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***เยอืนดนิแดนมหศัจรรยท์างธรรมชาต*ิ** 
 
หนิรปูนกพริาบ หนิทีถ่กูธรรมชาตกิดักรอ่นเป็นโพรงรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 
 
เมอืงเบรตุ สดุยอดสถานทีท่ีค่วรไปเยอืนจากการจัดอันดับของ น.ส พ นวิยอรค์ ไทม ์  
 
ถ า้ไจตา้ เป็นหนึง่ในถ ้าทีส่วยทีส่ดุในโลก เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาต ิ
 
น า้ตกบาตารา่ จอรจ์ น ้าตกทีส่วยทีส่ดุในโลก สถานทีท่อ่งเทีย่วสดุมหัศจรรย ์
 

วันแรก /04 ม.ค                                     สนามบนิสวุรรณภมู ิ
21.00 น.   พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู7 
  เคาเตอร ์Q สายการบนิอยีปิตแ์อร ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับท าการเช็คอนิ กรุณาสงัเกตุ

ป้าย AMAZING LEBANON 
 

AMAZING LEBANON 8D/5N 

http://www.egythai.co.th/
mailto:info_thailand@egythai.com
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วันทีส่อง/05 ม.ค                  กรงุเทพฯ - ไคโร - เบรตุ - ชมเมอืงหลวงเบรุต 
00.50 น.       ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ MS961 BKKCAI 05.50-05.50  (บนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
05.50 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตไิคโร น าทา่นตอ่เครือ่งบนิ  
08.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเบรุต เทีย่วบนิที ่MS709 08.00-09.20  (บนิประมาณ 1 ชัว่โมง) 
09.20 น. เดนิทางถงึกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

น าทา่นสูย่า่นใจกลาง เมอืงเบรตุ  มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 5,000 ปี โดยการคน้พบ
หลักฐานทางโบราณคด ีปรากฏหลักฐานของชาวฟินเิชยี อารยธรรมเฮลเลนสิตกิ เปอรเ์ซยี 
โรมัน อาหรับ และออตโตมัน หลังสิน้สดุสงครามกลางเมอืงเบรุต ไดก้ลายเป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีท่ันสมยัและมชีวีติชวีา จงึไดร้ับการจัดอันดับจากหนังสอืพมิพน์วิยอรค์ ไทม ์วา่
เป็นสดุยอดสถานทีท่ีค่วรไปเยอืนในปี 2009 ปัจจุบันเป็นทัง้เมอืงหลวง ศนูยก์ลางการ
บรหิารวัฒนธรรม และเศรษฐกจิ ของประเทศเลบานอน  
น าทา่นสู ่ยา่นคอรน์ชิ เดนิชมสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยภัตตาคารและรา้นกาแฟ แวะ
ถา่ยภาพกับ หนิรปูนกพริาบ เป็นหนิทีถ่กูธรรมชาตกิัดกร่อนเป็นโพรงรมิทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียน ซึง่เป็นสญัลักษณ์อยา่งหนึง่ของ เบรตุ น าทา่นถา่ยรูปดา้นนอสเุหร่า Mohammad 
Al-Amin Mosque  มสีถาปัตยกรรมแบบอนุสาวรยีข์องออตโตมาน มพีืน้ทีป่ระมาณ 
11,000 ตารางเมตรมพีืน้ที ่48- โดมสนี ้าเงนิสงูเมตรและหอคอยสงู 65 เมตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นชม พระราชวังไบเทดดนี พระราชวังถกูสรา้งขึน้โดยเจา้ชายอาหรับนามวา่ Bashir 
Shihab II ในชว่งระหวา่งค.ศ.ที1่788-1818 เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องเจา้ชายอาหรับจนกระทั่งปี 
ค.ศ. 1840 หลังจากนัน้อาคารถกูใชโ้ดยเจา้หนา้ทีช่าวเตริก์เป็นทีป่ระทับของรัฐบาล ตอ่มา
ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ฝร่ังเศสใชใ้นการปกครองทอ้งถิน่ มกีารบรูณะพระราชวังของ
เกา่หลังจากทีไ่ดป้ระกาศใหเ้ป็นอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตร ์ตอ่มาปี ค.ศ. 1943 หลังจาก
ทีไ่ดร้ับอสิรภาพพระราชวังไบเทดดนี ไดก้ลายเป็นพระราชวังฤดรูอ้นของประธานาธบิด ี
จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นวัฒนธรรมเดอร ์เอล คามาร ์อดตีเมอืงหลวงของ ประเทศ
เลบานอน ในชว่ง ศตวรรษที ่16-18 สถาปัตยกรรมแสดงถงึชว่งระบบศักดนิา หลังคาบา้น
ตา่งมงุดว้ยกระเบือ้งสแีดง ถนนแคบๆ หมูบ่า้นแหง่นี้เคยเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องเจา้หนา้ทีร่ัฐบาล
ของประเทศเลบานอน ในชว่งศตวรรษที ่15 ทีม่ผีูป้กครองเลบานอนนามวา่ เอมริ ์ฟาคห์
เรดดนี ที ่2 เขา้มามอี านาจในชว่งปี ค.ศ. 1590 หมูบ่า้นประกอบไปดว้ยมัสยดิ และ 
พระราชวังประวัตศิาสตร ์และอาคารบรหิารราชการ ศตวรรษที ่17 มโีบสถเ์ป็นศนูยร์วมการ
ท ากจิกรรมของหมูบ่า้น จงึกลายเป็นศนูยก์ลางของประเพณีและวรรณกรรมแหง่เลบานอน  

 เมือ่ไดเ้วลาอันควรน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

เย็น  รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 

น าทา่นทีพ่ักโรงแรมระดับ4ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่ GEM HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

http://www.egythai.co.th/
mailto:info_thailand@egythai.com
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วันทีส่าม/06 ม.ค                  เมอืงไซดอน - ขา่น เอล ฟราน - เมอืงไทร ์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงไซดอน เมอืงทา่อกีแหง่ของฟีนีเชยีน ซึง่มคีวามส าคญัเป็นอันดับทีส่าม
รองจากไบบลอส และ ไทร ์น าชมดา้นนอกปราสาททะเล สรา้งโดยนักรบครเูสด ในปี ค.ศ. 
1228 บนเกาะเล็กๆรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เชือ่มกับแผน่ดนิใหญ ่ดว้ยการท าสะพานหนิ 
จุดประสงคเ์พือ่เป็นป้อมปราการป้องกันเมอืง บนป้อมแหง่น้ีเคยมหีอคอยอยู ่2 หอ และถกู
พวกมัมลคุท าลายเมือ่ยดึเมอืงไทรไ์ด ้เพือ่มใิหพ้วกครูเสดกลับมาใชง้านไดอ้กี  
น าชม ขา่น เอล ฟราน บรเิวณทีเ่คยเป็นทีพ่ักของกองคาราวาน มากอ่น เน่ืองจาก เมอืงไซ
ดอน เป็นเมอืงสดุทา้ยบนเสน้ทางสายไหมกอ่นทีจ่ะลงทะเลไปยังกรุงโรม เป็นตวัอยา่งทีด่ขีอง
ทีพ่ักกลางทะเลทรายความยาวกวา่ 5,000 ไมล ์บนเสน้ทางสายไหม ปัจจุบันไดรั้บการบรูณะ
และไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางวฒันธรรมไซดอน   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไทร ์เมอืงทา่ส าคัญของชาวฟีนีเซยีน เริม่มกีารตัง้รกรากของ
ประชากรเมือ่ราว 2,750 ปีกอ่นครสิตกาล เมอืงไทร ์นักประวัตศิาสตรช์าวกรกีทีม่ชี ือ่วา่ เฮโร
โดตัส (Herodotus) ซึง่ไดรั้บสมญานามวา่ “บดิาแหง่ประวัตศิาสตร”์ เป็นผูบ้ันทกึเอาไวว้า่
เมอืงไทรก์อ่ตัง้ขึน้เมือ่ราว 2,750 ปีกอ่นครสิตกาล ในอดตีเมอืงน้ีเคยถูกอเลก็ซานเดอรม์หา
ราช (กรกี) บกุเขา้ยดึครอง ตอ่มาไดรั้บเอกราชและกลายเป็นจังหวัดหนึง่ของโรมัน ปัจจุบัน 
เมอืงไทรเ์ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศ เน่ืองจากมโีบราณสถานและสถานทีส่ าคัญ
ทางประวตัศิาสตรม์ากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โรมนั ฮปิโปโดรม ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนให ้
เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 จากนัน้น าทา่นกลับสูท่ีพ่ัก 

ค า่          รับประทานอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นพักทีโ่รงแรมระดับ 4 ดาว GEM HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
 

 
 

http://www.egythai.co.th/
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วันทีส่ี/่07 ม.ค                          เบรตุ – บาลเบค – คซารา – เบรตุ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชมถ ้าธรรมชาต ิแหลง่ผลติไวนท์ีค่ซารา ซึง่อยูใ่น หบุเขาเบคกา ในยคุที่
ชาวฟินเิชยีนลอ่งเรอืท าการคา้กับลาบานอนก็ไดน้ าไวนข์องเลบานอนออกขายใหก้ับชาว
อติาล ีและสเปน บรเิวณหบุเขาเบคกาเป็นแหลง่ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ของดนิและน ้า จงึท า
ใหม้กีารปลกูองุน่หลากสายพันธุ ์ทีเ่หมาะแกก่ารท าไวนช์ัน้เลศิ   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางขา้มเขาเลบานอน เพือ่เดนิทางสู ่เมอืงบาลเบค ศาสนสถานของโรมันที่
ย ิง่ใหญท่ีส่ดุของประเทศเลบานอน วหิารประกอบดว้ย วหิารแรกสรา้งขึน้เพือ่ถวายแดเ่ทพ
เจา้ Jupiter บดิาแหง่เทพเจา้ทัง้ปวง เป็นวหิารขนาดใหญม่หมึาความยาว 274 เมตร มเีสา
ขนาดความสงู 22 เมตร (สงูทีส่ดุในโลก) ลอ้มรอบ 54 ตน้ (ปัจจุบันเหลอืเพยีง 6 ตน้ 
ปัญหาจากแผน่ดนิไหว และถกูน าไปใชง้านทีอ่ืน่ อาท ิโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียทีอ่สิตนับลู 8 
ตน้) และวหิารอกีแหง่ทีม่ขีนาดเล็กกวา่ (แตย่ังใหญก่วา่วหิาร Parthenon ทีเ่อเธนส)์ สรา้ง
ถวายแกเ่ทพเจา้ Bacchus (เทพเจา้แหง่เหลา้ไวน)์ และVenus วหิารแหง่นี้ไดร้บัการยก
ยอ่งวา่เป็นผลงานในแบบคอรนิเธยีนทีง่ดงามทีส่ดุในโลก คาดวา่สรา้งในระหวา่งปี ค.ศ. 
193-217 โดยจูเลยีส ซซีาร ์เซพตมิอิสุและคาราคาลา ความยิง่ใหญจ่ะเห็นไดจ้าก ซาก
หนิแกรนติทีน่ ามาจากอยีปิต ์เป็นหนิตัดทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ความยาว 27.5 เมตร กวา้ง 4.2 
เมตร ลกึ 4.8 เมตร น ้าหนักกวา่ 1,000 ตัน เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984   
ผา่นชม เมอืงแอนจาร ์เมอืงขนาดเล็กทีรุ่่งเรอืงในยคุมสุลมิ ราชวงศอ์มูเมยารด์ เขา้
ปกครองในสมัยของกาหลบิวาลดิที ่1 ชว่งค.ศ. 705 ชมพระราชวังโบราณ โรงอาบน ้า 
รา้นคา้ตา่งๆทีม่มีากกวา่ 600 รา้นคา้ ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่เมอืงอันจารแ์หง่นี้เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่
บนเสน้ทางการคา้ในสมยัโบราณเชน่กัน จากนัน้เดนิทางกลับ กรุงเบรุต เขา้สูท่ีพ่กั 

ค า่        รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 

 น าทา่นพักทีโ่รงแรมระดับ 4ดาว GEM HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
 

 
 

http://www.egythai.co.th/
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วันทีห่า้/08 ม.ค                 เบรตุ - ป่าซดีาร ์- บชารร์ ิ- หบุเขาคาดชิา –  สกรีสีอท ์

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมฯ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางตามทางหลวงทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเลผา่น เมอืงเชคกา้ ระหวา่งทางทา่นจะ
ไดช้มความงามของภมูทิัศนภ์เูขาทีส่วยทีส่ดุในเลบานอน ชม หบุเขาคาดชิา ซึง่บางครัง้
เรยีกวา่หบุเขาศักดิส์ทิธิ ์วาดคีาดชิา เป็นหนึง่ในชมุชนทางศาสนายคุครสิตศ์าสนาตอนตน้
ทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก อารามในครสิตศ์าสนาหลายแหง่มอีายเุกา่แกม่าก ตัง้อยู่
บนภมูทิัศนอ์ันขรขุระของขนุเขาอยา่งน่าทึง่ น าทา่นชม พพิธิภณัฑโ์กบราน คาล ิโบ
ราน นักกวชีือ่ดังของโลกมบีา้นเกดิอยูท่ี ่เมอืงบชารร์ ิกอ่นยา้ยถิน่ฐานไปอยูใ่นอเมรกิา 
โกบรานคาล ิสามารถแตง่บทกวไีดท้ัง้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ แมเ้ขาจะใชช้วีติอยู่
ตา่งบา้นตา่งถิน่แตก่็ไมเ่คยลมืความรักในชาตพิันธุข์องเขา เขาสิน้ชวีติลง ณ นครนวิยอรค์
และไดน้ าร่างของเขากลับมายังบา้นเกดิเมอืง บซารร์ ิซึง่ภายหลังไดจั้ดตัง้เป็นพพิธิภัณฑ์
เพือ่แสดงชวีประวัต ิเป็นบคุคลส าคัญของชาวเลบานอนอยา่งมาก 
จากนัน้น าทา่นชม ป่าตน้ซดีาร ์ตน้ซดีารม์คีณุคา่สงูยิง่ในยคุโบราณ โดยเป็นวัสดุ
กอ่สรา้งศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญห่ลายแหง่ ในบรเิวณป่าแหง่นี้ตน้ซดีารบ์างตน้มอีายกุวา่ 
1,000 ปี อกีทัง้ยังถอืเป็นตน้ไมป้ระจ าชาตขิองเลบานอน และตน้ซดีารย์ังปรากฏเป็น
สญัลักษณ์ตรงกลางธงชาตเิลบานอนอกีดว้ย และไดร้ับความคุม้ครองยกยอ่งเป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1998 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ักสกรีสีอทย์า่นป่าตน้สน อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะเลอืกซือ้
ทัวรเ์สรมิกจิกรรมเมอืงหนาวเชน่ สก ีหรอื Snow Mobile ไดท้ีห่นา้เคา้ทเ์ตอรโ์รงแรม 

ค า่          รับประทานอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นพักทีโ่รงแรมระดับ 4 ดาว LE CEDRUS HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

**หมายเหต*ุ* โปรแกรมทัวรว์นันี้หากมพีายหุมิะไมส่ามารถขึน้เขาไดท้างบรษัิทจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรับ
โปรแกรมใหเ้หมาะสมเพือ่ความปลอดภัยของคณะ 

http://www.egythai.co.th/
mailto:info_thailand@egythai.com


 EEGGYYTTHHAAII  TTOOUURRSS  &&  TTRRAAVVEELL  CCOO..,,  LLTTDD  
125/12 Soi Ruamrudee 4, Ploenchit Rd.,Lumpini , Patumwan , Bangkok 10330 

TEL.: 662 650 7667, 622 650 7953-4FAX: 662 651 4822 
Licence No.11/3536 / Website: www.egythai.co.th, E-mail: info_thailand@egythai.com  

 

6 
 

 

วันทีห่ก/09 ม.ค                 น ้าตกบาตารา่ จอรจ์ - เมอืงบรบิลอส –  เบรตุ 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมฯ  
 น าทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกบาตารา่ จอรจ์ อยูไ่กลจากเมอืงหลวงเบรุตประมาณ 2ชัว่โมง เป็น

หนึง่ในน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในโลก และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุมหศัจรรย ์มชีือ่เสยีงตดิอันดับ
ตน้ๆในเอเชยี ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคน์ ้าตกแหง่น้ีมาตัง้แตย่คุไดโนเสาร ์ผา่นเวลายาวนาน จน
กลายเป็นน ้าตกทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อยูส่งูเหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,150 เมตร น า้ตก
บาตารา่ จอรจ์ อยูใ่กลก้ับหมูบ่า้นบาลา่ ตัง้อยูใ่นเสน้ทางหบุเขาเลบานอน น ้าตกแหง่น้ีถกู
คน้พบอยา่งเป็นทางการในปีค.ศ.1952 โดยชาวฝร่ังเศสทีม่าส ารวจเสน้ทางถ ้าในบรเิวณนัน้ 
และน ้าตกบาตาร่ายังเป็นทีรู่จั้กในอกีชือ่หนึง่ คอื สะพานสามเหว ทีม่าของชือ่มาจากสะพานที่
เกดิขึน้มาจากธรรมชาตแิขวนอยูเ่หนือถ ้าในแตล่ะชัน้ ซึง่มลีักษณะเป็นหนิปนูตัง้แตย่คุ
ไดโนเสารน์ ้าตกบาตาร่าจอรจ์ มจีุดเดน่ตรงทีป่รากฏการณ์น ้าตกทีไ่หลลงรูไปสูห่ลมุดา้นลา่ง 
ซึง่มองจากดา้นนอกจะเห็นชดัเจนวา่น ้าตกมลีักษณะเป็นชอ่งสามชัน้ เพราะมสีะพานธรรมชาติ
ทัง้สามขัน้อยูน่ั่นเอง โดยน ้าจกไหลลงสูพ่ืน้ในความยาวประมาณ 255 เมตร  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงบรบิลอส ชมเมอืงเกา่ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของโลกที่
มผีูอ้ยูอ่าศัยตดิตอ่กันมาประมาณ 7,000 ปี และเป็นทา่เรอืแหง่แรกของโลก เชือ่วา่ตัว
ก าแพงเมอืงถกูสรา้งในยคุ Bronze Age (2,800 ปี กอ่นครสิตก์าล) โดยชาว ฟีนเิชยีน ซึง่
เป็นพ่อคา้ ระดับชาตกิลุม่แรกๆของโลกดว้ยความส าคัญดังกลา่วจงึไดรั้บการคัดเลอืกให ้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984  
น าชมเมอืงโบราณรมิฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน อาท ิป้อมโบราณสรา้งโดยนักรบครูเซด ซึง่
สรา้งในปี ค.ศ. 1108 โดยใชห้นิจากโบราณสถานของโรมันและอาหรับ ตัวเมอืงถกูบรูณะ
เมือ่ 50 ปีทีแ่ลว้ จากตัวป้อมเราสามารถชมซากเมอืงเกา่อายหุลายพนัปี  
จากนัน้เดนิทางกลับ กรุงเบรุต น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

ค า่        รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 

 น าทา่นพักทีโ่รงแรมระดับ 4ดาว GEM HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วันทีเ่จ็ด/10 ม.ค                 ถ ้าไจตา้ - อนุสาวรยีพ์ระแมม่าร ี–  พพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาต ิ

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมฯ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นออกนอกเมอืงเบรุตไปทางทศิเหนือประมาณ 18 กโิลเมตร ไป
ยัง ไจตา้ สิง่มหัสศเพือ่เทีย่วชม ถ า้ไจตา้ โดยการขึน้กระเชา้ไฟฟ้า ภายในถ ้ามกีารปู
ทางเดนิซเีมนตเ์ดนิชมไดบ้างสว่นยืน่เขา้ไปในเหวลกึ ตัวถ ้าขนาดใหญถ่กูคน้พบใน ค.ศ. 
1836 โดยมชิชนันารชีาวอเมรกัิน ตัวถ ้าแบง่เป็นสองสว่นทีม่สีว่นเชือ่มถงึกัน แบง่เป็นถ ้า
ดา้นบนและดา้นลา่งซึง่ตอ้งน่ังเรอืเขา้ชม ตัวถ ้ามคีวามยาวประมาณ 9 กโิลเมตร ภายในมี
น ้าสะอาดซึง่กลายเป็นแหลง่น ้าดืม่ของชาวเลบานอน ไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในถ ้าทีส่วยทีส่ดุ 
จากนัน้พาทา่นถา่ยรูปกับ อนุสาวรยีพ์ระแมม่าร ีขนาดใหญ ่ท าจากส ารดิทาสขีาว ตัง้อยู่
บนยอดเขาฮารสิสา มชีือ่วา่ สภุาพสตรแีหง่เลบานอน สรา้งเมือ่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 โดย
ประเทศฝรั่งเศส สงู 8.5 เมตร หนักกวา่ 13 ตัน พรอ้มทัง้ชมววิอา่วโจนสิ ไดเ้วลาเดนิทาง
กลับสู ่เมอืงเบรตุ ถงึเมอืงเบรุต น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตแิหง่กรงุ
เบรตุ เรือ่งราวของพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตเิริม่ในปี ค.ศ. 1919 โดยการรวบรวมศลิปวัตถุ
โบราณของ Raymond Weill, เจา้หนา้ทีฝ่รั่งเศสประจ าการในเลบานอน พพิธิภณัฑส์ถาน
แหง่ชาตถิอืเป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑส์ าคัญทีส่ดุของประเทศเลบานอน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ หรอืช็อปป้ิงของทีร่ะลกึ  
16.00  ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิกรุงเบรุต เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

19.15   เครือ่งบนิออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ MS712 BEY-CAI 19.15-20.15 

20.15   ถงึสนามบนิไคโรประเทศอยีปิต ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งกลบัสูป่ระเทศไทย 

23.30   ออกเดนิทางเพือ่กลับสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MS960 CAI-BKK 23.30-12.40+  

***หมายเหตุ *** ภาพทั้งหมดใชใ้นการประกอบบรรยายโปรแกรมเท่านั้น 
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วันทีแ่ปด /11 ม.ค                                         กรงุเทพฯ 
12.40  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพพรอ้มรอยยิม้และความประทับใจ 

********************************* 
 

ก ำหนดเดนิทำง 63 (คณะ20ท่ำนขึน้ไป)   ที่พกั พกัคู่ (บำท/ท่ำน) พกัเดี่ยวเพิม่ (บำท) 

4-11 มกราคม 2563 4 ดาว 69,900 6,000  
*หมำยเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง 
 
อตัรำนีร้วม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั ชั้นประหยดั   
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินท่ีเบรุต 
☺ โรงแรมท่ีพกั 5 คืน ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเทา่ 
☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
☺ รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
☺ บริการไกดจ์ากประเทศเลบานอน ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางดูแลคณะ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะเง่ือนไขตามกรมธรรม ์  
☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุ, ค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 
☺ ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการ ในการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเท่ียว ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย  (กรณีท่าน
ถูกปฏิเสธการขอวีซ่าจะไม่คืนค่าธรรมเนียม) 

 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการ(กรณีท่ีตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระ)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ 
  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขั้นต ่า 5$/วนั/ท่าน ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยตามความพอใจ (วนัละ 90บาทขั้นต ่า) 
 ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเลบำนอน 
- ส านาหนังสือเดินทำง ตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่าง
เหลือส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
 
เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนั่ง 
1. กรุณาจอง 30 พ.ย 62 พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่า
ตามท่ีก าหนด  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนยื่นวีซ่าและการออกตัว๋ 30 วนัก่อนการเดินทาง หรือก่อนวนัท่ี 6 ธ.ค 62 เน่ืองจาก
ตอ้งใชต้ัว๋เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่า 

3. ตอ้งยกเลิกก่อนวนัท่ี 5 ธ.ค 62 มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ า งวดแรก 
4. กรณียกเลิกหลงัวนัท่ี 6 ธ.ค  ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินเตม็จ านวน100% 
 
หมำยเหต ุ
1. บริษทัฯไม่มีนโยบายยกเลิกทวัร์ ในกรณีท่ีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย และราคาอาจมี
การปรับขึ้นตามจ านวนผูเ้ดินทาง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อใหอ้ยู่
ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติ
ในนามของบริษทัฯฃ 
5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง 
ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
6.. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ี
เกิดขึ้นจริง และหากสายการระหว่างประเทศมีผลกระทบท าให้ท่านท่ีมีตัว๋บินภายในประเทศไทย ทางบริษทั
ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบไดๆทั้งส้ิน 

http://www.egythai.co.th/
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