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79,800. - 
มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

05 – 11 ก.พ. 62 24 – 30 มี.ค. 62 07 – 13 เม.ย. 62 
14 – 20 เม.ย. 62 28 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 22 – 28 ก.ย. 62 
20 – 26 ต.ค. 62 01 – 07 ธ.ค. 62 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 

 
 

เลบำนอน 7 วัน  
 

 

ชม ถ  ำไจต้ำ (Jeita Cave) หนึ่งในถ ้ำท่ีสวยที่สุดในโลก – ชมต้นซีดำร์ สัญลักษณ์บนธงชำติเลบำนอน  
เมืองบิบลอส (Byblos) เป็นเมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของโลกประมำณ 7,000 ปี และท่ำเรือแห่งแรกของโลก  

เมืองบำอัลเบค (Baalbeck) ถูกสรำ้งขึ นเพื่อเป็นศำสนสถำนของโรมันที่ย่ิงใหญ่ทีสุ่ดในยุคโบรำณ  พัก โรงแรม 5 ดำว 

 
 
 

วันที่หนึ่ง (1)  : กรุงเทพฯ  
วันที่สอง (2)  : ดูไบ – เบรุต 
วันที่สำม (3)  : เบรุต – ถ  ำไจต้ำ – ฮำริสต้ำ – บิบลอส – เบรุต 
วันที่สี่    (4)   : เบรุต – เชคก้ำ – หุบเขำคำดิชำ – ป่ำซีดำร์ – บชำร์ริ – เบรุต   
วันที่ห้ำ  (5)  : เบรุต – บำ อัลเบค – คซำร่ำ – เบรุต 
วันที่หก  (6)     : เบรุต – ไซดอน – สนำมบินเบรุต – ดูไบ 
วันที่เจ็ด (7)  : ดูไบ – กรุงเทพฯ 
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วันที่ (1) กรุงเทพฯ  
 

22.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) แถว T ประตู 9 - 10  

วันที่ (2) ดูไบ – เบรุต  
 

01.05 น.  ออกเดินทำงสู่ ดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 385  
05.00 น.  เดินทำงถึง ดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
07.30 น.  ออกเดินทำงสู่ เบรุต โดยเท่ียวบินท่ี EK 957 
09.55 น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำน เบรุต (Beirut) ประเทศเลบำนอน หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจค้นคนเข้ำ

เมืองและด่ำนศุลกำกรแล้ว 
  น้ำท่ำนสู่ ย่ำนใจกลำง เมืองเบรุต (Beirut) ซึ่งก้ำลังบูรณะ

ฟื้นฟูให้งดงำมเหมือนเดิม เมืองเบรุตมีประวัติศำสตร์ยำวนำน
กว่ำ 5,000 ปี โดยกำรค้นพบหลักฐำนทำงโบรำณคดี ปรำกฏ
หลักฐำนของชำวฟินิเซียน อำรยธรรมเฮเลนิสติก , เปอร์เซีย, 
โรมัน, อำหรับ และออตโตมัน (ทั งยังถูกกล่ำวถึงเป็นลำยลักษณ์
อักษรในจดหมำยท่ีส่งถึงกษัตริย์ฟำโรห์แห่งอียิปต์ ในสมัย
ศตวรรษท่ี 14 ก่อนคริสตกำล   อีก   ด้วย) หลังสิ นสุดสงครำม
กลำงกรุงเบรุต ได้กลำยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทันสมัยและมี
ชีวิตชีวำ จึงได้รับกำรจัดอันดับจำกหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ 
ว่ำเป็นสุดยอดสถำนท่ีท่ีควรไปเยือนในปี 2009 ปัจจุบันเป็นทั ง
เมืองหลวง ศูนย์กลำงกำรบริหำรวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของ
ประเทศเลบำนอน 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน   
บ่ำย  เข้ำชม พิพิธภัณฑสถำนแหงชำติ (National Museum) ซึ่งปดไปนำนเพื่อกำรซอมแซมหลังเกิด

สงครำมกลำงเมือง โดยโบรำณวัตถุถูกเก็บไดจำกกำรขุดค
นสมบัติท่ัวทั งประเทศเลบำนอนบำงสวน สำมำรถชมงำนใน 4 
หองใหญ คือ หองอัขมุน (Ashmoun) อำฮีรัม (Aheeram) 7 
นักปรำชญ (The  seven wise men) และยักษแหงหุบเขำ 
(The Giant of Jbell) เรำจะไดชมงำนสวยๆ ท่ีมีขนำดใหญ 
อำทิ โลงศพแกะสลัก อยำงวิจิตร รูปแกะสลักหินออนทั งมนุษยและสัตวตำมเสำและหัวเสำ 

ค้่ำ  รับประทำนอำหำรค้่ำ ณ ภัตตำคำร สไตล์เลบำนอน 
เข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม Radisson Blu Martinez Hotel หรือเทียบเท่ำ (5*)  
 

 

วันที่ (3) เบรุต – ถ  ำไจต้ำ – ฮำริสต้ำ – บิบลอส – เบรุต   
 

รถโค้ช  เบรุต – ถ  ำไจต้ำ  ระยะทำง 27 กม. ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 30 นำที 
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  ถ  ำไจต้ำ – ฮำริสต้ำ ระยะทำง 27 กม.  ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 30 นำที 
  ฮำริสต้ำ – บิบลอส ระยะทำง 25 กม. ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 25 นำที 
  บิบลอส – เบรุต  ระยะทำง 39 กม. ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 58 นำที 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดินทำงสู่ ถ  ำไจต้ำ (Jeita Cave) โดยกำรขึ นกระเช้ำไฟฟ้ำ (Cable Car) หนึ่งในถ ้ำท่ีสวยงำม
ท่ีสุดในโลก และมีกำรจัดกำรท่ียอดเยี่ยมของถ ้ำคือ ปู
ทำงเดินเป็นถนนซีเมนต์ตำมขอบถ ้ำไล่ขึ นไปในตัวถ ้ำ
ขนำดใหญ่ รวมควำมยำวถนนประมำณ 650 เมตร 
บำงส่วนยื่นเข้ำไปในหุบเหว นอกจำกนั นยังใช้แสงสี
หลำกหลำยเพื่อท้ำให้หินงอกหินย้อยดูงดงำมมำกอีกด้วย 
เยี่ยมชม รูปปั้นพระนำงฮำริสซ่ำ (Harissa) ซึ่งเป็นท่ี
รู้จักกันดีในนำมของ พระนำงแห่งเลบำนอน (Lady of 
Lebanon) หรือ (Notre Dame du Liban) ซึ่งท้ำด้วย
โลหะบรอนซ์ หนักประมำณ 15 ตัน ถูกสร้ำงขึ นในปลำย
ศตวรรษท่ี 19   
เดินทำงสู่ เมืองบิบลอส (Byblos) ปัจจุบันคือเมือง 
Jubeil ชมเมืองซึ่งได้ช่ือว่ำเป็นเมืองเก่ำแก่ท่ีสุดในโลกท่ีมี
ผู้อำศัยติดต่อกันประมำณ 7,000 ปี และเป็นท่ำเรือแห่งแรกของโลก ด้วยควำมส้ำคัญดังกล่ำวได้รับ
กำรคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1984 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Menu Sea Food (Grilled Fish)   
บ่ำย  น้ำท่ำน ชมเมืองเก่ำ ซึ่งได้ช่ือว่ำ เป็นเมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด

ของโลก ท่ีมีผู้อำศัยติดต่อกันมำประมำณ 7,000 ปี และ
เป็นท่ำเรือแห่งแรกของโลก เช่ือว่ำตัวก้ำแพงเมืองถูก
สร้ำงในยุค Bronze Age (2,800 ปี ก่อนคริสตกำล) ด้วย
ควำมส้ำคัญดังกล่ำวจึงได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น มรดก
โลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1108 โดยใช้หินจำก
โบรำณสถำนของโรมันและอำหรับ แวะถ่ำยรูปกับ โบสถ์
เซนต์จอห์น เดอะ แบพทิสต์ สร้ำงในสมัยสงครำมครูเสด / เดินทำงกลับสู่กรุงเบรุต 

ค้่ำ  รับประทำนอำหำรค้่ำ ณ ภัตตำคำรจีน 
เข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม Radisson Blu Martinez Hotel หรือเทียบเท่ำ (5*) 
 

 

วันที่ (4) เบรุต – เชคก้ำ – หุบเขำคำดิชำ – ป่ำซีดำร์ – บชำร์ริ – เบรุต   
 

รถโค้ช  เบรุต – เชคก้ำ   ระยะทำง 65 กม. ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 54 นำที 
  เชคก้ำ - บชำร์ริ  ระยะทำง 44 กม. ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 59 นำที 
  บชำร์ริ – เบรุต  ระยะทำง 107 กม. ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 1 ชม. 52 นำที 
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น้ำท่ำนเดินทำงตำมทำงหลวงท่ีเลียบชำยฝ่ังทะเลผ่ำน เมืองเชคก้ำ ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชมควำม
งำมของภูมิทัศน์ภูเขำท่ีสวยงำมท่ีสุดในเลบำนอน ชม หุบ
เขำคำดิชำ ซึ่งบำงครั งเรียกว่ำหุบเขำศักด์ิสิทธิ์วำดีคำดิ
ชำ เป็นหนึ่งในชุมชนทำงศำสนำยุคคริสต์ศำสนำตอนต้น
ท่ีส้ำคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของโล อำรำมในคริสต์ศำสนำหลำย
แห่งมีอำยุเก่ำแก่มำกตั งอยู่บนภูมิทัศน์อันขรุขระของ
ขุนเขำอย่ำงน่ำท่ึง ผ่ำนชม ป่ำต้นซีดำร์ ต้นซีดำร์มีคุณค่ำ
สูงยิ่งในยุคโบรำณ โดยเป็นวัสดุก่อสร้ำงศำสนสถำนท่ี
ยิ่งใหญ่หลำยแห่งในบริเวณป่ำแห่งนี  ในบริเวณป่ำแห่งนี ต้น
ซีดำร์บำงต้นมีอำยุกว่ำ 1,000 ปี อีกทั งยังถือเป็นต้นไม้
ประจ้ำชำติของเลบำนอนและต้นซีดำร์ยังปรำกฎเป็น
สัญลักษณ์ตรงกลำงธงชำติเลบำนอนอีกด้วยและได้รับ
ควำมคุ้มครองยกย่องเป็นมรดกโลดในปี ค.ค. 1998 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร สไตล์เอเชีย 
  น้ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์โกบรำน คำลิ โบรำน นักกวีช่ือดังของโลก มีบ้ำนเกิดอยู่ท่ีเมืองบชำร์ริ ก่อน

ย้ำยถิ่นฐำนไปอยู่ในอเมริกำ โกบรำนคำลิ สำมำรถแต่งบท
กวีได้ทั งภำษำอำหรับและภำษำอังกฤษ แม้เขำจะใช้ชีวิต
อยู่ต่ำงบ้ำนต่ำงถิ่นแต่ก็ไม่เคยลืมควำมรักในชำติพันธ์ของ
เขำ เขำสิ นชีวิตลง ณ นครนิวยอร์คและได้น้ำร่ำงของเขำ
กลับมำยังบ้ำนเกิดเมืองบชำร์ริ ซึ่งภำยหลังได้จัดตั งเป็น
พิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชีวประวั ติ บุคคลส้ำคัญของชำว
เลบำนอนอย่ำงมำก 

  น้ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองเบรุต 
ค้่ำ  รับประทำนอำหำรค้่ำ ณ ภัตตำคำร สไตล์อิตำเล่ียน 
เข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม Radisson Blu Martinez Hotel หรือเทียบเท่ำ (5*) 
 

 วันที่ (5) เบรุต – บำ อัลเบค – คซำร่ำ – เบรุต   
 

รถโค้ช  เบรุต – บำอัลเบค ระยะทำง 90 กม.  ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 1 ชม. 34 นำที 
  บำอัลเบค – คซำร่ำ ระยะทำง 39 กม. ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 39 นำที 
  คซำร่ำ – เบรุต  ระยะทำง 52 กม. ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 1 ชม. 5 นำที 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
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  เดินทำงสู่ เมืองบำ อัลเบค (Baalbeck) ซึ่งถูก
สร้ำงขึ นเพื่อเป็นศำสนสถำนของโรมันท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดในยุคโบรำณ และยังเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง
ส้ำคัญท่ีสุดในเลบำนอน และได้ถูกขึ นทะเบียน
กับองค์กำร มรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1984 

  ชม ซำกโบรำณสถำนของพวกโรมัน ในสมัยท่ี
จักรพรรดิปอมเปย์มีอ้ำนำจมำกท่ีสุดในรำว 64 ปีก่อนคริสตกำล ได้ขยำยอณำจักรโรมันออกไปอย่ำง  

มำกมำย และได้สร้ำงส่ิงต่ำงๆ ซึ่งได้มีวิหำรของ
เทพเจ้ำบำลซัล ท่ียังมีสภำพท่ีคงควำมสมบูรณ์ 
และรูปแบบท่ีสวยงำม นอกจำกนั นยังมีวิหำร
แห่งเทพเจ้ำวีนัส ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่ำสวยงำม
ท่ีสุดในโลก 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร แบบ
อินเตอร์เนช่ันแนล 

บ่ำย เดินทำงสู่ ปรำสำทคซำร่ำ (Chateau Ksara) 
ซึ่งเป็นพื นท่ีท่ีมีช่ือเสียงของพวกคริสต์ท่ีได้มำอำศัยอยู่ และได้ริเริ่มในเรื่องของกำรปลูกองุ่นเพื่อน้ำมำ
ท้ำเหล้ำ ไวน์ขำว และไวน์แดง หรือท่ีเรียกว่ำ ซำโตคซำร่ำ (Chateau Kasara) จ้ำนวนเหล้ำไวน์ท่ี
ผลิตได้ในปริมำณร้อยละ 90 มำจำกท่ีนี่ / เดินทำงกลับสู่กรุงเบรุต 

ค้่ำ  รับประทำนอำหำรค้่ำ ณ ภัตตำคำรจีน 
เข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม Radisson Blu Martinez Hotel หรือเทียบเท่ำ (5*)  

 

วันที ่(6) เบรุต – ไซดอน – เบรุต  – ดูไบ  
 

รถโค้ช  เบรุต – ไซดอน  ระยะทำง 44 กม.  ใช้เวลำนั่งรถประมำณ 39 นำที 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  ชม ย่ำนคอร์นิช เดินชมสองข้ำงทำง ซี่งเต็มไปด้วยภัตตำคำรและร้ำนกำแฟ 

แวะถ่ำยรูปกับ หินรูปนกพิรำบ (Pigeons’ Rock) เป็น
หินท่ีถูกธรรมชำติกัดกร่อนเป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของเบรุต และชมย่ำน
บริเวณริมชำยฝ่ังทะเล สถำนท่ีพักผ่อนเดินเล่นของชำว
เบรุต  
เดินทำงสู่ เมืองไซดอน (Sidon) เมืองท่ำอีกแห่งของฟีนี
เซียน ซึ่งมีควำมส้ำคัญเป็นอันดับท่ี 3 รองจำกบิบลอส และ ไทร์ 
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ชม เขตเมืองเก่ำของเมืองไซดอน (Old Town) ชม
สถำปัตยกรรมตำมอำคำรบ้ำนเรือนท่ีอยู่ตำมตรอกซอก
ซอยและตลำด (Souk) ท่ียังคงอำรยธรรมเก่ำแก่ท่ีสืบเนื่อง
มำตั งแต่สมัยยุคกลำงจนถึงปัจจุบัน  

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร สไตล์เลบำนอน 
บ่ำย เข้ำชม ปรำสำททะเล (Sidon Sea Castle) สร้ำงโดย

นักรบครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกำะเล็กๆ ริมทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน เช่ือมกับแผ่นดินใหญ่ ด้วยกำรท้ำสะพำนหิน 
จุดประสงค์เพื่อเป็นป้อมปรำกำรป้องกันเมือง บนป้อมแห่ง
นี เคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุคท้ำลำยเมื่อยึด
เมืองไทร์ได้ เพื่อมิให้พวกครูเสดกลับมำใช้งำนได้อีก  
เดินทำงกลับสู่กรุงเบรุต 

16.00 น.   เดินทำงสู่ สนำมบินเบรุต 
19.25 น.  ออกเดินทำงสู่ ดูไบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 954 
 

วันที่ (7) ดูไบ – กรุงเทพฯ  
 

01.15 น.  เดินทำงถึง ดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
03.05 น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 384 
12.05 น.  เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 
 

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

เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำเข้ำเลบำนอน 
1. หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนได้เกิน 6 เดือนขึ นไป และมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

 หมำยเหตุ ท่ำนสำมำรถส ำเนำ (สี) หน้ำหนังสือเดินทำงแทนเล่มจริง(ไม่รับส ำเนำ ขำว-ด ำ) 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรงปัจจุบัน ขนำด 3.5 x 4.5 ซม. จ ำนวน 1 รูป 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
4. กรณีเป็นเด็ก ไม่ได้เดินทำงกับบิดำ-มำรดำ ต้องน ำเอกสำรทั งบิดำและมำรดำยื่นวีซ่ำด้วย 
5. อำยุต่ ำกว่ำ 22 ปี ขอส ำเนำสูติบัตร 

********************************** 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์เลบำนอน 7 วัน (EK) 
 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่ำต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั นประหยัด (Economy Class) สำยกำรบินกำร์ตำร์ และค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ี
ระบุในรำยกำร 

2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำกรุ๊ปเข้ำประเทศ (ประเทศเลบำนอน) 
3. ค่ำพำหนะท่ีระบุในรำยกำร พร้อมคนขับรถ 
4. ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีต่ำง ๆ และค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร   
5. ค่ำท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำน พร้อมอำหำรเช้ำ 
6. หัวหน้ำทัวร์คอยอ้ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
7. ค่ำทิปพนักงำนขับรถ  
8. ค่ำทิปไกด์ท้องถ่ิน  
9. เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรและอ้ำนวยควำมสะดวก ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสำรเดินทำงพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อำหำรเสริมระหว่ำงกำรเดินทำง  
12. น ้ำด่ืมระหว่ำงกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่ำน ตลอดกำรเดินทำง 
13. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 2,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำล ตลอดกำร

เดินทำง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ำใบเล็ก ส้ำหรับถือขึ น

เครื่อง (Baggage) น ้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 % (จำกค่ำบริกำร)        

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่ำธรรมเนียมท้ำหนังสือเดินทำง 
2. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ (7 วัน x 100 บำท = 700 บำท ต่อท่ำน / ตลอดทริป) 
3. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ และค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ  
4. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำเข้ำ - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งส้ำเนำใบโอนเงินและสำ้เนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำยังบริษัทฯ ทำงแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่ำนบัญชีธนำคำร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 20 ท่ำนขึ นไป รำคำ (บำท) 

ค่ำทัวร์ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   79,800 .- 

เด็กต่้ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน) ท่ำนละ 77,800 .- 
เด็กต่้ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน) ท่ำนละ 75,800 .- 
พักห้องเด่ียวเพิ่มท่ำนละ   10,000 .- 

mailto:sp@beelinetour.com
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• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่ำลืมส่งหลักฐำนใบนำ้ฝำกมำท่ี 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”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกกำรเดินทำงกับลูกค้ำ ทำงบริษัทจะด้ำเนินกำรคืนเงินให้ผูช้้ำระเงนิมัดจ้ำภำยใน 
15 วันท้ำกำร  
- เอกสำรกำรรับเงินคืน ส้ำเนำบัตรประชำชนผู้โอนเงินมัดจ้ำพร้อม เซน็รับรองส้ำเนำ  
- ส้ำเนำหนำ้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ้ำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำ้เท่ำนั น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทำงบริษัทจะด้ำเนินกำรคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภำยใน 15 วันท้ำกำร นับจำกวนัท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทำงกลับมำถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสำรกำรรับเงินคืน ส้ำเนำบัตรประชำชนผู้โอนเงินมัดจ้ำพร้อม เซน็รับรองส้ำเนำ  
- ส้ำเนำหนำ้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ้ำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำ้เท่ำนั น) 
 
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. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน กำรนัดหยุดงำน 
ภัยธรรมชำติ สภำพภูมิอำกำศ กำรก่อจลำจล อุบัติเหตุ ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทั งนี จะค้ำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษำผลประโยชน์
ของท่ำนไว้ให้มำกที่สุด  
2. เนื่องจำกกำรท่องเท่ียวนี เป็นกำรช้ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั นท่ีทำงทัวร์จัดให้  
3. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ นและจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท่ีท่ำนช้ำระแล้ว  
4. หำกวันเดินทำงหนังสือเดินทำงของท่ำนช้ำรุด (อำทิ ขำด เปียกน ้ำ) ทำงสำยกำรบินไม่อนุญำต ให้เดินทำง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 
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