เลบานอน 6 วัน 4 คืน

Discovery Lebanon 7 Days 4 Night สัมผัสมนตเสนหของประเทศเลบานอนไดแลว

ชนเผาเซมิติคพวกฟนีเซียน ซึ่งเปนชนเผามิติคที่อพยพมาจากบริเวณทะเลทรายอะราเบีย ไดเขามาตั้งถิน่ ฐานอาศัยอยูใน
บริเวณภูเขาเลบานอนทางดานตะวันตกและหันหนาออกไปทางทะเล จึงทําใหชนเผานี้กลายเปนนักเดินเรือที่เกงและเปน
พอคาซึ่งมีการคาขายตามเมืองตางๆ ทางดานชายฝง ทะเล และไดตั้งเมืองที่สําคัญหลายเมือง คือ ไทร ไซดอน และไบบลอส
ซึ่งไดผลิตสินคาที่ทําดวยมือหรือพวกหัตถกรรมตาง ๆ ทีส่ วยงามสงเปนสินคาออกไปขาย เชน พวกขนสัตวยอมสีจากเปลือก
หอยที่มีอยูตามชายฝงทะเล นอกจากนั้นยังใชฝมือในการประดิษฐเครื่องเรือนเฟอรนิเจอรตาง ๆ จากไมซีดารของเลบานอน
- เมืองไทร (Tyre) ปจจุบันคือ เมืองซูร (Sur) เมืองทาสําคัญของชาวฟนีเชียน
- วิหารเอชมุน (Temple of Eshmoun) วิหารที่สําคัญที่สุดของชาวฟนีเชียน อายุราว 2,600
- ถ้ําไยตา (Jeita Cave) หนึ่งในถ้ําที่งดงามที่สุดของโลก
- บา อัลเบค (Baalbeck) ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อใหเปนศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญที่สุดในยุคโบราณ และยังเปนเมือง
ที่มีชื่อเสียงสําคัญที่สุดมากที่สุดในเลบานอน
วันที่หนึ่ง
06.00 น.
08.35 น.
12.00 น.
13.35 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

-/-/-

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกเอกสารการเดินทางบริเวณ ชัน้ 4 (ทางเขาประตู 8) เคานเตอ N สายการบิน Etihad Airways
ออกเดินทางสู นครอาบู ดาบี โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY407
เดินทางถึงทาอากาศยาน นครอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
(รับประทานอาหารและพักผอนบนเครื่องบิน)
ออกเดินทางสู กรุงเบรุต โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY537
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15.55 น.
ค่ํา
วันที่สอง
เชา

เที่ยง

ค่ํา
วันที่สาม
เชา

เดินทางถึงทาอากาศยาน กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดาน
ศุลกากรแลว นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ โรงแรมระดับ 4 ดาว+
กรุงเบรุต-เมืองไทร-เมืองไซดอน-วิหารเอชมุน-กรุงเบรุต
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู เมืองไทร (Tyre) ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ปจจุบันคือ เมืองซูร (Sur) เมืองทา
สําคัญของชาวฟนีเชียน สินคาที่ทําชื่อเสียงและเงินทองใหกับไทร คือ สีน้ําเงินสําหรับยอมผาที่สกัดจาก
เปลือกหอยทะเลประเภทหนึง่ และเครื่องแกว ดวยความสําคัญทางประวัติศาสตรและเพื่อรักษา
โบราณสถานใหคงอยูตอไปจึง ไดรบั คัดเลือกใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1984
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานออกเดินทางสู เมืองไซดอน (Sidon) ระยะทางประมาณ 40 เมตร ปจจุบันคือเมืองไซดาร (Saida)
เมืองทาอีกแหงของฟนีเชียน ซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับที่สามรองจากบิบลอส และ ไทร นําทานชม Sea
Castle สรางโดยนักรบครูเสด ในป ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็ก ๆ ริมทะเลเมดิเตอรเรเนียน เชื่อมกับแผนดินใหญ
ดวยการทําสะพานหิน จากนัน้ นําทานชม ขาน เอล ฟราน (Khan el Franj) บริเวณที่เคยเปนที่พักของกอง
คาราวาน (Caravanserai) มากอน เนื่องจากเมืองไซดอนเปนเมืองสุดทายบนเสนทางสายไหมกอนทีจ่ ะลง
ทะเลไปยังกรุงโรม เปนตัวอยางที่ดีของที่พกั กลางทะเลทรายความยาวกวา 5,000 ไมล บนเสนทางสายไหม
นี้ปจจุบันไดรบั การบูรณะและไดกลายเปน Sidon’s Cultural Center จากนั้นนําทานชม วิหารเอชมุน
(Temple of Phoenician God) วิหารที่สําคัญที่สุดของชาวฟนีเชียน อายุราว 2,600 ป ไดเวลาพอสมควรนํา
ทานเดินทางกลับสู กรุงเบรุต ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร หากมีเวลาพอใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก
ในตลาดพืน้ เมือง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ โรงแรมระดับ 4 ดาว +
กรุงเบรุต-ถ้ําไยตา-รูปปนพระนางฮาริสซา-บิบสอส-ตาซีดาร-กรุงเบรุต
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเขา Mount Lebanon ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร นั่งรถกระเชาไฟฟาผลิตจากประเทศ
ออสเตรีย สูยอดเขา เพื่อเดินชม ถ้ําไยตา (Jeita Cave) หนึง่ ในถ้ําที่งดงามที่สุดของโลก แตทานไมตอ งปน
ปายใหลําบากเพื่อที่จะเขาชมสิ่งมหัศจรรยนี้ เนื่องจากการจัดการที่ยอดเยี่ยมของถ้ํา ปูทางเดินเปนถนน
ซีเมนตตามขอบถ้ําไลขึ้นไปในตัวถ้ําขนาดใหญ รวมความยาวถนนประมาณ 650 เมตร บางสวนยืน่ เขาไป
ในหุบเหว นอกจากนั้นยังใชแสงสีหลากหลายเพื่อทําใหหินงอกหินยอยดูงดงามลอดตัว จากนั้นนั่งรถลาก
ลงสูดานลางของเขา เพื่อนั่งเรือทองแบนเขาชมถ้ําไยตาสวนที่อยูด านลาง เปนระยะทาง 200 เมตร เปนการ
ทองเที่ยวถ้ําทีแ่ ปลกและงดงามอีกแบบหนึง่ เปนประสบการณที่นาประทับใจ (หากระดับน้ําขึน้ สูง อาจไม
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เที่ยง

ค่ํา
วันที่สี่
เชา

เที่ยง

ค่ํา

เปดใหชมได) จากนั้นนําทานไปชม รูปปนพระนางฮาริสซา (Harissa) ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในนามของ พระ
นางแหงเลบานอน (Lady of Lebanon) หรือ (Notre Dame du Liban) ซึ่งทําดวยโลหะบรอนซ หนักประมาณ
15 ตัน ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองบิบลอส (Byblos) ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ปจจุบันคือเมือง (Jubeil) ชมเมือง
เกาซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่เกาแกที่สดุ ของโลกที่มีผูอาศัยติดตอกันมาประมาณ 7,000 ป และเปนทาเรือแหง
แรกของโลก เชื่อวาตัวกําแพงเมืองถูกสรางในยุค Bronze Age (2,800 ป กอนคริสตกาล) ดวยความสําคัญ
ดังกลาวจึงไดรับการคัดเลือกใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1984 นําชม เมืองโบราณริมฝง
ทะเลเมดิเตอรเนียน อาทิ ปอมโบราณสรางโดยนักรบครูเซด ซึ่งสรางในป ค.ศ. 1108 โดยใชหนิ จาก
โบราณสถานของโรมันและอาหรับ จากนัน้ นําทานเดินทางสู อารซ อาหรับ (Arz al-Arab) เพื่อชม ตนซีดาร
(Cedar) ตนไมประจําชาติเลบานอน ไมซีดา รถูกใชสรางศาสนสถานที่สําคัญในยุคโบราณเกือบทั้งสิ้น ทั้ง
วิหารในอียิปตหรือโบสถในเยรูซาเล็ม เปนไมเนื้อแข็งอายุหลายพันป ในปจจุบันเหลือประมาณ 400 กวาตน
ที่มีอายุระหวาง 1,200-2,000 ป ตนซีดารที่เกาแกที่สุดในปจจุบันมีความสูง 35 เมตร แผกิ่งกานกวาประมาณ
14 เมตร จากนัน้ นําทานเดินทางกลับสู กรุงเบรุต
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ โรงแรมระดับ 4 ดาว +
กรุงเบรุต-ถ้ําคซารา-หุปเขาแหงซาหเลบา อัคเบค-กรุงเบรุต
เชา/กลางวัน/เย็น
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู บริเวณถ้ําคาซารา (Caves of Kasara) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีชื่อเสียงของพวกคริสตที่ไดมา
อาศัยอยู และไดริเริ่มในเรื่องของการปลูกองุนเพื่อนํามาทําเหลา ไวนขาว และไวนแดง หรือที่เรียกวา ชาโต
คซารา (Chateau Kasara) จํานวนเหลาไวนที่ผลิตไดในปริมาณรอยละ 90 มาจากที่นี่ จากนั้นนําทานเดินทาง
ไปยัง หุบเขาซาหเล (Valley of Zahle) ซึ่งมีช่อื เสียงในเรื่องของอาหารและมีรานอาหารที่ตั้งอยูริมแมน้ํา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองบา อัลเบค (Baalbeck) ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อใหเปนศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญที่สุด
ในยุคโบราณ และยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียงสําคัญที่สุดมากที่สุดในเลบานอน และ ไดถูกขึ้นทะเบียนกับ
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1984 นําทานชม ซากโบราณสถานของพวกโรมัน ในสมัยที่
จักรพรรดิปอมเปยมีอํานาจมากที่สุดในราว 64 ปกอนคริสตกาล ไดขยายอาณาจักรโรมันออกไปอยาง
มากมาย และไดสรางสิ่งตาง ๆ ซึงมีวิหารของเทพเจาบาลชัล ที่ยังมีสภาพที่คงความสมบูรณ และรูปแบบที่
สวยงาม นอกจากนั้นยังมีวหิ ารแหงเทพเจาวีนัส ซึ่งไดรับการยกยองวางดงามที่สุดในโลก จากนัน้ นําทาน
เดินทางกลับสู กรุงเบรุต
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักคางคืน ณ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
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วันที่หา

กรุงเบรุต-พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ-กรุงอาบู ดาบี-กรุงเทพมหานคร

เชา

เชา/กลางวัน/เย็น

15.50 น.
20.55 น.
21.55 น.
วันที่หก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมตัว เมืองเกากรุงเบรุต ซึ่งกําลังบูรณะฟน ฟูใหงดงามเหมือนเดิม แวะถายภาพกับ Pigion Rocks ซึ่ง
เปนหินที่ถูกธรรมชาติกัดกรอนเปนโพรงริมทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนสัญลักษณแหงหนึ่งของกรุงเบรุต นํา
ทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) ซึ่งปดไปนานเพื่อการซอมแซม หลังเกิดสงคราม
กลางเมือง ซึ่งโบราณวัตถุไดถูกเก็บไดจากการขุดคนสมบัติทั่งทั้งประเทศเลบานอนบาสวน การจัดแสดงทํา
ไดดีระดับนานาชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู นครอาบู ดาบี โดยสายการบิน Etihad Airways โดยเทีย่ วบินที่ EY538
เดินทางถึงสนามบิน นครอาบู ดาบี ประเทศอาหรับ เอมิเรตส (แวะเปลีย่ นเครื่อง)
ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Etihad Airways โดยเที่ยวบินที่ EY402
กรุงเทพมหานคร
-/-/-

06.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

เที่ยง

**หมายเหตุ ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก และ
รายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสายการบินโดยจะยึดประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
=========================================================

พัก 3 ทาน
กําหนดการเดินทางป 2553

27 พ.ค.-1 มิ.ย. // 23-28 ก.ค. // 22-27 ต.ค.
10-15 ส.ค. (วันแม) // 12-17 พ.ย.
3 - 8 ธ.ค. (วันพอ) / / 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. (ปใหม)

ระดับที่
พัก

พัก
เดี่ยว

65,900.- 70,900.4
66,900.- 71,900.Deluxe
67,900.- 72,900.-
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พักคู

เด็ก 0-2 ป
พักกับ2
ผูใหญ
ไมเสริม
เตียง

เด็ก 3-11 ป
พักกับ2
ผูใหญ

65,000.-

14,900.-

58,900.-

66,000.-

15,900.-

59,900.-

67,000.-

16,900.-

60,900.-

( เสริม
เตียง )

เสริมเตียง
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เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศซีเรีย
- สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
- หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตรา
วีซา และตราประทับเขาประทับเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
- รูปถายตองเปนรูปถายหนาตรงเปนรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพนื้ หลังสีขาว
หรือสีฟาเทานัน้ ทางสถานฑูตไมรับพิจารณาณูปถายที่เปนรูปสติ๊กเกอร หรือรูปพิมฑจากคอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และ
รูปถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ
- หลักฐานการงานกรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของ
ผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน (ไมตองใชตัวจริง)
***** สําคัญมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษทั เปนสําคัญ *****
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สงั กัด มีขอความระบุตําแหนง เงินเดือน
รายไดวันเริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ไดรบั อนุมัติใหลาหยุดงาน เปนภาษาอังกฤษเทานั้น และจะตองประทับตราบริษัทรับรอง
เปนสําคัญ กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู พรอมตรา
ประทับของทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทานั้น) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
ในกรณีแตงงานแลว ตองแสดงสําเนาทะเบียนสมรส
- หลักฐานการเงินใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง สําเนาบัญชี เงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
******************************************************************************************
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