
 เลบานอน 8 วนั 6 คืน    

     

                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

เดนิทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2563 



 
   - บินสายการบิน EK ระดบั 5 ดาว ออกเชา้ ถงึ เย็น            

                  ไดน้อนพกัผ่อนก่อนเทีย่ว 1 คืน ไม่เหน่ือย !! 

          - พกัโรงแรม 4-5 ดาว ย่านถนนสายชอ้ปป้ิง+ อาหารดี !! 

- พเิศษ !! รับประทานอาหารจีน + อาหารอิตาเลีย่น + อาหารพื้ นเมอืง           

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

22 – 29 มีนาคม 2563 79,900.- 
12 – 19 เมษายน 2563 85,900.- 
1 – 8 พฤษภาคม 2563 82,900.- 

พิเศษ!! เฉพาะช่วงสงกรานต ์12 – 19 เมษายน 2563 
รว่มทรปิกบัคุณกาญจนา  หงสท์อง กูรูดา้นการท่องเที่ยว !! 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ ดูไบ BKK - DXB EK 375 09.30 - 13.15 
วนัที่ 1 ดูไบ เบรุต DXB - BEY EK 953 15.10 – 17.40 

วนัที่ 7 เบรุต ดูไบ BEY - DXB EK 954 19.25 – 01.15 (+1) 
วนัที่ 8 ดูไบ กรุงเทพฯ DXB - BKK EK 384 02.50 - 12.15  

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – ดไูบ – เบรุต 

07.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T
เคาน์เตอรส์ายการบิน เอมเิรตส ์ แอรไ์ลน์ (EK) ประตูทางเขา้ที่ 9 โดยมเีจา้หน้าที่

ของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยเที่ยวบิน EK 375  (รบัประทาน

อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
 

13.00 น. เดินทางถึง  สนามบินเมอืง ดูไบ  รอเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน อิสระใหท้่านพกัผ่อน

และ ช๊อปป้ิงสินคา้ใน Duty Free ตามอธัยาศยั  
รอเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงเบรุต ประเทศเลบานอน  โดยเที่ยวบินที่ EK 953 (รบัประทาน

อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
 

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมอืงเบรุต ประเทศเลบานอน นําท่านผ่านพิธีตรวจเอกสารคน

เขา้เมอืงและศุลกากร 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ที่ภตัตาคารในโรงแรม  



พกัที่ LE COMMODORE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 
วนัที่ 2 เบรุต – ไจตา้ – ฮาริสสา – บิบลอส   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  
 นําท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาติแหง่กรุงเบรุต (Beirut National Museum) 

เรื่องราวของพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติเริ่มในปี ค .ศ. 1919 โดยการรวบรวม

ศิลปะวตัถุโบราณของ Raymond Weill, เจา้หน้าที่ฝรัง่เศสประจาํการในเลบานอน 

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ถือเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑส์าํคญัที่สุดของประเทศเลบานอน 

 

 จากน้ัน นําท่านเดินทาง ไปยงั เมืองไจตา้ (Jeita) ซึ่งอยู่นอกเขตเมอืงเบรุต ไปทาง

ทิศเหนือ 18 กม. เพื่อเที่ยวชม ถ ้าไจตา้ (Jeita Grotto) โดยการขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้า 

ภายในถํ้ามกีารปูทางเดินซีเมนตเ์ดินชมได ้บางส่วนยื่นเขา้ไปในเหวลึก ตวัถํ้าขนาด

ใหญ่ถูกคน้พบในปี ค.ศ. 1836 โดยมชิชนันารีชาวอเมริกนั ตวัถํ้าแบ่งเป็น 2 ส่วนที่มี

ส่วนเชื่อมถึงกนั แบ่งเป็นถํ้าดา้นบนและดา้นล่าง ซึ่งตอ้งนัง่เรือเขา้ชม ตวัถํ้ามคีวาม

ยาวประมาณ 9 กม. ภายในมน้ํีาสะอาด ซึ่งกลายเป็นแหล่งน้ําด่ืมของชาวเลบานอน 

ไดช้ื่อวา่เป็นหน่ึงในถํ้าที่สวยที่สุดในโลก  

 

 จากน้ัน นําท่านไปถ่ายรูปกบั อนุสาวรียพ์ระแม่มารี  ขนาดใหญ่ ทาํจากสาํริดทาสี

ขาว ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา (Harissa) มชีื่อวา่ “สุภาพสตรีแห่งเลบานอน ” (Lady 
of Lebanon) สรา้งเมือ่ตน้คริสต์ ศตวรรษที่ 20 โดยประเทศฝรัง่เศส สูง 8.5 เมตร 

หนักกวา่ 13 ตนั พรอ้มทั้งชมววิอ่าวโจนิส 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร อิตาเล่ียน                                   
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิบลอส (Byblos)  ชมเมอืงเก่า ซึ่งไดช้ื่อวา่เป็นเมอืงเก่าแก่

ที่สุดของโลกที่มผูีอ้ยู่อาศยัติดต่อกนัมาประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรก

ของโลก เชื่อวา่ตวักาํแพงเมอืงถูกสรา้งในยุค Bronze Age (2,800 ปีก่อนคริสตกาล ) 
โดยชาวฟินิเชียน ซึ่งเป็นพ่อคา้ระดบัชาติกลุ่มแรกๆของโลก ดว้ยความสาํคญัดงักล่าว 

จงึไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 

 

 นําท่านชม เมืองโบราณริมฝัง่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน  อาทิ ป้อมโบราณ  สรา้งโดย

นักรบครูเสด ซึ่งสรา้งในปี ค .ศ. 1108 โดยใชห้ินจากโบราณสถานของโรมนัและ

อาหรบั ตวัเมอืงถูกบูรณะเมือ่ 50 ปีที่แลว้ จากตวัป้อม เราสามารถชมซากเมอืงเก่า

อายุหลายพนัปี 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคารในโรงแรม  
พกัที่ ALEPH BOUTIQUE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า บิบลอส 

วนัที่ 3 บิบลอส - ป่าซีดาร ์– บซารร์ิ – หบุเขาคาดิซา – ตริโปลี – บิบลอส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  
 นําท่านเดินทางตามทางหลวงที่เลียบชายฝัง่ทะเล ผ่าน เมืองเชคกา้ (Chekka)  

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความงามของภูมทิศัน์ภูเขาที่สวยที่สุดในเลบานอน ชม หุบ

เขาคาดิซา (Kadisha Valley) ซึ่งบางครั้งเรียกวา่ “หุบเขาศกัด์ิสิทธ์ิ วาดีคาดิซา ” 
เป็นหน่ึงในชุมชนทางศาสนา ยุคคริสตศ์าสนาตอนตน้ที่สาํคญัที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

อารามในคริสตศ์าสนาหลายแห่งมอีายุเก่าแก่มาก ตั้งอยู่บนภูมทิศัน์ อนัขรุขระของ

ขุนเขาอย่างน่าทึ่ง 

 

 ผ่านชม ป่าตน้ซีดาร์  ตน้ซีดารม์คุีณค่าสูงยิ่งในยุคโบราณ โดยเป็นวสัดุก่อสรา้ง  

ศาสนสถาน ที่ยิ่งใหญ่หลายแห่ง ในบริเวณป่าแห่งน้ี ตน้ซีดารบ์างตน้มอีายุกวา่ 

1,000 ปี อีกทั้งยงัถือเป็นตน้ไมป้ระจาํ ชาติของเลบานอน และตน้ซีดารย์งัปรากฎ

 



เป็นสญัลักษณ์ตรงกลางธงชาติเลบานอนอีกดว้ย และ ไดร้บัการคุม้ครองยกย่องเป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1998 

 จากน้ัน นําท่านชม พิพิธภณัฑ ์คาริล ยิบราน (Gibran Khalil Gibran Museum) 
นักกวชีื่อดงัของโลก มบีา้นเกิดอยู่ที่เมอืงบซารร์ิ ก่อนยา้ยถ่ินฐานไปอยู่ในอเมริกา คา

ริล ยิบราน สามารถแต่งบทกวไีดท้ั้งภาษาอาหรบัและภาษาองักฤษ แมเ้ขาจะใชช้ีวติ

อยู่ต่างบา้นต่างถ่ิน แต่ก็ไมเ่คยลืมความรกัในชาติพนัธุข์องเขา เขาส้ินชีวติลง ณ นคร

นิวยอรก์ และไดนํ้าร่างของเขากลับมายงับา้นเกิด ทีเ่มอืงบซารร์ิ ซึ่งภายหลังไดจ้ดัตั้ง

เป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อแสดงชีวประวติั คาริล ยิบราน ถือเป็นบุคคลสาํคญัของชาว

เลบานอนเป็นอย่างมาก  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางไป เมืองตริโปลี (Tripoli) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเบรุต 85 กม. 

และเป็นท่าเรือทางทิศตะวนัออกสุดของประเทศเลบานอน 
 

 นําท่านชม ป้อมปราการ เรมอนด ์เดอ เซนต ์กิลล ์ (Citadel of Raymond de 
Saint Gilles) ซึ่งเป็นป้อมปราการบนยอดเขาของเมอืงตริโปลี สรา้งโดย ท่านเคานท ์

เรมอนด ์เดอ เซนต ์กิลล์ ผูว้า่การของเมอืงตริโปลี ในปี ค.ศ. 1103 

 

 จากน้ัน นําท่านไปชม  ตลาดเก่า  (Souk) ในเมอืงตริโปลี ซึ่งมบีรรยากาศเหมอืน

ยอ้นกลับไปในศตวรรษที่ 14 ทั้งอาคารบา้นเรือน เสาอาคารสไตล์คอรินเธียน พ้ืนที่

ปูดว้ยอิฐ ซึ่งมเีสน่หไ์มเ่หมอืนที่ใด  

 

 ชม มสัยิดเก่า ที่สาํคญัแห่งเมอืงตริโปลี อาทิ มสัยิดไทนอล (Taynal Mosque) ซึ่ง

สรา้งจากหินทรายในสมยัออตโตมนั ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมมั ลุค (Mamluk) ในปี 

1336 

 

 จากน้ัน นําท่านกลับเมอืงบิบลอส  
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัที ่ ALEPH BOUTIQUE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า บิบลอส 
วนัที่ 4 เบรุต – น ้าตกบาตารา่ จอรจ์ – เบรุต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่ น ้าตกบาตารา่ จอรจ์ (Baatara Gorge Waterfall) อยู่ไกลจาก

เมอืงหลวงเบรุตประมาณ 2 ชัว่โมง ซึ่ง เป็นหน่ึงในน้ําตกที่สวยที่สุดในโลก และเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวสุดมหศัจรรย ์มชีื่อเสียง ติดอนัดบัตน้ๆในเอเชีย ธรรมชาติได้

สรา้งสรรคน้ํ์าตกแห่งน้ีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร ์ผ่านเวลายาวนาน จนกลายเป็นน้ําตก

ที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตวั อยู่สูงเหนือระดบัระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,150 เมตร 

น้ําตกบาตาร่า จอรจ์ อยู่ใกลก้บัหมูบ่า้นบาล่า ตั้งอยู่ในเสน้ทางหุบเขาเลบานอน 

น้ําตกแห่งน้ีถูกคน้พบอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1952 โดยชาวฝรัง่เศสที่มาสาํรวจ

เส่นทางถํ้าในบริเวณน้ัน  และน้ําตกบาตาร่า  จอรจ์ ยงัเป็นที่รูจ้กัในอีกชื่อหน่ึง คือ 

“สะพานสามเหว ” ที่มาของชื่อมาจากสะพานที่เกิดขึ้ นมาจากธรรมชาติ แขวนอยู่

เหนือถํ้าในแต่ละชั้น ซึ่งมลีักษณะเป็นหินปูนตั้งแต่ยุคไดโนเสาร ์น้ําตกบาตาร่า จอรจ์ 

มจุีดเด่นตรงที่ปรากฎการณ์น้ําตก ที่ไหลลงรูไปสู่หลุมดา้นล่าง ซึ่งมองจากดา้นนอก

จะเห็นชดัเจนวา่ น้ําตกมลีักษณะเป็นช่องสามชั้น เพราะมสีะพานธรรมชาติ ทั้งสาม

ขั้นอยู่นัน่เอง โดยน้ําตกไหลลงสู่พ้ืนในความสูงประมาณ 255 เมตร (หมายเหตุ ...

น้ําตกไมม่น้ํีาในช่วงหน้าหนาว) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลับ กรุงเบรุต  



คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคารในโรงแรม   

พกัที ่ LE COMMODORE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 
วนัที่ 5 เบรุต – บาลเบ็ค – คซารา – เบรุต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 นําท่านเดินทางขา้มเขาเลบานอน เพื่อเดินทางสู่ เมืองบาลเบ็ค (Baalbek) ซึ่งม ี

ศาสนสถานของโรมนั  ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน วหิารประกอบดว้ย 

วหิารแรกที่สรา้งขึ้ นเพื่อถวายแด่เทพเจา้ Jupiter บิดาแห่งเทพเจา้ทั้งปวง เป็นวหิาร

ขนาดใหญ่มหึมา มคีวามยาว 274 เมตร มเีสาขนาดความสูง 22 เมตร (สูงที่สุดใน

โลก) ลอ้มรอบ 54 ตน้ (ปัจจุบนัเหลือเพียง 6 ตน้ ปัญหาจากแผ่นดินไหว และถูก

นําไปใชง้านที่อื่น อาทิ โบสถเ์ซนตโ์ซเฟียที่อิสตนับูล 8 ตน้) และวหิารอีกแห่งที่มี

ขนาดเล็กกวา่ (แต่ยงัใหญ่กวา่วหิาร Panthenon ที่เอเธนส์ ) สรา้งถวายแก่เทพเจา้ 

Bacchus (เทพเจา้แห่งเหลา้ไวน์ ) และ Venus วหิารแห่งน้ีไดร้บัการยกย่องวา่เป็น

ผลงานในแบบคอรินเธียนที่งดงามที่สุดในโลก คาดวา่สรา้งในระหวา่งปี ค.ศ. 193 – 

217 โดยจูเลียส ซีซ่าร ์เซพติมอิุส และ คาราคาลา ความยิ่งใหญ่จะเห็นไดจ้าก ซาก

หินแกรนิตที่นํามาจากอียิปต ์เป็นหินตดัที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาว 27.5 เมตร 

กวา้ง 4.2 เมตร ลึก 4.2 เมตร น้ําหนักกวา่ 1,000 ตนั ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

 นําท่านชม ถ ้าธรรมชาติ  แหล่งผลิตไวน์ที่คซารา ซึ่งอยู่ใน หบุเขาเบคกา  ในยุคท่ี

ชาวฟินิเซียนล่องเรือทาํการคา้กบัเลบานอน ก็ไดนํ้าไวน์ของเลบานอนออกขายใหก้บั

ชาวอิตาลี และสเปน บริเวณหุบเขาเบคกา เป็นแหล่งที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ของดิน

และน้ํา จงึทาํใหม้กีารปลูกองุ่นหลากสายพนัธุ ์ที่เหมาะแก่การทาํไวน์ชั้นเลิศ 

 

 ผ่านชม เมืองแอนจาร ์(Aanjar) เมอืงขนาดเล็กที่รุ่งเรืองในยุคมุสลิม ราชวงศอ์ูมเม

ยารด์ เขา้ปกครองในสมยัของกาหลิบวาลิดที่ 1 ช่วง ค.ศ. 705 ชมพระราชวงัโบราณ 

โรงอาบน้ํา รา้นคา้ต่างๆ  ที่มมีากกวา่ 600 รา้นคา้ ที่แสดงใหเ้ห็นวา่ เมอืงแอนจาร์

แห่งน้ีเป็นเมอืงที่ตั้งอยู่บนเสน้ทางการคา้ในสมยัโบราณเช่นกนั 

 

 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลับ กรุงเบรุต  

 รบัประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัที่ LE COMMODORE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 

วนัที่ 6 เบรุต – ไทร ์– ไซดอน – ไบเทดดีน – เบรุต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไทร ์ (Tyre)  เมอืงท่าสาํคญัของชาวฟีนี เซียน เริ่มมกีาร

ตั้งรกรากของประชากรเมือ่ราว 2,750 ปีก่อนคริสตกาล เมอืงไทร ์นักประวติัศาสตร์

ชาวกรีกที่มชีื่อวา่ เฮโรโดตสั (Herodotus) ซึ่งไดร้บัสมญานามวา่ “บิดาแห่ง

ประวติัศาสตร์ ” เป็นผูบ้นัทึกเอาไวว้า่ เมอืงไทรก์่อตั้งขึ้ นเมือ่ราว 2,750 ปีก่อน

คริสตกาล ในอดี ตเมอืงน้ีเคยถูกอเล็กซานเดอรม์หาราช (กรีก ) บุกเขา้ยึดครอง 

ต่อมาไดร้บัเอกราชและกลายเป็นจงัหวดัหน่ึงของโรมนั ปัจจุบนั เมอืงไทรเ์ป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สาํคญัของประเทศ เน่ืองจากมโีบราณสถานและสถานที่สาํคญัทาง

ประวติัศาสตรม์ากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรมนัฮิปโปโดรม ” ที่ไดร้บัการจด

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 

 

 จากน้ัน ออกเดินทางสู่ เมืองไซดอน (Sidon) เมอืงท่าอีกแห่งของฟีนีเซียน ซึ่งมี

ความสาํคญัเป็นอนัดบัที่ 3 รองจากบิบลอส และ ไทร ์

 



 นําท่านชม ดา้นนอก ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle) สรา้งโดยนักรบครูเสด ใน

ปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เชื่อมกบัแผ่นดินใหญ่ ดว้ย

การทาํสะพานหิน จุดประสงคเ์พื่อเป็นป้อมปราการป้องกนัเมอืง บนป้อมแห่งน้ีเคยมี

หอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมมัลุค ทาํลายเมือ่ยึดเมอืงไทรไ์ด ้เพื่อมใิหพ้วกครูเสด

กลับมาใชง้านไดอ้ีก 

 

 นําท่ านชม ข่าน เอล ฟราน (Khan al-Franj) บริเวณที่เคยเป็นที่พกัของกอง

คาราวานมาก่อน เน่ืองจาก เมอืงไซดอนเป็นเมอืงสุดทา้ยบนเสน้ทางสายไหมก่อนที่

จะลงทะเลไปยงักรุงโรม เป็นตวัอย่างที่ดีของที่พกักลางทะเลทราย ความยาวกวา่ 

5,000 ไมล์ บนเสน้ทางสายไหม ปัจจุบนัไดร้บัการบูรณะและไดก้ลายเป็นศูนยก์ลาง

วฒันธรรมไซดอน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ที่ภตัตาคาร  

 นําท่านชม พระราชวงัไบเทดดีน (Beited-Dine) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นโดยเจา้ชายอาหรบั 

นามวา่ Bashir Shihab II ในช่วงระหวา่งปี ค. ศ. 1788 – 1818 เป็นที่ประทบัของ

เจา้ชายอาหรบัจนกระทัง่ปี ค .ศ. 1840 หลังจากน้ันอาคารถูกใชโ้ดยเจา้หน้าที่ชาว

เติรก์ เป็นที่พกัของรฐับาล ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรัง่เศสใชใ้นการ

ปกครองทอ้งถ่ิน มกีารบูรณะพระราชวงัของเก่า หลังจากที่ไดป้ระกาศใหเ้ป็น

อนุสาวรียท์างประวั ติศาสตร ์ต่อมาในปี ค .ศ. 1943 หลังจากที่ไดร้บัอิสรภาพ 

พระราชวงัไบเทดดีนไดก้ลายเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของประธานาธิบดี 

สถาปัตยกรรมของพระราชวงัไบเทดดีน จดัไดว้า่เป็นตวัอย่างที่ดีที่สุดของงาน

สถาปัตยกรรมในช่วงตน้ศตวรรษที่ 19 ของเลบานอน 

 

 จากน้ัน นําท่านชม หมู่บา้นวฒันธรรม เดอร ์เอล คามาร ์ (Deir El Qamar) อดีต

เมอืงหลวงของประเทศเลบานอน ในช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มผูีป้กครองเลบานอน นาม

วา่ เอมรี ์ฟาคหเ์รดดีน ที่ 2 เขา้มามอีาํนาจในช่วงปี ค.ศ. 1590 หมูบ่า้นประกอบไป

ดว้ยมสัยิด และ พระราชวงัประวติัศาสตร ์และอาคารบริหารราช การ ศตวรรษที่ 17 

มโีบสถเ์ป็นศูนยร์วมการทาํกิจกรรมของหมูบ่า้น จงึกลายเป็นศูนยก์ลางของประเพณี

และวรรณกรรมแห่งเลบานอน และยงัเป็นหมูบ่า้นแรกในเลบานอนที่จะมกีารจดัการ

ในระบบเขตเทศบาล เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1864 และเป็นบา้นเกิดของบุคคลที่มชีื่อเสียง 

เช่น นักเขียนและนักการเมอืง 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัที่ LE COMMODORE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว หรือเทียบเท่า เบรุต 

วนัที่ 7 เบรุต - ดไูบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 นําท่านสู่ย่านใจกลาง เมืองเบรุต (Beirut) ซึ่งกาํลังบูรณะฟ้ืนฟูใหง้ดงามเหมอืนเดิม 

เมอืงเบรุต มปีระวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 5,000 ปี โดยการคน้พบหลักฐานทาง

โบราณคดี ปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเซียน อารยธรรมเฮเลนิสติก , เปอรเ์ซีย , 

โรมนั, อาหรบั และออตโตมนั (ทั้งยงัถูกกล่าวถึงเป็นลายลักษณ์อกัษรในจดหมายที่

ส่งถึงกษัตริยฟ์าโรหแ์ห่งอียิปต ์ในสมยัศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาลอีกดว้ย ) หลัง

ส้ินสุดสงครามกลางกรุงเบรุต ไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทนัสมยัและมชีีวติชีวา 

จงึไดร้บัการจดัอนัดบัจากหนังสือพิมพนิ์วยอรค์ ไทม ์วา่เป็นสุดยอดสถานที่ท่ีควรไป

เยือนในปี 2009 ปัจจุบนัเป็นทั้งเมื องหลวง ศูนยก์ลางการบริหารวฒันธรรม และ

เศรษฐกิจ ของประเทศเลบานอน 

 

 
นําท่านสู่ ยา่นคอรนิ์ช เดินชมสองขา้งทาง ซี่งเต็มไปดว้ยภตัตาคารและรา้นกาแฟ 

แวะถ่ายรูปกบั หินรูปนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินที่ถูกธรรมชาติกดักร่อน
 



 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั *** 
 

เป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ซึ่งเป็นสญัลักษณ์อย่างหน่ึงของเบรุต 

 ชมย่านบริเวณริมชายฝัง่ทะเล สถานที่พกัผ่อนเดินเล่นของชาวเบรุต   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  

 

นําท่านเดินชมเมอืงใหมเ่บรุต  ที่มกีารสรา้งเพื่อการธุรกิจพาณิชย ์เช่น ธนาคาร 

บริษัทฯ หา้งรา้น แบรนดเ์นมต่างๆ  นําท่าน  ถ่ายรูปดา้นนอก  สุเหรา่ Mohammad 
Al-Amin Mosque ซึ่งเป็นมสัยิดที่สรา้งใหค้ลา้ยสุเหร่าสีน้ําเงิน ที่อิสตนับูล ประเทศ

ตุรกี มสีถาปัตยกรรมแบบอนุสาวรียข์องออตโตมาน มพ้ืีนที่ประมาณ 11,000 

ตารางเมตร มโีดมสีน้ําเงิน สูง 48 เมตร และ หอคอยสูง 65 เมตร มสัยิดแห่งน้ี

กลายเป็นจุดเด่นของเมอืงเบรุต  

 

 อิสระใหท้่านช๊อปป้ิงที่ ตลาด (Beirut Souk) ในกรุงเบรุต  
 จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่สนามบินเบรุต เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

19.40 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 954 (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบน

เครื่องบิน) 

 

วนัที่ 8 ดไูบ – กรุงเทพฯ 
00.35 น. เดินทางถึง  สนามบินเมอืง ดูไบ  รอเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน อิสระใหท้่านพกัผ่อน

และ ช๊อปป้ิงสินคา้ใน Duty Free ตามอธัยาศยั 

รอเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน 

02.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 384 (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบน

เครื่องบิน) 

 

12.30 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูม/ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารน้ีส าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ขึ้ นไป 
 ช่วงวนัที ่22 – 29 มีนาคม 2563  
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ช่วงสงกรานตว์นัที ่12 – 19 เมษายน 2563รว่มทรปิกบัคุณกาญจนา หงษท์อง   
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ช่วงวนัแรงงาน วนัที ่1 – 8 พฤษภาคม 2563  
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

         
               79,900.-   
                

85,900.-   
 

82,900.-   
9,500.-   

25,000.- 
        

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้  30,000 บาท/

ทา่น (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เบรุต-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ ชั้นประหยดั  



 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ําดื่ม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเลบานอน สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ราคารวมตลอดทริป 35 USD ต่อท่าน 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ราคารวมตลอดทริป 24 USD ต่อท่าน หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ี สัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
 ***กรณีทีลู่กคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี*** 
 
 
 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : ท าวีซ่า ON ARRIVAL ทีส่นามบินเบรุตค่ะ 
1.ส าเนาหรอืสแกนหนา้ หนังสือเดินทาง เป็นสี (พาสปอรต์ ) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า  

(ไม่ตอ้งเก็บเล่มพาสปอรต์ค่ะ ) 

หมายเหต ุ: 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผูีเ้ดินทาง ตํา่กวา่  15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง   

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้  

 บริษัทฯ มสิีทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นลําดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่

เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้ าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมส่ิีงผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเ ทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองที่นัง่บนเครื่อ ง และโรงแรมที่



พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อไมเ่ที่ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใ หญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป- กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชาํระ  

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้  และใน

กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง  ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้  ผูเ้ดินทางตอ้งรอ  Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่ อนเพื่อขอคาํยืนยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ  ยืนยนัการเดินทาง  แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก  บริษัทฯไมส่ามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีที่สายการบินมกีารปรบัเปล่ียนตาร างเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรม เป็นแบบหอ้งพกัคู่  ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมกัมคีวามแตกต่างกนั  ซึ่งอาจจะทาํให้

ท่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมติํา่ เครื่องปรบัอากาศที่มจีะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีที่มกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น  3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือข้ึนเครื่องบิน เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด  ตะไบเล็บ  เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเครื่องไดไ้มเ่กิน  10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่ เดียวกนัในถุงใส

พรอ้มที่จะสาํแดงต่อเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ  วนัเดินทาง  เที่ยวบิน จงึสามารถนําข้ึนเครื่องได้  และ

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจงึ

ไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรั บผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 



 

และผูสู้งอายุ มโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่าน เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ทีบ่รษิัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


