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79,900. - 
 

มัดจำท่านละ 25,000.- 

09 – 16 เม.ย. 63 30 เม.ย. – 07 พ.ค. 63 23 – 30 ก.ค. 63 

06 – 13 ส.ค. 63 17 – 24 ก.ย. 63 22 – 29 ต.ค. 63 

19 – 26 พ.ย. 63 03 – 10 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. – 07 ม.ค. 64 

เจาะลึกเลบานอน 8 วัน 6 คืน 
 

วันพฤหัสฯ  (1)  : กรุงเทพฯ –  บาหเ์รน –  เบรุต 
วันศุกร์      (2)  : เบรุต –  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ – เดอร์ เอล คามาร์ – พระราชวังไบเทดดีน  
วันเสาร์     (3)  : เบรุต – ถ้ำไจต้า – ฮาริสตา้ – บิบลอส – เบรตุ 
วันอาทิตย์  (4)  : เบรุต – บา อัลเบค – คซาร่า – แอนจาร์ – เบรตุ 
วันจันทร์    (5)  : เบรุต – พิพิธภัณฑ์ คาริล ยิบราน – เชคกา้ – หุบเขาคาดิชา – ป่าซดีาร์ –  

บชาร์ริ – เบรุต   
วันอังคาร   (6) : เบรุต – ไซดอน – ไทร์ – เบรุต 
วันพุธ      (7)  : เบรุต – Pigeons Rock – สนามบินเบรตุ – บาหเ์รน – กรุงเทพฯ 
วันพฤหัสฯ  (8)  : กรุงเทพฯ 
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วันที่ (1) กรุงเทพฯ - บาห์เรน - เบรุต  
 

09.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกัลฟ์แอร์ 
11.50 น.  ออกเดินทางสู่ บาห์เรน โดยเที่ยวบินที่ GF 153  
14.40 น.  เดินทางถึง บาห์เรน เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน   
17.15 น.  ออกเดินทางสู่ เบรุต โดยเที่ยวบินที่ GF 911 
19.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยาน เบรุต (Beirut) ประเทศเลบานอน หลังจากผ่านพิธีการตรวจค้นคนเข้า

เมืองและด่านศุลกากร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า   
 

วันที่ (2) เบรุต - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ - เดอร์ เอล คามาร์ - พระราชวังไบเทดดีน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) ซึ่งปดไปนานเพ่ือการซอมแซม

หลังเกิดสงครามกลางเมือง โดยโบราณวัตถุถูกเก็บได
จากการขุดคนสมบัติทั่วทั้งประเทศเลบานอนบางสวน 
สามารถชมงานใน 4 หองใหญ  คือ หองอัขมุน 
(Ashmoun) อา ฮีรั ม  (Aheeram) 7  นั กป ราชญ  
(The  seven wise men) และยั กษ แห งหุ บ เขา 
(The Giant of Jbell) เราจะไดชมงานสวยๆ ที่มี
ขนาดใหญ อาทิ โลงศพแกะสลัก อยางวิจิตร รูปแกะสลักหินออนทั้งมนุษยและสัตวตามเสาและหัว
เสา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม เดอร์ เอล คามาร์ (Deir El Qamar) อดีตเมืองหลวงของประเทศ

เลบานอน ในช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีผู้ปกครองเลบานอน นามว่า เอมีร์ ฟาคห์เรดดีน ที่ 2 เข้ามามี
อำนาจในช่วงปี ค.ศ. 1590 หมู่บ้านประกอบไปด้วย
มัสยิด และ พระราชวังประวัติศาสตร์ และอาคาร
บริหารราชการ ศตวรรษที่ 17 มีโบสถ์เป็นศูนย์รวม
การทำกิจกรรมของหมู่บ้าน จึงกลายเป็นศูนย์กลาง
ของประเพณีและวรรณกรรมแห่งเลบานอน และยัง
เป็นหมู่บ้านแรกในเลบานอนที่จะมีการจัดการใน
ระบบเขตเทศบาล เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1864 และเป็น
บ้านเกิดของบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น นักเขียนและนักการเมือง  

  นำท่านชม พระราชวังไบเทดดีน (Beited-Dine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอาหรับ นามว่า Bashir 
Shihab II ในช่วงระหว่างปี ค. ศ. 1788 – 1818 เป็นที่ประทับของเจ้าชายอาหรับจนกระทั่งปี ค.ศ. 
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1840 หลังจากนั้นอาคารถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ชาวเติร์ก เป็นที่พักของรัฐบาล ต่อมาในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสใช้ในการปกครองท้องถิ่น มีการบูรณะ
พระราชวังของเก่า หลังจากที่ ได้ประกาศให้ เป็น
อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 
หลังจากที่ได้รับอิสรภาพ พระราชวังไบเทดดีนได้กลาย
เป็ น พ ร ะ ร าช วั ง ฤ ดู ร้ อ น ข อ งป ร ะ ธ าน า ธิ บ ดี  
สถาปัตยกรรมของพระราชวังไบเทดดีน จัดได้ว่าเป็น
ตัวอย่างที่ดีที่สุดของงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 ของเลบานอน  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า  
 

 

วันที่ (3) เบรุต - ถ้ำไจต้า – ฮาริสต้า – บิบลอส – เบรุต   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ ถ้ำไจต้า (Jeita Cave) โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า 
(Cable Car) หนึ่ งในถ้ำที่สวยงามที่สุดในโลก และมีการ
จัดการที่ยอดเยี่ยมของถ้ำคือ ปูทางเดินเป็นถนนซีเมนต์ตาม
ขอบถ้ำไล่ขึ้นไปในตัวถ้ำขนาดใหญ่  รวมความยาวถนน
ประมาณ 650 เมตร บางส่วนยื่นเข้าไปในหุบเหว นอกจากนั้น
ยังใช้แสงสีหลากหลายเพ่ือทำให้หินงอกหินย้อยดูงดงามมาก
อีกด้วย 
เยี่ยมชม รูปปั้นพระนางฮาริสซ่า (Harissa) ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
ดีในนามของ พระนางแห่งเลบานอน (Lady of Lebanon) 
หรือ (Notre Dame du Liban) ซึ่งทำด้วยโลหะบรอนซ์ หนัก
ประมาณ 15 ตัน ถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษที่ 19   
เดินทางสู่ เมืองบิบลอส (Byblos) ปัจจุบันคือเมือง Jubeil 
ชมเมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีผู้อาศัย
ติดต่อกันประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรกของโลก 
ด้วยความสำคัญดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลก

โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1984 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นำท่าน ชมเมืองเก่า ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของ

โลก ที่มีผู้อาศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือ
แห่งแรกของโลก เชื่อว่าตัวกำแพงเมืองถูกสร้างในยุค Bronze 
Age (2,800 ปี ก่อนคริสตกาล) ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึง
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ได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1108 โดยใช้หินจากโบราณสถาน
ของโรมันและอาหรับ แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์จอห์น เดอะ แบพทิสต์ สร้างในสมัยสงครามครู
เสด / เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า  
 

 
 

 วันที่ (4) เบรุต – บา อัลเบค – คซาร่า – แอนจาร์ – เบรุต   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  เดินทางสู่  เมืองบา อัลเบค (Baalbeck) ซึ่งถูก

สร้างข้ึนเพ่ือเป็นศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในยุคโบราณ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงสำคัญ
ที่สุดในเลบานอน และได้ถูกขึ้นทะเบียนกับองค์การ 
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1984 

  ชม ซากโบราณสถานของพวกโรมัน  ในสมัยที่
จักรพรรดิปอมเปย์มีอำนาจมากที่สุดในราว 64 ปีก่อนคริสตกาล ได้ขยายอณาจักรโรมันออกไปอย่าง  

มากมาย และได้สร้างสิ่งต่างๆ ซึ่งได้มีวิหารของเทพ
เจ้าบาลซัล ที่ยังมีสภาพที่คงความสมบูรณ์ และ
รูปแบบที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีวิหารแห่งเทพเจ้า
วีนัส ซึ่งได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ ปราสาทคซาร่า (Chateau Ksara) ซึ่ง

เป็นพ้ืนที่ที่มีชื่อเสียงของพวกคริสต์ที่ได้มาอาศัยอยู่ 
และได้ริเริ่มในเรื่องของการปลูกองุ่นเพ่ือนำมาทำเหล้า ไวน์ขาว และไวน์แดง หรือที่เรียกว่า ซาโตค
ซาร่า (Chateau Kasara) จำนวนเหล้าไวน์ที่ผลิตได้
ในปริมาณร้อยละ 90 มาจากที่นี ่ 

 ผ่านชม เมืองแอนจาร์ (Aanjar) เมืองขนาดเล็กที่
รุ่งเรืองในยุคมุสลิม ราชวงศ์อูมเมยาร์ด เข้าปกครอง
ในสมัยของกาหลิบวาลิดที่  1 ช่วง ค.ศ. 705 ชม
พระราชวังโบราณ โรงอาบน้ำ ร้านค้าต่างๆ ที่มี
มากกว่า 600 ร้านค้า ที่แสดงให้เห็นว่า เมืองแอน
จาร์แห่งนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าในสมัยโบราณเช่นกัน  / เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า   
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วันที่ (5) เบรุต – พิพิธภัณฑ์ คาริล ยิบราน – เชคก้า – หุบเขาคาดิชา – ป่าซีดาร์ – บชาร์ริ – เบรุต   
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ คาริล ยิบราน ( Khalil Gibran Museum) นักกวีชื่อดังของโลก มีบ้านเกิด
อยู่ที่เมืองบซาร์ริ ก่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอเมริกา คาริล 
ยิบราน สามารถแต่งบทกวีได้ทั้ งภาษาอาหรับและ
ภาษาอังกฤษ แม้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างถิ่น แต่ก็ไม่
เคยลืมความรักในชาติพันธุ์ของเขา เขาสิ้นชีวิตลง ณ 
นครนิวยอร์ก และได้นำร่างของเขากลับมายังบ้านเกิด ที่
เมืองบซาร์ริ ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือแสดง
ชีวประวัติ คาริล ยิบราน ถือเป็นบุคคลสำคัญของชาว
เลบานอนเป็นอย่างมาก  
นำท่านเดินทางตามทางหลวงที่เลียบชายฝั่งทะเลผ่าน 
เมืองเชคก้า ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูมิ
ทัศน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดในเลบานอน ชม หุบเขาคาดิชา 
ซึ่งบางครั้งเรียกว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์วาดีคาดิชา เป็นหนึ่ง
ในชุมชนทางศาสนายุคคริสต์ศาสนาตอนต้นที่สำคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของโล อารามในคริสต์ศาสนาหลายแห่งมีอายุเก่าแก่มากตั้งอยู่บนภูมิทัศน์อันขรุขระของ
ขุนเขาอย่างน่าทึ่ง ผ่านชม ป่าต้นซีดาร์ ต้นซีดาร์มีคุณค่า
สูงยิ่งในยุคโบราณ โดยเป็นวัสดุก่อสร้างศาสนสถานที่
ยิ่งใหญ่หลายแห่งในบริเวณป่าแห่งนี้ ในบริเวณป่าแห่งนี้
ต้นซีดาร์บางต้นมีอายุกว่า 1,000 ปี อีกท้ังยังถือเป็นต้นไม้
ประจำชาติของเลบานอนและต้นซีดาร์ยังปรากฎเป็น
สัญลักษณ์ตรงกลางธงชาติเลบานอนอีกด้วยและได้รับ
ความคุ้มครองยกย่องเป็นมรดกโลดในปี ค.ค. 1998 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โกบราน คาลิ โบราน นักกวีชื่อดัง

ของโลก มีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองบชาร์ริ ก่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่
ในอเมริกา โกบรานคาลิ สามารถแต่งบทกวีได้ทั้งภาษา
อาหรับและภาษาอังกฤษ แม้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่าง
ถิ่นแต่ก็ไม่เคยลืมความรักในชาติพันธ์ของเขา เขาสิ้นชีวิต
ลง ณ นครนิวยอร์คและได้นำร่างของเขากลับมายังบ้าน
เกิดเมืองบชาร์ริ ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือแสดงชีวประวัติ บุคคลสำคัญของชาว
เลบานอนอย่างมาก / นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบรุต 
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ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า  
 
 

วันที ่(6) เบรุต – ไซดอน – ไทร์ – เบรุต 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองไซดอน (Sidon) เมืองท่าอีกแห่งของฟีนีเซียน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับที่ 3 รอง

จากบิบลอส และ ไทร์ 
ชม เขตเมืองเก่าของเมืองไซดอน (Old Town) ชม
สถาปัตยกรรมตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่ตามตรอกซอก
ซอยและตลาด (Souk) ที่ยังคงอารยธรรมเก่าแก่ที่สืบเนื่อง
มาตั้งแต่สมัยยุคกลางจนถึงปัจจุบัน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เข้าชม ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle) สร้างโดย

นักรบครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆ ริมทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ด้วยการทำสะพานหิน 
จุดประสงค์เพ่ือเป็นป้อมปราการป้องกันเมือง บนป้อมแห่ง
นี้เคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุคทำลายเมื่อยึด
เมืองไทร์ได้ เพ่ือมิให้พวกครูเสดกลับมาใช้งานได้อีก  
เดินทางสู่ เมืองไทร์ (Tyre) เมืองท่าสำคัญของชาวฟีนีเซียน เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อ
ราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล เมืองไทร์ นักประวัติศาสตร์
ชาวกรีกที่มีชื่อว่า เฮโรโดตัส (Herodotus) ซึ่งได้รับสมญา
นามว่า “บิดาแห่งประวัติศาสตร์” เป็นผู้บันทึกเอาไว้ว่า 
เมืองไทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีต
เมืองนี้ เคยถูกอเล็กซานเดอร์มหาราช (กรีก) บุกเข้ายึด
ครอง ต่อมาได้รับเอกราชและกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของ
โรมัน ปัจจุบัน เมืองไทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีโบราณสถานและ
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย / เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต   

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ramada Down Town or Radisson Blu Martinez หรือเทียบเท่า  
 

 

วันที่ (7) เบรุต – Pigeons Rock – สนามบินเบรุต – บาห์เรน – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  แวะถ่ายรูปกับ หินรูปนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนเป็นโพรงริมทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเบรุต 
และชมย่านบริเวณริมชายฝั่งทะเล สถานที่พักผ่อนเดินเล่น
ของชาวเบรุต   

  เดินทางสู่สนามบินเบรุต 
13.10 น.  ออกเดินทางสู่ บาห์เรน โดยเที่ยวบินที่ GF 910 
17.20 น.  เดินทางถึง บาห์เรน เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
22.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ GF 152  
 

วันที่ (8) กรุงเทพฯ  
 

08.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าเลบานอน 

1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 หมายเหตุ ท่านสามารถสำเนา (สี) หน้าหนังสือเดินทางแทนเล่มจริง(ไม่รับสำเนา ขาว-ดำ) 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
4. กรณีเป็นเด็ก ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา ต้องนำเอกสารทั้งบิดาและมารดายื่นวีซ่าด้วย 
5. อายุต่ำกว่า 22 ปี ขอสำเนาสูติบัตร 

********************************** 
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อัตราค่าบริการทัวร์เลบานอน 8 วัน (GF) 
 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศ (ประเทศเลบานอน) 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ค่าทิปพนักงานขับรถ  
8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  
9. เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้น

เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (8 วัน x 100 บาท = 800 บาท ต่อท่าน / ตลอดทริป) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข 
การสำรองที่ 

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำทา่นละ 25,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงนิและสำเนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ค่าทัวร์ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   79,900 .- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 77,900 .- 
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 75,900 .- 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมท่านละ   12,000 .- 

mailto:sp@beelinetour.com
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                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง 
และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดนิทาง 
นับตั้งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนนิการคืนเงนิให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 
15 วันทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเปน็ชื่อเดียวกับผูโ้อนเงินมัดจำเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษทัจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถึง
ประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเปน็ชื่อเดียวกับผูโ้อนเงินมัดจำเท่านั้น) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 12,500 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 25,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่ง
กับสายการบิน และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว  
5. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

mailto:sp@beelinetour.com
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหม ู(No Pork)   □   แพ ้ป ู(No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                 ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองที่นั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                 ---------------------------------------------- 
 

 


