา้ไวน์) และ Venus วิหารแห่งน้ีไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น

ผลงานในแบบคอรินเธียนท่ีงดงามท่ีสุดในโลก คาดวา่สรา้งในระหวา่งปี ค.ศ. 193 – 

217 โดยจเูลียส ซีซ่าร ์เซพติมิอุส และ คาราคาลา ความยิ่งใหญ่จะเห็นไดจ้าก ซาก

หินแกรนิตท่ีน ามาจากอียิปต์ เป็นหินตัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ความยาว 27.5 เมตร 

กวา้ง 4.2 เมตร ลึก 4.2 เมตร น ้าหนักกว่า 1,000 ตัน ไดร้บัการคัดเลือกใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 น าท่านชม ถ ้าธรรมชาติ แหล่งผลิตไวน์ท่ีคซารา ซ่ึงอยู่ใน หุบเขาเบคกา ในยุคท่ี

ชาวฟินิเซียนล่องเรือท าการคา้กบัเลบานอน ก็ไดน้ าไวน์ของเลบานอนออกขายใหก้บั

ชาวอิตาลี และสเปน บริเวณหุบเขาเบคกา เป็นแหล่งท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ของดิน

และน ้า จึงท าใหมี้การปลกูองุ่นหลากสายพนัธุ ์ท่ีเหมาะแก่การท าไวน์ชั้นเลิศ  

 



 

 ผ่านชม เมืองแอนจาร ์(Aanjar) เมืองขนาดเล็กท่ีรุง่เรืองในยุคมุสลิม ราชวงศ์อมูเม
ยารด์ เขา้ปกครองในสมยัของกาหลิบวาลิดท่ี 1 ช่วง ค.ศ. 705 ชมพระราชวงัโบราณ 

โรงอาบน ้า รา้นคา้ต่างๆ ท่ีมีมากกวา่ 600 รา้นคา้ ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ เมืองแอนจาร์

แหง่น้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางการคา้ในสมยัโบราณเช่นกนั  

 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบั กรุงเบรุต  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม   
พกัท่ี GEMS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 

วนัท่ี 5 เบรุต – ป่าซีดาร ์– บซารร์ิ – หุบเขาคาดิซา – เบรุต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 น าท่านเดินทางตามทางหลวงท่ีเลียบชายฝั่งทะเล ผ่าน เมืองเชคกา้ (Chekka)  
ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภูมิทัศน์ภูเขาท่ีสวยท่ีสุดในเลบานอน ชม หุบ

เขาคาดิซา (Kadisha Valley) ซ่ึงบางครั้งเรียกว่า “หุบเขาศักด์ิสิทธ์ิ วาดีคาดิซา” 
เป็นหน่ึงในชุมชนทางศาสนา ยุคคริสต์ศาสนาตอนตน้ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

อารามในคริสต์ศาสนาหลายแห่งมีอายุเก่าแก่มาก ตั้งอยู่บนภูมิทัศน์อันขรุขระของ

ขุนเขาอยา่งน่าท่ึง 

 

 ผ่านชม ป่าตน้ซีดาร  ์ต้นซีดาร์มีคุณค่าสูงยิ่งในยุคโบราณ โดยเป็นวัสดุก่อสรา้ง 

ศาสนสถานท่ียิ่งใหญ่หลายแห่ง ในบริเวณป่าแห่งน้ี ต้นซีดาร์บางต้นมีอายุกว่า 

1,000 ปี อีกทั้งยงัถือเป็นตน้ไมป้ระจ าชาติของเลบานอน และตน้ซีดารย์งัปรากฎ

เป็นสญัลกัษณ์ตรงกลางธงชาติเลบานอนอีกดว้ย และไดร้บัการคุม้ครองยกยอ่งเป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1998 

 

 จากน้ัน น าท่านชม พิพิธภณัฑ ์คาริล ยิบราน (Gibran Khalil Gibran Museum) 
นักกวช่ืีอดงัของโลก มีบา้นเกิดอยูท่ี่เมืองบซารริ์ ก่อนยา้ยถ่ินฐานไปอยูใ่นอเมริกา คา

ริล ยบิราน สามารถแต่งบทกวีไดท้ั้งภาษาอาหรบัและภาษาองักฤษ แมเ้ขาจะใชชี้วิต

อยูต่่างบา้นต่างถ่ิน แต่ก็ไม่เคยลืมความรกัในชาติพนัธุข์องเขา เขาส้ินชีวิตลง ณ นคร

นิวยอรก์ และไดน้ ารา่งของเขากลบัมายงับา้นเกิด ท่ีเมืองบซารริ์ ซ่ึงภายหลงัไดจ้ดัตั้ง

เป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือแสดงชีวประวัติ คาริล ยิบราน ถือเป็นบุคคลส าคัญของชาว

เลบานอนเป็นอยา่งมาก  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบั กรุงเบรุต  
 น าท่านชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติแห่งกรุงเบรุต (Beirut National Museum) 

เร่ืองราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเร่ิมในปี ค.ศ. 1919 โดยการรวบรวม

ศิลปะวตัถุโบราณของ Raymond Weill, เจา้หน้าท่ีฝรัง่เศสประจ าการในเลบานอน 

พิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาติ ถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑส์ าคญัท่ีสุดของประเทศเลบานอน 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  
พกัท่ี GEMS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 
วนัท่ี 6 เบรุต – น ้าตกบาตารา่ จอรจ์ – เบรุต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกบาตาร่า จอรจ์ (Baatara Gorge Waterfall) อยูไ่กลจาก

เมืองหลวงเบรุตประมาณ 2 ชัว่โมง เป็นน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในโลก และเป็นสถานท่ี
 



 

ท่องเท่ียวสุดมหัศจรรย ์มีช่ือเสียงติดอันดับตน้ๆในเอเชีย ธรรมชาติไดส้รา้งสรรค์

น ้ าตกแห่งน้ีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ ผ่านเวลายาวนาน จนกลายเป็นน ้ าตกท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตัว อยูสู่งเหนือระดับระดับน ้าทะเลประมาณ 1,150 เมตร น ้าตก

บาตารา่ จอรจ์ อยูใ่กลก้บัหมู่บา้นบาล่า ตั้งอยูใ่นเสน้ทางหุบเขาเลบานอน น ้าตกแห่ง

น้ีถกูคน้พบอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1952 โดยชาวฝรัง่เศสท่ีมาส ารวจเส่นทางถ ้า

ในบริเวณน้ัน และน ้าตกบาตาร่า จอรจ์ ยงัเป็นท่ีรูจ้กัในอีกช่ือหน่ึง คือ “สะพานสาม

เหว” ท่ีมาของช่ือมาจากสะพานท่ีเกิดขึ้ นมาจากธรรมชาติแขวนอยูเ่หนือถ ้าในแต่ละ

ชั้น ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหินปนูตั้งแต่ยุคไดโนเสาร ์น ้าตกบาตาร่า จอรจ์ มีจุดเด่นตรงท่ี

ปรากฎการณ์น ้าตกท่ีไหลลงรไูปสู่หลุมดา้นล่าง ซ่ึงมองจากดา้นนอกจะเห็นชดัเจนวา่ 

น ้าตกมีลักษณะเป็นช่องสามชั้น เพราะมีสะพานธรรมชาติทั้งสามขั้นอยูนั่น่เอง โดย

น ้าตกไหลลงสู่พ้ืนในความสงูประมาณ 255 เมตร (หมายเหตุ...น ้าตกไม่มีน ้าในช่วง

หน้าหนาว) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบั กรุงเบรุต  
 อิสระใหท่้านช๊อปป้ิงในกรุงเบรุต  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม   

พกัท่ี GEMS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 
วนัท่ี 7 เบรุต – ดไูบ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 น าท่านสู่ยา่นใจกลาง เมืองเบรุต (Beirut) ซ่ึงก าลงับรูณะฟ้ืนฟูใหง้ดงามเหมือนเดิม 
เมืองเบรุตมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการคน้พบหลักฐานทาง

โบราณคดี ปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเซียน อารยธรรมเฮเลนิสติก, เปอร์เซีย, 

โรมนั, อาหรบั และออตโตมนั (ทั้งยงัถูกกล่าวถึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในจดหมายท่ี

ส่งถึงกษัตริยฟ์าโรหแ์ห่งอียิปต์ ในสมัยศตวรรษท่ี 14 ก่อนคริสตกาลอีกดว้ย) หลัง

ส้ินสุดสงครามกลางกรุงเบรุต ไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทันสมัยและมีชีวิตชีวา 

จึงไดร้บัการจดัอนัดับจากหนังสือพิมพนิ์วยอรค์ ไทม ์วา่เป็นสุดยอดสถานท่ีท่ีควรไป

เยือนในปี 2009 ปัจจุบันเป็นทั้งเมืองหลวง ศูนยก์ลางการบริหารวฒันธรรม และ

เศรษฐกิจ ของประเทศเลบานอน 

 

 

น าท่านสู่ ยา่นคอรนิ์ช เดินชมสองขา้งทาง ซ่ีงเต็มไปดว้ยภตัตาคารและรา้นกาแฟ 

แวะถ่ายรปูกบั หินรูปนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินท่ีถกูธรรมชาติกดักรอ่น
เป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเบรุต 

 

 ชมยา่นบริเวณริมชายฝัง่ทะเล สถานท่ีพกัผ่อนเดินเล่นของชาวเบรุต   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านเดินชมเมืองใหม่เบรุต ท่ีมีการสรา้งเพ่ือการธุรกิจพาณิชย ์เช่น ธนาคาร 

บริษัทฯ หา้งรา้น แบรนด์เนมต่างๆ น าท่าน ถ่ายรูปดา้นนอก สุเหร่า Mohammad 
Al-Amin Mosque ซ่ึงเป็นมสัยดิท่ีสรา้งใหค้ลา้ยสุเหร่าสีน ้าเงิน ท่ีอิสตันบลู ประเทศ
ตุรกี มีสถาปัตยกรรมแบบอนุสาวรีย์ของออตโตมาน มีพ้ืนท่ีประมาณ 11,000 

ตารางเมตร มีโดมสีน ้ าเงิน สูง 48 เมตร และ หอคอยสูง 65 เมตร มัสยิดแห่งน้ี

กลายเป็นจุดเด่นของเมืองเบรุต  

 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่สนามบินเบรุต เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ  



 

 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั *** 
 
 
 

19.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดไูบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 954 (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบน
เครื่องบิน) 

 

วนัท่ี 8 ดไูบ – กรุงเทพฯ 
01.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดูไบ  รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน อิสระใหท่้านพักผ่อน

และ ช๊อปป้ิงสินคา้ใน Duty Free ตามอธัยาศยั 

รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน 

03.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 376 (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบน
เครื่องบิน) 

 

12.05 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภมิู/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่10 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

        76,900.-   
 5,900.- 

         76,900.-   
76,900.-   
25,000.- 

       - 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 30 ส.ค. 2561 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 20,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เบรุต-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเลบานอน ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 35 USD 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : ท าวีซ่า ON ARRIVAL ที่สนามบินเบรุตค่ะ 

1.ส าเนาหรือสแกนหนา้หนังสือเดินทางเป็นสี (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า  

(ไม่ตอ้งเก็บเล่มพาสปอรต์ค่ะ) 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 



 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง   

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร ้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือ ง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียด



 

 

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


