
 

 

9 วนั 6 คืน จอร์แดน - เลบานอน 

 

 
***โปรโมช่ัน...บินตรง สายการบินรอยลั จอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส (RJ) *** 

(บนิตรงสู่...อมัมาน พร้อมเทีย่วบนิสู่...เลบานอน) 

เร่ิมต้น…. 82,900 บาท 
(รวมค่าวซ่ีา / ไม่รวมทปิหัวหน้าทวัร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขบัรถ) 

อมัมาน (จอร์แดน), นครเพตรา, พกัลกัซูร่ีแคมป์ทะเลทรายวาดรัิม, เมืองโบราณเจราช, ทะเลเดดซี,  
เมาท์เนโบ, เบรุต (เลบานอน) , ไจต้า, โจนิช, ฮาริสสา, ไบบอลส, เบเตดดนี, ไซดอน, ไทร์, บอลเบค 

 

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. 2562 
ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 10-18 เม.ย./ 14-22 มิ.ย./ 12-20 ก.ค./ 9-17 ส.ค. 2562  



 

 

9 วนั 6 คืน จอร์แดน - เลบานอน 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ – อมัมาน (จอร์แดน) 
 

2.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน Q (แถว Q) ประตูทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสาร  
โดยสายการบินรอยลัจอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

วนัทีส่อง กรุงอมัมาน – มาดาบา – เมาท์เนโบ – นครเพตรา 
 

00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอมัมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินรอยลัจอร์แดเนียน แอร์ไลน์ส (RJ183) 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9.30 ชัว่โมง) สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินอมัมาน ประเทศจอร์แดน น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา (Madaba) (ระยะทาง 33 กม. ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที) หรือ เมือง
แห่งโมเสก น าท่านเขา้ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนตจ์อร์จ (Saint Geroe Church) ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 
600 ยคุของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 
ลา้นช้ินแสดงถึงพื้นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้ าจอร์แดน, 
ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิต ์ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม เมาทเ์นโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ
ท่ีตั้งอยูบ่นเขาซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวติและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิเดินทางจาก อียปิตม์ายงั
เยรูซาเลม น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ขนาดยอ่ม ซ่ึงภายในเก็บส่ิงของต่างๆ ท่ีขุดพบภายในบริเวณน้ี พร้อมทั้งมี
ภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายท่ีส าคญัคือภาพท่ี โป๊บ จอห์น ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศให้ท่ีแห่งน้ี
เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 2000 ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์แห่งโมเสส ออกแบบลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ใน
รูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสสและพระเยซู อิสระให้ท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยใน
วนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นแม่น ้ าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเจอริโก และประเทศอิสราเอล ได้
จากจุดน้ีอยา่งชดัเจน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทครูเสดโชบคั (Shobak Castle) หรือท่ีรู้จกักนัในพวกนกัรบครูเสดช่ือมอนทรีลแห่ง 
ตะวนัออก (East Montreal) ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนโดยกษตัริยบ์อลดว์ินท่ี 1 แห่งกรุงเยรูซาเลม ในปีค.ศ. 1115 
สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการควบคุมเส้นทางกองคาราวานท่ีจะเดินทางจากดามสักสัสู่กรุงอียปิต ์และใน
อดีตเมืองแห่งน้ีมีชาวคริสตอ์าศยัอยู ่ราว 6,000 คน โดยในปี ค.ศ. 1189 ไดถู้กท าลายลงโดยนกัรบมุสลิมภายใต้
การน าทพัของ ซาลาดิน น าท่านชมความสวยงามของปราสาทเก่าแก่อีกแห่งของประเทศจอร์แดน อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา (Petra) (ระยะทาง 117 กม. ใชเ้วลา
เดินทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 
มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส (Wadimusa) มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปี 

 



 

 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั P4 Quatro Petra Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม นครเพตรา – ทะเลทราบวาดิรัม – พกั ลกัซูร่ีแคมป์ในทะเลทรายวาดิรัม 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านข่ีมา้มุ่งสู่ถนนเขา้เมือง SIQ เส้นทางมหศัจรรย ์(รวมค่าข่ีมา้ เขา้เมืองเพตรา ส าหรับลูกคา้ทุกท่านแลว้) 
ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้ าเม่ือหลายลา้นปีก่อน ท่านจะไดช้มความสวยงาม
ของผาหินสีชมพูสูงชนัทั้ง 2 ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนน้อยๆ และส่ิงก่อสร้าง รูปป้ันแกะสลกัต่างๆ เช่น รูปป้ัน
เทพเจา้ต่างๆ  รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งล าเลียงน ้ าเขา้สู่เมือง ฯลฯ สุดปลายทางของช่อง
เขาพบกบัความสวยงามของมหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ เอล-คาซเนท ์(EL-KHAZNEH / TREASURY) สันนิษฐานวา่
จะสร้างในราวศตวรรษท่ี 1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสี
ชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และมีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยไดรั้บอิทธิพลศิลปะ
ของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อิยิปต์ กรีก , นาบาเทียน ฯลฯ น าท่านชม โรงละครโรมัน (ROMAN 
THEATRE) ท่ีแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนัง่เท่ากนัและมีความสมดุลไดอ้ย่างน่าท่ึง สันนิษฐานเดิมที
สร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครอง ไดต่้อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุ
ผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน อิสระใหท้่านเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadirum) ทะเลทรายแห่งน้ีเคยเป็นเส้นทางคาราวานจากซาอุดิอาราเบีย 
เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ (เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ยถ่ินฐานไปสร้าง
อาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ท่ีเมืองเพตรา) ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหวา่งปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งน้ี



 

 

ไดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการรบของนายทหารชาวองักฤษ   ที.อี. ลอวเ์รนซ์ และ เจา้ชายไฟซาล ผูน้ าแห่ง
ชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน น าท่านนัง่รถ Jeep 4×4 รับ
บรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานวา่สวยงามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง ดว้ยเมด็ทรายละเอียดสีชมพูอมส้ม
อมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล (สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปล่ียนไปตามแสงของดวงอาทิตย)์ น าท่าน
ชม น ้ าพุลอวเ์รนซ์ (Laurence Fountain) สถานท่ีในอดีตนายทหาร ที.อี. ลอวเ์รนซ์ ทหารชาวองักฤษใช้เป็น
สถานท่ีพกั และคิดแผนการสู้รบกนัพวกออตโตมนั ผา่นชมเตน็ทช์าวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย เล้ียงแพะ
เป็นอาชีพ ฯลฯ  

 

ค ่า น าท่านรับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ตร์อบกองไฟกลางทะเลทรายในแคมป์ของชาวเบดูอิน 
 พร้อมชมการแสดงพื้นบา้นของชาวเบดูอิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Space Village Luxury Camp (Private Toilet) **** หรือเทียบเท่า 
แคมป์กลางทะเลทราย มีห้องน า้ส่วนตัว 

 

 
 

วนัทีส่ี่ ทะเลเดดซี – อมัมาน 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลเดดซีท่ีถูกบนัทึกลงในหนงัสือกินเนสส์วา่ เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดใน

โลก มีความต ่ากวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเคม็ท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซ็นตข์องน ้ าทะเล
ทัว่ไป ท าให้ไม่มีส่ิงมีชีวติใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน ้ าทะเลและพิสูจน์ 
ความจริงว่าท่านลอยตวัได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน ้ าในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงั
ต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหัวหน้าทวัร์) จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท า
จากเดดซี เช่น โคลนพอกตวั พอกหนา้ สบู่ และสินคา้อ่ืนท่ีท าจากเดดซีอีกมากมาย  

 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน น าท่านชมโรงละครโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์แดน จุผูช้มได้
ถึง 6,000 คนและตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูงอนัแปลกตายิ่งนกั น าท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมาน 
เมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์ยาวนานมาก กวา่ 6,000 ปี ผา่นชมยา่นเมืองเก่า, เมืองใหม่ 
ยา่นธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ยา่นคนรวย ฯลฯ น าท่านข้ึนชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (Citadel) ถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง ชมบริเวณภายในป้อมปราการ มีส่ิงปลูกสร้างมากมาย
ดว้ยกนัศิลปะแบบโรมนั และอิสลาม ชมบ่อเก็บน้าขนาดใหญ่ซ่ึงถูกใชใ้นช่วงท่ีชาวโรมนัเขา้มามีบทบาทใน
ประเทศจอร์แดน อยูภ่ายในบริเวณป้อมปราการอีกเช่นกนั เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมือง
แห่งน้ีโดยโดยมีบา้นเรือนของชาวบา้นท่ีสร้างอยูบ่นเทือกเขาเป็นฉากหลงั 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Amman Gerasa Hotel / Harir Palace**** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที่ห้า อมัมาน – เจราช – เบรุต (พกัค้าง 3 คืน) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจราช (Jerash) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมนั ถูกสร้างข้ึนราว 200 ปีก่อนคริสตศกัราช ใน

อดีตเคยเป็นหน่ึงในสิบของหัวเมืองเอกของอาณาจกัรโรมนั ชมซากปรักหักพงัท่ียงัคงมีกล่ินไอของความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรโรมนั และมีความสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึง สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม น าท่านเดิน
ผา่นประตูทางทิศใตห้รือประตูแห่งชยัชนะ เป็นประตูท่ีใชเ้ขา้สู่เมืองต่อเม่ือกองทพัรบชนะกลบัมาในอดีต ชม
โรงละครโรมนั ท่ีจุผูช้มไดถึ้ง 5,000 คน เชิญทดสอบกบัความมหัศจรรยข์องการคิดคน้การวางจุดให้เกิดเสียง
เอ็คโค่ได้ เพียงพูดเบาๆตรงจุดก่ึงกลางของโรงละครแล้วจะได้ยินทั้งโรงละคร ชมวิหารอาร์ทีมีส เทพีแห่ง
ความรักและความสงบสุข ชมความมหัศจรรยข์องกอ้นหิน 3 กอ้นท่ีเรียงกนัไม่ลม้ หลงัเกิดแผ่นดินไหวคร้ัง
ใหญ่ และสัมผสัถึงความเคล่ือนไหวตลอดเวลาของกอ้นหินบนน้ิวมือ 



 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินอมัมาน เพื่อเช็คอิน 
16.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอมัมานสู่สนามบินเบรุต ประเทศเลบานอน โดยเท่ียวบิน RJ403  
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.55 ชัว่โมง) 
18.35 น. เดินทางถึงสนามบินเบรุต ประเทศเลบานอน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
  

ค ่า รับประทานอาหาร ค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)  
 
วนัที่หก เบรุต – ไจต้า – โจนิช – ฮาริสสา – ไบบลอส 
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ถ ้ าไจต้า (Jeita Grotto) น าท่านข้ึนเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) เพื่อเข้าชมความสวยงามของ         
ถ ้าไจตา้ ภายในถ ้ามีการปูทางเดินซีเมนตเ์ดินชมไดบ้างส่วน ซ่ึงยื่นเขา้ไปในเหวลึก ตวัถ ้าขนาดใหญ่ถูกคน้พบ
ใน ช่วงค.ศ. 1836 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกนั ภายในถ ้ าแบ่งเป็นสองส่วนท่ีมีส่วนเช่ือมถึงกนั แบ่งเป็นถ ้ า
ด้านบน (Upper Galleries) และด้านล่าง (Lower Galleries) ซ่ึงจะน าท่านนั่งเรือเขา้ชมความสวยงามของถ ้ า
ดา้นล่าง ตวัถ ้ ามีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ภายในมีน ้ าสะอาดไหลผ่านตลอดเวลา ซ่ึงน ้ าท่ีน่ีกลายเป็น
แหล่งน ้ าด่ืมของชาวเลบานอน นอกจากน้ีถ ้าไจตา้ไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในถ ้าท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกอีกดว้ย 
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของถ ้าไจตา้  



 

 

 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโจนิช (Jounieh) เพื่อชมยอดเขาฮาริสสา (Harissa) น าท่านถ่ายรูปกบัรูปป้ันพระ
แม่มารี (Virgin of Lebanon) ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระแม่มารีขนาดใหญ่ ทาสีขาว ตั้งอยูบ่นยอดเขาฮาริสสา สร้างเม่ือ
ตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 สูง 8.5 เมตร หนักกว่า 13 ตนั อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามพร้อมทั้งชมวิว
อ่าวโจนิช ไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองไบบลอส (Byblos) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลกท่ีมีผูอ้ยู่

อาศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี และยงัเช่ือว่ามีท่าเรือแห่งแรกของโลกอีกด้วย ส าหรับก าแพงเมือง
สันนิษฐานวา่สร้างข้ึนในยุคส าริด ประมาณ 2,800 ปี ก่อนคริสตกาล โดยชาวฟีนิเชียน ซ่ึงเป็นพอ่คา้กลุ่มแรกๆ
ของโลกด้วยความส าคญัดงักล่าว เมืองน้ีจึงไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 น าชมเมือง
โบราณริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาทิ ป้อมโบราณสร้างโดยนกัรบครูเสด สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1108 โดยใช้
หินจากโบราณสถานของโรมันและอาหรับ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลก
ไบบลอส ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเบรุต 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)  
 



 

 

วนัทีเ่จ็ด เบรุต – เบเตดดีน – ไซดอน – ไทร์ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบเตดดีน (Beiteddine) อีกหน่ึงเมืองสวยของประเทศเลบานอน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสร้างข้ึน
ในแบบสถาปัตยกรรมเลบานอนในช่วงศตวรรษท่ี 19 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเบเตดดีน (Beiteddine Palace)
พระราชวงัถูกสร้างข้ึนโดยเจา้ชายอาหรับนามว่า Bashir Shihab II ในช่วงระหว่างค.ศ.ท่ี1788-1818 เป็นถ่ินท่ี
อยูข่องเจา้ชายอาหรับจนกระทัง่ปี ค.ศ. 1840 หลงัจากนั้นอาคารถูกใชโ้ดยเจา้หนา้ท่ีชาวเติร์กเป็นท่ีประทบัของ
รัฐบาล ต่อมาในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ฝร่ังเศสใช้พระราชวงัแห่งน้ีในการปกครองทอ้งถ่ิน มีการบูรณะ
พระราชวงัของเก่าหลงัจากท่ีได้ประกาศให้เป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ ต่อมาปี ค.ศ. 1943 หลงัจากท่ี
ได้รับอิสรภาพพระราชวงัแห่งน้ีได้กลายเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมของ
พระราชวงัเบเตดดีนน้ี จดัได้ว่าเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดของงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 ของ
เลบานอนอีกดว้ย น าท่านชมห้องต่างๆภายในพระราชวงั อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองไซดอน (Sidon) ซ่ึงเป็นเมืองท่าอีกแห่งของชาวฟีนีเซียน มีความส าคญัเป็นอนัดบั 3 รองจาก
เมืองไบบลอส และ เมืองไทร์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทไซดอน ซี (Sidon Sea Castle) (ถ่ายรูปดา้นนอก) ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนโดยนกัรบ
ครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่ือมกบัแผ่นดินใหญ่ ด้วยการท าสะพานหิน 
จุดประสงคเ์พื่อเป็นป้อมปราการป้องกนัเมือง บนป้อมแห่งน้ีเคยมีหอคอยอยู ่2 หอ และถูกพวกมมัลุค ท าลายลง
เม่ือยึดเมืองไทร์ได ้เพื่อมิให้พวกครูเสดกลบัมาใชง้านป้อมปราการน้ีไดอี้ก จากนั้นน าท่านชม ข่าน เอล ฟราน 
(Khan al-Franj) บริเวณท่ีเคยเป็นท่ีพกัของกองคาราวานมาก่อน เน่ืองจาก เมืองไซดอนเป็นเมืองสุดทา้ยบน
เส้นทางสายไหมก่อนท่ีจะลงทะเลไปยงักรุงโรม ปัจจุบนัท่ีพกัคาราวานแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะและไดก้ลายเป็น
ศูนยก์ลางวฒันธรรมแห่งเมืองไซดอน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองไทร์ (Tyre) เมืองท่าส าคญัของชาว



 

 

ฟีนีเซียน เร่ิมมีการตั้งรกรากของประชากรเม่ือราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล โดยนกัประวติัศาสตร์ชาวกรีกท่ีมีช่ือ
ว่า เฮโรโดตสั (Herodotus) ซ่ึงได้รับสมญานามว่า “บิดาแห่งประวติัศาสตร์” เป็นผูบ้นัทึกเอาไวว้่าเมืองไทร์
ก่อตั้งข้ึนเม่ือราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตเมืองน้ีเคยถูกอเล็กซานเดอร์มหาราช (กรีก) บุกเขา้ยึดครอง 
ต่อมาไดรั้บเอกราชและกลายเป็นจงัหวดัหน่ึงของโรมนั ปัจจุบนั เมืองไทร์เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ
ประเทศ เน่ืองจากมีโบราณสถานและสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรมนั ฮิป
โปโดรม” ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1979 น าท่านเท่ียวชมเมือง
ไทร์ และ โบราณสถานท่ีส าคญัของเมืองน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเบรุต 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Plaza Hotel / Gems Hotel / Parisian Hotel / Casa D’ Or Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)  
วนัทีแ่ปด เบรุต – พพิธิภัณฑ์แห่งชาติ – หินนกพิราบ – บอลเบค 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม เมืองเบรุต (Beirut) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าท่ีส าคญัของเลบานอน เป็นเมืองเก่าท่ีเป็น

ศูนยก์ลางการศึกษามาตั้งแต่สมยัจกัรวรรดิโรมนัสันนิษฐานวา่ช่ือเมืองน้ีมาจากภาษาอราเมอิก berotha แปลวา่
ตน้สน หรืออาจจะมาจากภาษาละติน berytus ท่ีมาจากภาษาคานาอนัและภาษาฟินิเชียน beroth หมายถึงบ่อน ้ า
เมืองเบรุตมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการคน้พบหลกัฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลกัฐานของ
ชาวฟินิเซียน อารยธรรมเฮเลนิสติก, เปอร์เซีย, โรมนั, อาหรับ และออตโตมนั (ทั้งยงัถูกกล่าวถึงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรในจดหมายท่ีส่งถึงกษตัริยฟ์าโรห์แห่งอียิปต ์ในสมยัศตวรรษท่ี 14 ก่อนคริสตกาลอีกดว้ย) หลงัส้ินสุด
สงครามกลางกรุงเบรุต ไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทนัสมยัและมีชีวติชีวา น าท่านสู่ ยา่นคอร์นิช ยา่นท่ีสอง
ขา้งทาง เตม็ไปดว้ยภตัตาคารและร้านกาแฟ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั หินนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินท่ีถูก
ธรรมชาติกดักร่อนเป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเบรุต จากนั้นน าท่านชม
ยา่นบริเวณริมชายฝ่ังทะเล สถานท่ีพกัผอ่นเดินเล่นของชาวเบรุต น าท่านเดินเท่ียวเมืองใหม่เบรุต ท่ีมีการสร้าง
เพื่อการธุรกิจพาณิชย ์เช่น ธนาคาร บริษทัฯ ห้างร้าน แบรนด์เนมต่างๆ จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกบั
สุเหร่า Mohammad Al-Amin Mosque ซ่ึงเป็นมสัยิดท่ีสร้างให้คลา้ยสุเหร่าสีน ้ าเงิน ท่ีอิสตนับูล ประเทศตุรกี มี
สถาปัตยกรรมแบบออตโตมาน มีพื้นท่ีประมาณ 11,000 ตารางเมตร มีโดมสีน ้ าเงิน สูง 48 เมตร และ หอคอย
สูง 65 เมตร มสัยิดแห่งน้ีกลายเป็นจุดเด่นของเมืองเบรุต จากนั้นน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติเบรุต 
(Beirut National Museum) พิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมศิลปวตัถุโบราณของ Raymond Weill, เจา้หนา้ท่ีฝร่ังเศส
ประจ าการในเลบานอน พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑส์ าคญัท่ีสุดของประเทศเลบานอน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบอลเบค (Baalbek) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่างแนวเทือกเขาตะวนัตกและตะวนัออกของ
ประเทศเลบานอน และตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าลิตานี (Litani River) ในหุบเขาเบกาแห่งเลบานอน 
และยงัเป็นท่ีตั้งของวิหารโรมนัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศเลบานอน สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนโดย
ชาวโรมนั ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 1 โดยจุดประสงคใ์นการสร้างก็เพื่อสักการะเทพเจา้โรมนั 3 พระองค ์ซ่ึงก็คือ 
เทพจูปิเตอร์ เทพบาคคสั และเทพีวีนสั วิหารต่างๆสร้างข้ึนเม่ือค.ศ. 150 ในรัชสมยัของจกัรพรรดิอนัโตนินสั 
ไพอสัผูม้าเยี่ยมเยือนในสมยัฟ้ืนฟูคลาสสิควา่ “เทวสถานสุริยา” และเป็นเทวสถานท่ีอยูใ่นสภาพท่ีดีท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของสถาปัตยกรรมโรมนั บริเวณวิหารประกอบด้วย วิหารแรกท่ีสร้างข้ึนเพื่อถวายแด่เทพเจา้จูปิเตอร์ 
(Jupiter) บิดาแห่งเทพเจา้ทั้งปวง เป็นวิหารขนาดใหญ่ มีความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสูง 22 เมตร (สูง
ท่ีสุดในโลก) ลอ้มรอบ 54 ตน้ (ปัจจุบนัเหลือเพียง 6 ตน้ ซ่ึงเสียหายจากแผ่นดินไหว และถูกน าไปใชใ้นการ
สร้างสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ เช่น โบสถ์เซนต์โซเฟีย ในอิสตนับูลซ่ึงไดน้ าเสาจากวิหารแห่งน้ีไป 8 ตน้) และ
วิหารอีกแห่งท่ีมีขนาดเล็กกวา่ สร้างถวายแก่เทพเจา้ Bacchus (เทพเจา้แห่งเหลา้ไวน์)  และ เทพีวีนสั (Venus) 
วิหารแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผลงานในแบบคอรินเธียนท่ีงดงามท่ีสุดในโลก คาดวา่สร้างในระหวา่งปี 
ค.ศ. 193 – 217 โดยจูเลียส ซีซ่าร์ เซพติมิอุส และ คาราคาลา ความยิ่งใหญ่จะเห็นได้จาก ซากหินแกรนิตท่ี
น ามาจากอียิปต ์เป็นหินตดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ความยาว 27.5 เมตร กวา้ง 4.2 เมตร ลึก 4.2 เมตร น ้ าหนกักว่า 
1,000 ตนั และองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหว้หิารแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 



 

 

 
17.00 น. น าท่านสู่สนามบินเบรุต เพื่อเช็คอิน  
20.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอมัมาน เท่ียวบินท่ี RJ404 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินอมัมาน แวะเปล่ียนเท่ียวบิน RJ182 
 

วนัทีเ่ก้า อมัมาน – กรุงเทพมหานคร  
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบิน RJ182 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
14.25 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

9 วนั 6 คืน จอร์แดน - 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. 2562 
ราคาทัวร์ 85,900 บาท : 10-18 เม.ย../ 14-22 มิ.ย./ 12-20 ก.ค./ 9-17 ส.ค. 2562  
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) มี.ค./ เม.ย./ พ.ค. / ต.ค. เม.ย.-ส.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 82,900 85,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 9,000 10,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 79,900 82,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  (ราคาสามารถยนืยนัได้
ก็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000 – 110,000 
(ตอ้งท าการเช็คกบัสายการบิน) 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าตัว๋ ( BKK-AMM-BEY-AMM -BKK) 28,000 30,000 
 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. (RJ), กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน RJ (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวซ่ีา 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 



 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าทิปไกดไ์ทย, ไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ รวม 62 USD = 2,050 บาท (ซ่ึงจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์ยอดเตม็) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือ

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การนดั

หยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 



 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ี
จะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้ม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 



 

 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้
โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 

1.   หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้เหลือมากกวา่ 6 หนา้ 
2.   ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 2 ชุด  

3.  รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. หรือ 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 4 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็น
พ้ืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 
6 เดือน.สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  

 

ตัวอย่างรูปถ่าย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

9 วนั 6 คืน จอร์แดน – เลบานอน 
(รวมค่าวซ่ีา / ไม่รวมทปิหัวหน้าทวัร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขบัรถ) 

 

ราคาทัวร์ 82,900 บาท  15-23 มี.ค. 2562  30 เม.ย.-8 พ.ค. 2562 16-24 พ.ค.2562 
11-19 ต.ค.2562  18- 26 ต.ค. 2562 

ราคาทัวร์ 85,900 บาท  10-18 เม.ย. 2562  14-22 มิ.ย.2562  12-20 ก.ค.2562  
9-17 ส.ค. 2562  

 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยื่น 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       
       

       

       

       

 


