Update 25-10-18

เลบานอน 7 วัน 4 คืน (QR)
Happy New Year 2019

––

ชม ถาไจต้า (Jeita Cave) หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในโลก – ชมต้นซีดำร์ สัญลักษณ์บนธงชำติเลบำนอน
เมืองบิบลอส (Byblos) เป็นเมืองที่เก่ำแก่ที่สุดของโลกประมำณ 7,000 ปี และท่ำเรือแห่งแรกของโลก
เมืองบาอัลเบค (Baalbeck) ถูกสร้ำงขึนเพื่อเป็นศำสนสถำนของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบรำณ
วันพฤหัสฯที่ 27 ธ.ค. 61
วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61
วันเสาร์ที่ 29 ธ.ค. 61
วันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 61
วันจันทร์ที่ 31 ธ.ค. 61
วันอังคารที่ 01 ม.ค. 62
วันพุธที่ 02 ม.ค. 62

ราคา 79,670 .มัดจาท่านละ 20,000 บาท

(1) :
(2) :
(3) :
(4) :
(5) :
(6) :
(7) :

กรุงเทพฯ – โดฮา
โดฮา – เบรุต
เบรุต – ถาไจต้า – ฮาริสต้า – บิบลอส – เบรุต
เบรุต – เชคก้า – ป่าซีดาร์ – หุบเขาคาดิชา – บชาร์ริ – เบรุต
เบรุต – บา อัลเบค – ถาคซาร่า – เบรุต
เบรุต – ไซดอน – สนามบินเบรุต – โดฮา
โดฮา – กรุงเทพฯ

เดินทางวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
ราคา ทัวร์ 45,500 บาท // ราคา ตั๋ว 34,170 บาท
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วันพฤหัสฯที่ 27 ธ.ค. 61 (1) กรุงเทพฯ – โดฮา
18.00 น.
21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินกำตำร์แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8
ออกเดินทำงสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 835

วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61
00.50 น.
01.45 น.
05.20 น.

เที่ยง
บ่ำย

ค่้ำ
เข้ำสู่ที่พัก

(2) โดฮา – เบรุต

เดินทำงถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทำงสู่ เบรุต โดยเที่ยวบินที่ QR 426
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำน เบรุต (Beirut) ประเทศเลบำนอน หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจค้นคนเข้ำ
เมืองและด่ำนศุลกำกรแล้ว
น้ำท่ำนสู่ ย่านใจกลาง เมืองเบรุต (Beirut) ซึ่งก้ำลังบูรณะฟื้นฟูให้งดงำมเหมือนเดิม เมืองเบรุตมี
ประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 5,000 ปี โดยกำรค้นพบ
หลักฐำนทำงโบรำณคดี ปรำกฏหลักฐำนของชำวฟินิ
เซียน อำรยธรรมเฮเลนิสติก, เปอร์เซีย, โรมัน, อำหรับ
และออตโตมัน (ทังยังถูกกล่ำวถึงเป็นลำยลักษณ์อักษร
ในจดหมำยที่ส่งถึงกษั ตริย์ฟำโรห์แห่งอียิปต์ ในสมัย
ศตวรรษที่ 14 ก่ อ นคริ ส ตกำลอี ก ด้ ว ย) หลั ง สิ นสุ ด
สงครำมกลำงกรุงเบรุต ได้กลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ทั น สมั ย และมี ชี วิ ต ชี ว ำ จึ ง ได้ รั บ กำรจั ด อั น ดั บ จำก
หนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ ว่ำเป็นสุดยอดสถำนที่ ที่
ควรไปเยือนในปี 2009 ปัจจุบันเป็นทังเมืองหลวง ศูนย์กลำงกำรบริหำรวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของประเทศเลบำนอน
ชม ย่านคอร์นิช เดินชมสองข้ำงทำง ซี่งเต็มไปด้วยภัตตำคำรและร้ำนกำแฟ
แวะถ่ำยรูปกับ หินรูปนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินที่ถูกธรรมชำติกัดกร่อนเป็นโพรงริมทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของเบรุต และชมย่ำนบริเวณริมชำยฝั่งทะเล สถำนที่
พักผ่อนเดินเล่นของชำวเบรุต
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เข้ำชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) ซึ่งปดไปนำนเพื่อกำรซอมแซมหลังเกิด
สงครำมกลำงเมือง โดยโบรำณวัตถุถูกเก็บไดจำกกำรขุดคนสมบัติทั่วทังประเทศเลบำนอนบำงสวน
สำมำรถชมงำนใน 4 หองใหญ คือ หองอัขมุน (Ashmoun) อำฮีรัม (Aheeram) 7 นักปรำชญ (The
seven wise men) และยักษแหงหุบเขำ (The Giant of Jbell) เรำจะไดชมงำนสวยๆ ที่มีขนำด
ใหญ อำทิ โลงศพแกะสลัก อยำงวิจิตร รูปแกะสลักหินออนทังมนุษยและสัตวตำมเสำและหัวเสำ
รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ภัตตำคำร
โรงแรม Warwick Palm Beach หรือเทียบเท่า (4*)
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วันเสาร์ที่ 29 ธ.ค. 61 (3)
รถโค้ช

เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

ค่้ำ
เข้ำสู่ที่พัก

เบรุต – ถาไจต้า – ฮาริสต้า – บิบลอส – เบรุต

เบรุต – ถาไจต้า
ระยะทาง 27 กม.
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 30 นาที
ถาไจต้า – ฮาริสต้า
ระยะทาง 27 กม.
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 30 นาที
ฮาริสต้า – บิบลอส
ระยะทาง 25 กม.
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 25 นาที
บิบลอส – เบรุต
ระยะทาง 39 กม.
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 58 นาที
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เดินทำงสู่ ถาไจต้า (Jeita Cave) โดยการขึนกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) หนึ่ง ในถ้ำที่สวยงำม
ที่สุดในโลก และมีกำรจัดกำรที่ยอดเยี่ยมของถ้ ำ คื อ ปู
ทำงเดิ น เป็ น ถนนซี เ มนต์ ต ำมขอบถ้ ำ ไล่ ขึ นไปในตั ว ถ้ำ
ขนำดใหญ่ รวมควำมยำวถนนประมำณ 650 เมตร
บำงส่ ว นยื่ น เข้ ำ ไปในหุ บ เหว นอกจำกนั นยั ง ใช้ แ สงสี
หลำกหลำยเพื่อท้ำให้หินงอกหินย้อยดูงดงำมมำกอีกด้วย
เยี่ยมชม รูปปั้นพระนางฮาริสซ่า (Harissa) ซึ่ง เป็นที่
รู้จักกันดีในนำมของ พระนำงแห่ง เลบำนอน (Lady of
Lebanon) หรื อ (Notre Dame du Liban) ซึ่ ง ท้ ำ ด้ ว ย
โลหะบรอนซ์ หนักประมำณ 15 ตัน ถูกสร้ำงขึนในปลำย
ศตวรรษที่ 19
เดิ น ทำงสู่ เมื อ งบิ บ ลอส (Byblos) ปั จ จุ บั น คื อ เมื อ ง
Jubeil ชมเมืองซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นเมืองเก่ำแก่ที่สุดในโลกที่มี
ผู้อำศัยติดต่อกันประมำณ 7,000 ปี และเป็นท่ำเรือแห่ง
แรกของโลก ด้วยควำมส้ำคัญดังกล่ำวได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี
ค.ศ. 1984
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น้ำท่ำน ชมเมืองเก่า ซึ่งได้ชื่อว่ำ เป็นเมืองที่เก่ำแก่ที่สุด
ของโลก ที่มีผู้อำศัยติดต่อกันมำประมำณ 7,000 ปี และ
เป็นท่ำเรือแห่ง แรกของโลก เชื่อว่ำตัวก้ำ แพงเมื อ งถู ก
สร้ำงในยุค Bronze Age (2,800 ปี ก่อนคริสตกำล) ด้วย
ควำมส้ำคัญดังกล่ำวจึงได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น มรดก
โลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1108 โดยใช้หินจำก
โบรำณสถำนของโรมันและอำหรับ แวะถ่ำยรูปกับ โบสถ์เซนต์จอห์น เดอะ แบพทิสต์ สร้ำงในสมัย
สงครำมครูเสด / เดินทำงกลับสู่กรุงเบรุต
รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ภัตตำคำร
โรงแรม Warwick Palm Beach หรือเทียบเท่า (4*)
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วันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 61 (4) เบรุต – เชคก้า – ป่าซีดาร์ – หุบเขาคาดิชา – บชาร์ริ – เบรุต
รถโค้ช

เบรุต – เชคก้า
เชคก้า - บชาร์ริ
บชาร์ริ – เบรุต

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น้ ำ ท่ ำ นเดิ น ทำงตำมทำงหลวงที่ เ ลี ย บชำยฝั่ ง ทะเลผ่ำน
เมืองเชคก้า ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชมควำมงำมของภูมิ
ทัศน์ภูเขำที่สวยงำมที่สุดในเลบำนอน ชม หุบเขาคาดิชา
ซึ่งบำงครังเรียกว่ำหุบเขำศักดิ์สิทธิ์วำดีคำดิชำ เป็นหนึ่งใน
ชุมชนทำงศำสนำยุคคริสต์ศำสนำตอนต้นที่ส้ำคัญที่สุดแห่ง
หนึ่งของโล อำรำมในคริสต์ศำสนำหลำยแห่งมีอำยุเก่ำแก่
มำกตั งอยู่ บ นภู มิ ทั ศ น์อั นขรุข ระของขุ นเขำอย่ำงน่ำทึ่ง
ผ่ำนชม ป่าต้นซีดาร์ ต้นซีดำร์มีคุณค่ำสูงยิ่งในยุคโบรำณ
โดยเป็นวัสดุก่อสร้ำงศำสนสถำนที่ยิ่ง ใหญ่ห ลำยแห่ ง ใน
บริเวณป่ำแห่งนี ในบริเวณป่ำแห่งนีต้นซีดำร์บำงต้นมีอำยุ
กว่ ำ 1,000 ปี อี ก ทั งยั ง ถื อ เป็ น ต้ น ไม้ ป ระจ้ ำ ชำติ ข อง
เลบำนอนและต้นซีดำร์ยังปรำกฎเป็นสัญลักษณ์ตรงกลำง
ธงชำติเลบำนอนอีกด้วยและได้รับควำมคุ้มครองยกย่อง
เป็นมรดกโลดในปี ค.ค. 1998
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น้ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์โกบราน คาลิ โบราน นักกวีชื่อดัง
ของโลก มีบ้ำนเกิดอยู่ที่เมืองบชาร์ริ ก่อนย้ำยถิ่นฐำนไป
อยู่ในอเมริกำ โกบรำนคำลิ สำมำรถแต่งบทกวีได้ทังภำษำ
อำหรับและภำษำอังกฤษ แม้เขำจะใช้ชีวิตอยู่ต่ำงบ้ำนต่ำง
ถิ่นแต่ก็ไม่เคยลืมควำมรักในชำติพันธ์ของเขำ เขำสินชีวิต
ลง ณ นครนิวยอร์คและได้น้ำร่ำงของเขำกลับมำยัง บ้ ำน
เกิดเมืองบชำร์ริ ซึ่งภำยหลังได้จัดตังเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อ
แสดงชีวประวัติ บุคคลส้ำคัญของชำวเลบำนอนอย่ำงมำก
น้ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองเบรุต
รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ภัตตำคำรฃ
โรงแรม Warwick Palm Beach หรือเทียบเท่า (4*)

เที่ยง

ค่้ำ
เข้ำสู่ที่พัก

ระยะทาง 65 กม.
ระยะทาง 44 กม.
ระยะทาง 107 กม.

ใช้เวลานั่งรถประมาณ 54 นาที
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 59 นาที
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1 ชม. 52 นาที
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วันจันทร์ที่ 31 ธ.ค. 61 (5)
รถโค้ช

เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

ค่้ำ
เข้ำสู่ที่พัก

เบรุต – บา อัลเบค – ถาคซาร่า – เบรุต

เบรุต – บาอัลเบค
ระยะทาง 90 กม.
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1 ชม. 34 นาที
บาอัลเบค – คซาร่า ระยะทาง 39 กม.
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 39 นาที
คซาร่า – เบรุต
ระยะทาง 52 กม.
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1 ชม. 5 นาที
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เดิ น ทำงสู่ เมื อ งบา อั ล เบค ( Baalbeck)
(ระยะทำง 155 กม. ใช้เวลำเดินทำง 3 ชม.) ซึ่ง
ถู ก สร้ ำ งขึ นเพื่ อ เป็ น ศำสนสถำนของโรมั น ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบรำณ และยัง เป็นเมืองที่ มี
ชื่อเสียงส้ำคัญที่สุดในเลบำนอน และได้ถูกขึน
ทะเบี ย นกั บ องค์ ก ำร มรดกโลกโดยองค์ ก ำร
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1984
ชม ซากโบราณสถานของพวกโรมัน ในสมัยที่จักรพรรดิปอมเปย์มีอ้ำนำจมำกที่สุดในรำว 64 ปีก่อน
คริสตกำล ได้ขยำยอณำจักรโรมันออกไปอย่ำงมำกมำย และได้สร้ำงสิ่งต่ำงๆ ซึ่งได้มีวิหำรของเทพ
เจ้ำบำลซัล ที่ยังมีสภำพที่คงควำมสมบูรณ์ และ
รูปแบบที่สวยงำม นอกจำกนันยังมีวิหำรแห่งเทพ
เจ้ำวีนัส ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำสวยงำมที่สุดใน
โลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทำงสู่ ปราสาทคซาร่า (Chateau Ksara)
ซึ่ ง เป็ น พื นที่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของพวกคริ ส ต์ ที่ ไ ด้ ม ำ
อำศัยอยู่ และได้ริเริ่มในเรื่องของกำรปลูกองุ่น
เพื่อน้ำมำท้ำเหล้ำ ไวน์ขำว และไวน์แดง หรือที่เรียกว่ำ ซำโตคซำร่ำ (Chateau Kasara) จ้ำนวน
เหล้ำไวน์ที่ผลิตได้ในปริมำณร้อยละ 90 มำจำกที่นี่ / เดินทำงกลับสู่กรุงเบรุต
รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ภัตตำคำร
โรงแรม Warwick Palm Beach หรือเทียบเท่า (4*)

วันอังคารที่ 01 ม.ค. 62 (6) เบรุต – ไซดอน – เบรุต – โดฮา
รถโค้ช
เช้ำ

เบรุต – ไซดอน ระยะทาง 44 กม.
ใช้เวลานั่งรถประมาณ 39 นาที
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เดินทำงสู่ เมืองไซดอน (Sidon) เมืองท่ำอีกแห่งของฟีนีเซียน ซึ่งมีควำมส้ำคัญเป็นอันดับที่ 3 รอง
จำกบิบลอส และ ไทร์
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เที่ยง
บ่ำย

16.00 น.
19.25 น.

แวะถ่ ำ ยภำพ ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle)
สร้ำงโดยนักรบครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกำะเล็กๆ
ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ด้วย
กำรท้ำสะพำนหิน จุดประสงค์เพื่อเป็นป้อมปรำกำร
ป้องกันเมือง บนป้อมแห่งนีเคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และ
ถูกพวกมัมลุคท้ำลำยเมื่อยึดเมืองไทร์ไ ด้ เพื่อมิให้พวก
ครูเสดกลับมำใช้งำนได้อีก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ชม เขตเมืองเก่าของเมืองไซดอน (Old Town) ชม
สถำปัตยกรรมตำมอำคำรบ้ำนเรือนที่อยู่ตำมตรอกซอก
ซอยและตลำด (Souk) ที่ ยั ง คงอำรยธรรมเก่ ำ แก่ ที่
สืบเนื่องมำตังแต่สมัยยุคกลำงจนถึงปัจจุบัน
เดินทำงกลับสู่กรุงเบรุต
เดินทำงสู่ สนามบินเบรุต
ออกเดินทำงสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 421

วันพุธที่ 02 ม.ค. 62 (7)
00.30 น.
01.45 น.
12.30 น.

โดฮา – กรุงเทพฯ

เดินทำงถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834
เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ
**********************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าเลบานอน
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึนไป และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หมายเหตุ ท่านสามารถสาเนา (สี) หน้าหนังสือเดินทางแทนเล่มจริง(ไม่รับสาเนา ขาว-ดา)
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จานวน 1 รูป
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. กรณีเป็นเด็ก ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องนาเอกสารทังบิดาและมารดายื่นวีซ่าด้วย
5. อายุต่ากว่า 22 ปี ขอสาเนาสูติบัตร
**********************************
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อัตราค่าบริการทัวร์เลบานอน 7 วัน 4 คืน (QR)
รายละเอียดอัตราค่าบริการสาหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึนไป
ค่ำทัวร์ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ
ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชันประหยัด สำยกำรบินกำร์ตำร์ และค่ำภำษีสนำมบิน ท่ำนละ
พักห้องเดี่ยว เพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ
อัตรานีรวม

อัตรานีไม่รวม

เงื่อนไข
การสารองที่

การชาระเงิน

ราคา (บาท)

45,500 .34,170 .10,000 .-

1. ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชันประหยัด (Economy Class) สำยกำรบินกำร์ตำร์ และค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่
ระบุในรำยกำร
2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำกรุ๊ปเข้ำประเทศ (ประเทศเลบำนอน)
3. ค่ำพำหนะที่ระบุในรำยกำร พร้อมคนขับรถ
4. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ และค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
5. ค่ำที่พักโรงแรมที่ระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำน พร้อมอำหำรเช้ำ
6. หัวหน้ำทัวร์คอยอ้ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
7. เจ้ำหน้ำที่บริกำรและอ้ำนวยควำมสะดวก ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ
8. Welcome Pack “ซองใส่เอกสำรเดินทำงพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
9. อำหำรเสริมระหว่ำงกำรเดินทำง
10. น้ำดื่มระหว่ำงกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่ำน ตลอดกำรเดินทำง
11. ค่ำประกัน อุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน ท่ำนละ 2,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำล ตลอดกำร
เดินทำง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
12. ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ท่ำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ำใบเล็ก ส้ำหรับถือขึน
เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
13. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % (จำกค่ำบริกำร)
1. ค่ำธรรมเนียมท้ำหนังสือเดินทำง
2. ค่าทิปพนักงานขับรถ (5 วัน x 2 USD = 10 USD ต่อท่าน ต่อทริป)
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (5 วัน x 5 USD = 25 USD ต่อท่าน ต่อทริป)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (7 วัน x 100 บาท = 700 บาท ต่อท่าน / ต่อทริป)
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ และค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ
6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำเข้ำ - ออก ในโรงแรม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ
กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง
งวดที่ 1 : สารองที่นั่ง มัดจาท่านละ 20,000 บาท
พร้อมส่งส้ำเนำใบโอนเงินและส้ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำยังบริษัทฯ ทำงแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
1.โอนผ่ำนบัญชีธนำคำร
ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จากัด
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
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SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2
• KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7
• KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2
• BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4
เมื่อโอนเรียบร้อยอย่ำลืมส่งหลักฐำนใบน้ำฝำกมำที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่ำธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่ำธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงำนหำกต้องกำรใช้บัตรเครดิต
3.เช็คสั่งจ่ำยในนำม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ำกัด”
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง
นับตังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกกำรเดินทำงกับลูกค้ำ ทำงบริษัทจะด้ำเนินกำรคืนเงินให้ผชู้ ้ำระเงินมัดจ้ำภำยใน
15 วันท้ำกำร
- เอกสำรกำรรับเงินคืน ส้ำเนำบัตรประชำชนผู้โอนเงินมัดจ้ำพร้อม เซ็นรับรองส้ำเนำ
- ส้ำเนำหน้ำสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้ำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้ำเท่ำนัน)
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
ทำงบริษัทจะด้ำเนินกำรคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภำยใน 15 วันท้ำกำร นับจำกวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทำงกลับมำถึงประเทศ
ไทย
- เอกสำรกำรรับเงินคืน ส้ำเนำบัตรประชำชนผู้โอนเงินมัดจ้ำพร้อม เซ็นรับรองส้ำเนำ
- ส้ำเนำหน้ำสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้ำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้ำเท่ำนัน)
•

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วัน ไม่หักค่ำใช้จ่ำย
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 41 - 59 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 10,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 31 - 40 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 20,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 - 30 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 50% ของค่ำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 11 - 20 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 75% ของค่ำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 - 10 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 100% ของค่ำทัวร์
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน กำรนัดหยุดงำน
ภัยธรรมชำติ สภำพภูมิอำกำศ กำรก่อจลำจล อุบัติเหตุ ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทังนีจะค้ำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษำผลประโยชน์
ของท่ำนไว้ให้มำกที่สุด
2. เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนีเป็นกำรช้ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนันที่ทำงทัวร์จัดให้
3. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึนและจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ที่ท่ำนช้ำระแล้ว
4. หำกวันเดินทำงหนังสือเดินทำงของท่ำนช้ำรุด (อำทิ ขำด เปียกน้ำ) ทำงสำยกำรบินไม่อนุญำต ให้เดินทำง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี
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