ซีเรีย – เลบานอน 11 วัน 8 คืน

เยี่ยมกรุงดามัสกัสแหงซีเรีย เมืองหลวงที่เกาแกที่สุดในโลก
โอบลอมโดยภูเขา ที่เต็มไปดวยโบราณสถาน
เลบานอน ไขมุกแหงตะวันออกกลาง
-

-

กรุงดามัสกัส (DAMASCUS) เมืองหลวงของประเทศซีเรีย ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดใน
โลก ชมความงามของเมืองที่ถูกโอบลอมดวยภูเขา และโบราณสถานอันสวยงาม
เมืองตอนใตซีเรียบอสรา ชมพิพิธภัณฑแหงชาติ ที่บอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรผานรูปภาพ
สวยงามยิ่งและนําทานสัมผัสโรงละครโรมันที่ใหญและดีทสี่ ุดที่ยังหลงเหลืออยู
เมือง พาลมมีรา (Palmyra) ผานทะเลทรายซีเรียน สูตัวเมืองพาลมมีรา อาณาจักรของพระนางซี
โบเนีย (Zebonia) ซึ่งเปนผูนํา ความรุงเรืองสูงสุด มาสูพาลมีรา และเปนผูทจี่ ะประกาศอิสระภาพ
จากกรุงโรม แตเนื่องจากทําการไมสําเร็จจึงถูกสําเร็จโทษ
เมืองบาลเบค (Baalbek) ศาสนสถานของโรมันอันยิ่งใหญทสี่ ุดของประเทศเลบานอน
ชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) ซึง่ ปดไปนานเพื่อการซอมแซมหลังเกิด
สงครามกลางเมือง ซึ่ง โบราณวัตถุไดถูกเก็บไดจากการขุดคนสมบัตท
ิ วั่ ทั้งประเทศเลบานอน
ชมเมืองไซดอน นําชมปราสาทนักรบครูเสดทีเ่ ปนเกาะกลางทะเล (Castel of the sea)

วันแรก
23.00 น.
วันที่สอง
02.40 น.
05.45 น.
07.15 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
-/-/พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 แถว T สายการบิน
Emirates เจาหนาที่บริษัทฯใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดูไบ – ดามัสกัส
-/กลางวัน/เย็น
ออกเดินทางโดย Emirates เที่ยวบินที่ EK419 กรุงเทพ – ดูไบ 0240-0545
เวลาบิน 6 ชั่วโมง 5 นาที ( โดยประมาณ )
ถึงสนามบินนานาชาติเมืองดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่องบิน)
นําทานบินตอสูเมืองอัมมานโดย Emirates เที่ยวบินที่ EK911 ดูไบ – ดามัสกัส 0715 - 0930 เวลาบิน
3 ชั่วโมง 15 นาที ( โดยประมาณ )เจาหนาที่บริษัทฯ จะคอยอํานวยความสะดวกผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง
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13.00 น.

18.00 น.
วันที่สาม
8.00 น.

13.00 น.

18.00 น.
วันที่สี่
8.00 น.

13.00 น.

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑแหงชาติชีเรีย พิพิธภัณฑที่รวบรวมเรื่องราวของ
อารยธรรมของมนุษยมากกวา 1000 ป ถูกสรางในป ค.ศ. 1919 เปน พิพิธภัณฑที่มี
ความสําคัญมากที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางไปยัง “Straight Street” the Roman
“Via Recta” เปนถนน โรมัน จาก ทิศ ตะวันออก ถึง ตะวันตก ในเขตเมืองเกาของ
ดามัสกัส จากนั้นชม โบสถของเซนตอนาเนีย (St.Anania’s Church) ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของบานนักบุญอนาเนีย ผูซึ่งทําพิธีศิลจุมรับเซ็นตปอลเขาเปนคริสเตียน
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานขี้นสูจุดชมวิว ภูเขา Mount Qassiyoun เพื่อชมทัศนียภาพในมุมสูงของกรุง
ดามัสกัสโดยรอบ แมวาซีเรียจะไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วไป แตชาวซีเรียมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดี และตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืนที่โรงแรม 4 ดาว ในเมืองดามัสกัส
ดามัสกัส – พาลมมีรา
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชา – เช็คเอาท
ออกเดินทางสู เมือง พาลมมีรา ( Palmyra ) ผานทะเลทรายซีเรียน
สูตัวเมืองพาลมมีรา อาณาจักรของพระนางซีโบเนีย ( Zebonia ) ซึ่งเปนผูนํา
ความรุงเรืองสูงสุด มาสูพาลมีรา และเปนผูที่จะประกาศอิสระภาพจากกรุงโรม
แตเนื่องจากทําการไมสําเร็จจึงถูกสําเร็จโทษ ซึ่งตอมามหานครแหงนี้ก็ได
เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแตยังคงทิ้งรองรอยแหงความยิ่งใหญจากอดีตไว
จนถึงวันนี้ ทําใหเมืองพาลมมีรา เปนอีกสถานที่หนึ่งที่นักทองเที่ยวตางตอง
มาเยือนเมื่อมาถึงประเทศซีเรีย
รับประทานอาหารกลางวัน
ชมโบราณสถานและศาสนสถานที่สําคัญเชน วิหารเบล (Temple of Bel )
วิหารเทพนาโบ ( Nabo Temple ) ประตูชัย (Triumph Arch ) โรงละคร
โรมัน ( Amphitheatre ) โรงอาบน้ํา ( Roman Bath ) ถนนโรมันหลักที่
ประดับดวยเสาหิน ( Straight Street ) ที่ประชุมสภา ( Congress Council )
แทนเสาสี่ตน ( Tetrapylon ) ตลาดศูนยกลางการแลกเปลี่ยน ( Agora )
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสูที่พักโรงแรม 4 ดาว
พาลมมีรา – อเลปโป
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชา – เช็คเอาท
ออกเดิ น ทางสู เมื อ งอเลปโป เมื อ งที่ ใ หญ เ ป น อั น ดั บ สองของซี เ รี ย เป น เมื อ งที่
เก า แก และเป น ศูน ยก ลางของการคา ขาย ชมป อมปราการอเลปโป (
Aleppo
Citadel ) เปนปอมปราการที่เกาแกที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยูกลางเมืองซึ่งตั้งอยูกลาง
เมื อ ง มี กํ า แพงสู ง ล อ มรอบเป น วงรี สู ง จากพื้ น ดิ น 50 เมตร ล อ มรอบด ว ยคู เ มื อ ง
ขนาดกวางกวา 20 เมตร เปนจุดยุทธศาสตรทางทหารในอดีต รูปแบบภายในปอม
ปราการออกแบบเพื่อใชในการปองกันการบุกรุกของศัตรู ชมบริเวณภายในปอมที่
ประกอบไปดวย อาคารตางๆมากมาย ซึ่งรวมถึงพระราชวังเกา หองทองพระโรง โรง
อาบน้ํา สุเหราใหญ คายทหาร และอาคารบานเรือน พรอมชมวิวทิวทัศนของตัวเมือ
งอเลปโป จากนั้ น นํ า ท า นเข า ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ โ บราณคดี แสดงสิ่ ง สํ า คั ญ ต า งๆที่
รวบรวมไว
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินสูเขตเมืองเกาอเลปโป ผานทางประตูทิศตะวันตก (Bab Antakya) ซึ่ง
สรางในสมัยศตวรรษที่ 13 ภายในกําแพงเมืองเกาทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตของชาว
ทองถิ่นในบริเวณตลาดอเลปโป ( Aleppo Souq ) ซึ่งเต็มไปดวยรานคามากมาย มี
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18.00 น.
วันที่หา
8.00 น.

13.00 น.

18.00 น.
วันที่หก
8.00 น.

13.00 น.

สินคาหลากหลายชนิด และสัมผัสการดําเนินชีวิตแบบโบราณตั้งแตสมัย ศต.ที่ 13 ยังคงมีใหเห็น เดิน
ชม มัสยิดหลวงอุมเมยาดแหงอเลปโป ( Umayyad Great Mosque of Aleppo ) ซึ่งสรางหลังจาก
มัสยิดหลวงที่ดามัสกัสเพียง 10 ป
(ในการเขาชมมัสยิดในซีเรีย ผูหญิงจะตองแตงตัวใหถูกธรรม
เนียม ปดตั้งแตศรีษะจนถึงเทา ชุดแบบผูหญิงอาหรับ มีเสื้อคลุมสีเทามีฮูดเปนหมวกใหยืม)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสูที่พัก โรงแรม ระดับ 4 ณ อเลปโป
อเลปโป – พาลมมีรา – มาลูลา – ดามัสกัส
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชา – เช็คเอาท
ออกเดินทางสูพาลมมีรา ระหวางทางชม ปอมแครก เด เชวาเลีย ( Crac Des
Chevalier ) ปอมปราการของอัศวินในชวงสงครามครูเสด ( Castle of the
Knights ) ปราสาทมีลักษณะเปนปอมปราการที่แข็งแรง ตั้งอยูบนปากปลอง
ภูเขาไฟ ลอมรอบที่ราบอันอุดมสมบูรณที่สูงเหนือระดับน้ําทะเล 2,300 ฟุต
ตอมาไดมีการตอเติมใหมีขนาดใหญ และเปนกองบัญชาการขนาดใหญของ
พวกกลุมอัศวินครูเสด ซึ่งประกอบไปดวยกองพันทหารมาพรอมอาวุธครบมือ
กวา 5,000 นายและประกอบไปดวยหอบังคับการ 7 แหงบนปราสาทแหงนี้
ในป ค.ศ.2006 ได รั บ การประกาศให เ ป น มรดกโลก จากการรั บ รองของ
องคกรยูเนสโก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางไปยังเมือง มาลูรา (Maaloula) ซึ่งไดรับสมญานามวาเปน
“ประตูสูอารยธรรมอาราเมียนของชนเผาอาราไมต” ชมโบสถเกาแก เซนต
เซิรช (St.Serge church) ซึ่งสรางขึ้นจากหิน เปนสถานที่ที่ใชในการ
ประกอบพิธีสําคัญมากมาย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกที่มีความสวยงาม
มากไดถูกรักษาไวอยางดี แทนหินศักดิ์สิทธิ์ใชในการประกอบพิธีบูชายันต
ซึ่งเกาแกและเปนของดั้งเดิมที่ใชในอดีต ชมจุดที่เซนตเทคกลาผูที่สงสารน
ของพระเจาซึ่ง โดนทหารตามลาและหนีมาถึงจุดนี้ซึ่งเปนทางตัน จึงได
อธิ ษ ฐานและเกิ ด ปาฏิ ห าริ ย ภู เ ขาทั้ งลู ก ถู ก แยกออกจากกั น ทํ า ให เ ซนต เ ท
คกลาสามารถหนีรอดพนไปได ณ ที่จุดแหงนี้จะมีลําธารเล็ก ๆ และเปนซอกเขาวกวนไปมาสวยงามมาก
เนื่องจากภูมิประเทศของเมืองนี้ถูกลอมรอบดวยหุบเขาสวยงามยิ่งนัก เดินทางสูดามัสกัส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืนที่โรงแรม 4 ดาว ในเมืองดามัสกัส
ดามัสกัส – เอสรา – บอสรา – ดามัสกัส
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชา
ออกเดินทางสูเมืองบอสรา ระหวางทางแวะชม เมืองเอสรา
เดินทางตอไปยังเมืองบอสรา
รับประทานอาหารกลางวัน
เมืองบอสรา ( Bosra ) อยูไปทางทิศใต หางจากดามัสกัสเพียง 140 ก.ม.
บอสราเปนเมืองเกาแกแหงหนึ่งในโลก มีอายุกวา 3,300 ป ในสมัยฟาโรห
ทุทโมซิสที่ 3 แหงอียิปต ไดมีการกลาวถึงชื่อเมืองนี้ นอกจากนี้บอสรา เคย
เปนอดีตเมืองหลวงของชาวนาบาเทียนเมื่อ 2,100 ปที่แลว ( พวกที่สรางเมือง
เพตราที่จอรแดน ) ในยุคโรมันก็เคยเปนอดีตเมืองหลวงแควนอารเบียในป
ค.ศ. 106 และเจริญรุงเรืองโดยเปนศูนยกลางศาสนาในยุคไบเซนไทน ใน
อดีตเปนจุดแวะพักของกองคาราวานที่จะเดินไปเมกกะ ชมยานเมืองเกา
บอสรา ซึ่งสถาปตยกรรมตางๆ ทําจากหินภูเขาไฟสีดํา ประกอบไปดวย
สถานที่ตางๆ เชน โบสถ วิหาร และโรงอาบน้ํา ชม โรงละครโรมันบอสรา
(Bosra Roman Theater) ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก จุคนไดมากถึง
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18.00 น.
วันที่เจ็ด
8.00 น.

13.00 น.
18.00 น.
วันที่แปด
8.00 น.

15,000 ที่นั่งเปนโรงละครโรมันแหงเดียวในโลก ที่เหลืออยูในสภาพดีที่สุด เดินทางกลับดามัสกัส
จากนั้นนําทานชมตลาดฮามิดิยาห (Hammediah) ตลาดขายของขนาดใหญที่มีสินคาทุกประเภทให
ทุกทานไดเลือกซื้อฝากคนที่ทานรัก จากนั้นชม มัสยิดโอมายัด (Omayad Mosque) ซึ่งเปนมัสยิดที่
สราง ในป ค.ศ. 705 สรางโดยสุลตาน อัล วาลิด เพื่อใหเปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรืองของ
ศาสนาอิสลาม สรางบนพื้นที่เดิมของโบสถ John The Baptist ใชเวลาในการสราง 10 ป เสีย
คาใชจาย 11 ลานดีนารทองคําเปนมัสยิดที่ยิ่งใหญที่สุด และเปนตนฉบับของมัสยิดทั่วโลกในเวลา
ตอมา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืนที่โรงแรม 4 ดาว ในเมืองดามัสกัสในเมืองดามัสกัส
ดามัสกัส – บาลเบค – เบรุต
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรมฯ – เช็คเอาท
จากนั้นเดินทางสูเมืองเบรุต
และเดินทางตอไปยังเมืองบาลเบค (Baalbek) ศาสนสถานของโรมัน
อันยิ่งใหญที่สุดของประเทศเลบานอน ตัววิหารมีอยูดวยกัน 2 แหง แหง
แรกสรางขึ้นเพื่อถวายแดเทพเจา Jupiter บิดาแหงเทพเจาทั้งปวง เปน
วิหารขนาดใหญมหึมาความยาว 274 เมตร มีเสาขนาดความสูง 22 เมตร
(สูงที่สุดในโลก) ลอมรอบ 54 ตน (ปจจุบันเหลือเพียง 6 ตน ปญหาจาก
เหตุแผนดินไหว และถูกนําไปใชงานที่อื่น อาทิ โบสถเซนตโซเฟยที่อิส
ตันบูล 8 ตน) และวิหารอีกแหงที่มีขนาดเล็กกวา (แตยังใหญกวาวิหาร
Parthenon ที่เอเธนส) สรางถวายแดเทพเจา Bacchus (เทพเจาแหง
เหลาไวน) และ Venus วิหารแหงนี้ไดรับการยกยองวาเปนผลงานใน
แบบคอรินเธียนที่งดงามที่สุดในโลก คาดวาสรางเสร็จในระหวางป ค.ศ
193 – 217 โดยจูเลียส ซีซาร เซพติมิอุสและคาราคาลา ความยิ่งใหญ
จะเห็นไดจาก ซากหินแกรนิตที่นํามาจาอียิปต เปนหินตัดที่ใหญที่สุดใน
โลก ความยาว 27.5 เมตร กวาง 4.2 เมตร ลึก 4.8 เมตร น้ําหนักกวา
1,000 ตัน ไดรับการคัดเลือกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศส 1984
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเย็น พักคางคืนที่โรงแรมฯ ในเบรุต
เบรุต – ไยตา ไกรโต – เมืองบิบลอส – ฮาริสสา – เบรุต
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรมฯ
เดินทางทองเที่ยวที่เมืองเบรุต ตัวเมืองเกากรุงเบรุตซึ่งกําลังบูรณะฟนฟูให
งดงามเหมือนเดิม แวะถายภาพกับ หินรูปนกพิราบ (Pigeon Rocks) เปนหินที่
ถูกธรรมชาติกด
ั กรอนเปนโพรงริมทะเลเมดิเตอรเรเนี่ยน ซึ่งเปนสัญลักษณอยาง
หนึ่งของเบรุต
และไปชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) ซึ่งปดไปนานเพื่อ
การซอมแซมหลังเกิดสงครามกลางเมือง ซึ่ง โบราณวัตถุไดถูกเก็บไดจากการ
ขุดคนสมบัติทั่วทั้งประเทศเลบานอนบางสวน ทานจะไดชมงานใน 4 หองใหญ
คือ หองอัขมุน (Ashmoun) อาฮีรัม (Aheeram) 7 นักปราชญ (The seven
wise men) และยักษแหงหุบเขา (The Giant of Jbell) เราจะไดชมงานสวยๆ
ที่มีขนาดใหญ อาทิ โลงศพแกะสลักอยางวิจิตร รูปแกะสลักหินออนทั้งมนุษย
และสัตวตามเสาและหัวเสา
ระหวางทางนําชมจารึกแมน้ําดอก (Dog River) ซึ่งเปนทางผานที่สําคัญตั้งแต
ในอดีต กองทัพใดยาตราทัพผานมาในบริเวณดังกลาวก็ตองจารึกชัยชนะไวบน
แผนหิน ซึ่งเปนธรรมเนียมของผูนํากองทัพที่จะทําจารึกตั้งแตยุค อัสซีเรียน
อียิปต โรมัน และชาติอื่นๆ
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13.00 น.

18.00 น.
วันที่เกา
8.00 น.

13.00 น.

18.00 น.

วันที่สิบ
เชา

13.00 น.
18.00 น.
วันที่สิบเอ็ด

01.00 น.
12.00 น.
วันที่สิบสอง

12.25 น.

ตอจากนั้นเดินทางไปชมถ้ําไยตา (Jeita Cave) หนึ่งในถ้ําที่งดงามที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 6
กิโลเมตร นําทานเดินไปตามทางเดินปูนซีเมนตและนั่งรถลงสูดานลางของเขา เพื่อนั่งเรือทองแบนเชา
ชมถ้ําไยตาสวนที่อยูดานลางเปนระยะทาง 200 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
จากนั้นเดินทางตอไปยังเมืองบิบลอส (Byblos) ปจจุบันคือเมือง Jubeil ชม
เมืองซึ่งไดชื่วาเปนเมืองที่เกาแกทีสุดในโลกที่มผ
ี ูอยูอาศัยติดตอกันประมาณ
7000 ป และเปนทาเรือแหงแรกของโลก ดวยความสําคัญดังกลาวจึงไดรับการ
คัดเลือกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ 1984
เดินทางตอไปยังยอดเขาฮาริสสาโดยรถกระเชาไฟฟา เพื่อชม รูปปนเลดี้แหง
เลบานอน (Lady of Lebanon) และชมวิวทิวทัศนของอาวจูเนห
รับประทานอาหารเย็น
พักคางคืนที่โรงแรมฯ ในเบรุต
ไซดอน – ไทร– เบเชอรเร - ซิดาร – ทริโปลี
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรมฯ
เดินทางสูทางใตของเมืองเบรุตเพื่อเที่ยวชมเมืองไซดอน นําชมปราสาทนักรบครู
เสดที่เปนเกาะกลางทะเล (Castel of the sea)
จากนั้นเดินทางตอสูเมืองไทร ปจจุบันคือเมือง Sur เมืองทาสําคัญของชาวฟนี
เชียน เที่ยวชมนครแหงความตาย (Necropolis)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางตอไปยัง เมืองเบเชอรเร ( Becherer )
เดินทางไปเพื่อชมแหลงอนุรักษตนซีดาร ตนไมประจําชาติของเลบานอน
รับประทานอาหารเย็น
พักคางคืนที่โรงแรมฯ ในเบรุต

Chouf – Beit Eddie
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชาและเช็คเอาทออกจากโรงแรมฯ
เที่ยวชม Chouf
จากนั้นเดินทางตอไปยัง Beit Eddine
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเย็น เดินทางตอไปยังสนามบิน โดยเที่ยวบิน EK954 BEY DXB 2045 0100
ดูไบ - กรุงเทพ
เดินทางถึงสนามบินดูไบ และรอเที่ยวตอไปยังกรุงเทพฯ โดย EK384 DXBBKK 0315 1225
เดินทางถึงกรุงเทพฯ
กรุงเทพ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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พัก 3 ทาน
หนดการเดินทางป 2553

ระดับที่
พัก

27 พ.ค.-6 มิ.ย. // 23 ก.ค -2 ส.ค. // 21-31 ต.ค.

พักคู

พัก
เดี่ยว

83,900.- 92,400.-

4
84,900.- 93,400.Deluxe
3 - 13 ธ.ค. (วันพอ) / / 30 ธ.ค. - 9 ม.ค. (ปใหม)
85,900.- 94,400.10-20 ส.ค. (วันแม) // 12-22 พ.ย.

เด็ก 0-2 ป
พักกับ2
ผูใหญ
ไมเสริม
เตียง

เด็ก 3-11 ป
พักกับ2
ผูใหญ

83,000.-

24,900.-

81,900.-

84,000.-

25,900.-

82,900.-

85,000.-

26,900.-

83,900.-

( เสริม
เตียง )

เสริมเตียง

หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย
เปนหลัก
อัตราบริการนี้รวม
1.
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Emirates
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหง
2.
คาที่พักหองละ 2 ทานในโรงแรมระดับมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 8 คืน
3.
คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
4.
คาอาหารไทย, จีน, ทองถิ่น ทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
5.
คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
6.
คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง
7.
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท(หมายเหตุ: คาประกัน
อุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทน
เพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตราบริการนี้ไมรวม
1. คาวีซาประเทศซีเรีย ทานละ 2,000 บาท , คาวีซาเขาประเทศจอรแดน ( แบบกรุป )
2. คาพรมแดนระหวางประเทศ
2. คาจัดทําหนังสือเดินทาง
3. คาภาษีมูลคา 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
4. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาอาหาร-เครือ
่ งดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารและทีวี
ชองพิเศษ ฯลฯ
5. คาทิปมัคุเทศกและพนักงานขับรถของประเทศจอรแดนและซีเรีย โดยเฉลี่ย 2 และ 1 ยูเอสดอลลาร / ตอทาน / ตอ
วัน ตามลําดับ ฯลฯ
เงื่อนไขการชําระเงิน
ทางบริษัทจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 10,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทานสําหรับการจองทัวร สวนที่เหลือจะขอ
เก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
- การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 21 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
- หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 10,000 บาท และคาวีซาตามที่สถานฑูตฯ
เรียกเก็บ
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เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศซีเรีย
- สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
- หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือสําหรับ
ประทับตราวีซา และตราประทับเขาประทับเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
- รูปถายตองเปนรูปถายหนาตรงเปนรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพื้นหลังสี
ขาว หรือสีฟาเทานั้น ทางสถานฑูตไมรับพิจารณาณูปถายที่เปนรูปสติ๊กเกอร หรือรูปพิมฑจากคอมพิวเตอร รูปโพลา
ลอยด และรูปถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ
- หลักฐานการงานกรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อ
ของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน (ไมตองใชตัวจริง)
***** สําคัญมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ *****
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มีขอความระบุตําแหนง
เงินเดือน รายไดวันเริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาหยุดงาน เปนภาษาอังกฤษเทานั้น และจะตอง
ประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยู พรอมตราประทับของทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทานั้น) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา
พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาในกรณีแตงงานแลว ตองแสดงสําเนาทะเบียนสมรส
- หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง สําเนาบัญชี เงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศซีเรียและขอตาง ๆ
*** ในการยื่นขอวีซา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่ระบุ พรอมสง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวีซาอีก
ครั้ง)
*** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม
จากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได
*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย
หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
*** บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย
ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ
*** ราคานี้คด
ิ ตามราคาบัตรโดยสารเครือ
่ งบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือ
คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณดังกลาว
*** เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
*** ทางสถานฑูตฯ ซีเรีย ขอสงวนสิทธิ์ไมออกวีซาใหผูที่มีวีซาหรือตราประทับเขาประเทศอิสราเอล ***

**หมายเหตุ ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเปน
หลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก ับสายการบินโดยจะยึดประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ”

BKK Tel : 027486245(auto) Fax : 027486246-7
Twitter : www.twitter.com/etravelway

Emergency call only : 027486248

www.etravelway.com

email : tour.bkk@etravelway.com
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