
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จอร์แดน - อิสราเอล | นครเพตรา | ทะเลเดดซี | เบธเลเฮม | เยรูซาเลม | กําแพงร้องไห้ | เทล อาวีฟ | 
 

 

 

 

JORDAN – ISRAEL จอร์แดน อสิราเอล 

9 DAYS 6 NIGHTS 

เดนิทาง มีนาคม – กรกฎาคม 63 

ราคาแนะนําเพียง 69,900.- 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 ดไูบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภเูขาเนโบ - เพตรา 
01.05 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบด้วยเท่ียวบนิ EK385 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 01.15 น. และเดนิทางถงึดไูบเวลา 04.45 น. ** 
**คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 10 - 18 ม.ิย. และ 21-29 ก.ค. ออกเดนิทางเวลา 01.35 น. และเดนิทางถงึดูไบเวลา 04.45 น. ** 

05.00 น. เดนิทางถึงกรุงดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

08.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงอมัมาน ด้วยเท่ียวบนิ EK901 
** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 07.30 และเดนิทางถงึอัมมานเวลา 09.35 น. ** 

09.40 น. ถึงสนามบนินานาชาต ิQueen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอร์แดน (Jordan) ผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองมาดาบา 

(Madaba) หรือเมืองแหง่โมเสก ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ (Greek Orthodox Church of 

St. George) ถกูสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดนิแดนศกัดสิทิธ์ิแหง่เยรูซาเลม 

ตกแตง่โดยโมเสกสีตา่งๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิน้แสดงถึงพืน้ท่ีดนิแดนศกัดิส์ทิธ์ิตา่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอร์

เรเนียน, เยรูซาเลม็, แมนํ่า้จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางขึน้ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิท่ีตัง้อยู่บนเขาซึ่งเช่ือกันว่าน่าจะเป็น

บริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้ นําชาวยิวท่ีนําพาชาวยิวเดินทางจากอียิปต์มายงัเยรูซาเลม ชมโบสถ์

อนุสรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสีบนพืน้โบสถ์อนัล้า

คา่ แสดงถึงภาพชีวิตสมัพนัธ์ระหว่างคน, สตัว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี ม้านัง่ ตามรูปแบบ

ของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีตา่ง ๆ และอนญุาตให้ใช้ในปัจจบุนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลท่ี 2 เสด็จ

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

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

วนัท่ี 3. เพตรา - ทะเลเดดซ ี

วนัท่ี 4. สนกุสนานกบัการนัง่รถ 4X4 ขบัข่ีบนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซ ี

วนัท่ี 5. นครเจอราช - Allenby Bridge – เบธเลเฮม – โบสถ์แห่งการประสตู ิ

วนัท่ี 6. ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภเูขาไซออน – สสุานกษัตริย์เดวิด – เยรูซาเลม – กําแพงร้องไห้ - ถนนเวีย โดโลโรซา่ 

วนัท่ี 7. อีน คาเร็ม - อนสุรณ์สถานยาด วาเชม - เทล อาวีฟ – เมืองเก่าจฟัฟา - นาซาเร็ธ 

วนัท่ี 8. ชมมหาวหิารแหง่การประกาศขา่ว – หมูบ้่านคานา – อมัมาน – สนามบนิ 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาแสวงบุญท่ีน่ีและได้ประกาศให้เป็นดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิ จากนัน้ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์ สิทธ์แห่งโมเสส 

(The Serpentine Cross sculpture) ซึง่มีลกัษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอทิุศเป็นสญัลกัษณ์ของ

โมเสส และพระเยซ ูถ่ายรูป ณ จดุชมวิว โดยในวนัท่ีท้องฟา้แจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แมน้่าจอร์แดน, ทะเล

เดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนีอ้ย่างชดัเจน จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 

(Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก

องค์การยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ (New 7 

Wonders of the World) จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวนัมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07  

มหานครสีดอกกหุลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหบุเขาแห่งโมเสส ถกูสร้าง

ขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน (Nabataeans) และได้กลายมาเป็นนครแห่ง

การค้าขนาดใหญ่ ซึง่เป็นตลาด ซือ้สนิค้าสําคญัท่ีสดุของโลกตะวนัออก ท่ีตอ่มาถกูละทิง้เป็นเวลานานกวา่ 700 

ปี จนเม่ือมีนักสํารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบ เห็นเข้าเม่ือปี พ.ศ. 

2355 และนําไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําให้เร่ิมเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึง

ปัจจบุนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั SELLA HOTEL หรือเทียบเทา่     

 

วันที่ 3 เพตรา - ทะเลเดดซี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านชมเมืองเพตรา (Petra)  ให้ท่านได้ข่ีม้าระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพ่ือตรง

เข้าสูห่น้าเมือง **ไม่รวมคา่ทิปข่ีม้า โดยประมาณ 3 USD** (ไม่รวมคา่ข่ีลา, ข่ีอฐู, รถม้าลาก สนใจกรุณาตดิตอ่



ท่ีหวัหน้าทวัร์) จากนัน้เดนิเท้ากบัเส้นทางมหศัจรรย์กวา่ 1.5 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและ

การซดัเซาะของนํา้เม่ือหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพสูงูชนัทัง้ 2 ข้างทาง จนพบกบั

ความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เอล คาซเนท์ (Al-Khazneh หรือ The Treasury) ซึง่สนันิษฐานว่า

สร้างในศตวรรษท่ี 1-2 เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทัง้ลูก มีความสูง 40 เมตร และ มี

ความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนีไ้ด้ถกูออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกนั เช่น อียิปต์, 

กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเช่ือว่าเป็นท่ีเก็บขุมทรัพย์สมบตัิของฟาโรห์อียิปต์ นักประวตัิศาสตร์และนัก

โบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกนัว่า น่าจะสร้างขึน้เพ่ือเป็นการเฉลมิฉลองให้กบัผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานท่ี

ทําพิธีกรรมทางศาสนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแห่งนีใ้นอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจาก

ประเทศซาอฯุ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะย้าย

ถ่ินฐานไปสร้างอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ท่ีเมืองเพตรา ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 

ทะเลทรายแห่งนีไ้ด้ถกูใช้เป็นฐานบญัชาการในการบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟ

ซาล ผู้ นําแห่งชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัท่ีเข้ามารุกรานเพ่ือครอบครองดนิแดน และตอ่มายงัได้

ถกูใช้เป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายทําภาพยนตร์ฮอลลีวดูอนัยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึง่

ได้รับรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ มากกว่า 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter 

O’Toole, Omar Sharif  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั SUNCITY CAMP หรือเทียบเท่า    

 

วันที่ 4 
สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับข่ีบนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครู

เสด - ทะเลเดดซ ี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านน่ังรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถกูกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง ด้วย

เม็ดทรายละเอียดสีชมพอูมส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกว้างใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนัน้ปรับเปล่ียนไปตาม

แสงของดวงอาทิตย์ ชมนํา้พุแห่งลอว์ เรนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวองักฤษใช้เป็น

สถานท่ีพัก และคิดแผนการสู้ รบกันพวกออตโตมัน นําท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชม

ภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวใน

ชีวิตประจําวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ  ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดอิูนท่ีอาศยัอยู่ในทะเลทราย เลีย้งแพะเป็นอาชีพ 

จากนัน้นําท่านสูเ่มืองเครัค (Kerak) ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีราบสงูขนาดใหญ่ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์อนังดงาม

ข้างทาง ระหว่างทางขึน้สู่เขาโดยเฉพาะบริเวณท่ีถกูเรียกขานกนัว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน จากนัน้

นําท่านชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง Payen Le 

Boutieller ในอดีตเป็นเมืองศนูย์กลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพ่ือควบคมุเส้นทางทัง้ทางเหนือ

และใต้และใช้ในการต่อสู้ ในสงครามครูเสดกับกองทพัมสุลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทําลายโดย



นกัรบมสุลมิภายใต้การนําทพัของซาลาดนิ(Saladin) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึง่เป็นทะเลท่ีถกูบนัทกึลงใน กินเนสส์บุ๊ค วา่ เป็นจดุท่ีต่ํา

ท่ีสดุในโลก มีความต่ํากวา่ระดบันํา้ทะเลถงึ 400 เมตร และ มีความเคม็ท่ีสดุในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซนต์ของ

นํา้ทะเลทัว่ไป ทําให้ไมมี่สิง่มีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ด้ในท้องทะเลแหง่นี ้ให้ทา่นอิสระในการลงเลน่นํา้ทะเล และ 

พิสจูน์ความจริงวา่สามารถลอยตวัได้จริงหรือไม ่(การลงเลน่นํา้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และข้อควรระวงั

ตา่งๆ ควรฟังคําแนะนําจากมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า     

 

วันที่ 5 นครเจอราช - Allenby Bridge – เบธเลเฮม – โบสถ์แห่งการประสูต ิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่นครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั โดย

สันนิษฐานว่าเมืองนีน้่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนีไ้ด้ถูก

แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ทําลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลงัจากนัน้ก็ได้สญูหายไปเป็นนบัพนัปี ชมซุ้มประตู

กษัตริย์เฮเดรียน (Hadrian 's Arch) จากนัน้นําท่านเดินเข้าประตทูางทิศใต้ชมโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) 

สถานท่ีชุมนุมพบปะสงัสรรค์ของชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South Roman Theatre) ซึ่งก็คือโรงละครทาง

ทิศใต้ สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจดุเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบั

ความอศัจรรย์เพียงพดูเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา จากนัน้นําท่านชมนํา้พุใจกลางเมือง 

(Nymphaeum) ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 191 เพ่ืออทิุศแด่เทพธิดาแห่งขนุเขา ซึง่เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองแห่งนี ้มี

ท่ีพน่นํา้เป็นรูปหวัสงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ด้วยเทพตา่งๆ ประจําซุ้มด้านบนของนํา้พ ุ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางไปยงัด่านท่ีตัง้อยู่ท่ีชายแดนระหว่างประเทศจอร์แดนและประเทศอิสราเอล (Israel) โดย

จะต้องตรวจเอกสารเพ่ือท่ีจะข้ามประเทศไปยงัประเทศอิสราเอล โดยข้ามประเทศได้โดยใช้สะพาน Allenby 

Bridge ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของประเทศ และเม่ือข้ามไปยังประเทศอิสราเอลแล้วท่านจะต้องผ่านการตรวจ

เอกสารอีกรอบเพ่ือยืนยนัในการเข้าประเทศ จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่ง

เป็นดินแดนท่ีเก่าแก่ และถกูครอบครองโดยพวกปาเลสไตน์ ตัง้อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มทางตอนใต้ ประมาณ 10 

กม. มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเป็นบ้านเกิดของกษัตริย์เดวิด (King David) ซึ่งเป็นผู้ สร้างเมือง

เยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เช่ือกันโดยผู้นบัถือคริสต์ศาสนาว่าเป็นท่ีประสตูิของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ และยงั

เป็นท่ีอยู่ของชุมชนคริสเตียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก จากนัน้นําท่านเดินทางสู่โบสถ์แห่งการประสูติ (The 

Church of Nativity) โบสถ์ท่ีสร้างบนสถานท่ีประสตูิของพระเยซู ถกูสร้างโดย พระนางเฮเลน่า (Helena) ซึง่

เป็นพระมารดาของจกัรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เป็นสถานท่ีท่ีถกูเก็บรักษาให้รอดพ้นจาก

การถกูทําลายจากผู้ครอบครองของหลายชาติได้อยา่งน่าอศัจรรย์ ซึง่ประตทูางเข้าโบสถ์นีจ้ะเลก็กวา่ปกติ และ

ผิดสดัส่วนจากขนาดของตวัอาคาร เพราะว่าภายหลงัดินแดนแห่งนีถ้กูครอบครองโดยพวกครูเสดก็ได้มีการต่อ

เติม และทําประตใูห้มีขนาดเล็กลงสําหรับคนต้องก้มเดินเข้าไปได้เพียงคนเดียว เพ่ือเป็นการป้องกนัมิให้พวก

โจรอาหรับข่ีม้าเข้ามาปล้น ภายในโบสถ์มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ท่ีทางเดินท่ีประดบั

ลวดลายของโมเสค และภาพสีนํา้มนัตามผนงัตลอดจนเพดาน จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัทุ่งหญ้าคนเลีย้ง

แกะ (Shepherd’s Field) ท่ีทตูสวรรค์มาบอกขา่วการประสตูขิองพระเยซ ูท่ามกลางคนเลีย้งแกะท่ียากจนกลุม่

หนึง่ ซึง่เป็นพวกแรกท่ีได้รับขา่วการประสตูนีิ ้

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 



วันที่ 6 
ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภเูขาไซออน – สุสานกษัตริย์เดวิด – เย

รูซาเลม – กาํแพงร้องไห้ - ถนนเวีย โดโลโรซ่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ท่านจะได้ชมตวัเมืองเยรูซาเลม็ทัง้หมด จากนัน้นําท่านเดิน

ตามเส้นทางท่ีพระเยซูเสด็จสูก่รุงเยรูซาเล็มในวนัปาล์มซนัเดย์ ไปยงัโบสถ์ปีเตอร์ โนสเตอร์ (Peter Noster 

Church) เป็นสถานท่ีพระเยซูทรงสอนให้สาวกรู้จกัคําอธิษฐาน “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทัง้หลาย”  นํา

ท่านเดินทางไปยงั สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ซึ่งเป็นภาษาฮิบรูว์ แปลว่า ต้นมะกอก บริเวณสวนนีมี้ต้น

มะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ต้น ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นรากเดิมของต้นมะกอกในสมยัพระเยซูเจ้า ซึง่มีอายปุระมาณ 2,000 ปี 

และเป็นสถานท่ีท่ีพระเยซูอธิษฐานกบัสาวก ก่อนท่ีจะถกูพวกทหารโรมนัจบัตวัไป จากนัน้นําท่านเข้าชมในตวั

โบสถ์นานาชาต ิ(Church of all Nations) ท่ีมีก้อนหินขนาดใหญ่ท่ีเช่ือวา่เป็นจดุท่ีพระเยซูทรงคกุเข่าอธิษฐาน 

ก่อนถูกทหารโรมันจับตัวไป หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ภูเขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยู่ทางด้าน

ตะวนัตกของภเูขาโอลีฟในเยรูซาเลม็ ซึง่มีช่ืออีกอย่างหนึ่งวา่ เมืองของเดวิด (City of David) จากนัน้นําท่าน

ไปชม โบสถ์ไก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึง่เป็นภาษาลาติน ในอดีตเป็นบ้านของปโุรหิตคายาฟาส ท่ีเป็น

หวัหน้าสมณะในยคุของพระเยซท่ีูถกูตดัสินฯ และเป็นสถานท่ีท่ีปีเตอร์ปฏิเสธพระเยซกู่อนไก่ขนั 3 ครัง้ (Before 

the cock crows thrice) จากนัน้นําท่านไปชมสุสานกษัตริย์เดวิด (King David’s Tomb) และ ห้องอาหาร

มือ้สุดท้าย (Room of Last Supper) ท่ีพระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารมือ้สดุท้ายกบัเหล่าสาวกก่อนท่ีจะ

ถกูจบัตวัไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองท่ีอยู่ร่วมกันอย่างลงตวัทัง้ชาวยิว,ชาว

มสุลิม และ คริสเตียน ตัง้อยู่บนท่ีราบของภูเขายูดาห์ (Judaean Mountains) ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

กบัทะเลเดดซี เยรูซาเลมเป็นเมืองท่ีพระยาห์เวห์ (Yahweh) ทรงเลือกสรรไว้ให้เป็นป้อมแห่งความเช่ือถึงพระ

เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียว เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของอิสราเอล นําท่าน

เดินทางสู่เมืองเก่าเยรูซาเลม (Old City) ให้ท่านได้ชมกําแพงร้องไห้ (Wailing Wall) ซึ่งเป็นกําแพงด้าน

ตะวันตกของพระวิหารหลังท่ีสองท่ีเหลืออยู่หลังจากถูกพวกโรมันทําลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็น

สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุ และโดยเฉพาะวนัสําคญัทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐาน

ร้องไห้คร่ําครวญกับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น และจากลานหน้ากําแพงศักดิ์สิทธ์ินี ้จะมีทางเดินเลาะเลียบ

ทางขวาท่ีไต่ระดบัสงูขึน้ไปสู ่ภูเขาวิหาร (Temple Mount ) อนัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิหาร ท่ีได้ถกูทําลายไปถึง 2 

ครัง้ จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของกําแพง ซึ่งในปัจจุบนัภูเขาวิหาร เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ของ

ศาสนาอิสลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอมาร์ ท่ีเป็นผู้ นําชาวมุสลิม ได้นิมิตประหลาดว่าภูเขา

วิหารนีเ้ป็นสถานท่ีท่ีศาสดาโมหะหมดัได้เสด็จสูส่วรรค์ โดยประทบัยืนบนก้อนหินก้อนหนึ่ง ซึง่ตอ่มาเช่ือว่าเป็น

ก้อนหินศกัดิ์สิทธ์ิ ส่วนชาวคริสต์เช่ือว่า พระเยซูได้ถกูซาตานนํามาประทบับนก้อนหินนี ้เพ่ือให้ทอดพระเนตร

นครเยรูซาเล็ม ในขณะท่ีจําศีลอดอาหาร และชาวยิวเช่ือว่า อบัราฮมัได้นําลกูชายมาฆ่า เพ่ือบูชาพระเจ้าบน

ก้อนหินก้อนนี ้ต่อมาจึงได้สร้างสุเหร่าไม้ขึน้บนยอดเขาแห่งนี ้โดยคร่อมก้อนหินศักดิ์สิทธ์ินีไ้ว้ ซึ่งเรียกว่า 

สุเหร่าแห่งโอมาร์ (Mosque of Omar) แต่ปัจจุบนันีไ้ด้ถูกสร้างเป็นสเุหร่าทรง 8 เหล่ียมท่ีมีหลงัคาทรงกลม 



ทําด้วยทองบริสทุธ์ 24 กระรัต โดยได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ฮสุเซนแห่งจอร์แดน และมีช่ือเรียกว่า โดม

แห่งหินผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนงัด้านในประดบัด้วยโมเสคลวดลายงดงามมาก (ไม่สามารถ

เข้าไปชมภายในได้ ) จากนัน้นําท่านเดินเท้าไปตามถนนเวีย โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็นสถานที่ซึ่งทิง้

ร่องรอยสุดท้ายของพระเยซูจากการถูกตรึงไม้กางเขน ซึง่เป็นเส้นทางท่ีพระเยซูถกูไตส่วนท่ีศาลปรีโทเรีย 

จนถูกบงัคบัให้แบกไม้กางเขนไปสู่โกลโกธา (Korakotha Mountain) และตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขน ตาม

เส้นทางทัง้หมด 14 แห่ง จากนัน้นําทา่นชม สุสานศักดิ์สิทธ์ิ (Church of The Holy Sepulcher) ซึง่ในปัจจบุนั

เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์ เป็นอโุมงค์ท่ีสกัดไว้ในศิลาท่ีใช้เก็บพระศพของพระเยซูหลงัจากเชิญพระศพลงมา

จากไม้กางเขน ให้ท่านเดินทางเพ่ือบรรลถุึงความทกุข์ทรมานของพระผู้ เป็นเจ้า ถนนแห่งประวตัิศาสตร์นีมี้การ

ค้นพบทางโบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรือเทียบเท่า  

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

นาซาเร็ธ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางสู่เมืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ท่ีมีความหมายว่า นํา้ธรรมชาติสําหรับไร่องุ่น อยู่

ทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของเยรูซาเลม็ และเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองท่ีจอห์น

แห่งแบพติสเกิดและนอกจากนัน้ก็ยงัมีโบสถ์วิหารท่ีมีความสําคญัหลายแห่งสําหรับผู้ ท่ีเป็นชาว คริสเตียน ให้

ท่านได้ชมอนุสรณ์สถานยาด วาเชม (Yad Vashem) ท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือระลึกถึงชาวยิวท่ีเสียชีวิตในระหว่าง

สงครามโลก รูปภาพต่างๆ ท่ีถ่ายจากคา่ยกกักนัตา่งๆ ในยโุรป แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของทหารนาซี ใน

ความพยายามทําลายล้างเผ่าพนัธุ์ของชนชาติยิว ซึง่เป็นชนชาติของพระเจ้า ทําให้ตระหนกัถึงพระสญัญาของ

พระเจ้าต่ออบัราฮมัท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลง จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็นเมือง

หลวงและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศยัอยุ่ประมาณ 405,000 คน 

ตัง้อยู่ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองศนูย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชย์และการท่องเท่ียว เมืองเทลอา



วีฟ ยังมีอีกช่ือนึงว่า เทล อาวีฟ-จัฟฟา เมืองนีก่้อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพืน้ท่ีรอบนอกของเมืองท่า

โบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอาวีฟได้ก้าวไปไกลกว่าเมืองจฟัฟาท่ีในตอนนัน้เป็นของอาหรับอยู ่

จนเทลอาวีฟและจฟัฟาถกูรวมเป็นเมืองเดียวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลงัจากการก่อตัง้รัฐอิสราเอล นครสี

ขาวแห่งเทลอาวีฟได้รับการขึน้เป็นมรดกโลกในปี 2003 ถือเป็นการรวมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชมเมืองเก่าจัฟฟา (Old Jaffa) ซึง่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่าท่ีเก่าแก่ อายกุว่า 3,000 ปี ช่ือเดิมของเมืองนี ้

คือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว์ แปลว่า สวยงาม ในประวตัิศาสตร์เมืองนีถู้กครอบครองมาหลายยุคหลาย

สมัยปัจจุบันรัฐอิสราเอลได้อนุรักษ์เมืองนีไ้ว้ แล้วอนุญาตให้ศิลปิน พักอาศัย ทํางานสร้างสรรค์ และขาย

ผลงานของตนเองแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน ให้ท่านได้ชมหอนาฬิกา (The Clock Tower) ท่ีตัง้อยู่ศนูย์กลาง

ของเมือง จัฟฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาท่ีถูกสร้างโดยพวกออตโตมานท่ีเข้ามาปกครองในบริเวณนี ้ถูก

สร้างขึน้ โดยสลุต่านอบัดลุ ฮามิด ท่ี 2 ในราวปี ค.ศ.1900-1903 ส่วนท่ีเหลืออีก 6 แห่ง คือท่ี ซาเฟ็ด, เอเคอร์, 

นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลุส และเยรูซาเล็ม ซึ่งทัง้หมดได้เสียหมด บนหอนาฬิกาเรือนนีย้ังใช้งานได้ดี และท่ี

ด้านบนจะมีแผ่นหินสลกัเป็นท่ีระลึกถึงการต่อสู้ดิน้รนเพ่ือให้เมืองนีใ้นปี ค.ศ.1948 จากนัน้นําท่านเดินทาง

ตอ่ไปยงัเมืองไฮฟา (Haifa) ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาคาร์เมล (Mt.Carmel) ซึง่เป็นเมืองศนูย์กลางของเขตไฮฟาท่ี

อยู่ทางด้านเหนือและอยู่ติดกบัริมทะเล เป็นแหลง่โรงงานอตุสาหกรรม เป็นเมืองอนัดบัท่ีสามของประเทศ เป็น

เมืองขนาดใหญ่ท่ีสดุทางตอนเหนือของอิสราเอล มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึง่ผสมผสานกนั

ระหวา่งพวกยิวและอาหรับ นอกจากนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของศนูย์กลางของศาสนาบาไฮหรือ บาไฮเวิลด์เซน็เตอร์ ท่ีถกู

สร้างเป็นสวนท่ีสวยงามด้วยงบประมาณ 50 ล้านดอลลา่ร์และยงัได้ถกูจดัให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก

ในปี ค.ศ. 2008 จากนัน้นําท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งภเูขาท่ีรวมตวักนั

เป็นจุดใต้สดุของเทือกเขาเลบานอนแคว้นกาลิลี เป็นเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นบ้านเกิดของพระเยซูคริสต์และเป็น

สถานท่ีในการเดนิทางแสวงบญุของชาวคริสต์ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 8 ชมมหาวหิารแห่งการประกาศข่าว – หมู่บ้านคานา – อัมมาน – สนามบนิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมมหาวิหารแห่งการประกาศข่าว (Basilica of the Annunciation) ซึง่ถกูสร้างไว้ตรงบ้านพระนาง

มารีอา เป็นสถานท่ีซึง่นางมารีได้รับแจ้งจากทตูสวรรค์ว่าพระนางจะให้กําเนิดพระเยซู หลงัจากนัน้นําท่านเดิน

ต่อไปยังบ่อนํา้ท่ีมีอายุนานกว่า 2,000 ปี เป็นสถานท่ีท่ีพระนางมารีได้เคยมาตักนํา้จากแห่งนีเ้อาไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนั จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านคานา (Cana Village) เป็นหมู่บ้านท่ีซึง่พระเยซทูรงแสดง

อศัจรรย์เป็นครัง้แรกในงานแต่งงาน ซึง่มีพระแม่มารีมาร่วมงานด้วย โดยทรงทํานํา้ให้เป็นเหล้าองุ่น เน่ืองจาก

เหล้าองุ่นไมพ่อท่ีจะเลีย้งแขกท่ีมาในงาน 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้นําท่านข้ามชายแดนไปยงัประเทศจอร์แดน (Jordan) เพ่ือเดนิทางตอ่ไปยงักรุงอัมมาน (Amman) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา  

 นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิอมัมาน เพ่ือทําการเช็คอิน 

วันที่ 9 ดไูบ – กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ EK906 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 02.05 น. และเดนิทางถงึดไูบเวลา 06.05 น. ** 

06.40 น. ถึงสนามบนิดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ EK372 
** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และเดนิทางถงึกรุงเทพเวลา 18.55 น. ** 
**คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 10-18 ม.ิย. และ 21-29 ก.ค. ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และเดนิทางถงึกรุงเทพเวลา 19.15 น. ** 

18.40 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

 

  

ราคาแนะนําเพยีง JORDAN – ISRAEL  

จอร์แดน อสิราเอล 9 DAYS 6 NIGHTS  

โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK)  

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 

ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

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

วนัที ่04 - 12 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 49,900 7,900 

วนัที ่11 - 19 เม.ย. 63 78,900 78,900 78,900 50,900 7,900 

วนัที ่21 - 29 เม.ย. 63 72,900 72,900 72,900 49,900 7,900 

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 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

 

 



เงื่อนไขการให้บริการ  

1.           ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิย่ืนวีซา่  

              ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดย      

              อตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 

4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี  

              ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่ 

              รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ 

              ย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทาง 

              เจ้าหน้าท่ี 

6 หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม ่   

              สะดวกในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูล   

              สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูล  

              คณะทวัร์ทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

         ** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  

         เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

         เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 



8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9.  คา่วีซา่เข้าประเทศจอร์แดนและอิสราเอล 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 

5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (35 USD) 

6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 USD) 
 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย

การบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 



5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําให้คณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน

การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต่ํา 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มี

อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อสิราเอล) 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ 

 

1. สําเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอื
มากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  
1. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 



แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอสิราเอล 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

1. ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………….……… 

2. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..……………………………………….…… 

3. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..…………………………….…………... 

4. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..…………………………………………………….………….. 

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

6. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..…………………………………………………........  

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

8. สญัชาตปัิจจบุนั .......................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………..………... 

9. ศาสนา.................................................................................................................. 
10. ชือ่- นามสกลุ บดิา

[ภาษาองักฤษ]........................................................................................................ 

11.  ชือ่- นามสกลุ มารดา
[ภาษาองักฤษ].......................................................................................................... 

12. เพศ   ชาย         หญงิ 
13. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยา่        แยกกนัอยู ่                                   

      หมา้ย                อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

14. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส [ภาษาองักฤษ] 

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

สญัชาตคิูส่มรส ................................อาชพีของคูส่มรส ............................................... 

15. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

16. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………รหสัไปรษณีย…์…………………………………………………………………. 



17. หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..........................................................................................  
18. อเีมล................................................................................................................... 
19. อาชพีปัจจบุนั (ระบตํุาแหน่ง ) 

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

ถา้เป็นเกษียณ ใหร้ะบอุาชพีกอ่นเกษียณ …………………….………………………………………………………… 

20. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ประเภทของธรุกจิ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ 
ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….……………………..…. 

เบอรโ์ทรทีทํ่างาน .................................................................................................. 

21. ทา่นเดนิทางไปอสิราเอลครัง้นีก้บัใคร (ชือ่-นามสกลุ) 

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

22. ทา่นเคยเดนิทางไปอสิราเอลมากอ่นหรอืไม ่............................................................... 
(ถา้เคย) ไปมากีค่รัง้ ........................ไปมาเมือ่ไหร ่(วนั/เดอืน/ปี) ………………..…………………… 

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

23. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่อสิราเอลมากอ่นหรอืไม ่................................................. ......... 
(ถา้เคย) เมือ่ไหร ่(วนั/เดอืน/ปี) …………………………………………..………… 

24. ประเทศอืน่ ๆ ทัว่โลกทีท่า่นเคยเดนิทางไปในรอบ 5 ปี*** 

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้
บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


