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- บนิสายการบนิ TK (TURKISH AIRLINE)           

           - พกัโรงแรม 4-5 ดาว ยา่นถนนสายชอ้ปป้ิง+ อาหารด ี!! 

- พเิศษ !! รบัประทานอาหารจนี + อาหารอติาเลีย่น + อาหารพืน้เมอืง           

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 

07 – 14 เมษายน 2566 119,900.- 

รายละเอยีดการบนิ 

วนัเดนิทาง เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันที ่1 กรงุเทพฯ อสิตันบลู BKK - IST TK 069 23.05 - 05.20+1 

วันที ่2 อสิตันบลู เบรตุ IST - BEY TK 830 06.55 – 08.45 

วันที ่7 เบรตุ อสิตันบลู BEY - IST TK 827 21.50 – 23.50 

วันที ่8 อสิตันบลู กรงุเทพฯ IST - BKK TK 068 01.45 - 15.25  

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – อสิตนับลู – เบรตุ 

20.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ประตทูางเขา้ที ่7 โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

23.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 069  

วนัที ่2 เบรตุ – ไจตา้ – ฮารสิสา – บบิลอส   

05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอสิตันบลู  รอเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิ   

06.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเบรตุ ประเทศเลบานอน โดยเทีย่วบนิที ่TK 830  

08.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงเบรตุ ประเทศเลบานอน น าท่านผ่านพธิตีรวจเอกสาร

คนเขา้เมอืงและศลุกากร 
 

 น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตแิหง่กรุงเบรุต (Beirut National 

Museum) เรือ่งราวของพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตเิริม่ในปี ค.ศ. 1919 โดยการ

รวบรวมศลิปะวัตถโุบราณของ Raymond Weill, เจา้หนา้ทีฝ่ร่ังเศสประจ าการใน

เลบานอน พพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาต ิถอืเป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑส์ าคัญทีส่ดุของ

ประเทศเลบานอน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร อติาเลีย่น                                   

บา่ย จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงไจตา้ (Jeita) ซึง่อยูน่อกเขตเมอืงเบรุต 

ไปทางทศิเหนือ 18 กม. เพือ่เทีย่วชม ถ า้ไจตา้ (Jeita Grotto) โดยการขึน้

กระเชา้ไฟฟ้า ภายในถ ้ามกีารปทูางเดนิซเีมนตเ์ดนิชมได ้บางสว่นยืน่เขา้ไปใน

เหวลกึ ตัวถ ้าขนาดใหญ่ถูกคน้พบในปี ค.ศ. 1836 โดยมชิชนันารชีาวอเมรกิัน 

 



Page 3 of 12 

 

 

 

ตัวถ ้าแบ่งเป็น 2 ส่วนทีม่สี่วนเชือ่มถงึกัน แบ่งเป็นถ ้าดา้นบนและดา้นล่าง ซึง่

ตอ้งน่ังเรือเขา้ชม ตัวถ ้ามีความยาวประมาณ 9 กม. ภายในมีน ้าสะอาด ซึง่

กลายเป็นแหล่งน ้าดืม่ของชาวเลบานอน ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในถ ้าทีส่วยทีส่ดุใน

โลก  

 จากนัน้ น าท่านไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีพ์ระแมม่าร ีขนาดใหญ่ ท าจากส ารดิ

ทาสีขาว ตั ้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา (Harissa) มีชื่อว่า “สุภาพสตรีแห่ง

เลบานอน” (Lady of Lebanon) สรา้งเมือ่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 โดยประเทศ

ฝร่ังเศส สงู 8.5 เมตร หนักกวา่ 13 ตัน พรอ้มทัง้ชมววิอา่วโจนสิ 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบบิลอส (Byblos)  ชมเมอืงเกา่ ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืง

เก่าแก่ที่สุดของโลกที่มีผูอ้ยู่อาศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี และเป็น

ท่าเรือแห่งแรกของโลก เชือ่ว่าตัวก าแพงเมอืงถูกสรา้งในยุค Bronze Age 

(2,800 ปีกอ่นครสิตกาล) โดยชาวฟินเิชยีน ซึง่เป็นพ่อคา้ระดับชาตกิลุ่มแรกๆ

ของโลก ดว้ยความส าคัญดังกล่าว จงึไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1984 

 

 น าท่านชม เมอืงโบราณรมิฝั่งทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน อาท  ิป้อมโบราณ 

สรา้งโดยนักรบครเูสด ซึง่สรา้งในปี ค.ศ. 1108 โดยใชห้นิจากโบราณสถานของ

โรมันและอาหรับ ตัวเมอืงถูกบรูณะเมือ่ 50 ปีทีแ่ลว้ จากตัวป้อมเราสามารถชม

ซากเมอืงเกา่อายหุลายพันปี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคารในโรงแรม  

พักที ่ MAJESTIC HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ บบิลอส 

วนัที ่3 บบิลอส - ป่าซดีาร ์– บซารร์ ิ– หบุเขาคาดซิา – ตรโิปล ี– บบิลอส 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าท่านเดินทางตามทางหลวงที่เลียบชายฝ่ังทะเล ผ่าน เมืองเชคก้า 

(Chekka)  ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มความงามของภมูทิัศนภ์เูขาทีส่วยทีส่ดุใน

เลบานอน ชม หุบเขาคาดซิา (Kadisha Valley) ซึง่บางครัง้เรยีกว่า “หุบ

เขาศักดิส์ทิธิ ์วาดีคาดซิา” เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนา ยุคครสิต์ศาสนา

ตอนตน้ทีส่ าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก อารามในครสิตศ์าสนาหลายแห่งมอีายุ

เกา่แกม่าก ตัง้อยูบ่นภมูทิัศนอ์นัขรขุระของขนุเขาอยา่งน่าทึง่ 

 

 ผา่นชม ป่าตน้ซดีาร ์ตน้ซดีารม์คีณุคา่สงูยิง่ในยคุโบราณ โดยเป็นวัสดุกอ่สรา้ง 

ศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่หลายแห่ง ในบรเิวณป่าแห่งนี้ ตน้ซดีารบ์างตน้มอีายกุว่า 

1,000 ปี อีกทัง้ยังถือเป็นตน้ไมป้ระจ าชาติของเลบานอน และตน้ซดีาร์ยัง

ปรากฎเป็นสญัลักษณ์ตรงกลางธงชาตเิลบานอนอกีดว้ย และไดรั้บการคุม้ครอง

ยกยอ่งเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1998 
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 จากนัน้ น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์คารลิ ยบิราน (Gibran Khalil Gibran 

Museum) นักกวชีือ่ดังของโลก มบีา้นเกดิอยูท่ีเ่มอืงบซารร์ ิกอ่นยา้ยถิน่ฐาน

ไปอยู่ในอเมริกา คารลิ ยบิราน สามารถแต่งบทกวีไดท้ัง้ภาษาอาหรับและ

ภาษาองักฤษ แมเ้ขาจะใชช้วีติอยูต่า่งบา้นตา่งถิน่ แตก่็ไมเ่คยลมืความรักในชาติ

พันธุข์องเขา เขาสิน้ชวีติลง ณ นครนวิยอรก์ และไดน้ าร่างของเขากลับมายัง

บา้นเกดิ ทีเ่มอืงบซารร์ ิซ ึง่ภายหลังไดจั้ดตัง้เป็นพพิธิภัณฑเ์พือ่แสดงชวีประวัต ิ

คารลิ ยบิราน ถอืเป็นบคุคลส าคัญของชาวเลบานอนเป็นอยา่งมาก  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางไป เมอืงตรโิปล ี(Tripoli) ซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนือของเบรุต 

85 กม. และเป็นทา่เรอืทางทศิตะวันออกสดุของประเทศเลบานอน 

 

 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 

 

 จากนัน้ น าท่านไปชม ตลาดเก่า (Souk) ในเมอืงตรโิปลี ซึง่มบีรรยากาศ

เหมอืนยอ้นกลับไปในศตวรรษที ่14 ทัง้อาคารบา้นเรอืน เสาอาคารสไตลค์อรนิ

เธยีน พืน้ทีป่ดูว้ยอฐิ ซึง่มเีสน่หไ์มเ่หมอืนทีใ่ด  

 

 ชม มัสยิดเก่าที่ส าคัญแห่งเมืองตริโปลี อาทิ มสัยิดไทนอล (Taynal 

Mosque) ซึง่สรา้งจากหนิทรายในสมัยออตโตมัน ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมัม

ลคุ (Mamluk) ในปี 1336 

 

 จากนัน้ น าทา่นกลับเมอืงบบิลอส  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคารในโรงแรม  

พักที ่ MAJESTIC HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ บบิลอส 

วนัที ่4 เบรตุ – น า้ตกบาตารา่ จอรจ์ – เบรตุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตกบาตารา่ จอรจ์ (Baatara Gorge Waterfall) อยู่

ไกลจากเมอืงหลวงเบรตุประมาณ 2 ชัว่โมง ซึง่ เป็นหนึง่ในน ้าตกทีส่วยทีส่ดุใน

โลก และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วสดุมหัศจรรย ์มชีือ่เสยีงตดิอันดับตน้ๆในเอเชยี 

ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคน์ ้าตกแหง่นีม้าตัง้แตย่คุไดโนเสาร ์ผ่านเวลายาวนาน จน

กลายเป็นน ้าตกทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อยูส่งูเหนอืระดับระดับน ้าทะเลประมาณ 

1,150 เมตร น ้าตกบาตารา่ จอรจ์ อยูใ่กลก้ับหมูบ่า้นบาล่า ตัง้อยูใ่นเสน้ทางหุบ

เขาเลบานอน น ้าตกแหง่นีถ้กูคน้พบอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1952 โดยชาว

ฝร่ังเศสทีม่าส ารวจเสน่ทางถ ้าในบรเิวณนัน้ และน ้าตกบาตาร่า จอรจ์ ยังเป็นที่

รูจั้กในอกีชือ่หนึง่ คอื “สะพานสามเหว” ทีม่าของชือ่มาจากสะพานทีเ่กดิขึน้มา

จากธรรมชาตแิขวนอยู่เหนือถ ้าในแต่ละชัน้ ซึง่มลีักษณะเป็นหนิปูนตัง้แต่ยุค
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ไดโนเสาร ์น ้าตกบาตาร่า จอร์จ มจีุดเด่นตรงที่ปรากฎการณ์น ้าตกที่ไหลลงรู

ไปสู่หลุมดา้นล่าง ซึง่มองจากดา้นนอกจะเห็นชัดเจนว่า น ้าตกมลีักษณะเป็น

ชอ่งสามชัน้ เพราะมสีะพานธรรมชาตทิัง้สามขัน้อยู่น่ันเอง โดยน ้าตกไหลลงสู่

พืน้ในความสงูประมาณ 255 เมตร (หมายเหต.ุ..น ้าตกไมม่นี ้าในชว่งหนา้หนาว) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางกลับ กรงุเบรตุ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคารในโรงแรม   

พักที ่ CROWNE PLAZA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เบรตุ 

วนัที ่5 เบรตุ – บาลเบ็ค – คซารา – เบรตุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าท่านเดนิทางขา้มเขาเลบานอน เพือ่เดนิทางสู่ เมอืงบาลเบ็ค (Baalbek) 

ซึง่มี ศาสนสถานของโรมนั ที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน วิหาร

ประกอบดว้ย วหิารแรกทีส่รา้งขึน้เพือ่ถวายแดเ่ทพเจา้ Jupiter บดิาแหง่เทพเจา้

ทัง้ปวง เป็นวหิารขนาดใหญ่มหมึา มคีวามยาว 274 เมตร มเีสาขนาดความสูง 

22 เมตร (สูงทีส่ดุในโลก) ลอ้มรอบ 54 ตน้ (ปัจจุบันเหลอืเพยีง 6 ตน้ ปัญหา

จากแผ่นดนิไหว และถูกน าไปใชง้านทีอ่ ืน่ อาท ิโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียทีอ่สิตันบูล 

8 ตน้) และวหิารอกีแห่งทีม่ขีนาดเล็กกว่า (แต่ยังใหญ่กว่าวหิาร Panthenon ที่

เอเธนส)์ สรา้งถวายแกเ่ทพเจา้ Bacchus (เทพเจา้แห่งเหลา้ไวน์) และ Venus 

วหิารแห่งนี้ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นผลงานในแบบคอรนิเธยีนทีง่ดงามทีสุ่ดใน

โลก คาดว่าสรา้งในระหว่างปี ค.ศ. 193 – 217 โดยจูเลยีส ซซีา่ร ์เซพตมิอิุส 

และ คาราคาลา ความยิง่ใหญ่จะเห็นไดจ้าก ซากหนิแกรนติทีน่ ามาจากอยีปิต ์

เป็นหนิตัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาว 27.5 เมตร กวา้ง 4.2 เมตร ลกึ 4.2 

เมตร น ้าหนักกว่า 1,000 ตัน ไดรั้บการคัดเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1984 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

 น าทา่นชม ถ า้ธรรมชาต ิแหลง่ผลติไวน์ทีค่ซารา ซึง่อยูใ่น หุบเขาเบคกา ใน

ยคุทีช่าวฟินเิซยีนลอ่งเรอืท าการคา้กบัเลบานอน ก็ไดน้ าไวนข์องเลบานอนออก

ขายใหก้ับชาวอติาล ีและสเปน บรเิวณหุบเขาเบคกา เป็นแหล่งทีม่คีวามอุดม

สมบรูณ์ของดนิและน ้า จงึท าใหม้กีารปลูกองุ่นหลากสายพันธุ ์ทีเ่หมาะแกก่าร

ท าไวนช์ัน้เลศิ 

 

 ผ่านชม เมอืงแอนจาร ์(Aanjar) เมืองขนาดเล็กที่รุ่งเรืองในยุคมุสลิม 

ราชวงศอ์ูมเมยารด์ เขา้ปกครองในสมัยของกาหลบิวาลดิที่ 1 ชว่ง ค.ศ. 705 

ชมพระราชวังโบราณ โรงอาบน ้า รา้นคา้ตา่งๆ ทีม่มีากกว่า 600 รา้นคา้ ทีแ่สดง

ใหเ้ห็นวา่ เมอืงแอนจารแ์หง่นีเ้ป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเสน้ทางการคา้ในสมัยโบราณ
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เชน่กนั 

 ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางกลับ กรงุเบรตุ  

 รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคารในโรงแรม  

พักที ่ CROWNE PLAZA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เบรตุ 

วนัที ่6 เบรตุ – ไทร ์– ไซดอน – ไบเทดดนี – เบรตุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไทร ์(Tyre)  เมอืงทา่ส าคัญของชาวฟีนเีซยีน เริม่

มกีารตัง้รกรากของประชากรเมือ่ราว 2,750 ปีก่อนครสิตกาล เมอืงไทร์ นัก

ประวัตศิาสตรช์าวกรกีทีม่ชี ือ่วา่ เฮโรโดตัส (Herodotus) ซึง่ไดรั้บสมญานามว่า 

“บดิาแห่งประวัตศิาสตร์” เป็นผูบ้ันทึกเอาไวว้่า เมืองไทร์ก่อตัง้ขึน้เมื่อราว 

2,750 ปีกอ่นครสิตกาล ในอดตีเมอืงนีเ้คยถกูอเล็กซานเดอรม์หาราช (กรกี) บกุ

เขา้ยดึครอง ต่อมาไดรั้บเอกราชและกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมัน ปัจจุบัน 

เมอืงไทรเ์ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของประเทศ เนือ่งจากมโีบราณสถานและ

สถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ “โรมนัฮปิโป

โดรม” ที่ไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เมือ่ปี 

ค.ศ. 1979 

 

 จากนัน้ ออกเดนิทางสู ่เมอืงไซดอน (Sidon) เมอืงท่าอกีแห่งของฟีนีเซยีน 

ซึง่มคีวามส าคัญเป็นอนัดับที ่3 รองจากบบิลอส และ ไทร ์

 

 น าทา่นชม ดา้นนอก ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle) สรา้งโดยนักรบครู

เสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชื่อมกับ

แผ่นดนิใหญ่ ดว้ยการท าสะพานหนิ จุดประสงคเ์พื่อเป็นป้อมปราการป้องกัน

เมอืง บนป้อมแห่งนี้เคยมหีอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุค ท าลายเมือ่ยดึ

เมอืงไทรไ์ด ้เพือ่มใิหพ้วกครเูสดกลับมาใชง้านไดอ้กี 

 

 น าท่านชม ขา่น เอล ฟราน (Khan al-Franj) บรเิวณที่เคยเป็นทีพ่ักของ

กองคาราวานมากอ่น เนื่องจาก เมอืงไซดอนเป็นเมอืงสดุทา้ยบนเสน้ทางสาย

ไหมกอ่นทีจ่ะลงทะเลไปยังกรุงโรม เป็นตัวอยา่งทีด่ขีองที่พักกลางทะเลทราย 

ความยาวกว่า 5,000 ไมล ์บนเสน้ทางสายไหม ปัจจุบันไดรั้บการบรูณะและได ้

กลายเป็นศนูยก์ลางวัฒนธรรมไซดอน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ทีภ่ตัตาคาร  

 น าทา่นชม พระราชวงัไบเทดดนี (Beited-Dine) ซึง่ถกูสรา้งขึน้โดยเจา้ชาย

อาหรับ นามว่า Bashir Shihab II ในชว่งระหว่างปี ค. ศ. 1788 – 1818 เป็นที่

ประทับของเจา้ชายอาหรับจนกระทั่งปี ค.ศ. 1840 หลังจากนัน้อาคารถูกใชโ้ดย

เจา้หนา้ที่ชาวเตริ์ก เป็นที่พักของรัฐบาล ต่อมาในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 

ฝร่ังเศสใชใ้นการปกครองทอ้งถิน่ มกีารบรูณะพระราชวังของเกา่ หลังจากทีไ่ด ้
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ประกาศใหเ้ป็นอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตร ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 หลังจากที่

ไดรั้บอิสรภาพ พระราชวังไบเทดดีนไดก้ลายเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของ

ประธานาธบิด ีสถาปัตยกรรมของพระราชวังไบเทดดนี จัดไดว้่าเป็นตัวอยา่งทีด่ี

ทีส่ดุของงานสถาปัตยกรรมในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 ของเลบานอน 

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

อดีตเมืองหลวงของประเทศเลบานอน ในช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีผูป้กครอง

เลบานอน นามว่า เอมรี ์ฟาคหเ์รดดนี ที ่2 เขา้มามอี านาจในชว่งปี ค.ศ. 1590 

หมูบ่า้นประกอบไปดว้ยมัสยดิ และ พระราชวังประวัตศิาสตร ์และอาคารบรหิาร

ราชการ ศตวรรษที่ 17 มีโบสถ์เป็นศูนย์รวมการท ากจิกรรมของหมู่บา้น จึง

กลายเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวรรณกรรมแห่งเลบานอน และยังเป็น

หมูบ่า้นแรกในเลบานอนทีจ่ะมกีารจัดการในระบบเขตเทศบาล เกดิขึน้ในปี ค.ศ. 

1864 และเป็นบา้นเกดิของบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ นักเขยีนและนักการเมอืง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคารในโรงแรม  

พักที ่ CROWNE PLAZA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เบรตุ 

วนัที ่7 เบรตุ - อสิตนับลู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าท่านสู่ย่านใจกลาง เมอืงเบรุต (Beirut) ซึง่ก าลังบูรณะฟ้ืนฟูใหง้ดงาม

เหมอืนเดมิ เมอืงเบรุตมปีระวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการคน้พบ

หลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเซยีน อารยธรรมเฮเลนิ

สตกิ, เปอร์เซยี, โรมัน, อาหรับ และออตโตมัน (ทัง้ยังถูกกล่าวถงึเป็นลาย

ลักษณ์อกัษรในจดหมายทีส่ง่ถงึกษัตรยิฟ์าโรหแ์หง่อยีปิต ์ในสมยัศตวรรษที ่14 

กอ่นครสิตกาลอกีดว้ย) หลังสิน้สุดสงครามกลางกรุงเบรุต ไดก้ลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ทันสมัยและมีชวี ิตชีวา จึงไดรั้บการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์

นวิยอรค์ ไทม ์ว่าเป็นสุดยอดสถานทีท่ีค่วรไปเยอืนในปี 2009 ปัจจุบันเป็นทัง้

เมืองหลวง ศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศ

เลบานอน 

 

 

น าทา่นสู ่ยา่นคอรน์ชิ เดนิชมสองขา้งทาง ซีง่เต็มไปดว้ยภตัตาคารและรา้น

กาแฟ แวะถา่ยรปูกบั หนิรปูนกพริาบ (Pigeons’ Rock) เป็นหนิทีถ่กู

ธรรมชาตกิดักรอ่นเป็นโพรงรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ซึง่เป็นสญัลกัษณ์อยา่ง

หนึง่ของเบรตุ 

 

 ชมยา่นบรเิวณรมิชายฝ่ังทะเล สถานทีพ่กัผอ่นเดนิเลน่ของชาวเบรตุ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

 
น าท่านเดนิชมเมอืงใหมเ่บรุต ทีม่กีารสรา้งเพือ่การธุรกจิพาณชิย ์เชน่ ธนาคาร 

บริษัทฯ หา้งร า้น แบรนด์เนมต่างๆ น าท่าน  ถ่ายรูปดา้นนอก สุเหร่า 
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

Mohammad Al-Amin Mosque ซึง่เป็นมัสยดิทีส่รา้งใหค้ลา้ยสเุหร่าสนี ้า

เงนิ ทีอ่สิตันบลู ประเทศตุรก ีมสีถาปัตยกรรมแบบอนุสาวรยีข์องออตโตมาน มี

พืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตารางเมตร มโีดมสนี ้าเงนิ สงู 48 เมตร และ หอคอยสงู 

65 เมตร มสัยดิแหง่นีก้ลายเป็นจดุเดน่ของเมอืงเบรตุ  

 อสิระใหท้า่นชอ๊ปป้ิงที ่ตลาด (Beirut Souk) ในกรงุเบรตุ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเบรตุ เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ  

21.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK 827   

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอสิตันบลู  รอเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิ  

วนัที ่8 อสิตนับลู – กรงุเทพฯ 

01.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK 068  

15.25 น. เดนิทางมาถงึ สนามบนิสวุรรณภมู/ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่15 ทา่น ขึน้ไป 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น   

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

       119,900.-   

         10,000.-     

35,000.-   

การจองทวัร ์  

  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000 บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หาก

ทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-เบรตุ-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ชัน้ประหยดั  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 6 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 
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 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เลบานอน ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ราคารวมตลอดทรปิ 35 USD ตอ่ทา่น 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ราคารวมตลอดทรปิ 24 USD ตอ่ทา่น หรอืขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพเิศษ 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  คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่วซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกล่วงหนา้และกรุ๊ป

ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน 

ชว่งเดอืนตลุาคม และปีใหม่) ทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทาง

สายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรง

หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่

อาจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน  หักคา่มดัจ า 21,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ : ท าวซีา่ ON ARRIVAL ทีส่นามบนิเบรตุ 

1.ส าเนาหรอืสแกนหนา้หนงัสอืเดนิทางเป็นส ี(พาสปอรต์) ทีม่อีายใุชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง 

หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุกอ่นน าส่ง และแผ่นตดิวซีา่คงเหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้  

(ไมต่อ้งเก็บเล่มพาสปอรต์ค่ะ) 

หมายเหต ุ: 
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 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื  

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง 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 

หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 
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 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารดุ หรอืสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน มา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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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 พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ 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 

 


