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8 วัน 5 คืน แกรนด์ เลบานอน

***โปรโมชั่น... สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส (TK) ***
เริ่มต้ น….

69,900 บาท

(รวมค่ าวีซ่าและทิปทุกอย่ างแล้ ว)
เบรุต (เลบานอน), ไจต้ า, โจนิช, ฮาริสสา, ไบบอลส, เบเตดดีน, ไซดอน, ไทร์ , บอลเบค
ป่ าซีดาร์ , บซาร์ ริ, หุบเขาคาดิซา, ตริโปลี, นา้ ตกบาตาร่ า จอร์ จ, หินนกพิราบ, คซารา
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 1-8 ธ.ค. 2562 / 8-15 ธ.ค. 2562 /14-21 ธ.ค. 2562
ราคาทัวร์ 74,900 บาท : 27 ธ.ค.2562 – 3 ม.ค.2563
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8 วัน 5 คืน แกรนด์ เลบานอน
วันแรก

กรุ งเทพ – อิสตันบูล

18.30 น.
21.45 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับ ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอที วีส่ วนตัวทุ ก ที่ นั่ง และสายการบิ นฯ มี บริ ก าร อาหารค่ าและอาหารเช้า
ระหว่างเที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันทีส่ อง

เบรุ ต – ไจต้ า – โจนิช – ยอดเขาฮาริสสา – ไบบลอส (พักค้ าง 2 คืน)

04.00 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ องเที่ยวบิน TK830 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล (กระเป๋ าเดินทางสายการบิน Check through)
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเบรุ ต (BEY) โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส สาย
การบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1.55 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเบรุ ต ประเทศเลบานอน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ ถ้ าไจต้า (Jeita Grotto) นาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) เพื่อเข้าชมความสวยงามของถ้ าไจต้า
ภายในถ้ ามีการปูทางเดินซี เมนต์เดินชมได้บางส่ วน ซึ่ งยื่นเข้าไปในเหวลึก ตัวถ้ าขนาดใหญ่ถูกค้นพบใน ช่วง
ค.ศ. 1836 โดยมิชชันนารี ชาวอเมริ กนั ภายในถ้ าแบ่งเป็ นสองส่ วนที่มีส่วนเชื่ อมถึ งกัน แบ่งเป็ นถ้ าด้านบน
(Upper Galleries) และด้านล่าง (Lower Galleries) ซึ่ งจะนาท่านนัง่ เรื อเข้าชมความสวยงามของถ้ าด้านล่าง ตัว
ถ้ ามีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ภายในมีน้ าสะอาดไหลผ่านตลอดเวลา ซึ่ งน้ าที่นี่กลายเป็ นแหล่งน้ าดื่มของ
ชาวเลบานอน นอกจากนี้ ถ้ าไจต้าได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในถ้ าที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้เก็บ
ภาพความสวยงามของถ้ าไจต้า

06.25 น.
08.20 น.
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโจนิช (Jounieh) เพื่อชมยอดเขาฮาริ สสา (Harissa) นาท่านถ่ายรู ปกับรู ปปั้ นพระแม่มารี
(Virgin of Lebanon) ซึ่ งเป็ นรู ปปั้ นพระแม่มารี ขนาดใหญ่ ทาสี ขาว ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริ สสา สร้างเมื่อต้น
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 สู ง 8.5 เมตร หนักกว่า 13 ตัน อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามพร้อมทั้งชมวิวอ่าวโจ
นิช ได้ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ เมืองไบบลอส (Byblos) ซึ่ งเป็ นเมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด
ของโลกที่มีผูอ้ ยู่อาศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี และยังเชื่ อว่ามีท่าเรื อแห่ งแรกของโลกอีกด้วย สาหรับ
กาแพงเมืองสันนิ ษฐานว่าสร้ างขึ้นในยุคสาริ ด ประมาณ 2,800 ปี ก่อนคริ สตกาล โดยชาวฟี นิ เชี ยน ซึ่ งเป็ น
พ่อค้ากลุ่ มแรกๆของโลกด้วยความสาคัญดังกล่าว เมื องนี้ จึงได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1984 นาชมเมืองโบราณริ มฝั่ งทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน อาทิ ป้ อมโบราณสร้ างโดยนักรบครู เ สด สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1108 โดยใช้หินจากโบราณสถานของโรมันและอาหรับ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมือง
มรดกโลกไบบลอส ได้ตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Aleph Boutique Hotel**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันทีส่ าม

ไบบลอส – ป่ าสนซีดาร์ – บซาร์ ริ – หุบเขาคาดิซา – ตริโปลี – ไบบลอส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านเมืองเชคก้า (Chekka) ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูมิทศั น์ภูเขาที่สวยที่สุดใน
เลบานอน ชม หุ บเขาคาดิซา (Kadisha Valley) ซึ่ งบางครั้งเรี ยกว่า “หุ บเขาศักดิ์สิทธิ์ วาดีคาดิซา” เป็ นหนึ่งใน
ชุมชนคริ สต์ศาสนาตอนต้นที่สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก อารามในคริ สต์ศาสนาหลายแห่ งมีอายุเก่าแก่มาก
ตั้งอยู่บนภูมิทศั น์อนั ขรุ ขระของขุนเขาอย่างน่ าทึ่ง นาท่านผ่านชม ป่ าต้นซี ดาร์ ต้นซี ดาร์ มีคุณค่าสู งยิ่งในยุค
โบราณ โดยเป็ นวัสดุในการก่อสร้างศาสนสถานที่ยงิ่ ใหญ่หลายแห่ง ในบริ เวณป่ าแห่ งนี้ ต้นซี ดาร์ บางต้นมีอายุ
กว่า 1,000 ปี อีกทั้งยังถือเป็ นต้นไม้ประจาชาติของเลบานอน และต้นซี ดาร์ ยงั ปรากฏเป็ นสัญลักษณ์ตรงกลาง
ธงชาติเลบานอนอีกด้วย ป่ าสนซี ดาร์ ยงั ได้รับการคุ ม้ ครองยกย่องเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1998 ได้เวลานา
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ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ คาริ ล ยิบราน ( Khalil Gibran Museum) นักกวีชื่อดังของโลก ซึ่ งมีบา้ นเกิดอยูท่ ี่เมือง
บซาร์ ริ ก่อนย้ายถิ่นฐานไปอยูใ่ นอเมริ กา คาริ ล ยิบราน สามารถแต่งบทกวีได้ท้ งั ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
แม้เขาจะใช้ชีวติ อยูต่ ่างบ้านต่างถิ่น แต่ก็ไม่เคยลืมความรักในชาติพนั ธุ์ของเขา เขาเสี ยชีวิตที่นครนิวยอร์ ก และ
ได้นาร่ างกลับมายังบ้านเกิ ด ที่เมืองบซาร์ ริ ซึ่ งภายหลังได้จดั ตั้งเป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชี วประวัติ คาริ ล ยิบ
ราน ถือเป็ นบุคคลสาคัญของชาวเลบานอนเป็ นอย่างมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองตริ โปลี (Tripoli) ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของเบรุ ต และเป็ นท่าเรื อทางทิศตะวันออกสุ ดของ
ประเทศเลบานอนนาท่านชมป้ อมปราการ เรมอนด์ เดอ เซนต์ กิลล์ (Citadel of Raymond de Saint Gilles) ซึ่ ง
เป็ นป้ อมปราการบนยอดเขาของเมืองตริ โปลี สร้างโดย ท่านเคานท์ เรมอนด์ เดอ เซนต์ กิลล์ ผูว้ า่ การของเมือง
ตริ โปลี ในปี ค.ศ. 1103 ได้เวลานาท่านสัมผัสบรรยากาศ ตลาดเก่า (Souk) ในเมืองตริ โปลี ซึ่ งมีบรรยากาศ
เหมือนย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 14 ทั้งอาคารบ้านเรื อน เสาอาคารสไตล์คอริ นเธี ยน พื้นที่ปูดว้ ยอิฐ ซึ่ งมีเสน่ห์
ไม่ เ หมื อ นที่ ใ ด จากนั้น แวะถ่ า ยรู ป กับ มัส ยิ ด เก่ า ที่ ส าคัญ แห่ ง เมื อ งตริ โ ปลี อาทิ มัส ยิ ด ไทนอล (Taynal
Mosque) ซึ่งสร้างจากหินทรายในสมัยออตโตมัน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบมัมลุค (Mamluk) ในปี 1336 สมควร
แก่เวลานาท่านกลับสู่ โรงแรมที่พกั

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Aleph Boutique Hotel**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันทีส่ ี่

ไบบลอส – นา้ ตกบาตาร่ า จอร์ จ – หินนกพิราบ – เบรุ ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ น้ าตกบาตาร่ า จอร์ จ (Baatara Gorge Waterfall) (ระยะทาง 33 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
50 นาที) เป็ นน้ าตกที่ สวยที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของโลก และเป็ นสถานที่ท่องเที่ ยวสุ ดมหัศจรรย์ มีชื่อเสี ยงติ ด
อันดับต้นๆในเอเชีย ธรรมชาติได้สร้างสรรค์น้ าตกแห่งนี้มาตั้งแต่ยคุ ไดโนเสาร์ ผ่านเวลายาวนาน จนกลายเป็ น
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น้ าตกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อยูส่ ู งเหนือระดับน้ าทะเลประมาณ 1,150 เมตร น้ าตกบาตาร่ า จอร์ จ อยูใ่ กล้กบั
หมู่บา้ นบาล่า ตั้งอยูใ่ นเส้นทางหุ บเขาเลบานอน น้ าตกแห่ งนี้ ถูกค้นพบอย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1952 โดย
ชาวฝรั่ ง เศสที่ ม าส ารวจเส้ น ทางถ้ า ในบริ เ วณนั้น และน้ า ตกบาตาร่ า จอร์ จ ยัง เป็ นที่ รู้ จ ัก ในอี ก ชื่ อ หนึ่ ง
คือ “สะพานสามเหว” ที่มาของชื่ อมาจากสะพานที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติแขวนอยูเ่ หนื อถ้ าในแต่ละชั้น ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นหิ นปูนตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ น้ าตกบาตาร่ า จอร์ จ มีจุดเด่นตรงที่ปรากฏการณ์ น้ าตกที่ไหลลงรู ไปสู่
หลุมด้านล่าง ซึ่ งมองจากด้านนอกจะเห็นชัดเจนว่า น้ าตกมีลกั ษณะเป็ นช่องสามชั้น เพราะมีสะพานธรรมชาติ
ทั้งสามขั้น โดยน้ าตกไหลลงสู่ พ้ืนในความสู งประมาณ 255 เมตร (หมายเหตุ…น้ าตกอาจไม่มีน้ าไหล หรื อ
ไหลน้อยมากในช่วงหน้าหนาว)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเบรุ ต (Beirut) เมืองหลวงของประเทศเลบานอน (ระยะทาง 76 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) นาท่านสู่ ย่านคอร์ นิช ย่านที่สองข้างทาง เต็มไปด้วยภัตตาคารและร้านกาแฟ นาท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับ หิ นนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็ นหิ นที่ถูกธรรมชาติกดั กร่ อนเป็ นโพรงริ มทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน
ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่ งของเบรุ ต จากนั้นนาท่านชมย่านบริ เวณริ มชายฝั่ งทะเล สถานที่พกั ผ่อนเดิ นเล่น
ของชาวเบรุ ต

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)
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วันที่ห้า

เบรุ ต – เบเตดดีน – ไซดอน – ไทร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบเตดดีน (Beiteddine) อีกหนึ่งเมืองสวยของประเทศเลบานอน ซึ่ งเป็ นเมืองที่สร้างขึ้น
ในแบบสถาปั ตยกรรมเลบานอนในช่วงศตวรรษที่ 19 นาท่านเข้าชม พระราชวังเบเตดดีน (Beiteddine Palace)
พระราชวังถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอาหรับนามว่า Bashir Shihab II ในช่วงระหว่างค.ศ.ที่1788-1818 เป็ นถิ่นที่
อยูข่ องเจ้าชายอาหรับจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1840 หลังจากนั้นอาคารถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ชาวเติร์กเป็ นที่ประทับของ
รัฐบาล ต่อมาในช่ วงสงครามโลกครั้ งที่ 2 ฝรั่ งเศสใช้พระราชวังแห่ งนี้ ในการปกครองท้องถิ่ น มี การบู รณะ
พระราชวังของเก่าหลังจากที่ได้ประกาศให้เป็ นอนุ สาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ ต่อมาปี ค.ศ. 1943 หลังจากที่
ได้รับ อิ ส รภาพพระราชวัง แห่ ง นี้ ไ ด้ก ลายเป็ นพระราชวัง ฤดู ร้ อ นของประธานาธิ บ ดี สถาปั ต ยกรรมของ
พระราชวัง เบเตดดี นนี้ จัดได้ว่า เป็ นตัวอย่างที่ ดีที่ สุ ดของงานสถาปั ตยกรรมในช่ วงต้นศตวรรษที่ 19 ของ
เลบานอนอีกด้วย นาท่านชมห้องต่างๆภายในพระราชวัง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองไซดอน (Sidon) ซึ่ งเป็ นเมืองท่าอีกแห่ งของชาวฟี นีเซี ยน มีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 รองจาก
เมืองไบบลอส และ เมืองไทร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านถ่ายรู ปกับปราสาทไซดอน ซี (Sidon Sea Castle) (ถ่ายรู ปด้านนอก) ปราสาทแห่ งนี้ สร้างขึ้นโดยนักรบ
ครู เสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆริ มทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน เชื่ อมกับแผ่นดิ นใหญ่ ด้วยการทาสะพานหิ น
จุดประสงค์เพื่อเป็ นป้ อมปราการป้ องกันเมือง บนป้ อมแห่งนี้เคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุคทาลายลง
เมื่อยึดเมืองไทร์ ได้ เพื่อมิให้พวกครู เสดกลับมาใช้งานป้ อมปราการนี้ ได้อีก จากนั้นนาท่านชม ข่าน เอล ฟราน
(Khan al-Franj) บริ เวณที่เคยเป็ นที่พกั ของกองคาราวานมาก่อน เนื่ องจาก เมืองไซดอนเป็ นเมืองสุ ดท้ายบน
เส้นทางสายไหมก่อนที่จะลงทะเลไปยังกรุ งโรม ปั จจุบนั ที่พกั คาราวานแห่ งนี้ ได้รับการบูรณะและได้กลายเป็ น
ศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งเมืองไซดอน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองไทร์ (Tyre) เมืองท่าสาคัญของชาว
ฟี นีเซี ยน เริ่ มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราว 2,750 ปี ก่อนคริ สตกาล โดยนักประวัติศาสตร์ ชาวกรี กที่มีชื่อ
ว่า เฮโรโดตัส (Herodotus) ซึ่ งได้รับสมญานามว่า “บิดาแห่ งประวัติศาสตร์ ” เป็ นผูบ้ นั ทึกเอาไว้ว่าเมืองไทร์
ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว 2,750 ปี ก่อนคริ สตกาล ในอดีตเมืองนี้ เคยถูกอเล็กซานเดอร์ มหาราช (กรี ก) บุกเข้ายึดครอง
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ต่อมาได้รับเอกราชและกลายเป็ นจังหวัดหนึ่ งของโรมัน ปั จจุ บนั เมื องไทร์ เป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวที่ สาคัญของ
ประเทศ เนื่ องจากมีโบราณสถานและสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรมัน ฮิป
โปโดรม” ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 นาท่านเที่ยวชมเมือง
ไทร์ และ โบราณสถานที่สาคัญของเมืองนี้ ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบรุ ต
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่หก

เบรุ ต – บอลเบค – คซารา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบอลเบค (Baalbek) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างแนวเทือกเขาตะวันตกและตะวันออกของ
ประเทศเลบานอน และตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันออกของแม่น้ าลิตานี (Litani River) ในหุ บเขาเบกาแห่ งเลบานอน
และยังเป็ นที่ต้ งั ของวิหารโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่ งนี้ ถูกสร้ างขึ้นโดย
ชาวโรมัน ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อสักการะเทพเจ้าโรมัน 3 พระองค์ ซึ่ งก็คือ
เทพจูปิเตอร์ เทพบาคคัส และเทพีวีนสั วิหารต่างๆสร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 150 ในรัชสมัยของจักรพรรดิอนั โตนินสั
ไพอัสผูม้ าเยีย่ มเยือนในสมัยฟื้ นฟูคลาสสิ คว่า “เทวสถานสุ ริยา” และเป็ นเทวสถานที่อยูใ่ นสภาพที่ดีที่สุดแห่ ง
หนึ่ งของสถาปั ตยกรรมโรมัน บริ เวณวิหารประกอบด้วย วิหารแรกที่ สร้ างขึ้ นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าจูปิเตอร์
(Jupiter) บิดาแห่งเทพเจ้าทั้งปวง เป็ นวิหารขนาดใหญ่ มีความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสู ง 22 เมตร (สู ง
ที่สุดในโลก) ล้อมรอบ 54 ต้น (ปั จจุบนั เหลือเพียง 6 ต้น ซึ่ งเสี ยหายจากแผ่นดินไหว และถูกนาไปใช้ในการ
สร้างสถานที่สาคัญๆ อาทิ เช่ น โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ในอิสตันบูลซึ่ งได้นาเสาจากวิหารแห่ งนี้ ไป 8 ต้น) และ
วิหารอีกแห่ งที่มีขนาดเล็กกว่า สร้างถวายแก่เทพเจ้า Bacchus (เทพเจ้าแห่ งเหล้าไวน์) และ เทพีวีนสั (Venus)
วิหารแห่ งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็ นผลงานในแบบคอริ นเธี ยนที่งดงามที่สุดในโลก คาดว่าสร้างในระหว่างปี
ค.ศ. 193 – 217 โดยจูเลียส ซี ซ่าร์ เซพติมิอุส และ คาราคาลา ความยิ่งใหญ่จะเห็นได้จาก ซากหิ นแกรนิตที่
นามาจากอียิปต์ เป็ นหิ นตัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาว 27.5 เมตร กว้าง 4.2 เมตร ลึก 4.2 เมตร น้ าหนักกว่า
1,000 ตัน และองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้วหิ ารแห่งนี้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984

EHC-TK-8D-LEBANON
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชม ถ้ าธรรมชาติ แหล่งผลิตไวน์ที่คซารา ซึ่ งอยูใ่ น หุ บเขาเบคกา ในยุคที่ชาวฟิ นิ เซี ยนล่องเรื อทาการค้า
กับเลบานอน ก็ได้นาไวน์ของเลบานอนออกขายให้กบั ชาวอิตาลี และสเปน บริ เวณหุ บเขาเบคกา เป็ นแหล่งที่
มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า จึงทาให้มีการปลูกองุ่นหลากสายพันธุ์ ที่เหมาะแก่การทาไวน์ช้ นั เลิศ ผ่าน
ชม เมืองแอนจาร์ (Aanjar) เมืองขนาดเล็กที่รุ่งเรื องในยุคมุสลิม ราชวงศ์อูมเมยาร์ ด เข้าปกครองในสมัยของกา
หลิบวาลิดที่ 1 ช่วง ค.ศ. 705 ชมพระราชวังโบราณ โรงอาบน้ า ร้านค้าต่างๆ ที่มีมากกว่า 600 ร้านค้า ที่แสดง
ให้เห็นว่าเมืองแอนจาร์ แห่งนี้เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเส้นทางการค้าในสมัยโบราณเช่นกัน สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางกลับ กรุ งเบรุ ต

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)
วันที่หก

เบรุ ต – พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชาติ– ช้ อปปิ้ งตลาดซุ ค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเที่ยวชม เมืองเบรุ ต (Beirut) เป็ นเมื องหลวงและเมื องท่ าที่ สาคัญของเลบานอน เป็ นเมื องเก่ าที่ เป็ น
ศูนย์กลางการศึกษามาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันสันนิ ษฐานว่าชื่ อเมืองนี้ มาจากภาษาอราเมอิก berotha แปลว่า
ต้นสน หรื ออาจจะมาจากภาษาละติน berytus ที่มาจากภาษาคานาอันและภาษาฟิ นิเชียน beroth หมายถึงบ่อน้ า
เมืองเบรุ ตมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลักฐานของ
ชาวฟิ นิเซียน อารยธรรมเฮเลนิสติก, เปอร์เซีย, โรมัน, อาหรับ และออตโตมัน (ทั้งยังถูกกล่าวถึงเป็ นลายลักษณ์
อักษรในจดหมายที่ส่งถึงกษัตริ ยฟ์ าโรห์แห่ งอียิปต์ ในสมัยศตวรรษที่ 14 ก่อนคริ สตกาลอีกด้วย) หลังสิ้ นสุ ด
สงครามกลางกรุ งเบรุ ต ได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ทนั สมัยและมีชีวติ ชีวา นาท่านเดินเที่ยวเมืองใหม่เบรุ ต ที่
มีการสร้างเพื่อการธุ รกิจพาณิ ชย์ เช่น ธนาคาร บริ ษทั ฯ ห้างร้าน แบรนด์เนมต่างๆ จากนั้นนาท่าน ถ่ายรู ปด้าน
นอกกับ สุ เหร่ า Mohammad Al-Amin Mosque ซึ่ งเป็ นมัส ยิดที่ สร้ างให้คล้ายสุ เหร่ า สี น้ าเงิ น ที่ อิสตันบู ล
ประเทศตุรกี มีสถาปั ตยกรรมแบบออตโตมาน มีพ้นื ที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร มีโดมสี น้ าเงิน สู ง 48 เมตร
และ หอคอยสู ง 65 เมตร มัสยิดแห่ งนี้ กลายเป็ นจุดเด่นของเมืองเบรุ ต จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่ งชาติเบรุ ต (Beirut National Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุ โบราณของ Raymond Weill,
เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสประจาการในเลบานอน พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ ถือเป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์สาคัญที่สุดของ
ประเทศเลบานอน จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดซุค (Souk) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

EHC-TK-8D-LEBANON

13.00 น.
15.55 น.
18.00 น.
20.15 น.

วันทีแ่ ปด
09.50 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเบรุ ต (BEY) เพื่อเตรี ยมเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินเบรุ ต (BEY) สู่ สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK825
(ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน 5 คืน แกรนด์ เลบานอน
ราคาทัวร์ 69,900 บาท : 1-8 ธ.ค. 2562 / 8-15 ธ.ค. 2562 /14-21 ธ.ค. 2562
ราคาทัวร์ 74,900 บาท : 27 ธ.ค.2562 – 3 ม.ค.2563
อัตราค่าบริ การ (บาท)

ธ.ค. 2562

ปี ใหม่ 2563

ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

69,900

74,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

8,000

10,000

เด็กอายุ 2 - 11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

66,900

72,900

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็

85,000 – 120,000

ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – หักค่าตัว๋ ( BKK-IST-BEY-IST -BKK)

22,000

25,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น คิด ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่า
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 15 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่ จะเรี ยกร้องเงินคืน ใน
กรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิ น) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นกั ท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู

กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่
จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และห้าม
มีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมี ค่าทุ กชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิ ดการสู ญหาย สายการบิ นจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ประกันภัยการเดิ นทางที่
บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

EHC-TK-8D-LEBANON

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
1. หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า
2. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
3.

รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. หรื อ 1.5 x 2 นิ้ว จานวน 4 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ น
พื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน.สถานทูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

ตัวอย่ างรู ปถ่ าย

EHC-TK-8D-LEBANON

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

8 วัน 5 คืน แกรนด์ เลบานอน
ราคาทัวร์ 69,900 บาท :
ราคาทัวร์ 74,900 บาท :
ลาดับ
ที่

1-8 ธ.ค. 2562
8-15 ธ.ค. 2562
27 ธ.ค.2562 – 3 ม.ค.2563

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์
โทรศัพท์

ห้องพัก
เลขที่
(SGL/TWN/ สะสมไมล์
DBL/ TRP)

14-21 ธ.ค. 2562

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

(รบกวนเอเย่นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยนะคะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)
ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่ นต์ ...........................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์......................................................
โทรศัพท์มือถือ..............................................

*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

