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JORDAN – ISRAEL จอรแ์ดน อิสราเอล 
9 DAYS 6 NIGHTS 

เดินทาง เมษายน – กรกฎาคม 63 

ราคาแนะน าเพยีง 69,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ  

วนัที่ 2. ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ภเูขาเนโบ - เพตรา 

วนัที่ 3. เพตรา - ทะเลทรายวาดิรมั 

วนัที่ 4. สนุกสนานกบัการนั่งรถ 4X4 ขบัขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครคัแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี 
วนัที่ 5. นครเจอราช - Allenby Bridge – เบธเลเฮม – โบสถแ์ห่งการประสติู 

วนัที่ 6. ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภเูขาไซออน – สสุานกษัตรยิเ์ดวิด – เยรูซาเลม – ก าแพงรอ้งไห ้- ถนนเวีย โดโลโรซ่า 

วนัที่ 7. อีน คาเรม็ - อนสุรณส์ถานยาด วาเชม - เทล อาวีฟ – เมืองเก่าจฟัฟา - นาซาเรธ็ 

วนัที่ 8. ชมมหาวิหารแห่งการประกาศข่าว – หมู่บา้นคานา – อมัมาน – สนามบิน 

วนัที่ 9. ดไูบ – กรุงเทพ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา 
01.05 น. ออกเดินทางสูน่ครดไูบดว้ยเที่ยวบิน EK385 

** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที ่04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.15 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 04.45 น. ** 
**คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 - 18 มิ.ย. และ 21-29 ก.ค. ออกเดินทางเวลา 01.35 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 04.45 น. ** 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงอมัมาน ดว้ยเที่ยวบิน EK901 

** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที ่04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 07.30 และเดินทางถึงอัมมานเวลา 09.35 น. ** 
09.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอรแ์ดน (Jordan) ผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสูเ่มืองมาดาบา 
(Madaba) หรือเมืองแห่งโมเสก ชมโบสถก์รีก-ออโธดอกซแ์ห่งเซนตจ์อรจ์ (Greek Orthodox Church of 

St. George) ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ์ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม 
ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถึงพืน้ท่ีดินแดนศกัดิส์ิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน, เยรูซาเล็ม, แม่น า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางขึ้นชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่ีตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็น

บริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้  าชาวยิวที่น าพาชาวยิวเดินทางจากอียิปตม์ายงัเยรูซาเลม ชมโบสถ์
อนุสรณโ์มเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพืน้โบสถอ์นัลา้
ค่า แสดงถึงภาพชีวิตสมัพนัธร์ะหว่างคน, สตัว ์และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี มา้นั่ง ตามรูปแบบ
ของศาสนาครสิตไ์วป้ระกอบพิธีต่าง ๆ และอนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจบุนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลที่ 2 เสด็จ
มาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ จากน้ันชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส 

(The Serpentine Cross sculpture) ซึ่งมีลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอทุิศเป็นสญัลกัษณข์อง
โมเสส และพระเยซู ถ่ายรูป ณ จดุชมวิว โดยในวนัที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่นา้จอรแ์ดน, ทะเล
เดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดนีอ้ย่างชัดเจน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 
(Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่ (New 7 

Wonders of the World) จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 07/ 07  
มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้ง
ขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน (Nabataeans) และได้กลายมาเป็นนครแห่ง
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การคา้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตลาด ซือ้สินคา้ส าคญัที่สดุของโลกตะวนัออก ที่ต่อมาถกูละทิง้เป็นเวลานานกว่า 700 
ปี จนเมื่อมีนักส ารวจชาวสวิตเซอรแ์ลนด ์โยฮันน ์ลุควิก บวรก์ฮารท์ เดินทางผ่านมาพบ เห็นเขา้เมื่อปี พ.ศ. 
2355 และน าไปเขียนในหนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าให้เริ่มเป็นที่ รูจ้ักกันอย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจบุนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SELLA HOTEL หรือเทียบเท่า     

วันที่ 3 เพตรา - ทะเลทรายวาดรัิม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชมเมืองเพตรา (Petra)  ใหท้่านไดข้ี่มา้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรง
เขา้สูห่นา้เมือง **ไม่รวมค่าทิปขี่มา้ โดยประมาณ 3 USD** (ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อฐู, รถมา้ลาก สนใจกรุณาติดต่อ
ที่หวัหนา้ทวัร)์ จากนัน้เดินเทา้กบัเสน้ทางมหศัจรรยก์ว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและ
การซดัเซาะของน า้เมื่อหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสงูชนัทัง้ 2 ขา้งทาง จนพบกับ
ความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท ์(Al-Khazneh หรือ The Treasury) ซึ่งสนันิษฐานว่า
สรา้งในศตวรรษที่ 1-2 เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเขา้ไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ มี
ความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งนีไ้ดถู้กออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อียิปต,์ 
กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็นที่ เก็บขุมทรพัยส์มบัติของฟาโรหอี์ยิปต ์นักประวัติศาสตรแ์ละนัก
โบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัว่า น่าจะสรา้งขึน้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใหก้บัผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานที่
ท าพิธีกรรมทางศาสนา 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแห่งนี ้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจาก

ประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน ์เคยเป็นที่อยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะยา้ย
ถิ่นฐานไปสรา้งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตรา ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 
ทะเลทรายแห่งนีไ้ดถู้กใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟ
ซาล ผูน้  าแห่งชาวอาหรบัรว่มรบกนัขบัไล่พวกออตโตมนัที่เขา้มารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายงัได้
ถกูใชเ้ป็นสถานที่จริงในการถ่ายท าภาพยนตรฮ์อลลีวดูอนัยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึ่ง
ได้รับรางวัลออสการไ์ด้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ มากกว่า 30 รางวัล น าแสดงโดย Peter 
O’Toole, Omar Sharif  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SUNCITY CAMP หรือเทียบเท่า   

*** โรงแรมทีท่ะเลทรายหอ้งพกัสว่นใหญจ่ะเป็นรปูแบบกระโจม***    

วันที่ 4 
สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับข่ีบนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครู
เสด - ทะเลเดดซี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านน่ังรถ Jeep 4X4 รบับรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ดว้ย

เม็ดทรายละเอียดสีชมพอูมสม้อมแดงอันเงียบสงบที่กวา้งใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนัน้ปรบัเปลี่ยนไปตาม
แสงของดวงอาทิตย ์ชมน า้พุแห่งลอว ์เรนซ ์สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวอังกฤษใช้ เป็น
สถานที่พัก และคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน น าท่าน ท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชม
ภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร ์ที่ เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวใน
ชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นทช์าวเบดอิูนที่อาศยัอยู่ในทะเลทราย เลีย้งแพะเป็นอาชีพ 
จากนัน้น าท่านสูเ่มืองเครัค (Kerak) ซึ่งตัง้อยู่บนที่ราบสงูขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงาม
ขา้งทาง ระหว่างทางขึน้สู่เขาโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกนัว่าเป็นแกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน จากนัน้
น าท่านชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง Payen Le 
Boutieller ในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสรา้งเพื่อควบคุมเสน้ทางทัง้ทางเหนือ
และใตแ้ละใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดย
นกัรบมสุลิมภายใตก้ารน าทพัของซาลาดิน(Saladin) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นทะเลที่ถกูบนัทกึลงใน กินเนสสบ์ุ๊ค ว่า เป็นจุดที่ต  ่า

ที่สดุในโลก มีความต ่ากว่าระดบัน า้ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สดุในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซนตข์อง
น า้ทะเลทั่วไป ท าใหไ้ม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี ้ใหท้่านอิสระในการลงเลน่น า้ทะเล และ 



 

  5   JORDAN – ISRAEL จอรแ์ดน อิสราเอล 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK                                      [GQ3AMM-EK003] 

 

พิสจูนค์วามจรงิว่าสามารถลอยตวัไดจ้รงิหรือไม่ (การลงเลน่น า้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงั
ต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า     

วันที่ 5 นครเจอราช - Allenby Bridge – เบธเลเฮม – โบสถแ์ห่งการประสูต ิ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่นครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน โดย
สันนิษฐานว่าเมืองนี ้น่าจะถูกสรา้งในราว 200  – 100 ปีก่อนคริสตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี ้ได้ถูก
แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลงัจากนัน้ก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพันปี ชมซุ ้มประตู
กษัตริยเ์ฮเดรียน (Hadrian 's Arch) จากนัน้น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้มโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) 

สถานที่ชุมนุมพบปะสงัสรรคข์องชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South Roman Theatre) ซึ่งก็คือโรงละครทาง
ทิศใต ้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้ึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับ
ความอัศจรรยเ์พียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา จากนัน้น าท่านชมน ้าพุใจกลางเมือง 
(Nymphaeum) ที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 191 เพื่ออทุิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี ้มี
ที่พ่นน า้เป็นรูปหวัสิงโตทัง้เจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน า้พ ุ
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยังด่านที่ตั้งอยู่ที่ชายแดนระหว่างประเทศจอรแ์ดนและประเทศอิสราเอล (Israel) โดย

จะตอ้งตรวจเอกสารเพื่อที่จะขา้มประเทศไปยังประเทศอิสราเอล โดยขา้มประเทศไดโ้ดยใช้สะพาน Allenby 

Bridge ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศ และเมื่อข้ามไปยังประเทศอิสราเอลแล้วท่านจะต้องผ่านการตรวจ
เอกสารอีกรอบเพื่อยืนยันในการเขา้ประเทศ จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่ง
เป็นดินแดนที่เก่าแก่ และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ์ตัง้อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มทางตอนใต ้ประมาณ 10 
กม. มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเป็นบ้านเกิดของกษัตริย์เดวิด (King David) ซึ่งเป็นผู้สรา้งเมือง
เยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เชื่อกันโดยผูน้ับถือคริสตศ์าสนาว่าเป็นที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ และยัง
เป็นที่อยู่ของชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถ์แห่งการประสูติ (The 

Church of Nativity) โบสถท์ี่สรา้งบนสถานที่ประสติูของพระเยซู ถูกสรา้งโดย พระนางเฮเลน่า (Helena) ซึ่ง
เป็นพระมารดาของจกัรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน ์เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรกัษาใหร้อดพน้จาก
การถูกท าลายจากผูค้รอบครองของหลายชาติไดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์ซึ่งประตทูางเขา้โบสถน์ีจ้ะเล็กกว่าปกติ และ
ผิดสดัส่วนจากขนาดของตวัอาคาร เพราะว่าภายหลงัดินแดนแห่งนีถ้กูครอบครองโดยพวกครูเสดก็ไดม้ีการต่อ
เติม และท าประตใูหม้ีขนาดเล็กลงส าหรบัคนตอ้งกม้เดินเขา้ไปไดเ้พียงคนเดียว เพื่อเป็นการป้องกนัมิใหพ้วก
โจรอาหรบัขี่มา้เขา้มาปลน้ ภายในโบสถม์ีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ที่ทางเดินที่ประดับ
ลวดลายของโมเสค และภาพสีน า้มนัตามผนงัตลอดจนเพดาน จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั ทุ่งหญ้าคนเลีย้ง

แกะ (Shepherd’s Field) ที่ทูตสวรรคม์าบอกข่าวการประสติูของพระเยซู ท่ามกลางคนเลีย้งแกะที่ยากจนกลุ่ม
หนึ่ง ซึ่งเป็นพวกแรกที่ไดร้บัข่าวการประสติูนี ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรือเทียบเท่า  

วันที่ 6 
ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริยเ์ดวิด – เย
รูซาเลม – ก าแพงร้องไห้ - ถนนเวีย โดโลโรซ่า 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ท่านจะไดช้มตวัเมืองเยรูซาเล็มทัง้หมด จากนัน้น าท่านเดิน

ตามเสน้ทางที่พระเยซูเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มในวนัปาลม์ซนัเดย ์ไปยังโบสถปี์เตอร ์โนสเตอร ์(Peter Noster 

Church) เป็นสถานที่พระเยซูทรงสอนใหส้าวกรูจ้ักค าอธิษฐาน “ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองคท์ัง้หลาย”  น า
ท่านเดินทางไปยัง สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ซึ่งเป็นภาษาฮิบรูว ์แปลว่า ตน้มะกอก บริเวณสวนนีม้ีตน้
มะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ตน้ ที่เชื่อกันว่าเป็นรากเดิมของตน้มะกอกในสมัยพระเยซูเจา้ ซึ่งมีอายุประมาณ 2 ,000 ปี 
และเป็นสถานที่ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวก ก่อนที่จะถูกพวกทหารโรมนัจบัตวัไป จากนัน้น าท่านเขา้ชมในตัว
โบสถน์านาชาติ (Church of all Nations) ที่มีกอ้นหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นจดุที่พระเยซูทรงคกุเข่าอธิษฐาน 
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ก่อนถูกทหารโรมันจับตัวไป  หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ภูเขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยู่ทางด้าน
ตะวนัตกของภูเขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เมืองของเดวิด (City of David) จากนัน้น าท่าน
ไปชม โบสถไ์ก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเป็นภาษาลาติน ในอดีตเป็นบา้นของปโุรหิตคายาฟาส ที่เป็น
หวัหนา้สมณะในยคุของพระเยซูที่ถกูตดัสินฯ และเป็นสถานที่ที่ปีเตอรป์ฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขนั 3 ครัง้ (Before 
the cock crows thrice) จากนัน้น าท่านไปชมสุสานกษัตริยเ์ดวิด (King David’s Tomb) และ ห้องอาหาร
มือ้สุดท้าย (Room of Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรบัประทานอาหารมือ้สดุทา้ยกบัเหล่าสาวกก่อนที่จะ
ถกูจบัตวัไป 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวทั้งชาวยิว,ชาว

มสุลิม และ คริสเตียน ตัง้อยู่บนที่ราบของภูเขายูดาห ์(Judaean Mountains) ระหว่างทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน
กบัทะเลเดดซี เยรูซาเลมเป็นเมืองที่พระยาหเ์วห ์(Yahweh) ทรงเลือกสรรไวใ้หเ้ป็นป้อมแห่งความเชื่อถึงพระ
เป็นเจา้แต่เพียงองคเ์ดียว เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอล น าท่าน
เดินทางสู่เมืองเก่าเยรูซาเลม (Old City) ใหท้่านไดช้มก าแพงร้องไห้ (Wailing Wall) ซึ่งเป็นก าแพงดา้น
ตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยู่หลังจากถูกพวกโรมันท าลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็น
สถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสดุ และโดยเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต ์อธิษฐาน
รอ้งไห้คร  ่าครวญกับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น และจากลานหน้าก าแพงศักดิ์สิทธิ์นี ้ จะมีทางเดินเลาะเลียบ
ทางขวาที่ไต่ระดบัสงูขึน้ไปสู่ ภูเขาวิหาร (Temple Mount ) อนัเป็นที่ตัง้ของมหาวิหาร ที่ไดถู้กท าลายไปถึง 2 
ครัง้ จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของก าแพง ซึ่งในปัจจุบันภูเขาวิหาร เป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ของ
ศาสนาอิสลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอมาร ์ที่เป็นผูน้  าชาวมุสลิม ไดน้ิมิตประหลาดว่าภูเขา
วิหารนีเ้ป็นสถานที่ที่ศาสดาโมหะหมดัไดเ้สด็จสู่สวรรค ์โดยประทบัยืนบนกอ้นหินกอ้นหนึ่ง ซึ่งต่อมาเชื่อว่าเป็น
กอ้นหินศักดิ์สิทธิ์ ส่วนชาวคริสตเ์ชื่อว่า พระเยซูไดถู้กซาตานน ามาประทับบนกอ้นหินนี ้เพื่อใหท้อดพระเนตร
นครเยรูซาเล็ม ในขณะที่จ  าศีลอดอาหาร และชาวยิวเชื่อว่า อับราฮัมไดน้ าลูกชายมาฆ่า เพื่อบูชาพระเจา้บน
ก้อนหินก้อนนี้ ต่อมาจึงได้สรา้งสุเหร่าไม้ขึน้บนยอดเขาแห่งนี้ โดยคร่อมก้อนหินศักดิ์สิทธิ์นี ้ไว้ ซึ่งเรียกว่า 
สุเหร่าแห่งโอมาร ์(Mosque of Omar) แต่ปัจจุบนันีไ้ดถู้กสรา้งเป็นสุเหร่าทรง 8 เหลี่ยมที่มีหลงัคาทรงกลม 
ท าดว้ยทองบริสทุธ ์24 กระรตั โดยไดร้บัความช่วยเหลือจากกษัตรยิฮ์ุสเซนแห่งจอรแ์ดน และมีชื่อเรียกว่า โดม
แห่งหินผา (Dome of the Rock) และบรเิวณผนงัดา้นในประดบัดว้ยโมเสคลวดลายงดงามมาก (ไม่สามารถ
เขา้ไปชมภายในได ้) จากนัน้น าท่านเดินเทา้ไปตามถนนเวีย โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็นสถานที่ซึ่งทิง้

ร่องรอยสุดท้ายของพระเยซูจากการถูกตรึงไม้กางเขน ซึ่งเป็นเสน้ทางที่พระเยซูถูกไต่สวนที่ศาลปรีโทเรีย 
จนถูกบงัคับใหแ้บกไมก้างเขนไปสู่โกลโกธา (Korakotha Mountain) และตรงึพระองคไ์วบ้นไมก้างเขน ตาม
เสน้ทางทัง้หมด 14 แห่ง จากนัน้น าท่านชม สุสานศักดิสิ์ทธิ์ (Church of The Holy Sepulcher) ซึ่งในปัจจบุนั
เป็นโบสถใ์นศาสนาคริสต ์เป็นอุโมงคท์ี่สกัดไวใ้นศิลาที่ใชเ้ก็บพระศพของพระเยซูหลงัจากเชิญพระศพลงมา
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จากไมก้างเขน ใหท้่านเดินทางเพื่อบรรลถุึงความทุกขท์รมานของพระผูเ้ป็นเจา้ ถนนแห่งประวติัศาสตรน์ีม้ีการ
คน้พบทางโบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรือเทียบเท่า  

วันที่ 7 
อีน คาเร็ม - อนุสรณ์สถานยาด วาเชม - เทล อาวีฟ – เมืองเก่าจัฟฟา - 
นาซาเร็ธ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ที่มีความหมายว่า น ้าธรรมชาติส าหรับไร่องุ่น อยู่

ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเยรูซาเล็ม และเป็นเมืองที่มีความส าคญัรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองที่จอหน์
แห่งแบพติสเกิดและนอกจากนัน้ก็ยงัมีโบสถว์ิหารที่มีความส าคัญหลายแห่งส าหรบัผูท้ี่เป็นชาว คริสเตียน ให้
ท่านไดช้มอนุสรณส์ถานยาด วาเชม (Yad Vashem) ที่ถูกสรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงชาวยิวที่เสียชีวิตในระหว่าง
สงครามโลก รูปภาพต่างๆ ที่ถ่ายจากค่ายกกักนัต่างๆ ในยุโรป แสดงใหเ้ห็นถึงความโหดรา้ยของทหารนาซี ใน
ความพยายามท าลายลา้งเผ่าพนัธุ์ของชนชาติยิว ซึ่งเป็นชนชาติของพระเจา้ ท าใหต้ระหนกัถึงพระสญัญาของ
พระเจา้ต่ออับราฮัมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็นเมือง
หลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศัยอยุ่ประมาณ 405 ,000 คน 
ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เป็นเมืองศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ พาณิชยแ์ละการท่องเที่ยว เมืองเทลอา
วีฟ ยังมีอีกชื่อนึงว่า เทล อาวีฟ-จัฟฟา เมืองนีก้่อตั้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพืน้ที่รอบนอกของเมืองท่า
โบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอาวีฟไดก้า้วไปไกลกว่าเมืองจัฟฟาที่ในตอนนัน้เป็นของอาหรบัอยู่ 
จนเทลอาวีฟและจัฟฟาถูกรวมเป็นเมืองเดียวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลงัจากการก่อตัง้รฐัอิสราเอล นครสี
ขาวแห่งเทลอาวีฟไดร้บัการขึน้เป็นมรดกโลกในปี 2003 ถือเป็นการรวมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่
ใหญ่ที่สดุในโลก 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองเก่าจัฟฟา (Old Jaffa) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองท่าที่เก่าแก่ อายุกว่า 3,000 ปี ชื่อเดิมของเมืองนี ้

คือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว ์แปลว่า สวยงาม ในประวัติศาสตรเ์มืองนีถู้กครอบครองมาหลายยุคหลาย

สมัยปัจจุบันรฐัอิสราเอลได้อนุรกัษ์เมืองนีไ้ว ้แล้วอนุญาตให้ศิลปิน พักอาศัย ท างานสรา้งสรรค์ และขาย

ผลงานของตนเองแก่นกัท่องเที่ยวที่มาเยือน ใหท้่านไดช้มหอนาฬิกา (The Clock Tower) ที่ตัง้อยู่ศนูยก์ลาง

ของเมือง จัฟฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาท่ีถูกสรา้งโดยพวกออตโตมานท่ีเขา้มาปกครองในบริเวณนี ้ถูก

สรา้งขึน้ โดยสุลต่านอับดุล ฮามิด ที่ 2 ในราวปี ค.ศ.1900-1903 ส่วนที่เหลืออีก 6 แห่ง คือที่ ซาเฟ็ด, เอเคอร,์ 

นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลุส และเยรูซาเล็ม ซึ่งทั้งหมดได้เสียหมด บนหอนาฬิกาเรือนนีย้ังใช้งานได้ดี และท่ี

ดา้นบนจะมีแผ่นหินสลักเป็นที่ระลึกถึงการต่อสูดิ้น้รนเพื่อใหเ้มืองนีใ้นปี ค.ศ.1948 จากนั้นน าท่านเดินทาง

ต่อไปยงัเมืองไฮฟา (Haifa) ที่ตัง้อยู่บนยอดเขาคารเ์มล (Mt.Carmel) ซึ่งเป็นเมืองศูนยก์ลางของเขตไฮฟาที่

อยู่ทางดา้นเหนือและอยู่ติดกบัริมทะเล เป็นแหล่งโรงงานอตุสาหกรรม เป็นเมืองอนัดบัที่สามของประเทศ เป็น

เมืองขนาดใหญ่ที่สดุทางตอนเหนือของอิสราเอล มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกนั

ระหว่างพวกยิวและอาหรบั นอกจากนีย้งัเป็นที่ตัง้ของศนูยก์ลางของศาสนาบาไฮหรือ บาไฮเวิลดเ์ซ็นเตอร ์ที่ถูก

สรา้งเป็นสวนที่สวยงามดว้ยงบประมาณ 50 ลา้นดอลลา่รแ์ละยงัไดถู้กจดัใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก

ในปี ค.ศ. 2008 จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตัง้อยู่ระหว่างภเูขาที่รวมตวักนั

เป็นจุดใตสุ้ดของเทือกเขาเลบานอนแควน้กาลิลี เป็นเมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นบา้นเกิดของพระเยซูคริสตแ์ละเป็น

สถานที่ในการเดินทางแสวงบญุของชาวครสิต ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 8 ชมมหาวิหารแห่งการประกาศข่าว – หมู่บ้านคานา – อัมมาน – สนามบนิ  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมมหาวิหารแห่งการประกาศข่าว (Basilica of the Annunciation) ซึ่งถูกสรา้งไวต้รงบา้นพระนาง
มารีอา เป็นสถานที่ซึ่งนางมารีไดร้บัแจง้จากทูตสวรรคว์่าพระนางจะใหก้ าเนิดพระเยซู หลงัจากนัน้น าท่านเดิน
ต่อไปยังบ่อน า้ที่มีอายุนานกว่า 2,000 ปี เป็นสถานที่ที่พระนางมารีได้เคยมาตักน า้จากแห่งนีเ้อาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านคานา (Cana Village) เป็นหมู่บา้นที่ซึ่งพระเยซูทรงแสดง
อศัจรรยเ์ป็นครัง้แรกในงานแต่งงาน ซึ่งมีพระแม่มารีมาร่วมงานดว้ย โดยทรงท าน า้ใหเ้ป็นเหลา้องุ่น เนื่องจาก
เหลา้องุ่นไม่พอที่จะเลีย้งแขกที่มาในงาน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย จากนัน้น าท่านขา้มชายแดนไปยงัประเทศจอรแ์ดน (Jordan) เพื่อเดินทางต่อไปยงักรุงอัมมาน (Amman) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
 น าท่านเดินทางสูส่นามบินอมัมาน เพื่อท าการเช็คอิน 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK906 

** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที ่04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.05 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 06.05 น. ** 
06.40 น. ถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK372 

** คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที ่04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และเดินทางถึงกรุงเทพเวลา 18.55 น. ** 
**คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 10-18 มิ.ย. และ 21-29 ก.ค. ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และเดินทางถึงกรุงเทพเวลา 19.15 น. ** 

18.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
 

  
  

 

ราคาแนะน าเพียง JORDAN – ISRAEL  
จอรแ์ดน อิสราเอล 9 DAYS 6 NIGHTS  

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วนัที ่30 เม.ย. - 08 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 49,900 7,900 

วนัที ่10 - 18 ม.ิย. 63 69,900 69,900 69,900 49,900 7,900 

วนัที ่21 - 29 ก.ค. 63 69,900 69,900 69,900 45,900 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการให้บริการ  
1.           ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซา่  
              ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดย      
              อตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  
              ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่  
              รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 
              ยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
              เจา้หนา้ที่ 
6 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่    
              สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   
              สมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล  
              คณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
        ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
        ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
         เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  
         เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
         เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
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9.  ค่าวซี่าเขา้ประเทศจอรแ์ดนและอสิราเอล 
10. ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (35 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อสิราเอล) 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ 

 

ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมี

อายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

1. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอสิราเอล 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เน่ืองจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

1. ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………….……… 

2. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………………….…… 

3. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….…………... 

4. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..…………………………………………………….………….. 

5. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….………………………………………………..…………... 

6. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..…………………………………………………........  

7. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..……………………………………………………..…..…..… 

8. สญัชำตปัิจจบุัน .......................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน…………………..………... 

9. ศำสนำ.................................................................................................................. 

10. ชือ่- นำมสกลุ บดิำ

[ภำษำอังกฤษ]........................................................................................................ 

11.  ชือ่- นำมสกลุ มำรดำ

[ภำษำอังกฤษ].......................................................................................................... 

12. เพศ   ชำย         หญงิ 

13. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยำ่        แยกกนัอยู ่                                   

      หมำ้ย                อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

14. ชือ่-นำมสกลุคูส่มรส [ภำษำอังกฤษ] 

............................................................................................................................................... 

สญัชำตคิูส่มรส ................................อำชพีของคูส่มรส ............................................... 

15. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอกชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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16. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………………………………………………………. 

17. หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื..........................................................................................  

18. อเีมล................................................................................................................... 

19. อำชพีปัจจบุัน (ระบตุ ำแหน่ง ) 

.............................................................................................................................................. 

ถำ้เป็นเกษียณ ใหร้ะบอุำชพีกอ่นเกษียณ …………………….………………………………………………………… 

20. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ประเภทของธรุกจิ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ 

กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถำบันศกึษำ 

 …………………………………………………………………………………………………………..……………….……………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….……………………..…. 

เบอรโ์ทรทีท่ ำงำน .................................................................................................. 

21. ทำ่นเดนิทำงไปอสิรำเอลครัง้น้ีกบัใคร (ชือ่-นำมสกลุ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

22. ทำ่นเคยเดนิทำงไปอสิรำเอลมำกอ่นหรอืไม ่............................................................... 

(ถำ้เคย) ไปมำกีค่รัง้ ........................ไปมำเมือ่ไหร ่(วัน/เดอืน/ปี) ………………..…………………… 

จดุประสงคท์ีเ่คยไป .................................. เมอืงทีเ่คยไป ........................................ 

23. ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่อสิรำเอลมำกอ่นหรอืไม ่................................................. ......... 

(ถำ้เคย) เมือ่ไหร ่(วัน/เดอืน/ปี) …………………………………………..………… 

24. ประเทศอืน่ ๆ ทั่วโลกทีท่ำ่นเคยเดนิทำงไปในรอบ 5 ปี*** 

........................................................................................................................... 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 

 


