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9 วัน 6 คืน จอร์ แดน - เลบานอน

***โปรโมชั่น...บินตรง สายการบินรอยัล จอร์ แดเนียน แอร์ ไลน์ ส (RJ) ***
(บินตรงสู่ ...อัมมาน พร้ อมเที่ยวบินสู่ ...เลบานอน)
เริ่มต้น….

82,900 บาท

(รวมค่าวีซ่า / ไม่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ)
อัมมาน (จอร์ แดน), นครเพตรา, พักลักซู รี่แคมป์ ทะเลทรายวาดิรัม, เมืองโบราณเจราช, ทะเลเดดซี,
เมาท์ เนโบ, เบรุต (เลบานอน) , ไจต้ า, โจนิช, ฮาริสสา, ไบบอลส, เบเตดดีน, ไซดอน, ไทร์ , บอลเบค
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ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 15-23 มี.ค. / 30 เม.ย.-8 พ.ค./ 16-24 พ.ค./ 11-19 ต.ค./ 18- 26 ต.ค. 62
ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 10-18 เม.ย./ 14-22 มิ.ย./ 12-20 ก.ค./ 9-17 ส.ค. 62

9 วัน 6 คืน จอร์ แดน - เลบานอน

วันแรก

กรุงเทพ – อัมมาน (จอร์ แดน)

2.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน Q (แถว Q) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผูโ้ ดยสาร
โดยสายการบินรอยัลจอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

กรุงอัมมาน – มาดาบา – เมาท์ เนโบ – นครเพตรา

00.20 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินรอยัลจอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส (RJ183)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) สายการบินบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินอัมมาน ประเทศจอร์แดน นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา (Madaba) (ระยะทาง 33 กม. ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที ) หรื อ เมือง
แห่งโมเสก นาท่านเข้าชมโบสถ์กรี ก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ (Saint Geroe Church) ถูกสร้างในราวปี ค.ศ.
600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรู ซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3

05.50 น.
เช้า
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ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิ ทธิ์ต่างๆในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน, เยรู ซาเลม, แม่น้ าจอร์ แดน,
ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิ ต์ ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางไปชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิ ทธิ์
ที่ต้งั อยูบ่ นเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็ นบริ เวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยิวเดินทางจาก อียปิ ต์มายัง
เยรู ซาเลม นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ซึ่งภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริ เวณนี้ พร้อมทั้งมี
ภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่สาคัญคือภาพที่ โป๊ บ จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่นี่และได้ประกาศให้ที่แห่ งนี้
เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่ งโมเสส ออกแบบลักษณะเป็ นไม้เท้าใน
รู ปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็ นสัญลักษณ์ของโมเสสและพระเยซู อิสระให้ท่านถ่ายรู ป ณ จุดชมวิว โดยใน
วันที่ทอ้ งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นแม่น้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี , เมืองเจอริ โก และประเทศอิสราเอล ได้
จากจุดนี้อย่างชัดเจน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทครู เสดโชบัค (Shobak Castle) หรื อที่รู้จกั กันในพวกนักรบครู เสดชื่อมอนทรี ลแห่ง
ตะวันออก (East Montreal) ปราสาทแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยกษัตริ ยบ์ อลด์วินที่ 1 แห่งกรุ งเยรู ซาเลม ในปี ค.ศ. 1115
สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นป้อมปราการควบคุมเส้นทางกองคาราวานที่จะเดินทางจากดามัสกัสสู่กรุ งอียปิ ต์ และใน
อดีตเมืองแห่งนี้มีชาวคริ สต์อาศัยอยู่ ราว 6,000 คน โดยในปี ค.ศ. 1189 ได้ถูกทาลายลงโดยนักรบมุสลิมภายใต้
การนาทัพของ ซาลาดิน นาท่านชมความสวยงามของปราสาทเก่าแก่อีกแห่งของประเทศจอร์แดน อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (Petra) (ระยะทาง 117 กม. ใช้เวลา
เดินทางโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985
มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยูใ่ นหุบเขาแห่งโมเสส (Wadimusa) มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานหลายพันปี

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั P4 Quatro Petra Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สาม

นครเพตรา – ทะเลทราบวาดิรัม – พัก ลักซูรี่แคมป์ ในทะเลทรายวาดิรัม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านขี่มา้ มุ่งสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์ (รวมค่าขี่มา้ เข้าเมืองเพตรา สาหรับลูกค้าทุกท่านแล้ว)
ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ าเมื่อหลายล้านปี ก่อน ท่านจะได้ชมความสวยงาม
ของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ข้างคล้ายกับแคนยอนน้อยๆ และสิ่ งก่อสร้าง รู ปปั้ นแกะสลักต่างๆ เช่น รู ปปั้ น
เทพเจ้าต่างๆ รู ปกองคาราวานอูฐ, รู ปชาวนาบาเทียน, ท่อส่ งลาเลียงน้ าเข้าสู่ เมือง ฯลฯ สุ ดปลายทางของช่อง
เขาพบกับความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานว่า
จะสร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผูป้ กครองเมืองในเวลานั้น เป็ นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสี
ชมพูท้งั ลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ได้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะ
ของหลายชาติ เ ข้าด้ว ยกัน เช่ น อิ ยิปต์ กรี ก, นาบาเที ย น ฯลฯ น าท่ า นชม โรงละครโรมัน (ROMAN
THEATRE) ที่แกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นงั่ เท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่ าทึ่ง สันนิ ษฐานเดิมที
สร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครอง ได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีที่นั่ง 32 แถว จุ
ผูช้ มได้ประมาณ 3,000 คน อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายรู ปภายในเมืองเพตรา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadirum) ทะเลทรายแห่งนี้ เคยเป็ นเส้นทางคาราวานจากซาอุ ดิอาราเบีย
เดินทางไปยังประเทศซีเรี ยและปาเลสไตน์ (เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้าง
อาณาจักรอันยิง่ ใหญ่ที่เมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรับรี โวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่ งนี้
ได้ถูกใช้เป็ นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ที .อี. ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผูน้ าแห่ ง
ชาวอาหรับร่ วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุ กรานเพื่อครอบครองดินแดน นาท่านนั่งรถ Jeep 4×4 รับ
บรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสี ชมพูอมส้ม
อมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล (สี ของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์) นาท่าน
ชม น้ าพุลอว์เรนซ์ (Laurence Fountain) สถานที่ในอดีตนายทหาร ที .อี. ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็ น
สถานที่พกั และคิดแผนการสูร้ บกันพวกออตโตมัน ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยูใ่ นทะเลทราย เลี้ยงแพะ
เป็ นอาชีพ ฯลฯ
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ค่า

นาท่านรับประทานอาหารค่าแบบบุฟเฟ่ ต์รอบกองไฟกลางทะเลทรายในแคมป์ ของชาวเบดูอิน
พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวเบดูอิน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Space Village Luxury Camp (Private Toilet) **** หรื อเทียบเท่ า
แคมป์ กลางทะเลทราย มีห้องนา้ ส่ วนตัว

วันที่สี่

ทะเลเดดซี – อัมมาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลเดดซีที่ถูกบันทึกลงในหนังสื อกินเนสส์ว่า เป็ นจุดที่ต่าที่ สุดใน
โลก มีความต่ากว่าระดับน้ าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ าทะเล
ทัว่ ไป ทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี้ เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ าทะเลและพิสูจน์
ความจริ งว่าท่านลอยตัว ได้จริ งหรื อไม่ (การลงเล่นน้ าในทะเลนั้นมีวิธีข้ นั ตอนการลงเล่น และข้อควรระวัง
ต่างๆ ควรฟังคาแนะนาจากมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ) จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทา
จากเดดซี เช่น โคลนพอกตัว พอกหน้า สบู่ และสินค้าอื่นที่ทาจากเดดซีอีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งอัมมาน นาท่านชมโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์ แดน จุผชู ้ มได้
ถึง 6,000 คนและตึกรามบ้านช่องที่ต้งั อยูบ่ นภูเขาสูงอันแปลกตายิ่งนัก นาท่านชมรอบเมืองหลวงกรุ งอัมมาน
เมืองหลวงที่ต้งั อยูบ่ นภูเขา 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก กว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมืองเก่า, เมืองใหม่
ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ นาท่านขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุ งอัมมาน (Citadel) ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นจุดสังเกตเหตุบา้ น การเมืองต่างๆรอบเมือง ชมบริ เวณภายในป้ อมปราการ มีสิ่งปลูกสร้างมากมาย
ด้วยกันศิลปะแบบโรมัน และอิสลาม ชมบ่อเก็บน้าขนาดใหญ่ซ่ึงถูกใช้ในช่วงที่ชาวโรมันเข้ามามีบทบาทใน
ประเทศจอร์แดน อยูภ่ ายในบริ เวณป้อมปราการอีกเช่นกัน เชิญอิสระถ่ายรู ปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง
แห่งนี้โดยโดยมีบา้ นเรื อนของชาวบ้านที่สร้างอยูบ่ นเทือกเขาเป็ นฉากหลัง
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ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Amman Gerasa Hotel / Harir Palace**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

อัมมาน – เจราช – เบรุต (พักค้าง 3 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจราช (Jerash) เมืองโบราณยุคกรี ก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปี ก่อนคริ สตศักราช ใน
อดีต เคยเป็ นหนึ่ งในสิ บของหัว เมืองเอกของอาณาจักรโรมัน ชมซากปรัก หักพังที่ย งั คงมีกลิ่นไอของความ
เจริ ญรุ่ งเรื องของอาณาจักรโรมัน และมีความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นาท่านเดิน
ผ่านประตูทางทิศใต้หรื อประตูแห่งชัยชนะ เป็ นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชม
โรงละครโรมัน ที่จุผชู ้ มได้ถึง 5,000 คน เชิญทดสอบกับความมหัศจรรย์ของการคิดค้นการวางจุดให้เกิดเสี ยง
เอ็คโค่ได้ เพียงพูดเบาๆตรงจุดกึ่งกลางของโรงละครแล้วจะได้ยินทั้งโรงละคร ชมวิหารอาร์ ทีมีส เทพีแห่ ง
ความรักและความสงบสุ ข ชมความมหัศจรรย์ของก้อนหิ น 3 ก้อนที่เรี ยงกันไม่ลม้ หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้ง
ใหญ่ และสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาของก้อนหินบนนิ้วมือ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
16.40 น.
18.35 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินอัมมาน เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินอัมมานสู่สนามบินเบรุ ต ประเทศเลบานอน โดยเที่ยวบิน RJ403
(ใช้เวลาบินประมาณ 1.55 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเบรุ ต ประเทศเลบานอน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่า

รับประทานอาหาร ค่า ณ ภัตตาคาร

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
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วันที่หก

เบรุต – ไจต้า – โจนิช – ฮาริสสา – ไบบลอส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ถ้ าไจต้า (Jeita Grotto) นาท่านขึ้ นเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) เพื่อเข้าชมความสวยงามของ
ถ้าไจต้า ภายในถ้ามีการปูทางเดินซีเมนต์เดินชมได้บางส่วน ซึ่งยืน่ เข้าไปในเหวลึก ตัวถ้าขนาดใหญ่ถูกค้นพบ
ใน ช่วงค.ศ. 1836 โดยมิชชันนารี ชาวอเมริ กนั ภายในถ้ าแบ่งเป็ นสองส่ วนที่ มีส่วนเชื่อมถึงกัน แบ่งเป็ นถ้ า
ด้านบน (Upper Galleries) และด้านล่าง (Lower Galleries) ซึ่งจะนาท่านนั่งเรื อเข้าชมความสวยงามของถ้ า
ด้านล่าง ตัวถ้ ามีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ภายในมีน้ าสะอาดไหลผ่านตลอดเวลา ซึ่งน้ าที่นี่กลายเป็ น
แหล่งน้ าดื่มของชาวเลบานอน นอกจากนี้ถ้าไจต้าได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่งในถ้ าที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกอีกด้วย
ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของถ้าไจต้า

กลางวัน
บ่าย

ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองโจนิช (Jounieh) เพื่อชมยอดเขาฮาริ สสา (Harissa) นาท่านถ่ายรู ปกับรู ปปั้ นพระ
แม่มารี (Virgin of Lebanon) ซึ่งเป็ นรู ปปั้นพระแม่มารี ขนาดใหญ่ ทาสีขาว ตั้งอยูบ่ นยอดเขาฮาริ สสา สร้างเมื่อ
ต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 สู ง 8.5 เมตร หนัก กว่า 13 ตัน อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามพร้อมทั้งชมวิว
อ่าวโจนิ ช ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไบบลอส (Byblos) ซึ่งเป็ นเมืองเก่าที่ได้ชื่อว่า เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด ของโลกที่มีผอู ้ ยู่
อาศัยติ ด ต่ อกัน มาประมาณ 7,000 ปี และยังเชื่ อว่ามี ท่าเรื อแห่ งแรกของโลกอีก ด้ว ย สาหรั บ ก าแพงเมือง
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคสาริ ด ประมาณ 2,800 ปี ก่อนคริ สตกาล โดยชาวฟี นิเชียน ซึ่งเป็ นพ่อค้ากลุ่มแรกๆ
ของโลกด้วยความสาคัญดังกล่าว เมืองนี้ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 นาชมเมือง
โบราณริ มฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาทิ ป้ อมโบราณสร้างโดยนักรบครู เ สด สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1108 โดยใช้
หิ น จากโบราณสถานของโรมัน และอาหรั บ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลก
ไบบลอส ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งเบรุ ต
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)
วันที่เจ็ด

เบรุต – เบเตดดีน – ไซดอน – ไทร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบเตดดีน (Beiteddine) อีกหนึ่งเมืองสวยของประเทศเลบานอน ซึ่งเป็ นเมืองที่สร้างขึ้น
ในแบบสถาปัตยกรรมเลบานอนในช่วงศตวรรษที่ 19 นาท่านเข้าชม พระราชวังเบเตดดีน (Beiteddine Palace)
พระราชวังถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอาหรับนามว่า Bashir Shihab II ในช่วงระหว่างค.ศ.ที่1788-1818 เป็ นถิ่นที่
อยูข่ องเจ้าชายอาหรับจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1840 หลังจากนั้นอาคารถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ชาวเติร์กเป็ นที่ประทับของ
รัฐบาล ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสใช้พระราชวังแห่ งนี้ ในการปกครองท้องถิ่น มีการบูรณะ
พระราชวังของเก่าหลังจากที่ได้ประกาศให้เป็ นอนุ สาวรี ยท์ างประวัติ ศาสตร์ ต่อมาปี ค.ศ. 1943 หลังจากที่
ได้รับอิส รภาพพระราชวัง แห่ งนี้ ได้ก ลายเป็ นพระราชวังฤดู ร้อนของประธานาธิ บดี สถาปั ต ยกรรมของ
พระราชวัง เบเตดดีน นี้ จัดได้ว่าเป็ นตัวอย่างที่ดี ที่สุด ของงานสถาปั ต ยกรรมในช่ วงต้นศตวรรษที่ 19 ของ
เลบานอนอีกด้วย นาท่านชมห้องต่างๆภายในพระราชวัง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองไซดอน (Sidon) ซึ่งเป็ นเมืองท่าอีกแห่ งของชาวฟี นี เซียน มีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 รองจาก
เมืองไบบลอส และ เมืองไทร์
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านถ่ายรู ปกับปราสาทไซดอน ซี (Sidon Sea Castle) (ถ่ายรู ปด้านนอก) ปราสาทแห่ งนี้ สร้างขึ้นโดยนักรบ
ครู เสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆริ มทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ด้วยการทาสะพานหิ น
จุดประสงค์เพื่อเป็ นป้อมปราการป้องกันเมือง บนป้อมแห่งนี้เคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุค ทาลายลง
เมื่อยึดเมืองไทร์ได้ เพื่อมิให้พวกครู เสดกลับมาใช้งานป้อมปราการนี้ ได้อีก จากนั้นนาท่านชม ข่าน เอล ฟราน
(Khan al-Franj) บริ เวณที่เคยเป็ นที่พกั ของกองคาราวานมาก่อน เนื่ องจาก เมืองไซดอนเป็ นเมืองสุ ดท้ายบน
เส้นทางสายไหมก่อนที่จะลงทะเลไปยังกรุ งโรม ปัจจุบนั ที่พกั คาราวานแห่งนี้ ได้รับการบูรณะและได้กลายเป็ น
ศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งเมืองไซดอน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองไทร์ (Tyre) เมืองท่าสาคัญของชาว
ฟี นีเซียน เริ่ มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราว 2,750 ปี ก่อนคริ สตกาล โดยนักประวัติศาสตร์ชาวกรี กที่มีชื่อ
ว่า เฮโรโดตัส (Herodotus) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “บิดาแห่ งประวัติศาสตร์ ” เป็ นผูบ้ นั ทึกเอาไว้ว่าเมืองไทร์
ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว 2,750 ปี ก่อนคริ สตกาล ในอดีตเมืองนี้ เคยถูกอเล็กซานเดอร์ มหาราช (กรี ก) บุกเข้ายึดครอง
ต่อมาได้รับเอกราชและกลายเป็ นจังหวัด หนึ่ งของโรมัน ปั จจุบนั เมืองไทร์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ประเทศ เนื่องจากมีโบราณสถานและสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรมัน ฮิป
โปโดรม” ที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 นาท่านเที่ยวชมเมือง
ไทร์ และ โบราณสถานที่สาคัญของเมืองนี้ ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเบรุ ต

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 3)
วันที่แปด เบรุต – พิพธิ ภัณฑ์แห่ งชาติ – หินนกพิราบ – บอลเบค
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ ยวชม เมืองเบรุ ต (Beirut) เป็ นเมืองหลวงและเมืองท่าที่ สาคัญของเลบานอน เป็ นเมืองเก่าที่เป็ น
ศูนย์กลางการศึกษามาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันสันนิษฐานว่าชื่อเมืองนี้มาจากภาษาอราเมอิก berotha แปลว่า
ต้นสน หรื ออาจจะมาจากภาษาละติน berytus ที่มาจากภาษาคานาอันและภาษาฟิ นิเชียน beroth หมายถึงบ่อน้ า
เมืองเบรุ ตมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลักฐานของ
ชาวฟิ นิเซียน อารยธรรมเฮเลนิสติก, เปอร์เซีย, โรมัน, อาหรับ และออตโตมัน (ทั้งยังถูกกล่าวถึงเป็ นลายลักษณ์
อักษรในจดหมายที่ส่งถึงกษัตริ ยฟ์ าโรห์แห่งอียิปต์ ในสมัยศตวรรษที่ 14 ก่อนคริ สตกาลอีกด้วย) หลังสิ้ นสุ ด
สงครามกลางกรุ งเบรุ ต ได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ทนั สมัยและมีชีวิตชีวา นาท่านสู่ ย่านคอร์ นิช ย่านที่ สอง
ข้างทาง เต็มไปด้วยภัตตาคารและร้านกาแฟ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ หินนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็ นหินที่ถูก
ธรรมชาติกดั กร่ อนเป็ นโพรงริ มทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเบรุ ต จากนั้นนาท่านชม
ย่านบริ เวณริ มชายฝั่งทะเล สถานที่พกั ผ่อนเดินเล่นของชาวเบรุ ต นาท่านเดินเที่ยวเมืองใหม่เบรุ ต ที่มีการสร้าง
เพื่อการธุรกิจพาณิ ชย์ เช่น ธนาคาร บริ ษทั ฯ ห้างร้าน แบรนด์เนมต่างๆ จากนั้นนาท่าน ถ่ายรู ปด้านนอกกับ
สุเหร่ า Mohammad Al-Amin Mosque ซึ่งเป็ นมัสยิดที่สร้างให้คล้ายสุเหร่ าสีน้ าเงิน ที่อิสตันบูล ประเทศตุรกี มี
สถาปัตยกรรมแบบออตโตมาน มีพ้นื ที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร มีโดมสี น้ าเงิน สู ง 48 เมตร และ หอคอย
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สูง 65 เมตร มัสยิดแห่งนี้กลายเป็ นจุดเด่นของเมืองเบรุ ต จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติเบรุ ต
(Beirut National Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุโบราณของ Raymond Weill, เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส
ประจาการในเลบานอน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถือเป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สาคัญที่สุดของประเทศเลบานอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองบอลเบค (Baalbek) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างแนวเทือกเขาตะวันตกและตะวันออกของ
ประเทศเลบานอน และตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าลิตานี (Litani River) ในหุ บเขาเบกาแห่ งเลบานอน
และยังเป็ นที่ต้งั ของวิหารโรมันที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน สถานที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์แห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดย
ชาวโรมัน ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อสักการะเทพเจ้าโรมัน 3 พระองค์ ซึ่งก็คือ
เทพจูปิเตอร์ เทพบาคคัส และเทพีวีนสั วิหารต่างๆสร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 150 ในรัชสมัยของจักรพรรดิอนั โตนิ นัส
ไพอัสผูม้ าเยีย่ มเยือนในสมัยฟื้ นฟูคลาสสิคว่า “เทวสถานสุริยา” และเป็ นเทวสถานที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแห่ ง
หนึ่ งของสถาปั ตยกรรมโรมัน บริ เวณวิหารประกอบด้วย วิหารแรกที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ เทพเจ้า จูปิเตอร์
(Jupiter) บิดาแห่งเทพเจ้าทั้งปวง เป็ นวิหารขนาดใหญ่ มีความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสู ง 22 เมตร (สู ง
ที่สุดในโลก) ล้อมรอบ 54 ต้น (ปัจจุบนั เหลือเพียง 6 ต้น ซึ่งเสี ยหายจากแผ่นดินไหว และถูกนาไปใช้ในการ
สร้างสถานที่สาคัญๆ อาทิ เช่น โบสถ์เซนต์โซเฟี ย ในอิสตันบูลซึ่งได้นาเสาจากวิหารแห่ งนี้ ไป 8 ต้น) และ
วิหารอีกแห่งที่มีขนาดเล็กกว่า สร้างถวายแก่เทพเจ้า Bacchus (เทพเจ้าแห่ งเหล้าไวน์) และ เทพีวีนัส (Venus)
วิหารแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็ นผลงานในแบบคอริ นเธียนที่งดงามที่สุดในโลก คาดว่าสร้างในระหว่างปี
ค.ศ. 193 – 217 โดยจูเลียส ซีซ่าร์ เซพติมิอุส และ คาราคาลา ความยิ่งใหญ่จะเห็นได้จาก ซากหิ นแกรนิ ตที่
นามาจากอียปิ ต์ เป็ นหินตัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาว 27.5 เมตร กว้าง 4.2 เมตร ลึก 4.2 เมตร น้ าหนักกว่า
1,000 ตัน และองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้วิหารแห่งนี้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984
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17.00 น.
20.20 น.
22.10 น.

นาท่านสู่สนามบินเบรุ ต เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินอัมมาน เที่ยวบินที่ RJ404 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินอัมมาน แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน RJ182

วันที่เก้า

อัมมาน – กรุงเทพมหานคร

01.25 น.
14.25 น

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน RJ182 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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9 วัน 6 คืน จอร์ แดน - เลบานอน
ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 15-23 มี.ค. / 30 เม.ย.-8 พ.ค./ 16-24 พ.ค./ 11-19 ต.ค./ 18- 26 ต.ค. 62
ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 10-18 เม.ย../ 14-22 มิ.ย./ 12-20 ก.ค./ 9-17 ส.ค. 62
อัตราค่าบริ การ (บาท)

มี.ค./ เม.ย./ พ.ค. / ต.ค.

เม.ย.-ส.ค. 62

ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

82,900

85,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

9,000

10,000

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

79,900

82,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้

80,000 – 110,000
(ต้องทาการเช็คกับสายการบิน)
28,000
30,000

ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

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

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น คิด ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ 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 30 กก. (RJ), กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน RJ (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 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-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่า
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปไกด์ไทย, ไกด์ทอ้ งถิน่ , คนขับรถ รวม 62 USD = 2,050 บาท (ซึ่งจะเรี ยกเก็บจากอินวอยซ์ยอดเต็ม)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 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 เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพือ่
ทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงิ นคืน ใน
กรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิ น) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี 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
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
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 ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นทีเ่ ดียวกันในถุงใสพร้ อมที่
จะสาแดงต่อเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื 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 าเดินทางเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะน าไม่ ควรใส่ เ ข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิ ดการสู ญ หาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง 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

