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HiLight ! 

 เทีย่วอาณาจกัรโบราณหลายพนัปี 2 ประเทศ ท ัง้ เลบานอน และ ซเีรยี  

 ทีพ่กั 4+5 ดาว พกัโรงแรมเดยีวกนัในเบรตุ 2 คนื และดามสักสั 2 คนื 

 อาหารหลากหลาย ท ัง้อาหารทอ้งถิน่ จนี และ อติาเลยีน 

 ชมพระอาทติยต์กและถา่ยรปูกบัหนิรปูนกพริาบ (Pigeon Rocks) ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเบรตุ 

 น ัง่รถลาก และ น ัง่เรอืทอ้งแบนบนผนืน า้สฟ้ีาสดเพือ่เขา้ชมถ า้ไยตา้แสนสวย 

 ขึน้กระเชาไฟฟ้า ทีเ่มอืง ฮารสิซา่ เยีย่มชมรปูปัน้พระนางฮารสิซา่ (Lady of Lebanon) 

 เยีย่มชม เมอืงเกา่บบิลอส (Byblos Old City) ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของโลกทีม่ผีูอ้าศยั

ตดิตอ่กนัมาประมาณ 7,000ปี และเป็นทา่เรอืแหง่แรกของโลก 

 ชมป่าตน้ซดีารข์องพระเจา้ (Cedars of God) ถอืเป็นตน้ไมป้ระจ าชาตขิองเลบานอน และยงัเป็น

สญัลกัษณ์ตรงกลางธงชาตเิลบานอนอกีดว้ย 

 ชม พพิธิภณัฑ ์คารลิ ยบิราน (Gibran Khalil Gibran Museum) นกักวชีือ่ดงัของโลก 

 ชมเมอืงบาลเบ็ค (Baalbek) เพือ่น าทา่นชมเทวสถานบาลเบ็ค ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของประเทศเลบานอน 

 ชมดามสักสั (Damascus)เป็นเมอืงหลวงของประเทศซเีรยี และเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดของ ถอืวา่เป็น

เมอืงทีม่ผีูอ้ยูอ่าศยัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลก 

 ชมมสัยดิอมุยัยาด (Umayyad Mosque) ยงัเป็นทีรู่จ้กักนัเป็นมสัยดิใหญแ่หง่เมอืงดามสักสั เป็นหนึง่

ในมสัยดิทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุในโลก 

 ชอ้ปป๊ิงทีต่ลาดเกา่แกใ่นดามสักสั ตลาดอลัฮามดิยิะห ์ดามสักสั (Al-Hamidiyah Souq) 

 ชมพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิามสักสั (National Museum of Damascus) เป็นพพิธิภณัฑห์ลกัทีไ่ดร้บั

ความนยิมเนือ่งจากมขีนาดของพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ ่และสวยงาม รวบรวมประวตัศิาสตรข์องประเทศ

ซเีรยี 

 ชมพระราชวงัอาเซม (Azem Palace) ซึง่เคยเป็นทีพ่กัของผูว้า่ราชการกรงุดามสักสั  

 ชมพระราชวงัไบเทดดนี (Beiteddine Palace) ซึง่ถกูสรา้งขึน้โดยเจา้ชายอาหรบั นามวา่ Bashir 

Shihab II จดัไดว้า่เป็นตวัอยา่งทีด่ที ีส่ดุของงานสถาปตัยกรรมในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 ของ

เลบานอน 

 ชมเมอืงเมอืงไทร ์(Tyre) และ เมอืงไซดอน (Sidon) เมอืงทา่ส าคญัของชาวฟีนเีซยีน เร ิม่มกีารต ัง้

รกรากของประชากรเมือ่ราว 2,750 ปีกอ่นครสิตกาล  

https://hmong.in.th/wiki/Mosque
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 น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตแิหง่กรงุเบรตุ (Beirut National Museum) ถอืเป็นหนึง่ใน

พพิธิภณัฑส์ าคญัทีส่ดุของประเทศเลบานอน 

 ชอ้ปป๊ิงใจกลางเมอืงเบรตุที ่ฮมัรา่ สตรที (Hamra Street)และ ตลาดเบรตุ (Beirut Souk)ที่

ผสมผสานความเกา่และใหมไ่วด้ว้ยกนัจนคณุตอ้งแปลกใจ 

 

เดนิทาง กนัยายน – มกราคม 2566 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว T เคาน์เตอรส์ายการ

บนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) ประตูทางเขา้ที ่9 โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ ตรวจ

เอกสาร และสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ – ดไูบ – เบรตุ –ยา่นอา่วไซตนูา่- หนิรปูนกพริาบ 

 

01.35 น. “เหริฟ้าสูก่รงุดไูบ” โดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK385 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

07.30 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงเบรตุ" โดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK957  

10.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงเบรตุ (BEIRUT) หลังจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืงและลงตราวซีา่หนา้

ดา่นเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางเขา้เมอืง เบรตุ  

ก าหนดวนัเดนิทาง 

กนัยายน 26 กนัยายน – 5 ตลุาคม 2565  149,900 

ตลุาคม 10 - 19  ตลุาคม 2565 149,900 

พฤศจกิายน 21 – 30 พฤศจกิายน 2565 149,900 

ธนัวาคม 12 – 21 ธนัวาคม 2565 รว่มเดนิทางกบัคณุ กาญจนา หงษท์อง 149,900 

ธนัวาคม (ปีใหม)่ 26 ธนัวาคม 2565– 4 มกราคม 2566 149,900 

  ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันทีส่อง กรงุเทพฯ ดไูบ BKK – DXB EK385 01.35 – 04.45 

วันทีส่อง ดไูบ เบรตุ DXB - BEY EK957 07.30 – 10.35 

วันทีเ่กา้ เบรตุ ดไูบ BEY  -  DXB EK954 19.40 – 00.35 (+1) 

วันทีส่บิ ดไูบ กรงุเทพฯ DXB  - BKK EK378 03.00 – 15.35  
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- เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเลบานอน ประมาณการในปี 2550 วา่มปีระชากรระหวา่ง 

1 ถงึ 2.2 ลา้นคนในเขตมหานคร นับเป็นนครใหญส่ดุอนัดับสามในภมูภิาคลแิวนต ์(Levant) นคร

ตัง้อยูบ่นคาบสมทุร ณ จดุกึง่กลางชายฝ่ังเมดเิตอรเ์รเนยีนของประเทศ 

- เลบานอน นับเป็นนครเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก มผีูอ้ยูอ่าศัยตดิตอ่กนัเกนิ 5,000 ปี มกีาร

กลา่วถงึกรงุเบรตุครัง้แรกในจดหมายอะมารน์า (Amarna) จากราชอาณาจกัรอยีปิตใ์หม ่ตัง้แต่

ศตวรรษที ่15 กอ่นครสิตกาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ยา่นอา่วไซตนูา่ 

  จากนัน้ใหเ้วลาอสิระแกท่า่น เทีย่วชมยา่นอา่วไซตนูา่ พักผอ่นตามอธัยาศัย 

น าทา่นสู ่ยา่นคอรน์ชิ  

- เดนิชมสองขา้งทาง ซีง่เต็มไปดว้ยภตัตาคารและรา้นกาแฟ  

- น าทา่นไปแวะถา่ยรปูหนิรปูนกพริาบ (Pigeon Rocks) เป็นหนิทีถ่กูธรรมชาตกิดักรอ่นเป็นโพรง

รมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนีย่น ซึง่เป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึง่ของเบรตุ  

- น าทา่นชมพระอาทติยต์กทีน่ั่น ชมยา่นบรเิวณรมิชายฝั่งทะเล สถานทีพ่กัผอ่นเดนิเลน่ของชาว

เบรตุ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  WARWICK PALM BEACH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ **** 
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วนัทีส่าม เบรตุ - ไยตาร ์– ฮารสิซา่ - บบิลอส 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ไยตารก์รอตโต หรอื ถ า้ไยตา (Jeita Grottos)  

- หนึ่งในถ ้าทีง่ดงามที่สุดของโลก แต่ท่านไม่ตอ้งปีนป่ายใหล้ าบากเพื่อที่จะเขา้ชมสิง่มหัศจรรยน์ี ้

เนือ่งจากการจัดการทีย่อดเยีย่มของถ ้า ปทูางเดนิเป็นถนนซเีมนตต์ามขอบถ ้าไลข่ึน้ไปในตัวถ ้าขนาด

ใหญ ่รวมความยาวถนนประมาณ 650 เมตร  

จากนัน้น ัง่รถลากลงสูด่า้นลา่งของเขา เพือ่น ัง่เรอืทอ้งแบนเขา้ชมถ า้ไยตา้สว่นทีอ่ยูด่า้นลา่ง  

- เป็นระยะทาง 200 เมตร เป็นการทอ่งเทีย่วถ ้าทีแ่ปลกและงดงามอกีแบบหนึง่ เป็นประสบการณ์ทีน่่า

ประทับใจ (การเขา้ชมสถานทีแ่หง่นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพน ้าขึน้-ลง หากระดับน ้าขึน้สงู อาจไมเ่ปิดใหช้ม 

แตจ่ะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทา่นสู ่ฮารสิซา่ (Harissa) เพือ่น าทา่น ขึน้กระเชาไฟฟ้า เยีย่มชมรปูปัน้พระนาง

ฮารสิซ่า (Lady of Lebanon) ซึง่เป็นทีรู่จั้กกันดใีนนามของ สุภาพสตรแีหง่เลบานอน (Lady of 

Lebanon) ซึง่ท าดว้ยโลหะบรอนซ ์หนักประมาณ 15ตัน ถกูสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษที ่19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



Page 6 of 19 

 

 

 

น าทา่นเยีย่มชม เมอืงเกา่บบิลอส (Byblos Old City)  

- ปัจจุบันคือเมอืง (Jubeil) ชมเมอืงเก่าซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่มผีูอ้าศัย

ตดิตอ่กนัมาประมาณ 7,000ปี และเป็นทา่เรอืแห่งแรกของโลก เชือ่ว่าตัวก าแพงเมอืงถูกสรา้งในยคุ 

Bronze Age (2,800ปี กอ่นครสิตกาล) ดว้ยความส าคัญดังกล่าวจงึไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ. 1984  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  ALEPH BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ **** 

 

วนัทีส่ ี ่   บบิลอส - ซดีาร ์– หบุเขาคาดซิา – ตรโิปล ี- เบรตุ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ซดีาร ์(Cedars) เพือ่ชม ตน้ซดีารข์องพระเจา้ (Cedars of God)  

- ตน้ซดีารม์คีณุคา่สงูยิง่ในยคุโบราณ โดยเป็นวัสดกุอ่สรา้ง ศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญห่ลายแหง่ ในบรเิวณ

ป่าแหง่นี ้ตน้ซดีารบ์างตน้มอีายกุวา่ 1,000 ปี ถอืเป็นตน้ไมป้ระจ าชาตขิองเลบานอน และยังปรากฎ

เป็นสัญลักษณ์ตรงกลางธงชาตเิลบานอนอกีดว้ย และ ไดรั้บการคุม้ครองยกยอ่งเป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1998 

ชม หบุเขาคาดซิา (Kadisha Valley)  

- ซึง่บางครัง้เรยีกว่า “หุบเขาศักดิส์ทิธิ ์วาดคีาดซิา” เป็นหนึง่ในชมุชนทางศาสนา ยคุครสิตศ์าสนา

ตอนตน้ทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก อารามในครสิตศ์าสนาหลายแห่งมอีายเุกา่แกม่าก ตัง้อยูบ่น

ภมูทิัศนอ์นัขรขุระของขนุเขาอยา่งน่าทึง่ 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ ์คารลิ ยบิราน (Gibran Khalil Gibran Museum)  

- นักกวีชือ่ดังของโลก มบีา้นเกดิอยู่ทีเ่มอืงบซาร์ร ิก่อนยา้ยถิน่ฐานไปอยู่ในอเมรกิา คารลิ ยบิราน 

สามารถแตง่บทกวไีดท้ัง้ภาษาอาหรับและภาษาองักฤษ แมเ้ขาจะใชช้วีติอยูต่า่งบา้นต่างถิน่ แต่ก็ไม่

เคยลมืความรักในชาตพัินธุข์องเขา เขาสิน้ชวีติลง ณ นครนวิยอรก์ และไดน้ าร่างของเขากลับมายัง
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บา้นเกดิ ทีเ่มอืงบซารร์ ิซ ึง่ภายหลังไดจั้ดตัง้เป็นพพิธิภัณฑเ์พือ่แสดงชวีประวัต ิคารลิ ยบิราน ถอื

เป็นบคุคลส าคัญของชาวเลบานอนเป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตรโิปล ี(Tripoli)  

- เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุทางตอนเหนอืของเลบานอนและเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ 

เมอืงตรโิปลตีรโิปลมีองเห็นทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนตะวันออกและเป็นเมอืงทา่ทีอ่ยูเ่หนอืสดุใน

เลบานอน มเีกาะเล็ก ๆ สีเ่กาะนอกชายฝ่ังและเป็นเกาะเดยีวในเลบานอนหมูเ่กาะตน้ปาลม์ไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีคุ่ม้ครอง ตรโิปลมีพีรมแดนตดิกบัเมอืงเอลมนิาซึง่เป็นทา่เรอืของเขตตรโิปลซี ึง่

เชือ่มตอ่กนัทางภมูศิาสตรเ์พือ่กอ่ใหเ้กดิการรวมตัวกนัของตรโิปลทีีย่ ิง่ใหญ ่

น าทา่นชม ป้อมปราการ เรมอนด ์เดอ เซนต ์กลิล ์(Citadel of Raymond de Saint Gilles)  

- ซึง่เป็นป้อมปราการบนยอดเขาของเมอืงตรโิปล ีสรา้งโดย ทา่นเคานท ์เรมอนด ์เดอ เซนต ์กลิล ์

ผูว้า่การของเมอืงตรโิปล ีในปี ค.ศ. 1103 

จากนัน้น าทา่นไปชม ตลาดเกา่ตรโิปล ี(Tripoli Souk) ในเมอืงตรโิปล ี 

- ซึง่มบีรรยากาศเหมอืนยอ้นกลับไปในศตวรรษที ่14 ทัง้อาคารบา้นเรอืน เสาอาคารสไตลค์อรนิเธยีน 

พืน้ทีป่ดูว้ยอฐิ ซึง่มเีสน่หไ์มเ่หมอืนทีใ่ด 

น าทา่นชม มสัยดิไทนอล (Taynal Mosque)  

- ซึง่สรา้งจากหนิทรายในสมยัออตโตมนั ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมมัลคุ (Mamluk) ในปี 1336 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เบรตุ (Beirut) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  HOTEL BEIRUT PALM BEACH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ **** 

 

 

 

 

 

https://hmong.in.th/wiki/Lebanon
https://hmong.in.th/wiki/Mediterranean_Sea
https://hmong.in.th/wiki/Seaport
https://hmong.in.th/wiki/Palm_Islands_Nature_Reserve
https://hmong.in.th/wiki/Protected_area
https://hmong.in.th/wiki/El_Mina
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วนัทีห่า้  เบรตุ - บาลเบ็ค - แอนจาร ์– ดามสักสั  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาลเบ็ค (Baalbek)  เพือ่น าทา่นชม เทวสถานบาลเบ็ค ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของ

ประเทศเลบานอน  

- วหิารประกอบดว้ย วหิารแรกทีส่รา้งขึน้เพือ่ถวายแด่เทพเจา้ Jupiter บดิาแห่งเทพเจา้ทัง้ปวง เป็น

วหิารขนาดใหญ่มหมึา มีความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสูง 22 เมตร (สูงที่สุดในโลก) 

ลอ้มรอบ 54 ตน้ (ปัจจุบันเหลอืเพยีง 6 ตน้ ปัญหาจากแผ่นดนิไหว และถูกน าไปใชง้านทีอ่ ืน่ อาท ิ

โบสถ์เซนต์โซเฟียที่อสิตันบูล 8 ตน้) และวหิารอกีแห่งที่มีขนาดเล็กกว่า (แต่ยังใหญ่กว่าวหิาร 

Panthenon ทีเ่อเธนส)์ สรา้งถวายแกเ่ทพเจา้ Bacchus (เทพเจา้แห่งเหลา้ไวน์) และ Venus วหิาร

แหง่นีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผลงานในแบบคอรนิเธยีนทีง่ดงามทีส่ดุในโลก คาดว่าสรา้งในระหวา่งปี 

ค.ศ. 193 – 217 โดยจูเลยีส ซซีา่ร ์เซพตมิอิุส และ คาราคาลา ความยิง่ใหญ่จะเห็นไดจ้าก ซาก

หนิแกรนติทีน่ ามาจากอยีปิต ์เป็นหนิตัดทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ความยาว 27.5 เมตร กวา้ง 4.2 เมตร ลกึ 

4.2 เมตร น ้าหนักกวา่ 1,000 ตัน ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าทา่นเยีย่มชม โรงกล ัน่ไวน ์ชาโต คาซารา่ (Chateau Ksara Winery)  

- แหลง่ผลติไวนท์ีค่ซารา ซึง่อยูใ่น หบุเขาเบคกา ในยคุทีช่าวฟินเิซยีนลอ่งเรอืท าการคา้กบัเลบานอน 

ก็ไดน้ าไวนข์องเลบานอนออกขายใหก้บัชาวอติาล ีและสเปน บรเิวณหบุเขาเบคกา เป็นแหลง่ทีม่ี

ความอดุมสมบรูณ์ของดนิและน ้า จงึท าใหม้กีารปลกูองุน่หลากสายพันธุ ์ทีเ่หมาะแกก่ารท าไวนช์ัน้

เลศิ และ ล ิม้รสไวนช์ ัน้เลศิ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่แอนจาร ์(Anjar) 

- เมอืงขนาดเล็กทีรุ่ง่เรอืงในยคุมสุลมิ ราชวงศอ์มูเมยารด์ เขา้ปกครองในสมยัของกาหลบิวาลดิที ่1 

ชว่ง ค.ศ. 705 ชมพระราชวงัโบราณ โรงอาบน ้า รา้นคา้ตา่งๆ ทีม่มีากกวา่ 600 รา้นคา้ ทีแ่สดงให ้

เห็นวา่ เมอืงแอนจารแ์หง่นีเ้ป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเสน้ทางการคา้ในสมยัโบราณเชน่กนั 

จากนัน้น าทา่นเดนิขา้มพรมแดนสู ่ดามสักสั (Damascus)  

- เมอืงหลวงของประเทศซเีรยี และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ หลังจากการลดจ านวนลงของ

ประชากรเมอืง อเลปโป เนื่องจากภาวะสงครามกลางเมอืง ชาวซเีรยีเรยีกขานเมอืงนี้ว่า อัชชาม 

และมสีมญาว่า "เมอืงแห่งดอกมะล"ิ ดามัสกัสเป็นเมอืงหลวงของภมูภิาคซเีรยีตัง้แต่ปี พ.ศ. 1178 

เป็นเมอืงเกา่แกซ่ ึง่มผีูอ้ยูอ่าศัยอยา่งต่อเนื่อง มมีัสยดิเกา่ทีส่รา้งตัง้แต่ พ.ศ. 1251 ถอืวา่เป็น

เมอืงทีม่ผีูอ้ยูอ่าศยัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลก 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  AL KAISAR HOTEL DAMASCUS. หรอืเทยีบเทา่ **** 

 

วนัทีห่ก ทวัรด์ามสักสั – พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิามสักสั – มสัยดิอมุยัยาด - พระราชวงัอาเซม – Jupeter 

temple - ตลาดโบราณดามสักสั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตดิามสักสั (National Museum of Damascus)  
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- เป็นพพิธิภัณฑห์ลักทีไ่ดรั้บความนยิมเนื่องจากมขีนาดของพพิธิภัณฑท์ีใ่หญ่ และสวยงาม รวบรวม

ประวัตศิาสตรข์องประเทศซเีรยี และจัดแสดงศลิปวัตถุทีส่ าคัญ รวมถงึ การคน้พบทีส่ าคัญ Maria 

Ebla และ Ugarit สามสถานทีโ่บราณทีม่ชี ือ่เสยีง เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แก ่

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่มสัยดิอมุยัยาด (Umayyad Mosque)  

- เป็นทีรู่จ้ักกนัเป็นมัสยดิใหญ่แห่งเมอืงดามัสกัสทีต่ัง้อยูใ่น เมอืงเกา่ของดามัสกัสเป็นหนึง่ในมัสยดิที่

ใหญ่และเกา่แก่ทีส่ดุในโลก มัสยดิก็มคีวามส าคัญในศาสนาอสิลามเชน่กัน เนื่องจากมรีายงานและ

เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับมสัยดิทางประวัตศิาสตรแ์ละประวัตศิาสตร ์มสัยดิเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์นัดบั

สีข่องศาสนาอสิลาม 

 จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม สสุานของนกับญุยอหน์แบปตสิต ์(Tomb of John The Baptist)  

- เป็นนักเทศนช์าวยวิในครสิศตวรรษที ่1 ถอืวา่เป็นผูเ้ผยพระวจนะในสีศ่าสนาคอื ศาสนาครสิต ์ศาสนา

อสิลาม ศาสนาบาไฮ และศาสนามันดาอ ีท่านถูกกล่าวถงึในพระวรสาร คัมภรีอ์ัลกุรอาน และคัมภรี์

ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นบัปติสต์บางทีก็รูจั้กกันในชื่อ “ยอห์นผูม้าก่อน” (John the 

Forerunner) เพราะถอืกนัวา่นักบญุยอหน์เป็นผูม้าลว่งหนา้กอ่นพระเยซ ู

น าทา่นเยีย่มชม อนสุรณ์สถานซอลาฮดุดนี (Statue of Saladin)  

- ในสงครามครเูสด การสูร้บทีม่ฉีากหนา้เป็นเรือ่งการแยง่ชงิดนิแดนอันศักดิส์ทิธิข์องฝ่ายหนึง่ทีเ่ป็นค

รสิเตยีน กบัอกีฝ่ายเป็นมสุลมิ แต่ทีส่ าคัญคอืการแยง่ชงิทรัพยากรของกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่ม 

จนท าใหเ้กดิการจับมอืไขวก้ันไปมา ไม่สนว่าอกีฝ่ายนับถอืศาสนาไหน มบีุคคลซึง่เป็นทีจ่ดจ าใน

ประวัตศิาสตรอ์ยูม่ากมาย ซอลาฮดุดนี หรอืทีคุ่น้เคยกันในชือ่ ซาลาดนิ เป็นบคุคลหนึง่ทีไ่ดรั้บการ

กล่าวถงึอย่างมากในสงครามดังกล่าว ทัง้ในแง่นักรบที่ย ิง่ใหญ่ที่น าชัยชนะมาใหก้องทัพมุสลมิ 

รวมถงึความเป็นสภุาพบรุษุนักรบทีพ่รอ้มหยบิยืน่น ้าใจใหศ้ัตรู จนไดรั้บการชืน่ชมและยกยอ่งจากทัง้

ชาวมสุลมิเองไปจนถงึชาวครสิเตยีนอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

น าทา่นเยีย่มชม พระราชวงัอาเซม (Azem Palace)  

https://hmong.in.th/wiki/Damascus
https://hmong.in.th/wiki/Mosque
https://hmong.in.th/wiki/Mosque
https://hmong.in.th/wiki/Holiest_sites_in_Islam
https://hmong.in.th/wiki/Holiest_sites_in_Islam
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AE
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
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- ซึง่เคยเป็นทีพั่กของผูว้า่ราชการกรงุดามสักสั สรา้งในปี ค.ศ.1749 แบง่เป็น 3 สว่น ไดแ้ก ่Haramlic 

(Family), Salamlic (Male Guest), และ  Khadamlic (Service & Kitchen) ถกูตกแตง่ดว้ยโมเสด

และหนิสตีา่ง ๆ อยา่งสวยงาม การจดัสวนและประดับดว้ยน ้าพหุนิออ่น ชมพพิธิภณัฑใ์นการด าเนนิ

ชวีติ ทีม่หีลายหอ้งดว้ยกนั 

 จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม โบสถเ์ซนตพ์อลล ์(Church of Saint Paul)  

- เป็นโบสถข์นาดเล็กทีม่คีวามสวยงามและเกา่แก ่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องซเีรยี 

 น าทา่นเยีย่มชม บา้นของนกับญุเซนตอ์นานอิสั (Saint Ananias House)  

- เป็นสิง่กอ่สรา้งโบราณใตพ้ืน้ดนิมสีงา่งาม รวบรวมประวตัขิอง Saint Ananias ภายในดา้นใน จะม ี

Church Ananias และ Chapel Ananias 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป๊ิงที ่ตลาดอลัฮามดิยิะห ์ดามสักสั (Al-Hamidiyah Souq) ใหเ้วลาอสิระแก่

ทา่นในการเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  AL KAISAR HOTEL DAMASCUS. หรอืเทยีบเทา่ **** 

 

วนัทีเ่จ็ด ดามสักสั –เดอร ์เอล คามาร-์ พระราชวงัไบเทดดนี - เบรตุ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นออกเดนิทางออกจากดามสักสัประเทศซเีรยี กลับสูป่ระเทศเลบานอน  

จากนัน้ น าทา่นชม หมูบ่า้นวฒันธรรม เดอร ์เอล คามาร ์(Deir El Qamar)  

- อดตีเมอืงหลวงของประเทศเลบานอน ในชว่งศตวรรษที ่15 ทีม่ผีูป้กครองเลบานอน นามว่า เอมรี ์

ฟาคหเ์รดดนี ที ่2 เขา้มามอี านาจในชว่งปี ค.ศ. 1590 หมูบ่า้นประกอบไปดว้ยมสัยดิ และ พระราชวัง

ประวัตศิาสตร ์และอาคารบรหิารราชการ ศตวรรษที่ 17 มโีบสถเ์ป็นศูนยร์วมการท ากจิกรรมของ

หมูบ่า้น จงึกลายเป็นศนูยก์ลางของประเพณีและวรรณกรรมแหง่เลบานอน และยงัเป็นหมูบ่า้นแรกใน

เลบานอนทีจ่ะมกีารจัดการในระบบเขตเทศบาล เกดิขึน้ในปี ค.ศ. 1864 และเป็นบา้นเกดิของบคุคล

ทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ นักเขยีนและนักการเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่พระราชวงัไบเทดดนี (Beiteddine Palace)  

- ซึง่ถูกสรา้งขึน้โดยเจา้ชายอาหรับ นามว่า Bashir Shihab II ในชว่งระหว่างปี ค. ศ. 1788 – 1818 

เป็นทีป่ระทับของเจา้ชายอาหรับจนกระทั่งปี ค.ศ. 1840 หลังจากนัน้อาคารถูกใชโ้ดยเจา้หนา้ทีช่าว

เตริก์ เป็นทีพั่กของรัฐบาล ต่อมาในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ฝร่ังเศสใชใ้นการปกครองทอ้งถิน่ มี

การบูรณะพระราชวังของเก่า หลังจากทีไ่ดป้ระกาศใหเ้ป็นอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตร ์ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1943 หลังจากที่ไดรั้บอสิรภาพ พระราชวังไบเทดดีนไดก้ลายเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของ

ประธานาธบิดี สถาปัตยกรรมของพระราชวังไบเทดดีน จัดไดว้่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของงาน

สถาปัตยกรรมในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 ของเลบานอน  

จากนัน้น าทา่นมุง่หนา้กลับสู ่เบรตุ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  CROWNE PLAZA HOTEL HAMRA หรอืเทยีบเทา่ ***** 

 

วนัทีแ่ปด เบรตุ - ไทร ์- ไซดอน  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไทร ์(Tyre)  



Page 13 of 19 

 

 

 

- เมอืงท่าส าคัญของชาวฟีนีเซยีน เริม่มกีารตัง้รกรากของประชากรเมือ่ราว 2,750 ปีก่อนครสิตกาล 

เมอืงไทร ์นักประวัตศิาสตรช์าวกรกีทีม่ชี ือ่ว่า เฮโรโดตสั (Herodotus) ซึง่ไดร้บัสมญานามวา่ 

“บดิาแหง่ประวตัศิาสตร”์ เป็นผูบ้นัทกึเอาไวว้า่ เมอืงไทรก์อ่ตัง้ขึน้เมือ่ราว 2,750 ปีกอ่นครสิตกาล 

ในอดีตเมืองนี้เคยถูกอเล็กซานเดอร์มหาราช (กรีก) บุกเขา้ยดึครอง ต่อมาไดรั้บเอกราชและ

กลายเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมัน ปัจจุบัน เมืองไทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ 

เนื่องจากมีโบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

“โรมนัฮปิโปโดรม” ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 

จากนัน้ ออกเดนิทางสู ่เมอืงไซดอน (Sidon)  

- เมอืงทา่อกีแหง่ของฟีนเีซยีน ซึง่มคีวามส าคัญเป็นอนัดับที ่3 รองจากบบิลอส และ ไทร ์

น าทา่นชม ดา้นนอก ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle)  

- สรา้งโดยนักรบครเูสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เชือ่มกับแผ่นดนิใหญ ่

ดว้ยการท าสะพานหนิ จดุประสงคเ์พือ่เป็นป้อมปราการป้องกนัเมอืง บนป้อมแหง่นีเ้คยมหีอคอยอยู ่2 

หอ และถกูพวกมมัลคุ ท าลายเมือ่ยดึเมอืงไทรไ์ด ้เพือ่มใิหพ้วกครเูสดกลับมาใชง้านไดอ้กี 

น าทา่นชม ขา่น เอล ฟราน (Khan al-Franj)  

- บรเิวณทีเ่คยเป็นทีพ่ักของกองคาราวานมากอ่น เนือ่งจาก เมอืงไซดอนเป็นเมืองสดุทา้ยบนเสน้ทาง

สายไหมก่อนทีจ่ะลงทะเลไปยังกรุงโรม เป็นตัวอย่างทีด่ขีองทีพ่ักกลางทะเลทราย ความยาวกว่า 

5,000 ไมล ์บนเสน้ทางสายไหม ปัจจุบันไดรั้บการบูรณะและไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางวัฒนธรรมไซ

ดอน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้ทา่นเดนิทางกลับสู ่เบรตุ (Beirut)  

จากน ัน้ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นชอ้ปป๊ิงที ่ฮมัรา่ สตรที (Hamra Street)  

- เป็นถนนสายหลักสายหนึง่ของเมอืงเบรุตประเทศเลบานอน และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและ

การทตูทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของเบรตุ ตัง้อยูใ่นยา่นทีม่ชี ือ่เดยีวกนัคอืฮมัรา เนือ่งจากมรีา้นกาแฟและโรง

ละครบนทางเทา้จ านวนมาก ถนน Hamara จงึเป็นศนูยก์ลางของกจิกรรมในกรงุเบรตุ ถนน Hamara 

เป็นทีรู่จั้กในชือ่Champs Elyséesของเบรตุเนือ่งจากมนัีกทอ่งเทีย่วแวะเวยีนมาเยีย่มเยยีน สว่นใหญ่

เป็นชาวอเมรกินั ยโุรป และชาวอาหรับทีร่ ่ารวยมหาศาลตลอดทัง้ปี  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  CROWNE PLAZA HOTEL HAMRA หรอืเทยีบเทา่ ***** 

 

 

 

 

 

 

https://sawadee.wiki/wiki/Beirut
https://sawadee.wiki/wiki/Hamra,_Beirut
https://sawadee.wiki/wiki/Champs-%C3%89lys%C3%A9es
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วนัทีเ่กา้  เบรตุ – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตแิหง่กรงุเบรตุ -มสัยดิหโ์มฮมัหมดั อลั อามนี- ดไูบ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตแิหง่กรงุเบรตุ (Beirut National Museum)  

- เรือ่งราวของพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตเิริม่ในปี ค.ศ. 1919 โดยการรวบรวมศลิปะวัตถโุบราณของ 

Raymond Weill, เจา้หนา้ทีฝ่ร่ังเศสประจ าการในเลบานอน พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิถอืเป็นหนึง่ใน

พพิธิภณัฑส์ าคญัทีส่ดุของประเทศเลบานอน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปู มสัยดิหโ์มฮมัหมดั อลั อามนี (Mohammad Al-Amin Mosque)  

- มสัยดิ Mohammad Al-Amin เป็นมสัยดิทีใ่หญท่ีส่ดุในเลบานอน เป็นอกีจดุไฮไลทข์องเลบานอน 

จากนัน้น าทา่นชมจตัรุสันจิเม ่(Nijmeh) ใจกลางกรงุเบรตุ  

- เป็นสว่นหนึง่ของการบรูณะครัง้ใหญข่องกรงุเบรตุหลังสงครามกลางเมอืง จัตรัุสแหง่นีเ้ป็นทีต่ัง้ของ

รัฐสภา มหาวหิาร 2 แหง่ และพพิธิภณัฑ ์1 แหง่ จตัรัุสแหง่นีเ้ป็นหนึง่ในศนูยก์ลางกจิกรรมของเบรตุ 

ถา่ยรปูกบัหอนาฬกิา Rolex ของจัตรัุสตัง้แตปี่1930 

ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นชอ้ปป๊ิง ตลาดเบรตุ (Beirut Souk) 

- ทีผ่สมผสานความเกา่และใหมไ่วด้ว้ยกนัจนคณุตอ้งแปลกใจ 
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16.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.40 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงดไูบ" โดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK 954 

 

วนัทีส่บิ  ดไูบ-กรงุเทพฯ 

00.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

03.00 น. “เหริฟ้าสูก่รงุเทพ” โดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK 378 

15.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ 

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น ขึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

149,900.- 

15,000.- 

  ในกรณีไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ หกัออกจากคา่ทวัรท์า่นละ 39,000.- 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000 บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่น

ไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-ดไูบ-เบรตุ-ดไูบ-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์ชัน้

ประหยดั  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื ระดับมาตรฐาน 4+5 ดาว (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เลบานอน และซเีรยี ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลใน
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ตา่งประเทศวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 40 ดอลลาร ์

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 30 ดอลลาร ์ 

(ขึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (23 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท (ยกเวน้ค่าวีซา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิที่

ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือ

เทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ที่ตอ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิ

หรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและ

ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หมายเหต ุ:  

1) กรณีราคาโปรโมช ัน่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

2) หากมยีอดช าระเงนิคนืตามเงือ่นไขระยะเวลาการแจง้ยกเลกิ ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถระบเุวลาคนืเงนิที่

ชดัเจนได ้เนือ่งจากตอ้งประเมนิระยะเวลาด าเนนิการจากสว่นตา่งๆ ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีคร ัง้ 

หากทา่นช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ และยกเลกิการเดนิทางดว้ยตวัทา่นเอง ทางบรษิทัฯ ขอด าเนนิการหกั

คา่ธรรมเนยีมไว ้5% จากยอดคา่ใชจ้า่ย 
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หมายเหต ุ: 

 บรษัิทไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้หากผลตรวจ PCR ขากลับเป็นบวก และท่านไมส่ามารถเดนิทางกลับได ้

พรอ้มคณะ แต่ทางบรษัิทจะช่วยดูแลและอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน ขณะพักรักษาตัวอยู่ต่างประเทศ จนสามารถ

เดนิทางกลับได ้

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ

เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน 

หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะ

ท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนั

ในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการ

บนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ 

ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) 

ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่น

ตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ใน

ระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 


