
 

 

    

 

เลบานอน 8 วนั 6 คืน
     

                          

 

 



 
- พเิศษ !! ร่วมทริปกับ “คุณกาญจนา  หงษ์ทอง”  

                    กรููดา้นการท่องเทีย่ว และนักเขียนชือ่ดัง 

- บินสายการบิน EK ระดับ 5 ดาว ออกเชา้ ถงึ เย็น            

                  ไดน้อนพกัผ่อนก่อนเทีย่ว 1 คืน ไม่เหนื่อย !! 

          - พกัโรงแรม 4-5 ดาว ย่านถนนสายชอ้ปป้ิง+ อาหารด ี!! 

- พเิศษ !! รับประทานอาหารจีน + อาหารอิตาเลีย่น + อาหารพื้นเมอืง           

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

18 – 25 ตลุาคม 2563 84,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ ดูไบ BKK - DXB EK 375 09.55 - 13.00 

วนัท่ี 1 ดูไบ เบรุต DXB - BEY EK 953 15.10 – 18.15 

วนัท่ี 7 เบรุต ดูไบ BEY - DXB EK 954 19.40 – 00.35 (+1) 

วนัท่ี 8 ดูไบ กรุงเทพฯ DXB - BKK EK 384 03.05 - 12.15  

วนัท่ี 1 อาทิตย ์18 ต.ค. 63 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เบรุต 

07.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T

เคาน์เตอรส์ายการบิน เอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) ประตทูางเขา้ท่ี 9 โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบิน EK 375  (รบัประทาน

อาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดูไบ  รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน อิสระใหท้่านพกัผ่อน

และ ช๊อปป้ิงสินคา้ใน Duty Free ตามอธัยาศยั  
รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเบรุต ประเทศเลบานอน โดยเท่ียวบินท่ี EK 953 (รบัประทาน

อาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเบรุต ประเทศเลบานอน นําท่านผ่านพิธีตรวจเอกสาร

คนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี LE COMMODORE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 



วนัท่ี 2 จนัทร ์19 ต.ค. 63 เบรุต – ไจตา้ – ฮาริสสา – บิบลอส   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 นําท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติแห่งกรุงเบรุต (Beirut National Museum) 

เร่ืองราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเร่ิมในปี ค.ศ. 1919 โดยการรวบรวม

ศิลปะวตัถุโบราณของ Raymond Weill, เจา้หน้าท่ีฝรัง่เศสประจาํการในเลบานอน 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถือเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์สําคัญท่ีสุดของประเทศ

เลบานอน 

 

 จากน้ัน นําท่านเดินทางไปยงั เมืองไจตา้ (Jeita) ซึ่งอยู่นอกเขตเมืองเบรุต ไปทาง

ทิศเหนือ 18 กม. เพื่อเท่ียวชม ถํ้าไจตา้ (Jeita Grotto) โดยการข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า 

ภายในถํ้ามีการปทูางเดินซีเมนตเ์ดินชมได ้บางสว่นย่ืนเขา้ไปในเหวลึก ตวัถํ้าขนาด

ใหญ่ถูกคน้พบในปี ค.ศ. 1836 โดยมิชชนันารีชาวอเมริกนั ตัวถํ้าแบ่งเป็น 2 ส่วน

ท่ีมีส่วนเชื่อมถึงกนั แบ่งเป็นถํ้าดา้นบนและดา้นล่าง ซึ่งตอ้งนัง่เรือเขา้ชม ตัวถํ้ามี

ความยาวประมาณ 9 กม. ภายในมีน้ําสะอาด ซึ่งกลายเป็นแหล่งน้ําด่ืมของชาว

เลบานอน ไดช้ื่อวา่เป็นหน่ึงในถํ้าท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

 

 จากน้ัน นําท่านไปถ่ายรูปกบั อนุสาวรียพ์ระแม่มาร ีขนาดใหญ่ ทาํจากสาํริดทาสี

ขาว ตั้งอยูบ่นยอดเขาฮาริสสา (Harissa) มีชื่อวา่ “สุภาพสตรีแห่งเลบานอน” (Lady 

of Lebanon) สรา้งเมื่อตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 โดยประเทศฝรัง่เศส สูง 8.5 เมตร 

หนักกวา่ 13 ตนั พรอ้มทั้งชมวิวอ่าวโจนิส 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร อิตาเล่ียน                                   

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิบลอส (Byblos)  ชมเมืองเก่า ซึ่งไดช้ื่อวา่เป็นเมืองเก่าแก่

ท่ีสุดของโลกท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัติดต่อกนัมาประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรก

ของโลก เชื่อว่าตัวกําแพงเมืองถูกสร้างในยุค Bronze Age (2,800 ปีก่อน

คริสตกาล) โดยชาวฟินิเชียน ซึ่งเป็นพ่อคา้ระดับชาติกลุ่มแรกๆของโลก ด้วย

ความสาํคญัดงักล่าว จึงไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 

 

 นําท่านชม เมืองโบราณริมฝัง่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน อาทิ ป้อมโบราณ สรา้ง

โดยนักรบครูเสด ซึ่งสรา้งในปี ค.ศ. 1108 โดยใชห้ินจากโบราณสถานของโรมนั

และอาหรบั ตวัเมืองถูกบรูณะเมื่อ 50 ปีท่ีแลว้ จากตวัป้อมเราสามารถชมซากเมือง

เก่าอายุหลายพนัปี 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี ALEPH BOUTIQUE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า บิบลอส 

วนัท่ี 3 องัคาร 20 ต.ค. 63 บิบลอส - ป่าซีดาร ์– บซารร์ ิ– หุบเขาคาดิซา – ตริโปลี – บิบลอส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 นําท่านเดินทางตามทางหลวงท่ีเลียบชายฝัง่ทะเล ผ่าน เมืองเชคกา้ (Chekka)  

ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงามของภูมิทัศน์ภูเขาท่ีสวยท่ีสุดในเลบานอน ชม 

หุบเขาคาดิซา (Kadisha Valley) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “หุบเขาศักด์ิสิทธ์ิ วาดีคาดิ

ซา” เป็นหน่ึงในชุมชนทางศาสนา ยุคคริสต์ศาสนาตอนตน้ท่ีสาํคัญท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโลก อารามในคริสต์ศาสนาหลายแห่งมีอายุเก่าแก่มาก ตั้งอยู่บนภูมิทัศน์อนั

ขรุขระของขุนเขาอยา่งน่าท่ึง 

 

 ผ่านชม ป่าตน้ซีดาร ์ตน้ซีดาร์มีคุณค่าสูงย่ิงในยุคโบราณ โดยเป็นวัสดุก่อสรา้ง 

ศาสนสถานท่ีย่ิงใหญ่หลายแห่ง ในบริเวณป่าแห่งน้ี ตน้ซีดาร์บางตน้มีอายุกว่า 

1,000 ปี อีกทั้งยงัถือเป็นตน้ไมป้ระจาํชาติของเลบานอน และตน้ซีดารย์งัปรากฎ

 



เป็นสญัลกัษณต์รงกลางธงชาติเลบานอนอีกดว้ย และไดร้บัการคุม้ครองยกยอ่งเป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1998 

 จากน้ัน นําท่านชม พิพิธภณัฑ ์คาริล ยิบราน (Gibran Khalil Gibran Museum) 

นักกวีชื่อดังของโลก มีบา้นเกิดอยู่ท่ีเมืองบซารริ์ ก่อนยา้ยถ่ินฐานไปอยู่ในอเมริกา 

คาริล ยิบราน สามารถแต่งบทกวีไดท้ั้งภาษาอาหรบัและภาษาองักฤษ แมเ้ขาจะใช้

ชีวิตอยู่ต่างบา้นต่างถ่ิน แต่ก็ไม่เคยลืมความรักในชาติพันธุ์ของเขา เขาสิ้ นชีวิตลง 

ณ นครนิวยอร์ก และได้นําร่างของเขากลับมายังบ้านเกิด ท่ีเมืองบซาร์ริ ซึ่ง

ภายหลังไดจ้ดัตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชีวประวติั คาริล ยิบราน ถือเป็นบุคคล

สาํคญัของชาวเลบานอนเป็นอยา่งมาก  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 นําท่านเดินทางไป เมืองตริโปลี (Tripoli) ซึ่งตั้งอยูท่างตอนเหนือของเบรุต 85 กม. 

และเป็นท่าเรือทางทิศตะวนัออกสุดของประเทศเลบานอน 
 

 นําท่านชม ป้อมปราการ เรมอนด ์เดอ เซนต ์กิลล ์(Citadel of Raymond de 

Saint Gilles) ซึ่งเป็นป้อมปราการบนยอดเขาของเมืองตริโปลี สรา้งโดย ท่าน

เคานท ์เรมอนด ์เดอ เซนต ์กิลล ์ผูว้า่การของเมอืงตริโปลี ในปี ค.ศ. 1103 

 

 จากน้ัน นําท่านไปชม ตลาดเก่า (Souk) ในเมืองตริโปลี ซึ่งมีบรรยากาศเหมือน

ยอ้นกลับไปในศตวรรษท่ี 14 ทั้งอาคารบา้นเรือน เสาอาคารสไตล์คอรินเธียน 

พื้ นท่ีปดูว้ยอิฐ ซึ่งมีเสน่หไ์ม่เหมือนท่ีใด  

 

 ชม มัสยิดเก่าท่ีสาํคัญแห่งเมืองตริโปลี อาทิ มัสยิดไทนอล (Taynal Mosque) ซึ่ง

สรา้งจากหินทรายในสมยัออตโตมนั ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมมัลุค (Mamluk) ใน

ปี 1336 

 

 จากน้ัน นําท่านกลบัเมืองบิบลอส  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี ALEPH BOUTIQUE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า บิบลอส 

วนัท่ี 4 พุธ 21 ต.ค. 63 เบรุต – นํ้าตกบาตาร่า จอรจ์ – เบรุต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกบาตาร่า จอรจ์ (Baatara Gorge Waterfall) อยู่ไกลจาก

เมืองหลวงเบรุตประมาณ 2 ชัว่โมง ซึ่ง เป็นหน่ึงในน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในโลก และเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวสุดมหัศจรรย์ มีชื่อเสียงติดอันดับตน้ๆในเอเชีย ธรรมชาติได้

สรา้งสรรค์น้ําตกแห่งน้ีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ ผ่านเวลายาวนาน จนกลายเป็น

น้ําตกท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อยู่สูงเหนือระดับระดับน้ําทะเลประมาณ 1,150 

เมตร น้ําตกบาตาร่า จอร์จ อยู่ใกล้กับหมู่บ้านบาล่า ตั้งอยู่ในเส้นทางหุบเขา

เลบานอน น้ําตกแห่งน้ีถูกคน้พบอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1952 โดยชาว

ฝรัง่เศสท่ีมาสาํรวจเส่นทางถํ้าในบริเวณน้ัน และน้ําตกบาตาร่า จอรจ์ ยงัเป็นท่ีรูจ้กั

ในอีกชื่อหน่ึง คือ “สะพานสามเหว” ท่ีมาของชื่อมาจากสะพานท่ีเกิดข้ึนมาจาก

ธรรมชาติแขวนอยู่เหนือถํ้าในแต่ละชั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นหินปูนตั้งแต่ยุคไดโนเสาร ์

น้ําตกบาตาร่า จอรจ์ มีจุดเด่นตรงท่ีปรากฎการณน้ํ์าตกท่ีไหลลงรไูปสู่หลุมดา้นล่าง 

ซึ่งมองจากดา้นนอกจะเห็นชัดเจนว่า น้ําตกมีลักษณะเป็นช่องสามชั้น เพราะมี

สะพานธรรมชาติทั้งสามขั้นอยู่นัน่เอง โดยน้ําตกไหลลงสู่พื้ นในความสูงประมาณ 

255 เมตร (หมายเหตุ...น้ําตกไม่มีน้ําในช่วงหน้าหนาว) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลบั กรุงเบรุต  



คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม   

พกัท่ี LE COMMODORE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 

วนัท่ี 5 พฤหสับดี 22 ต.ค. 63 เบรุต – บาลเบ็ค – คซารา – เบรุต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 นําท่านเดินทางขา้มเขาเลบานอน เพื่อเดินทางสู่ เมืองบาลเบ็ค (Baalbek) ซึ่งมี 

ศาสนสถานของโรมัน ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของประเทศเลบานอน วิหารประกอบด้วย 

วิหารแรกท่ีสรา้งข้ึนเพื่อถวายแด่เทพเจา้ Jupiter บิดาแห่งเทพเจา้ทั้งปวง เป็นวิหาร

ขนาดใหญ่มหึมา มีความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสูง 22 เมตร (สูงท่ีสุด

ในโลก) ลอ้มรอบ 54 ตน้ (ปัจจุบนัเหลือเพียง 6 ตน้ ปัญหาจากแผ่นดินไหว และ

ถูกนําไปใชง้านท่ีอ่ืน อาทิ โบสถ์เซนต์โซเฟียท่ีอิสตันบูล 8 ตน้) และวิหารอีกแห่งท่ี

มีขนาดเล็กกวา่ (แต่ยงัใหญ่กวา่วิหาร Panthenon ท่ีเอเธนส)์ สรา้งถวายแก่เทพเจา้ 

Bacchus (เทพเจา้แห่งเหลา้ไวน์) และ Venus วิหารแห่งน้ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็น

ผลงานในแบบคอรินเธียนท่ีงดงามท่ีสุดในโลก คาดว่าสรา้งในระหว่างปี ค.ศ. 193 

– 217 โดยจูเลียส ซีซ่าร ์เซพติมิอุส และ คาราคาลา ความย่ิงใหญ่จะเห็นไดจ้าก 

ซากหินแกรนิตท่ีนํามาจากอียิปต์ เป็นหินตัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ความยาว 27.5 

เมตร กวา้ง 4.2 เมตร ลึก 4.2 เมตร น้ําหนักกว่า 1,000 ตัน ไดร้บัการคดัเลือก

ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 นําท่านชม ถํ้าธรรมชาติ แหล่งผลิตไวน์ท่ีคซารา ซึ่งอยู่ใน หุบเขาเบคกา ในยุคท่ี

ชาวฟินิเซียนล่องเรือทําการคา้กับเลบานอน ก็ไดนํ้าไวน์ของเลบานอนออกขาย

ใหก้บัชาวอิตาลี และสเปน บริเวณหุบเขาเบคกา เป็นแหล่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์

ของดินและน้ํา จึงทําใหม้ีการปลูกองุ่นหลากสายพันธุ์ ท่ีเหมาะแก่การทําไวน์ชั้น

เลิศ 

 

 ผ่านชม เมืองแอนจาร ์(Aanjar) เมืองขนาดเล็กท่ีรุ่งเรืองในยุคมุสลิม ราชวงศ์อูม

เมยาร์ด เขา้ปกครองในสมัยของกาหลิบวาลิดท่ี 1 ช่วง ค.ศ. 705 ชมพระราชวงั

โบราณ โรงอาบน้ํา รา้นคา้ต่างๆ ท่ีมีมากกวา่ 600 รา้นคา้ ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า เมอืง

แอนจารแ์ห่งน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเสน้ทางการคา้ในสมยัโบราณเช่นกนั 

 

 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลบั กรุงเบรุต  

 รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี LE COMMODORE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 
วนัท่ี 6 ศุกร ์23 ต.ค. 63 เบรุต – ไทร ์– ไซดอน – ไบเทดดีน – เบรุต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทร ์(Tyre)  เมืองท่าสาํคญัของชาวฟีนีเซียน เร่ิมมีการ

ตั้ งรกรากของประชากรเมื่อราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล เมืองไทร์ นัก

ประวัติศาสตร์ชาวกรีกท่ีมีชื่อว่า เฮโรโดตัส (Herodotus) ซึ่งไดร้ับสมญานามว่า 

“บิดาแห่งประวติัศาสตร”์ เป็นผูบ้นัทึกเอาไวว้า่ เมืองไทรก์่อตั้งข้ึนเมื่อราว 2,750 ปี

ก่อนคริสตกาล ในอดีตเมืองน้ีเคยถูกอเล็กซานเดอรม์หาราช (กรีก) บุกเขา้ยึดครอง 

ต่อมาไดร้บัเอกราชและกลายเป็นจงัหวดัหน่ึงของโรมนั ปัจจุบนั เมืองไทรเ์ป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ เน่ืองจากมีโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญทาง

ประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง “โรมันฮิปโปโดรม” ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 

 



 จากน้ัน ออกเดินทางสู่ เมืองไซดอน (Sidon) เมืองท่าอีกแห่งของฟีนีเซียน ซึ่งมี

ความสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 3 รองจากบิบลอส และ ไทร ์

 

 นําท่านชม ดา้นนอก ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle) สรา้งโดยนักรบครูเสด 

ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ 

ดว้ยการทําสะพานหิน จุดประสงคเ์พื่อเป็นป้อมปราการป้องกนัเมือง บนป้อมแห่ง

น้ีเคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุค ทําลายเมื่อยึดเมืองไทร์ได ้เพื่อมิให้

พวกครเูสดกลบัมาใชง้านไดอี้ก 

 

 นําท่านชม ข่าน เอล ฟราน (Khan al-Franj) บริเวณท่ีเคยเป็นท่ีพักของกอง

คาราวานมาก่อน เน่ืองจาก เมืองไซดอนเป็นเมืองสุดท้ายบนเสน้ทางสายไหม

ก่อนท่ีจะลงทะเลไปยงักรุงโรม เป็นตวัอยา่งท่ีดีของท่ีพกักลางทะเลทราย ความยาว

กว่า 5,000 ไมล์ บนเสน้ทางสายไหม ปัจจุบันไดร้ับการบูรณะและไดก้ลายเป็น

ศนูยก์ลางวฒันธรรมไซดอน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีภตัตาคาร  

 นําท่านชม พระราชวังไบเทดดีน (Beited-Dine) ซึ่งถูกสร้างข้ึนโดยเจ้าชาย

อาหรับ นามว่า Bashir Shihab II ในช่วงระหว่างปี ค. ศ. 1788 – 1818 เป็นท่ี

ประทับของเจา้ชายอาหรับจนกระทัง่ปี ค.ศ. 1840 หลังจากน้ันอาคารถูกใชโ้ดย

เจา้หน้าท่ีชาวเติรก์ เป็นท่ีพกัของรฐับาล ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ฝรัง่เศส

ใชใ้นการปกครองทอ้งถ่ิน มีการบรูณะพระราชวงัของเก่า หลงัจากท่ีไดป้ระกาศให้

เป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 หลังจากท่ีไดร้บัอิสรภาพ 

พระราชวังไบเทดดีนได้กลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนของประธานาธิบดี 

สถาปัตยกรรมของพระราชวังไบเทดดีน จัดได้ว่าเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของงาน

สถาปัตยกรรมในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 ของเลบานอน 

 

 จากน้ัน นําท่านชม หมู่บา้นวัฒนธรรม เดอร ์เอล คามาร ์(Deir El Qamar) อดีต

เมืองหลวงของประเทศเลบานอน ในช่วงศตวรรษท่ี 15 ท่ีมีผูป้กครองเลบานอน 

นามว่า เอมีร์ ฟาคห์เรดดีน ท่ี 2 เขา้มามีอํานาจในช่วงปี ค.ศ. 1590 หมู่บา้น

ประกอบไปดว้ยมัสยิด และ พระราชวงัประวติัศาสตร์ และอาคารบริหารราชการ 

ศตวรรษท่ี 17 มีโบสถ์เป็นศูนย์รวมการทํากิจกรรมของหมู่บ้าน จึงกลายเป็น

ศูนยก์ลางของประเพณีและวรรณกรรมแห่งเลบานอน และยงัเป็นหมู่บา้นแรกใน

เลบานอนท่ีจะมีการจดัการในระบบเขตเทศบาล เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1864 และเป็น

บา้นเกิดของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง เช่น นักเขียนและนักการเมือง 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ท่ีภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี LE COMMODORE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 
วนัท่ี 7 เสาร ์24 ต.ค. 63 เบรุต - ดูไบ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

 นําท่านสู่ย่านใจกลาง เมืองเบรุต (Beirut) ซึ่ งกําลังบูรณะฟ้ืนฟูให้งดงาม

เหมือนเดิม เมืองเบรุตมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการคน้พบ

หลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเซียน อารยธรรมเฮเลนิสติก, 

เปอร์เซีย, โรมัน, อาหรับ และออตโตมนั (ทั้งยงัถูกกล่าวถึงเป็นลายลักษณ์อกัษร

ในจดหมายท่ีส่งถึงกษตัริยฟ์าโรหแ์ห่งอียิปต์ ในสมยัศตวรรษท่ี 14 ก่อนคริสตกาล

อีกดว้ย) หลังสิ้ นสุดสงครามกลางกรุงเบรุต ไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทันสมยั

และมีชีวิตชวีา จึงไดร้บัการจดัอนัดบัจากหนังสือพิมพนิ์วยอรค์ ไทม ์ว่าเป็นสุดยอด

สถานท่ีท่ีควรไปเยือนในปี 2009 ปัจจุบนัเป็นทั้งเมืองหลวง ศูนยก์ลางการบริหาร

วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศเลบานอน 

 



 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ

เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั *** 
 

 

นําท่านสู่ ยา่นคอรนิ์ช เดินชมสองขา้งทาง ซี่งเต็มไปดว้ยภตัตาคารและรา้นกาแฟ 

แวะถ่ายรปูกบั หินรูปนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินท่ีถูกธรรมชาติกดักร่อน

เป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณอ์ยา่งหน่ึงของเบรุต 

 

 ชมยา่นบริเวณริมชายฝัง่ทะเล สถานท่ีพกัผ่อนเดินเล่นของชาวเบรุต   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

 

นําท่านเดินชมเมืองใหม่เบรุต ท่ีมีการสรา้งเพื่อการธุรกิจพาณิชย ์เช่น ธนาคาร 

บริษัทฯ หา้งรา้น แบรนดเ์นมต่างๆ นําท่าน ถ่ายรปูดา้นนอก สุเหร่า Mohammad 

Al-Amin Mosque ซึ่งเป็นมัสยิดท่ีสร้างให้คล้ายสุเหร่าสี น้ําเงิน ท่ีอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี มีสถาปัตยกรรมแบบอนุสาวรีย์ของออตโตมาน มีพื้ นท่ีประมาณ 

11,000 ตารางเมตร มีโดมสีน้ําเงิน สงู 48 เมตร และ หอคอยสงู 65 เมตร มสัยิด

แห่งน้ีกลายเป็นจุดเด่นของเมืองเบรุต  

 

 อิสระใหท้่านช๊อปป้ิงท่ี ตลาด (Beirut Souk) ในกรุงเบรุต  

 จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่สนามบินเบรุต เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

19.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 954 (รบัประทานอาหารและพักผ่อน

บนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ี 8 อาทิตย ์25 ต.ค. 63 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

00.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดูไบ  รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน อิสระใหท้่านพกัผ่อน

และ ช๊อปป้ิงสินคา้ใน Duty Free ตามอธัยาศยั 

รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน 

03.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 384 (รบัประทานอาหารและพกัผ่อน

บนเคร่ืองบิน) 

 

12.15 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภมูิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

        85,900.-   
             9,500.-   

25,000.- 
        

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 30,000 
บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

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

ประหยดั  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 



 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเลบานอน สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ราคารวมตลอดทริป 35 USD ต่อท่าน 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ราคารวมตลอดทริป 24 USD ต่อท่าน หรือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ
ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน 
ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดั
จาํกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตี
ค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้

มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : ทาํวีซ่า ON ARRIVAL ที่สนามบินเบรุตค่ะ 

1.สาํเนาหรือสแกนหนา้หนังสือเดินทางเป็นสี (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า  
(ไม่ตอ้งเก็บเล่มพาสปอร์ตค่ะ) 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง   

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี



เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองที่นัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะทํา
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 
( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  



 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น
หมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


