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01. ¾Ø¸·Õè 6 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

07.30 น.
09.30 น.
13.15 น.
15.10 น.
17.40 น.

¡ÃØ§à·¾Ï – ´Ùäº – àºÃØµ

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเอมิเรสต (Row T) เจาหนาที่ชัยทัวรคอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 375 (6.45 ชม. / Breakfast)
ถึง สนามบินดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางตอโดยเที่ยวบิน EK 953 (4.30 ชม. / Lunch)
ถึง สนามบินเมืองเบรุต (Beirut) ประเทศเลบานอน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

อาหารค่ําที่โรงแรม
ที่พัก MOVENPICK HOTEL & RESORT (5*) - Sea View Room หรือเทียบเทา (พัก 6 คืน)

02. ¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 7 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

º ÃØ µ – º Ò Å à º ¤ –

áÍ¹¨ÒÃ

อาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสู เมืองบาลเบค (Baalbek) (89 กม. / 2 ชม.) ซึ่งเปนที่ตั้งของหมูวิหารที่ยิ่งใหญที่สุดของเลบานอนและไดรับคัดเลือกให
เปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในปค.ศ. 1984 ประกอบไปดวย วิหารแหงจูปเตอร (Temples of Jupiter) เปนวิหารที่สรางขึ้น
ถวายเทพเจาจูปเตอร หรือ ราชาแหงทวยเทพ มีความยาว 274 เมตร มีเสาสูง 22 เมตร ลอมรอบถึง 54 ตน แตปจจุบันเหลืองเพียง 6
ตน เนื่องจากเหตุแผนดินไหว และบางตนถูกนําไปใชงานที่อื่น เชน เสา 8 ตนที่โบสถเซนตโซเฟยในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี วิหาร
บาคคัสและวีนัส (Temples of Bacchus & Venus) ที่สรางขึ้นถวายเทพเจาแหงเหลาไวนบาคคัส และเทพีแหงความรักและความ
งามวีนัส ตัววิหารนี้ไดรับการยกยองวาเปนผลงานในแบบคอรินเธียนที่งดงามที่สุ ดในโลก จากนั้นนําทานสู ไรไวนคาซารา
(Chateau Ksara) (39 กม. / 1 ชม.) ใหทานไดทดลองชิมผลิตภัณฑไวนของเลบานอน
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู เมืองแอนจาร (Aanjar) (15 กม. / 30 นาที) เมืองเล็กๆที่รุงเรืองในชวงปค.ศ. 705 ซึ่งตรงกับยุคมุสลิมของราชวงศอูเม
ยาด (Umayyad) เขาปกครองในสมัยของคาลิป อัลวาลิดที่ 1 (Calip al – Walid I) นําชมพระราชวังโบราณ โรงอาบน้ําโรมัน และ
ซากปรักหักพังที่เชื่อวาเปนศูนยกลางการคามากกวา 600 ที่ เปนหลักฐานบงชี้วาเมืองแอนจารตั้งอยูบนเสนทางการคาตั้งแตสมัย
โบราณ สมควรแกเวลา เดินทางกลับเมืองเบรุต
อาหารค่ําที่ภัตตาคาร

àÅºÒ¹Í¹ | 3

03. ÈØ¡Ã·Õè 8 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

ä¨µÒ – ºÔºÅÍÊ

อาหารเชาที่โรงแรม
นําทานสู เมืองไจตา (Jeita) (23 กม. / 30 นาที) และนั่งกระเชาไฟฟาขึ้นไปเที่ยวชม ถ้ําไจตา (Jeita Grotto) ซึ่งเปนหนึ่งในถ้ําที่ใหญ
และสวยงามที่สุดในโลก ตัวถ้ําแบงเปน 2 สวน คืออุโมงคดานบนที่มีการปูทางเดินใหไดเดินชมและถ้ําดานลางที่มีธารน้ําใตดินที่ตอง
เที่ยวชมโดยการนั่งเรือ ถ้ํานี้มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร และมีหินยอยขนาดใหญเปนอันดับตนๆของโลก ซึ่งมีความยาว 8.2
เมตรจากเพดานถ้ํา
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เดินทางสู เมืองบิบลอส (Byblos) (24 กม. / 30 นาที) หนึ่งในเมืองที่ไดชื่อวาเกาแกที่สุดในโลกและมีผูอยูอาศัยติดตอกันมานานถึง
5,000 ป เชื่อวาตัวกําแพงเมืองถูกสรางในยุค Bronze Age หรือ 2,800 ปกอนคริสตกาลโดยชาวฟนิเซียน นําชม ปอมโบราณ (The
Citadel) ที่สรางโดยนักรบครูเสดในปค.ศ. 1108 โดยใชหินจากโบราณสถานของโรมันและอาหรับ และยังมีสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรอื่นๆ อาทิ โบสถเซนทจอหน (St.John Church) และเขตทาเรือเกา (Old Port) จากนั้นเดินทางกลับเมืองเบรุต
อาหารค่ําทีภ่ ัตตาคาร

04. àÊÒÃ·Õè 9 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

àºà·´´Õ¹ – ä«´Í¹ – ä·Ã

อาหารเชาที่โรงแรม
นําทานชม พระราชวังเบเทดดีน (Beiteddine Palace) ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสถาปตยกรรมในชวงตนศตวรรษที่ 19 ของ
เลบานอน ถูกสรางขึ้นโดยเจาชายอาหรับนามวา Emir Bashir Chehab II ในชวงระหวางปค.ศ. 1788 – 1818 ไวเปนที่ประทับของ
พระองค จากนั้นเดินทางสู เมืองไซดอน (Sidon) (39 กม. / 1 ชม.) เมืองทาที่มีความสําคัญเปนอันดับ 3 รองจากเมืองบิบลอสและ
ไทร นําชมดานนอกของ ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle) ที่สรางขึ้นโดยนักรบครูเสดในปค.ศ. 1228 ตั้งอยูบนเกาะเล็กๆริมทะเล
เมดิเตอรเรเนียนและมีสะพานหินเปนทางเชื่อมกับแผนดินใหญ จุดประสงคเพื่อใชเปนปอมปราการปองกันเมือง
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นําทานสู เมืองไทร (Tyre) (37 กม. / 1 ชม.) เมืองที่เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราว 2,750 ปกอนคริสตกาล ในอดีตเคย
ถูกอเล็กซานเดอรมหาราชบุกเขายึดครอง กลายเปนเมืองศูนยกลางการคามานานหลายศตวรรษ และเปนศูนยกลางวัฒนธรรมของ
ชาวฟนิเซีย หลักจากนั้นยังคงถูกชนชาติตางๆเขามายึดครองเรื่อยมา ปจจุบันเมืองไทรเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของเลบานอน

àÅºÒ¹Í¹ | 4

เนื่องจากมีโบราณสถานและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรมากมาย โดยเฉพาะ โรมัน ฮิปโปโดรม (Roman Hippodrome)
สนามกีฬาโรมันที่ติดอยูในรายชื่อมรดกโลกขององคการยูเนสโกในปค.ศ.1984 จากนั้นนําทานกลับเมืองเบรุต
อาหารค่ําทีภ่ ัตตาคาร

05. ÍÒ·ÔµÂ·Õè 10 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

ºÔªÒÃÃÕ – »Ò«Õ´ÒÃ – ËØºà¢Ò¤Ò´ÔªÒ

อาหารเชาที่โรงแรม
นําทานสู เมืองบิชารรี (Bsharri) (108 กม. / 2 ชม.) อันเปนบานเกิดของคาริล ยิบราน (Khalil Gibran) นักกวี, นักเขียนและศิลปน
ชาวเลบานอน มีผลงานที่เปนที่รูจักกันดีคือ ปรัชญาชีวิต (The Prophet) ซึ่งเปนตัวอยางของงานเขียนแนวสรางแรงบันดาลใจ
(Inspirational Fiction) เขาเปนกวีที่มีผลงานขายดีตลอดกาลเปนอันดับ 3 รองจากเชกสเปยรและเลาจื๊อ นําชม พิพิธภัณฑยิบราน
(Gibran Museum) โดยภายหลังจากที่คาริลไดยายถิ่นฐานไปอยูทนี่ ครนิวยอรก สหรัฐอเมริกาและใชชีวิตอยูที่นั่นจนสิ้นชีวิตลง ทาง
ครอบครัวไดมีการนํารางของเขากลับมาฝงยังบานเกิดตามความประสงคสุดทายและจัดตั้งพิพิธภัณฑแหงนี้ขึ้นเพื่อแสดงชีวประวัติ
รวมถึงผลงานภาพเขียน ขาวของเครื่องใชตางๆของคาริลในสตูดิโอที่นิวยอรก
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ผานชม ปาตนซีดาร (Cedars Forest) ถือเปนไมที่มคี ุณคาสูงในยุคโบราณ โดยใชเปนวัสดุกอสรางศาสนสถานที่ยิ่งใหญหลายแหง
อีกทั้งยังเปนตนไมประจําชาติของเลบานอน ชม โบสถเซนทอันโตนิโอ (St.Antonio) ตั้งอยูบริเวณหุบเขาคาดิชา (Kadisha
Valley) ซึ่งบางครั้งเรียกวา หุบเขาศักดิ์สิทธิว์ าดีคาดิชา โดยโบสถและอารามตางๆในบริเวณนีส้ รางดวยการตัดและแกะสลักขึ้นจาก
หินในหุบเขานี้ซึ่งลวนมีอายุมากกวา3ลานปกอนคริสตกาล จากนั้นเดินทางกลับเมืองเบรุต
อาหารค่ําทีภ่ ัตตาคาร

àÅºÒ¹Í¹ | 5

06. ¨Ñ¹·Ã·Õè 11 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

ºÒµÃÙ¹ – ¹éíÒµ¡ºÒµÒÃÒ ¡ÍÃ¨

อาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสู เมืองบาตรูน (Batroun) (53 กม. / 1 ชม.) เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดของเลบานอน เที่ยวชมตัวเมืองและบรรยากาศ
ของเมืองทาชายทะเลแหงนี้ และเปนแหลงรวมของโบสถคริสตนิกายโรมันคาทอลิกและออโธดอกซ
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นําทานชม น้ําตกบาตารา กอรจ (Baatara Gorge Waterfall) (70 กม. / 2 ชม.) สถานที่ทองเที่ยวสุดมหัศจรรยมีชื่อเสียงติดอันดับ
ตนๆในเอเชีย อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 1,150 เมตร ถูกคนพบอยางเปนทางการในปค.ศ. 1952 โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ Henri
Coiffait ที่มาศึกษาระบบชีวภาพของถ้ํา จุดเดนของน้ําตกแหงนี้คือ น้ําที่ไหลลงรูไปสูหลุมดานลาง ซึ่งมองจากดานนอกจะเห็นชัดเจน
วาน้ําตกมีลักษณะเปนชองสามชั้น เพราะมีสะพานหินธรรมชาติทั้งสามบังอยูนั่นเอง จากนั้นเดินทางกลับเมืองเบรุต
อาหารค่ําทีภ่ ัตตาคาร

07. ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 12 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

àºÃØµ – ´Ùäº

อาหารเชาที่โรงแรม
นําทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติแหงเบรุต (Beirut National Museum) ที่เปดใหเขาชมอยางเปนทางการในปค.ศ. 1942
ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณกวา 100,000 ชิ้น ในจํานวนนี้มีอยูประมาณ 1,300 ชิ้น ที่มีอายุราวๆ 1 ลานปกอนคริสตกาล
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เที่ยวชม เมืองเบรุต เมืองหลวงและศูนยกลางบริหารวัฒนธรรมของเลบานอน เดินเลนบริเวณยานคอรนิช (Corniche) ที่สองขาง
ทางเต็มไปดวยภัตตาคารและรานกาแฟ แวะถายรูปกับ หินรูปนกพิราบ (Pigeon’s Rock) หินที่ถูกลมและน้ําทะเลกัดกรอน
กลายเปนโพรงริมทะเลเมดิเตอรเรเนียน ถือเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของเมืองเบรุต จากนั้นชมความสวยงามบริเวณดานนอกของ
Mohammad Al – Amin Mosque มัสยิดที่สรางใหคลายสุเหราสีน้ําเงินที่กรุงอิสตันบูล โดยมีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตร.ม. มีโดมสี
น้ําเงินสูง 48 เมตร และหอคอยสูง 65 เมตร สมควรแกเวลา นําทานสูสนามบิน
19.25 น.

ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 954 (3.50 ชม. / Dinner)

àÅºÒ¹Í¹ | 6

08. ¾Ø¸·Õè 13 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2562

01.15 น.
03.30 น.
12.35 น.

ถึงสนามบินเมืองดูไบ พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางตอโดยเที่ยวบิน EK 376 (6.05 ชม. / Breakfast)
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางตามเหตุการณและความเหมาะสม
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119,000.- บาท
15,000.- บาท
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ตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจรโดยสายการบินเอมิเรสต
ที่พักตามรายการ (พักหองละ 2 ทาน)
อาหารจัดเลี้ยงตามระบุในรายการ
รถบัสปรับอากาศในการเดินทาง พรอมคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ในรายการ
คาวีซา คาภาษีสนามบิน และคาขนสัมภาระทานละ 1 ชิ้น (น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม)
คาทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลทานละ 500,000 บาท
- ผูเดินทางอายุต่ํากวา 15 ป หรือ อายุ 75-85 ป ความคุมครองคงเหลือ 50%
8. มัคคุเทศกจากชัยทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง
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1. คาหนังสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
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ชําระมัดจําทานละ 30,000 บาท พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใชงานเหลืออยางนอย 6 เดือน) เมื่อจอง
ชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 15 วัน กรณีที่ไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง
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1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใชงานเหลือไมต่ํากวา 6 เดือน
2. รูปถายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
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E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร – ศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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