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8 วนั 5 คืน แกรนด์เลบานอน 

 

 

***โปรโมชัน... สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK) *** 

กรกฎาคม– ธันวาคม 2562 

เริมต้น…. 69,900 บาท 

(รวมค่าวีซ่าและทิปทุกอย่างแล้ว) 
 

เบรุต (เลบานอน), ไจต้า, โจนิช, ฮาริสสา, ไบบอลส, เบเตดดีน, ไซดอน, ไทร์, บอลเบค  

ป่าซีดาร์, บซาร์ริ, หุบเขาคาดซิา, ตริโปลี, นําตกบาตาร่า จอร์จ, หินนกพิราบ, คซารา 

 

26 ก.ค.- 2 ส.ค. / 9-16 ส.ค./ 20-27 ก.ย. / 17-24 ต.ค./ 23-30 ต.ค./ 8-15 พ.ย./ 1-8 ธ.ค./ 8-15 ธ.ค./14-21 ธ.ค. 2562 
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8 วัน 5 คืน แกรนด์เลบานอน 
 

วนัแรก กรุงเทพ – อสิตันบูล 
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าทีและมคัคุเทศก์ได้ทีเคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเทียวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชวัโมง) เพลิดเพลิน

กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกทีนัง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคาํและอาหารเช้า 

ระหวา่งเทียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตรุกี 
 

วนัทีสอง เบรุต – ไจต้า – โจนิช – ยอดเขาฮาริสสา – ไบบลอส (พกัค้าง 2 คืน) 
 

04.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปลียนเครืองเทียวบิน TK830 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปปิงสินคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบินอิสตนับูล (กระเป๋าเดินทางสายการบิน Check through) 

06.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินเบรุต (BEY) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สาย

การบินมีบริการอาหารเชา้บนเครืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.55 ชวัโมง) 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินเบรุต ประเทศเลบานอน นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นาํท่านเดินทางสู่ถาํไจตา้ (Jeita Grotto) นาํท่านขึนเคเบิลคาร์ (Cable Car) เพือเขา้ชมความสวยงามของถาํไจตา้ 

ภายในถาํมีการปูทางเดินซีเมนต์เดินชมไดบ้างส่วน ซึงยืนเขา้ไปในเหวลึก ตวัถาํขนาดใหญ่ถูกคน้พบใน ช่วง

ค.ศ. 1836 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกนั ภายในถาํแบ่งเป็นสองส่วนทีมีส่วนเชือมถึงกัน แบ่งเป็นถาํดา้นบน 

(Upper Galleries) และดา้นล่าง (Lower Galleries) ซึงจะนาํท่านนังเรือเขา้ชมความสวยงามของถาํดา้นล่าง ตวั

ถาํมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ภายในมีนาํสะอาดไหลผ่านตลอดเวลา ซึงนาํทีนีกลายเป็นแหล่งนาํดืมของ

ชาวเลบานอน นอกจากนีถาํไจตา้ได้ชือว่าเป็นหนึงในถาํทีสวยทีสุดแห่งหนึงของโลกอีกดว้ย ให้ท่านไดเ้ก็บ

ภาพความสวยงามของถาํไจตา้  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองโจนิช (Jounieh) เพือชมยอดเขาฮาริสสา (Harissa) นาํท่านถ่ายรูปกบัรูปปันพระแม่มารี 

(Virgin of Lebanon) ซึงเป็นรูปปันพระแม่มารีขนาดใหญ่ ทาสีขาว ตังอยู่บนยอดเขาฮาริสสา สร้างเมือต้น

คริสต์ศตวรรษที  สูง .  เมตร หนกักว่า  ตนั อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามพร้อมทงัชมวิวอ่าวโจ

นิช ไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่เมืองไบบลอส (Byblos) ซึงเป็นเมืองเก่าทีไดชื้อวา่เป็นเมืองทีเก่าแก่ทีสุด

ของโลกทีมีผูอ้ยู่อาศยัติดต่อกันมาประมาณ ,  ปี และยงัเชือว่ามีท่าเรือแห่งแรกของโลกอีกดว้ย สําหรับ

กาํแพงเมืองสันนิษฐานว่าสร้างขึนในยุคสําริด ประมาณ 2,  ปี ก่อนคริสตกาล โดยชาวฟีนิเชียน ซึงเป็น

พ่อค้ากลุ่มแรกๆของโลกด้วยความสําคัญดงักล่าว เมืองนีจึงได้รับการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1984 นาํชมเมืองโบราณริมฝังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาทิ ป้อมโบราณสร้างโดยนักรบครูเสด สร้างขึนในปี 

ค.ศ.  โดยใชหิ้นจากโบราณสถานของโรมนัและอาหรับ อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมือง

มรดกโลกไบบลอส ไดต้ามอธัยาศยั  

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Aleph Boutique Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
 

วนัทีสาม ไบบลอส – ป่าสนซีดาร์ – บซาร์ริ – หุบเขาคาดซิา – ตริโปล ี– ไบบลอส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางผ่านเมืองเชคกา้ (Chekka) ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงามของภูมิทศัน์ภูเขาทีสวยทีสุดใน

เลบานอน ชม หุบเขาคาดิซา (Kadisha Valley) ซึงบางครังเรียกว่า “หุบเขาศกัดิสิทธิ วาดีคาดิซา” เป็นหนึงใน

ชุมชนคริสต์ศาสนาตอนตน้ทีสําคญัทีสุดแห่งหนึงของโลก อารามในคริสต์ศาสนาหลายแห่งมีอายุเก่าแก่มาก 

ตงัอยู่บนภูมิทศัน์อนัขรุขระของขุนเขาอย่างน่าทึง นําท่านผ่านชม ป่าตน้ซีดาร์ ตน้ซีดาร์มีคุณค่าสูงยิงในยุค

โบราณ โดยเป็นวสัดุในการก่อสร้างศาสนสถานทียิงใหญ่หลายแห่ง ในบริเวณป่าแห่งนี ตน้ซีดาร์บางตน้มีอายุ

กว่า 1,000 ปี อีกทงัยงัถือเป็นตน้ไมป้ระจาํชาติของเลบานอน และตน้ซีดาร์ยงัปรากฏเป็นสัญลกัษณ์ตรงกลาง

ธงชาติเลบานอนอีกดว้ย ป่าสนซีดาร์ยงัไดรั้บการคุม้ครองยกย่องเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1998  ไดเ้วลานํา
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ท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ คาริล ยิบราน ( Khalil Gibran Museum) นักกวีชือดงัของโลก ซึงมีบ้านเกิดอยู่ทีเมือง 

บซาร์ริ ก่อนยา้ยถินฐานไปอยูใ่นอเมริกา คาริล ยบิราน สามารถแต่งบทกวไีดท้งัภาษาอาหรับและภาษาองักฤษ 

แมเ้ขาจะใชชี้วิตอยู่ต่างบา้นต่างถิน แต่ก็ไม่เคยลืมความรักในชาติพนัธุ์ของเขา เขาเสียชีวิตทีนครนิวยอร์ก และ

ได้นาํร่างกลบัมายงับา้นเกิด ทีเมืองบซาร์ริ ซึงภายหลงัไดจ้ดัตงัเป็นพิพิธภณัฑ์เพือแสดงชีวประวติั คาริล ยิบ

ราน ถือเป็นบุคคลสาํคญัของชาวเลบานอนเป็นอยา่งมาก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองตริโปลี (Tripoli) ตงัอยู่ทางตอนเหนือของเบรุต และเป็นท่าเรือทางทิศตะวนัออกสุดของ

ประเทศเลบานอนนาํท่านชมป้อมปราการ เรมอนด์ เดอ เซนต์ กิลล ์(Citadel of Raymond de Saint Gilles) ซึง

เป็นป้อมปราการบนยอดเขาของเมืองตริโปลี สร้างโดย ท่านเคานท ์เรมอนด ์เดอ เซนต ์กิลล ์ผูว้า่การของเมือง

ตริโปลี ในปี ค.ศ. 1103  ไดเ้วลานาํท่านสัมผสับรรยากาศ ตลาดเก่า (Souk) ในเมืองตริโปลี ซึงมีบรรยากาศ

เหมือนยอ้นกลบัไปในศตวรรษที 14 ทงัอาคารบา้นเรือน เสาอาคารสไตลค์อรินเธียน พืนทีปูดว้ยอิฐ ซึงมีเสน่ห์

ไม่เหมือนทีใด จากนันแวะถ่ายรูปกับมัสยิดเก่าทีสําคัญแห่งเมืองตริโปลี อาทิ มัสยิดไทนอล (Taynal 

Mosque) ซึงสร้างจากหินทรายในสมยัออตโตมนั ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมมัลุค (Mamluk) ในปี 1336 สมควร

แก่เวลานาํท่านกลบัสู่โรงแรมทีพกั 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 

 นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Aleph Boutique Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

วนัทีสี ไบบลอส – นําตกบาตาร่า จอร์จ – หินนกพิราบ – เบรุต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ นาํตกบาตาร่า จอร์จ (Baatara Gorge Waterfall) (ระยะทาง 33 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

50 นาที) เป็นนาํตกทีสวยทีสุดอีกแห่งหนึงของโลก และเป็นสถานทีท่องเทียวสุดมหัศจรรย์ มีชือเสียงติด

อนัดบัตน้ๆในเอเชีย ธรรมชาติไดส้ร้างสรรคน์าํตกแห่งนีมาตงัแต่ยคุไดโนเสาร์ ผ่านเวลายาวนาน จนกลายเป็น

นาํตกทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อยู่สูงเหนือระดบันาํทะเลประมาณ 1,150 เมตร นาํตกบาตาร่า จอร์จ อยู่ใกลก้บั
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หมู่บ้านบาล่า ตงัอยู่ในเส้นทางหุบเขาเลบานอน นาํตกแห่งนีถูกคน้พบอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1952 โดย

ชาวฝรังเศสทีมาสํารวจเส้นทางถําในบริเวณนัน และนําตกบาตาร่า จอร์จ ยงัเป็นทีรู้จักในอีกชือหนึง 

คือ “สะพานสามเหว” ทีมาของชือมาจากสะพานทีเกิดขึนมาจากธรรมชาติแขวนอยู่เหนือถาํในแต่ละชนั ซึงมี

ลกัษณะเป็นหินปูนตงัแต่ยคุไดโนเสาร์ นาํตกบาตาร่า จอร์จ มีจุดเด่นตรงทีปรากฏการณ์นาํตกทีไหลลงรูไปสู่

หลุมดา้นล่าง ซึงมองจากด้านนอกจะเห็นชดัเจนว่า นาํตกมีลกัษณะเป็นช่องสามชนั เพราะมีสะพานธรรมชาติ

ทงัสามขนั โดยนําตกไหลลงสู่พืนในความสูงประมาณ 255 เมตร (หมายเหตุ…นาํตกอาจไม่มีนําไหล หรือ

ไหลนอ้ยมากในช่วงหนา้หนาว) 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเบรุต (Beirut) เมืองหลวงของประเทศเลบานอน (ระยะทาง 76 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชวัโมง) นาํท่านสู่ ย่านคอร์นิช ยา่นทีสองขา้งทาง เต็มไปดว้ยภตัตาคารและร้านกาแฟ นาํท่านแวะ

ถ่ายรูปกบั หินนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินทีถูกธรรมชาติกดักร่อนเป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

ซึงเป็นสัญลกัษณ์อย่างหนึงของเบรุต จากนนันาํท่านชมย่านบริเวณริมชายฝังทะเล สถานทีพกัผ่อนเดินเล่น

ของชาวเบรุต 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที 1)  

 

วนัทห้ีา เบรุต – เบเตดดีน – ไซดอน – ไทร์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบเตดดีน (Beiteddine) อีกหนึงเมืองสวยของประเทศเลบานอน ซึงเป็นเมืองทีสร้างขึน

ในแบบสถาปัตยกรรมเลบานอนในช่วงศตวรรษที 19 นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัเบเตดดีน (Beiteddine Palace)

พระราชวงัถูกสร้างขึนโดยเจา้ชายอาหรับนามว่า Bashir Shihab II ในช่วงระหว่างค.ศ.ที -  เป็นถินที

อยู่ของเจา้ชายอาหรับจนกระทงัปี ค.ศ.  หลงัจากนนัอาคารถูกใชโ้ดยเจา้หนา้ทีชาวเติร์กเป็นทีประทบัของ

รัฐบาล ต่อมาในช่วงสงครามโลกครังที  ฝรังเศสใชพ้ระราชวงัแห่งนีในการปกครองท้องถิน มีการบูรณะ

พระราชวงัของเก่าหลงัจากทีได้ประกาศให้เป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ ต่อมาปี ค.ศ.  หลงัจากที

ได้รับอิสรภาพพระราชวงัแห่งนีได้กลายเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมของ

พระราชวงัเบเตดดีนนี จัดได้ว่าเป็นตัวอย่างทีดีทีสุดของงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นศตวรรษที  ของ

เลบานอนอีกดว้ย นาํท่านชมหอ้งต่างๆภายในพระราชวงั อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่าน

เดินทางสู่เมืองไซดอน (Sidon) ซึงเป็นเมืองท่าอีกแห่งของชาวฟีนีเซียน มีความสําคญัเป็นอนัดบั 3 รองจาก

เมืองไบบลอส และ เมืองไทร์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาทไซดอน ซี (Sidon Sea Castle) (ถ่ายรูปดา้นนอก) ปราสาทแห่งนีสร้างขึนโดยนักรบ

ครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชือมกบัแผ่นดินใหญ่ ด้วยการทาํสะพานหิน 

จุดประสงคเ์พือเป็นป้อมปราการป้องกนัเมือง บนป้อมแห่งนีเคยมีหอคอยอยู ่2 หอ และถูกพวกมมัลุค ทาํลายลง

เมือยึดเมืองไทร์ได ้เพือมิให้พวกครูเสดกลบัมาใชง้านป้อมปราการนีไดอี้ก จากนนันาํท่านชม ข่าน เอล ฟราน 

(Khan al-Franj) บริเวณทีเคยเป็นทีพกัของกองคาราวานมาก่อน เนืองจาก เมืองไซดอนเป็นเมืองสุดท้ายบน

เส้นทางสายไหมก่อนทีจะลงทะเลไปยงักรุงโรม ปัจจุบนัทีพกัคาราวานแห่งนีไดรั้บการบูรณะและไดก้ลายเป็น

ศูนยก์ลางวฒันธรรมแห่งเมืองไซดอน สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองไทร์ (Tyre) เมืองท่าสาํคญัของชาว

ฟีนีเซียน เริมมีการตงัรกรากของประชากรเมือราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล โดยนกัประวติัศาสตร์ชาวกรีกทีมีชือ

ว่า เฮโรโดตัส (Herodotus) ซึงไดร้ับสมญานามว่า “บิดาแห่งประวติัศาสตร์” เป็นผูบ้ ันทึกเอาไวว้่าเมืองไทร์

ก่อตงัขึนเมือราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตเมืองนีเคยถูกอเล็กซานเดอร์มหาราช (กรีก) บุกเขา้ยึดครอง 

ต่อมาไดรั้บเอกราชและกลายเป็นจงัหวดัหนึงของโรมนั ปัจจุบนั เมืองไทร์เป็นแหล่งท่องเทียวทีสําคญัของ

ประเทศ เนืองจากมีโบราณสถานและสถานทีสําคญัทางประวติัศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง “โรมนั ฮิป
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โปโดรม” ทีไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก เมือปี ค.ศ. 1979 นาํท่านเทียวชมเมือง

ไทร์ และ โบราณสถานทีสําคญัของเมืองนี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเบรุต 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที 2)  

 

วนัทหีก เบรุต – บอลเบค – คซารา 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองบอลเบค (Baalbek) เป็นเมืองทีตงัอยู่ระหว่างแนวเทือกเขาตะวนัตกและตะวนัออกของ

ประเทศเลบานอน และตงัอยู่ทางฝังตะวนัออกของแม่นาํลิตานี (Litani River) ในหุบเขาเบกาแห่งเลบานอน 

และยงัเป็นทีตงัของวิหารโรมนัทียิงใหญ่ทีสุดของประเทศเลบานอน สถานทีศกัดิสิทธิแห่งนีถูกสร้างขึนโดย

ชาวโรมนั ตงัแต่สมยัศตวรรษที 1 โดยจุดประสงค์ในการสร้างก็เพือสักการะเทพเจา้โรมนั 3 พระองค ์ซึงก็คือ 

เทพจูปิเตอร์ เทพบาคคสั และเทพีวีนสั วิหารต่างๆสร้างขึนเมือค.ศ. 150 ในรัชสมยัของจกัรพรรดิอนัโตนินสั 

ไพอสัผูม้าเยียมเยือนในสมยัฟืนฟูคลาสสิควา่ “เทวสถานสุริยา” และเป็นเทวสถานทีอยู่ในสภาพทีดีทีสุดแห่ง

หนึงของสถาปัตยกรรมโรมนั บริเวณวิหารประกอบด้วย วิหารแรกทีสร้างขึนเพือถวายแด่เทพเจา้จูปิเตอร์ 

(Jupiter) บิดาแห่งเทพเจา้ทงัปวง เป็นวิหารขนาดใหญ่ มีความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสูง 22 เมตร (สูง

ทีสุดในโลก) ลอ้มรอบ 54 ตน้ (ปัจจุบนัเหลือเพียง 6 ตน้ ซึงเสียหายจากแผ่นดินไหว และถูกนาํไปใช้ในการ

สร้างสถานทีสําคญัๆ อาทิ เช่น โบสถ์เซนต์โซเฟีย ในอิสตนับูลซึงได้นาํเสาจากวิหารแห่งนีไป 8 ตน้) และ

วิหารอีกแห่งทีมีขนาดเล็กกว่า สร้างถวายแก่เทพเจา้ Bacchus (เทพเจา้แห่งเหลา้ไวน์)  และ เทพีวีนสั (Venus) 

วิหารแห่งนีไดรั้บการยกย่องว่าเป็นผลงานในแบบคอรินเธียนทีงดงามทีสุดในโลก คาดว่าสร้างในระหว่างปี 

ค.ศ. 193 – 217 โดยจูเลียส ซีซ่าร์ เซพติมิอุส และ คาราคาลา ความยิงใหญ่จะเห็นได้จาก ซากหินแกรนิตที

นาํมาจากอียิปต์ เป็นหินตดัทีใหญ่ทีสุดในโลก ความยาว 27.5 เมตร กวา้ง 4.2 เมตร ลึก 4.2 เมตร นาํหนกักว่า 

1,000 ตนั และองคก์ารยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหวิ้หารแห่งนีเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านชม ถาํธรรมชาติ แหล่งผลิตไวน์ทีคซารา ซึงอยู่ใน หุบเขาเบคกา ในยคุทีชาวฟินิเซียนล่องเรือทาํการคา้

กบัเลบานอน ก็ไดน้าํไวน์ของเลบานอนออกขายใหก้บัชาวอิตาลี และสเปน บริเวณหุบเขาเบคกา เป็นแหล่งที

มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและนาํ จึงทาํให้มีการปลูกองุ่นหลากสายพนัธ์ุ ทีเหมาะแก่การทาํไวนช์นัเลิศ ผ่าน

ชม เมืองแอนจาร์ (Aanjar) เมืองขนาดเล็กทีรุ่งเรืองในยคุมุสลิม ราชวงศอ์ูมเมยาร์ด เขา้ปกครองในสมยัของกา

หลิบวาลิดที 1 ช่วง ค.ศ. 705 ชมพระราชวงัโบราณ โรงอาบนาํ ร้านคา้ต่างๆ ทีมีมากกวา่ 600 ร้านคา้ ทีแสดง

ใหเ้ห็นวา่เมืองแอนจาร์แห่งนีเป็นเมืองทีตงัอยูบ่นเส้นทางการคา้ในสมยัโบราณเช่นกนั สมควรแก่เวลานาํท่าน

เดินทางกลบั กรุงเบรุต 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที 3)  

 

วนัทหีก เบรุต – พพิธิภณัฑ์แห่งชาติ– ช้อปปิงตลาดซุค 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเทียวชม เมืองเบรุต (Beirut) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าทีสําคัญของเลบานอน เป็นเมืองเก่าทีเป็น

ศูนยก์ลางการศึกษามาตงัแต่สมยัจกัรวรรดิโรมนัสันนิษฐานวา่ชือเมืองนีมาจากภาษาอราเมอิก berotha แปลว่า

ตน้สน หรืออาจจะมาจากภาษาละติน berytus ทีมาจากภาษาคานาอนัและภาษาฟินิเชียน beroth หมายถึงบ่อนาํ

เมืองเบรุตมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการคน้พบหลกัฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลกัฐานของ

ชาวฟินิเซียน อารยธรรมเฮเลนิสติก, เปอร์เซีย, โรมนั, อาหรับ และออตโตมนั (ทงัยงัถูกกล่าวถึงเป็นลายลกัษณ์

อกัษรในจดหมายทีส่งถึงกษตัริยฟ์าโรห์แห่งอียิปต์ ในสมยัศตวรรษที 14 ก่อนคริสตกาลอีกดว้ย) หลงัสินสุด

สงครามกลางกรุงเบรุต ไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทียวทีทนัสมยัและมีชีวิตชีวา นาํท่านเดินเทียวเมืองใหม่เบรุต ที

มีการสร้างเพือการธุรกิจพาณิชย ์เช่น ธนาคาร บริษทัฯ หา้งร้าน แบรนด์เนมต่างๆ จากนนันาํท่าน ถ่ายรูปดา้น

นอกกับสุเหร่า Mohammad Al-Amin Mosque ซึงเป็นมัสยิดทีสร้างให้คล้ายสุเหร่าสีนําเงิน ทีอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี มีสถาปัตยกรรมแบบออตโตมาน มีพืนทีประมาณ 11,000 ตารางเมตร มีโดมสีนาํเงิน สูง 48 เมตร 

และ หอคอยสูง 65 เมตร มสัยิดแห่งนีกลายเป็นจุดเด่นของเมืองเบรุต จากนนันาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สถาน

แห่งชาติเบรุต (Beirut National Museum) พิพิธภัณฑ์ทีเก็บรวบรวมศิลปวตัถุโบราณของ Raymond Weill, 

เจา้หนา้ทีฝรังเศสประจาํการในเลบานอน พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ถือเป็นหนึงในพิพิธภัณฑส์ําคญัทีสุดของ

ประเทศเลบานอน จากนนันาํท่านสู่ตลาดซุค (Souk) อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือของฝากตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  

13.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเบรุต (BEY) เพอืเตรียมเชคอิน 

15.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินเบรุต (BEY) สู่สนามบินอิสตนับูล (IST) โดยเทียวบิน TK825 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชวัโมง) สายการบินมีบริการอาหารและเครืองดืมระหวา่งเทียวบิน 
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18.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล เพือแวะเปลียนเครือง 

20.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทียวบินที TK 64 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชวัโมง) 

สายการบินฯ มีบริการอาหารคาํและอาหารเชา้ระหวา่งเทียวบิน 

 

วนัทีแปด กรุงเทพฯ 

09.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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8 วัน 5 คืน แกรนด์เลบานอน 
26 ก.ค.- 2 ส.ค. / 9-16 ส.ค./ 20-27 ก.ย. / 17-24 ต.ค./ 23-30 ต.ค./ 8-15 พ.ย./ 1-8 ธ.ค./ 8-15 ธ.ค./14-21 ธ.ค. 2562 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ก.ค. – ธ.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน 69,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 8,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 66,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ  (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต่็อเมือทนีงั 

confirm เท่านนั) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าตวั ( BKK-IST-BEY-IST -BKK) 22,000 
 

 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยนัเท่านนั คิด ณ วนัที 9 พฤษภาคม 2562 ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพอืทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลดท่านละ 1 ใบ นาํหนักไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋าถือขึนเครือง นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนาํมนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน ,5 ,  บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายเุกิน 85 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที, ค่าวีซ่า 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 

อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซึงทา่นตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % 
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การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณียกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไมไ่ดม้ีค่าใชจ่้ายใดๆเกิดขึน)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 

ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจาํนวนลูกค้าในคณะไม่ถงึ 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพมิท่านละ 4,000 บาท) 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทยีวอืนๆเพือ

ทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ใน

กรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการททีางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ทา่นไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้  

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี

เลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตวัเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัวา่

ทวัร์นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขนึเครืองบนิ 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก

ครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใสพร้อมที

จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทยีวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และหา้ม

มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนักเพมิเป็นสิทธิของสายการบินที

ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 

13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตาํกวา่มาตรฐานได ้ทงันี

ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วนทีเกิน 
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 กระเป๋าและสมัภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํให้

โหลดของมีคา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที

บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันันท่านตอ้ง

ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 

1.   หนงัสือเดินทาง ทีมีอายไุม่ตาํกวา่ 6 เดือน และมีหนา้เหลือมากกวา่ 6 หนา้ 

2.   สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 2 ชุด  

3.  รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด .5 ซ.ม. x  4.5 ซ.ม. หรือ 1.5 x  นิว จาํนวน 4 รูป พืนฉากหลงัรูปตอ้ง

เป็นพืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่

เกิน 6 เดือน.สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วซ่ีาทีเคยได)้  
 

ตัวอย่างรูปถ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 


