JORDAN – ISRAEL จอร์ แดน อิสราเอล

9 DAYS 6 NIGHTS
เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 63
จอร์ แดน - อิสราเอล | นครเพตรา | ทะเลเดดซี | เบธเลเฮม | เยรูซาเลม | กําแพงร้ องไห้ | เทล อาวีฟ |

ราคาแนะนําเพียง

69,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ – อัมมาน - มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา
วันที่ 3. เพตรา - ทะเลเดดซี
วันที่ 4. สนุกสนานกับการนัง่ รถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี
วันที่ 5. นครเจอราช - Allenby Bridge – เบธเลเฮม – โบสถ์แห่งการประสูติ
วันที่ 6. ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริย์เดวิด – เยรูซาเลม – กําแพงร้ องไห้ - ถนนเวีย โดโลโรซ่า
วันที่ 7. อีน คาเร็ม - อนุสรณ์สถานยาด วาเชม - เทล อาวีฟ – เมืองเก่าจัฟฟา - นาซาเร็ธ
วันที่ 8. ชมมหาวิหารแห่งการประกาศข่าว – หมูบ่ ้ านคานา – อัมมาน – สนามบิน
วันที่ 9. ดูไบ – กรุงเทพ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก

วันที่ 2 ดูไบ – อัมมาน - มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา
01.05 น. ออกเดินทางสูน่ ครดูไบด้ วยเที่ยวบิน EK385
** คณะออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 01.15 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 04.45 น. **
**คณะออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 10 - 18 มิ.ย. และ 21-29 ก.ค. ออกเดินทางเวลา 01.35 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 04.45 น. **

05.00 น. เดินทางถึงกรุงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่ อง
08.00 น. ออกเดินทางสูก่ รุงอัมมาน ด้ วยเที่ยวบิน EK901

** คณะออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 07.30 และเดินทางถึงอัมมานเวลา 09.35 น. **

09.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอร์ แดน (Jordan) ผ่านขันตอนการ
้
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมาดาบา
(Madaba) หรื อเมืองแห่งโมเสก ชมโบสถ์ กรีก-ออโธดอกซ์ แห่ งเซนต์ จอร์ จ (Greek Orthodox Church of
St. George) ถูกสร้ างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดนิ แดนศักดิสทิ ธิ์แห่งเยรูซาเลม
ตกแต่งโดยโมเสกสีตา่ งๆ ประมาณ 2.3 ล้ านชิ ้นแสดงถึงพื ้นที่ดนิ แดนศักดิส์ ทิ ธิ์ตา่ งๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน, เยรูซาเล็ม, แม่นํ ้าจอร์ แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย นําท่ านเดิน ทางขึน้ ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็ น
บริ เวณที่เสียชีวิตและฝั งศพของโมเสส ผู้นําชาวยิวที่นําพาชาวยิวเดินทางจากอียิปต์มายังเยรูซาเลม ชมโบสถ์
อนุสรณ์ โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถ์ประกอบไปด้ วยภาพโมเสกสีบนพื ้นโบสถ์อนั ล้ า
ค่า แสดงถึงภาพชีวิตสัมพันธ์ระหว่างคน, สัตว์ และธรรมชาติ, รู ปคน ฯลฯ และยังมีแท่นพิธี ม้ านัง่ ตามรูปแบบ
ของศาสนาคริ สต์ไว้ ประกอบพิธีตา่ ง ๆ และอนุญาตให้ ใช้ ในปั จจุบนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ ป จอห์น ปอลที่ 2 เสด็จ

มาแสวงบุญที่นี่และได้ ประกาศให้ เป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ จากนั น้ ชมอนุ สรณ์ ไม้ เท้ าศักดิ์สิทธ์ แห่ งโมเสส
(The Serpentine Cross sculpture) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไม้ เท้ าในรูปแบบไม้ กางเขน โดยอุทิศเป็ นสัญลักษณ์ของ
โมเสส และพระเยซู ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น้าจอร์ แดน, ทะเล
เดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้ จากจุดนี ้อย่างชัดเจน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา
(Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรื อ Rose City ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของแห่ งโลกใหม่ (New 7
Wonders of the World) จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้ านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07
มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรื อหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสร้ าง
ขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่ อนคริ สตกาล โดยชาวนาบาเที ย น (Nabataeans) และได้ กลายมาเป็ น นครแห่ ง
การค้ าขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ นตลาด ซื ้อสินค้ าสําคัญที่สดุ ของโลกตะวันออก ที่ตอ่ มาถูกละทิ ้งเป็ นเวลานานกว่า 700
ปี จนเมื่อมีนักสํารวจชาวสวิตเซอร์ แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์ กฮาร์ ท เดินทางผ่านมาพบ เห็นเข้ าเมื่อปี พ.ศ.
2355 และนํ าไปเขีย นในหนังสื อชื่ อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทํ าให้ เริ่ ม เป็ น ที่ ร้ ู จักกัน อย่างแพร่ ห ลายจนถึง
ปั จจุบนั

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั SELLA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 เพตรา - ทะเลเดดซี
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านชมเมืองเพตรา (Petra) ให้ ท่านได้ ขี่ม้าระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรง
เข้ าสูห่ น้ าเมือง **ไม่รวมค่าทิปขี่ม้า โดยประมาณ 3 USD** (ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อฐู , รถม้ าลาก สนใจกรุณาติดต่อ

ที่หวั หน้ าทัวร์ ) จากนันเดิ
้ นเท้ ากับเส้ นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและ
การซัดเซาะของนํ ้าเมื่อหลายล้ านปี ก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสงู ชันทัง้ 2 ข้ างทาง จนพบกับ
ความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ (Al-Khazneh หรื อ The Treasury) ซึง่ สันนิษฐานว่า
สร้ างในศตวรรษที่ 1-2 เป็ นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้ าไปในภูเขาสีชมพูทัง้ ลูก มีความสูง 40 เมตร และ มี
ความกว้ าง 28 เมตร วิหารแห่งนี ้ได้ ถกู ออกแบบโดยได้ รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้ าด้ วยกัน เช่น อียิปต์,
กรี ก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเชื่อว่าเป็ นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์ อียิปต์ นักประวัติศาสตร์ และนัก
โบราณคดีได้ ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้ กบั ผู้ปกครองเมือง, ใช้ เป็ นสถานที่
ทําพิธีกรรมทางศาสนา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ทะเลทรายวาดิ รั ม (Wadi Rum) ทะเลทรายแห่ งนี ใ้ นอดี ต เป็ น เส้ น ทางคาราวานจาก
ประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรี ยและปาเลสไตน์ เคยเป็ นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ าย
ถิ่นฐานไปสร้ างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตรา ในศึกสงครามอาหรับรี โวลท์ ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918
ทะเลทรายแห่งนี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ นฐานบัญชาการในการบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้ าชายไฟ
ซาล ผู้นําแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมายังได้
ถูกใช้ เป็ นสถานที่จริงในการถ่ายทําภาพยนตร์ ฮอลลีวดู อันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่ อง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึง่
ได้ รับ รางวัลออสการ์ ได้ ถึ ง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบัน อื่ น ๆ มากกว่า 30 รางวัล นํ า แสดงโดย Peter
O’Toole, Omar Sharif
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั SUNCITY CAMP หรื อเทียบเท่า

สนุกสนานกับการนั่งรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย - ปราสาทเครั คแห่ งครู
วันที่ 4
เสด - ทะเลเดดซี
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านนั่ งรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถกู กล่าวขานว่าสวยงามที่สดุ ของโลกแห่งหนึ่ง ด้ วย
เม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมส้ มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้ างใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนันปรั
้ บเปลี่ยนไปตาม
แสงของดวงอาทิตย์ ชมนํ ้าพุแห่งลอว์ เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้ เป็ น
สถานที่ พัก และคิ ด แผนการสู้รบกัน พวกออตโตมัน นํ า ท่ า นท่ อ งทะเลทรายต่ อ ไปยั ง ภู เขาคาซารี ชม
ภาพเขี ย นแกะสลัก ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ที่ เป็ นภาพแกะสลัก ของชาวนาบาเที ย นที่ แ สดงถึ ง เรื่ อ งราวใน
ชีวิตประจําวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี ้ยงแพะเป็ นอาชีพ
จากนันนํ
้ าท่านสูเ่ มืองเครั ค (Kerak) ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นที่ราบสูงขนาดใหญ่ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงาม
ข้ างทาง ระหว่างทางขึ ้นสู่เขาโดยเฉพาะบริ เวณที่ถกู เรี ยกขานกันว่าเป็ นแกรนด์แคนยอนแห่งจอร์ แดน จากนัน้
นําท่านชมปราสาทเครั คแห่ งครู เสด (Kerak Castle) ซึ่งสร้ างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง Payen Le
Boutieller ในอดีตเป็ นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครู เสด และสร้ างเพื่อควบคุมเส้ นทางทังทางเหนื
้
อ
และใต้ และใช้ ในการต่อสู้ในสงครามครู เสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1187 ได้ ถูกเข้ าทําลายโดย

นักรบมุสลิมภายใต้ การนําทัพของซาลาดิน(Saladin)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึง่ เป็ นทะเลที่ถกู บันทึกลงใน กินเนสส์บ๊ คุ ว่า เป็ นจุดที่ตาํ่
ที่สดุ ในโลก มีความตํ่ากว่าระดับนํ ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สดุ ในโลกมากกว่า 20 เปอร์ เซนต์ของ
นํ ้าทะเลทัว่ ไป ทําให้ ไม่มีสงิ่ มีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ ในท้ องทะเลแห่งนี ้ ให้ ทา่ นอิสระในการลงเล่นนํ ้าทะเล และ
พิสจู น์ความจริงว่าสามารถลอยตัวได้ จริ งหรื อไม่ (การลงเล่นนํ ้าในทะเลมีวิธีขนตอนการลงเล่
ั้
น และข้ อควรระวัง
ต่างๆ ควรฟั งคําแนะนําจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น)

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 นครเจอราช - Allenby Bridge – เบธเลเฮม – โบสถ์ แห่ งการประสูติ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่นครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน โดย
สัน นิ ษ ฐานว่า เมื อ งนี น้ ่ า จะถูก สร้ างในราว 200 – 100 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่ ง นี ไ้ ด้ ถูก
แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ทําลาย และถูกฝั งกลบโดยทราย หลังจากนัน้ ก็ได้ สญ
ู หายไปเป็ นนับพันปี ชมซุ้มประตู
กษัตริ ย์เฮเดรี ยน (Hadrian 's Arch) จากนันนํ
้ าท่านเดินเข้ าประตูทางทิศใต้ ชมโอวัลพลาซ่ า (Oval Plaza)
สถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรค์ของชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South Roman Theatre) ซึ่งก็คือโรงละครทาง
ทิศใต้ สร้ างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผ้ ชู มได้ ถึง 3,000 คน มีจดุ เสียงสะท้ อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับ
ความอัศจรรย์เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้ อนก้ องเข้ ามาในหูของเรา จากนันนํ
้ าท่านชมนํา้ พุใจกลางเมือง
(Nymphaeum) ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึง่ เป็ นที่นบั ถือของชาวเมืองแห่งนี ้ มี
ที่พน่ นํ ้าเป็ นรูปหัวสิงโตทังเจ็
้ ด และตกแต่งด้ วยเทพต่างๆ ประจําซุ้มด้ านบนของนํ ้าพุ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย นําท่านเดินทางไปยังด่านที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ชายแดนระหว่างประเทศจอร์ แดนและประเทศอิสราเอล (Israel) โดย
จะต้ องตรวจเอกสารเพื่อที่จะข้ ามประเทศไปยังประเทศอิสราเอล โดยข้ ามประเทศได้ โดยใช้ สะพาน Allenby
Bridge ที่ มี ชื่อเสียงโด่งดังของประเทศ และเมื่ อข้ ามไปยังประเทศอิสราเอลแล้ วท่านจะต้ องผ่านการตรวจ
เอกสารอีกรอบเพื่อยืนยันในการเข้ าประเทศ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่ง
เป็ นดินแดนที่เก่าแก่ และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน์ ตังอยู
้ ่ห่างจากเยรู ซาเล็มทางตอนใต้ ประมาณ 10
กม. มี ป ระชากรราว 30,000 คน ในอดีตเป็ น บ้ านเกิ ดของกษั ต ริ ย์ เดวิด (King David) ซึ่งเป็ น ผู้สร้ างเมื อง
เยรู ซาเล็ม และ เบธเลเฮม เชื่อกันโดยผู้นบั ถือคริ สต์ศาสนาว่าเป็ นที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ ธ และยัง
เป็ น ที่ อยู่ของชุม ชนคริ สเตี ย นที่ เก่ าแก่ ที่ สุดในโลก จากนัน้ นํ าท่ านเดิน ทางสู่โบสถ์ แ ห่ งการประสู ติ (The
Church of Nativity) โบสถ์ที่สร้ างบนสถานที่ประสูติของพระเยซู ถูกสร้ างโดย พระนางเฮเลน่ า (Helena) ซึง่
เป็ นพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ เป็ นสถานที่ท่ีถกู เก็บรักษาให้ รอดพ้ นจาก
การถูกทําลายจากผู้ครอบครองของหลายชาติได้ อย่างน่าอัศจรรย์ ซึง่ ประตูทางเข้ าโบสถ์นี ้จะเล็กกว่าปกติ และ
ผิดสัดส่วนจากขนาดของตัวอาคาร เพราะว่าภายหลังดินแดนแห่งนี ้ถูกครอบครองโดยพวกครูเสดก็ได้ มีการต่อ
เติม และทําประตูให้ มีขนาดเล็กลงสําหรับคนต้ องก้ มเดินเข้ าไปได้ เพียงคนเดียว เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้ พวก
โจรอาหรับขี่ม้าเข้ ามาปล้ น ภายในโบสถ์มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่ทางเดินที่ประดับ
ลวดลายของโมเสค และภาพสีนํ ้ามันตามผนังตลอดจนเพดาน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปยังทุ่งหญ้ าคนเลีย้ ง
แกะ (Shepherd’s Field) ที่ทตู สวรรค์มาบอกข่าวการประสูตขิ องพระเยซู ท่ามกลางคนเลี ้ยงแกะที่ยากจนกลุม่
หนึง่ ซึง่ เป็ นพวกแรกที่ได้ รับข่าวการประสูตนิ ี ้
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรื อเทียบเท่า

ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริย์เดวิด – เย
วันที่ 6
รูซาเลม – กําแพงร้ องไห้ - ถนนเวีย โดโลโรซ่ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ท่านจะได้ ชมตัวเมืองเยรู ซาเล็มทังหมด
้
จากนันนํ
้ าท่านเดิน
ตามเส้ นทางที่พระเยซูเสด็จสูก่ รุงเยรู ซาเล็มในวันปาล์มซันเดย์ ไปยังโบสถ์ ปีเตอร์ โนสเตอร์ (Peter Noster
Church) เป็ นสถานที่พระเยซูทรงสอนให้ สาวกรู้ จกั คําอธิษฐาน “ข้ าแต่พระบิดาแห่งข้ าพระองค์ทงหลาย”
ั้
นํา
ท่านเดินทางไปยัง สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ซึ่งเป็ นภาษาฮิบรู ว์ แปลว่า ต้ นมะกอก บริ เวณสวนนี ้มีต้น
มะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ต้ น ที่เชื่อกันว่าเป็ นรากเดิมของต้ นมะกอกในสมัยพระเยซูเจ้ า ซึง่ มีอายุประมาณ 2,000 ปี
และเป็ นสถานที่ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวก ก่อนที่จะถูกพวกทหารโรมันจับตัวไป จากนันนํ
้ าท่านเข้ าชมในตัว
โบสถ์ นานาชาติ (Church of all Nations) ที่มีก้อนหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็ นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน
ก่ อ นถูก ทหารโรมัน จับ ตัว ไป หลัง จากนัน้ นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ภู เขาไซออน (Mount Zion) ซึ่ง อยู่ท างด้ า น
ตะวันตกของภูเขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซึง่ มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เมืองของเดวิด (City of David) จากนันนํ
้ าท่าน
ไปชม โบสถ์ ไก่ ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึง่ เป็ นภาษาลาติน ในอดีตเป็ นบ้ านของปุโรหิตคายาฟาส ที่เป็ น
หัวหน้ าสมณะในยุคของพระเยซูที่ถกู ตัดสินฯ และเป็ นสถานที่ที่ปีเตอร์ ปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขนั 3 ครัง้ (Before
the cock crows thrice) จากนันนํ
้ าท่านไปชมสุสานกษัตริ ย์เดวิด (King David’s Tomb) และ ห้ องอาหาร
มือ้ สุดท้ าย (Room of Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารมื ้อสุดท้ ายกับเหล่าสาวกก่อนที่จะ
ถูกจับตัวไป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเยรู ซาเลม (Jerusalem) เมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวทัง้ ชาวยิว,ชาว
มุสลิม และ คริ สเตียน ตังอยู
้ ่บนที่ราบของภูเขายูดาห์ (Judaean Mountains) ระหว่างทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
กับทะเลเดดซี เยรู ซาเลมเป็ นเมืองที่พระยาห์เวห์ (Yahweh) ทรงเลือกสรรไว้ ให้ เป็ นป้อมแห่งความเชื่อถึงพระ
เป็ นเจ้ าแต่เพียงองค์เดียว เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลกและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของอิสราเอล นําท่าน
เดินทางสู่เมืองเก่ าเยรู ซาเลม (Old City) ให้ ท่านได้ ชมกําแพงร้ องไห้ (Wailing Wall) ซึ่งเป็ นกําแพงด้ าน
ตะวันตกของพระวิหารหลังที่ สองที่ เหลืออยู่หลังจากถูกพวกโรมัน ทํ าลาย ปั จจุบันชาวยิวทั่วโลกถื อว่าเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สดุ และโดยเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐาน
ร้ องไห้ ครํ่ าครวญกับ พระเจ้ าอย่างเนื องแน่น และจากลานหน้ ากํ าแพงศัก ดิ์สิท ธิ์ นี ้ จะมี ท างเดิน เลาะเลีย บ
ทางขวาที่ไต่ระดับสูงขึ ้นไปสู่ ภูเขาวิหาร (Temple Mount ) อันเป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
หาร ที่ได้ ถกู ทําลายไปถึง 2
ครัง้ จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของกําแพง ซึ่งในปั จจุบนั ภูเขาวิหาร เป็ นที่ตงของศาสนสถานที
ั้
่ศกั ดิ์สิทธ์ ของ
ศาสนาอิสลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอมาร์ ที่เป็ นผู้นําชาวมุสลิม ได้ นิมิตประหลาดว่าภูเขา
วิหารนี ้เป็ นสถานที่ที่ศาสดาโมหะหมัดได้ เสด็จสูส่ วรรค์ โดยประทับยืนบนก้ อนหินก้ อนหนึ่ง ซึง่ ต่อมาเชื่อว่าเป็ น
ก้ อนหินศักดิ์สิทธิ์ ส่วนชาวคริ สต์เชื่อว่า พระเยซูได้ ถกู ซาตานนํามาประทับบนก้ อนหินนี ้ เพื่อให้ ทอดพระเนตร
นครเยรู ซาเล็ม ในขณะที่จําศีลอดอาหาร และชาวยิวเชื่อว่า อับราฮัมได้ นําลูกชายมาฆ่า เพื่อบูชาพระเจ้ าบน
ก้ อนหิ น ก้ อนนี ้ ต่อมาจึงได้ สร้ างสุเหร่ าไม้ ขึน้ บนยอดเขาแห่ งนี ้ โดยคร่ อมก้ อนหิ น ศัก ดิ์สิท ธิ์ นี ไ้ ว้ ซึ่งเรี ย กว่า
สุเหร่ าแห่ งโอมาร์ (Mosque of Omar) แต่ปัจจุบนั นี ้ได้ ถูกสร้ างเป็ นสุเหร่ าทรง 8 เหลี่ยมที่มีหลังคาทรงกลม
เช้ า

ทําด้ วยทองบริสทุ ธ์ 24 กระรัต โดยได้ รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ฮสุ เซนแห่งจอร์ แดน และมีช่ือเรี ยกว่า โดม
แห่ งหินผา (Dome of the Rock) และบริ เวณผนังด้ านในประดับด้ วยโมเสคลวดลายงดงามมาก (ไม่สามารถ
เข้ าไปชมภายในได้ ) จากนันนํ
้ าท่านเดินเท้ าไปตามถนนเวีย โดโลโรซ่ า (Via Dolorosa) เป็ นสถานที่ซ่ ึงทิง้
ร่ องรอยสุดท้ ายของพระเยซูจากการถูกตรึงไม้ กางเขน ซึง่ เป็ นเส้ นทางที่พระเยซูถกู ไต่สวนที่ศาลปรี โทเรี ย
จนถูกบังคับให้ แบกไม้ กางเขนไปสู่โกลโกธา (Korakotha Mountain) และตรึ งพระองค์ไว้ บนไม้ กางเขน ตาม
เส้ นทางทังหมด
้
14 แห่ง จากนันนํ
้ าท่านชม สุสานศักดิ์สิทธิ์ (Church of The Holy Sepulcher) ซึง่ ในปั จจุบนั
เป็ นโบสถ์ ในศาสนาคริ สต์ เป็ นอุโมงค์ที่สกัดไว้ ในศิลาที่ใช้ เก็บพระศพของพระเยซูหลังจากเชิญพระศพลงมา
จากไม้ กางเขน ให้ ท่านเดินทางเพื่อบรรลุถึงความทุกข์ทรมานของพระผู้เป็ นเจ้ า ถนนแห่งประวัติศาสตร์ นี ้มีการ
ค้ นพบทางโบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรื อเทียบเท่า

อีน คาเร็ ม - อนุ สรณ์ สถานยาด วาเชม - เทล อาวีฟ – เมืองเก่ าจัฟฟา วันที่ 7
นาซาเร็ธ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํ า ท่ า นออกเดิ น ทางสู่เมื อ งอี น คาเร็ ม (Ein Karem) ที่ มี ค วามหมายว่า นํ า้ ธรรมชาติ สํ า หรั บ ไร่ อ งุ่น อยู่
ทางด้ านตะวันตกเฉียงใต้ ของเยรูซาเล็ม และเป็ นเมืองที่มีความสําคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองที่จอห์น
แห่งแบพติสเกิดและนอกจากนันก็
้ ยงั มีโบสถ์วิหารที่มีความสําคัญหลายแห่งสําหรับผู้ที่เป็ นชาว คริ สเตียน ให้
ท่านได้ ชมอนุสรณ์ สถานยาด วาเชม (Yad Vashem) ที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงชาวยิวที่เสียชีวิตในระหว่าง
สงครามโลก รูปภาพต่างๆ ที่ถ่ายจากค่ายกักกันต่างๆ ในยุโรป แสดงให้ เห็นถึงความโหดร้ ายของทหารนาซี ใน
ความพยายามทําลายล้ างเผ่าพันธุ์ของชนชาติยิว ซึง่ เป็ นชนชาติของพระเจ้ า ทําให้ ตระหนักถึงพระสัญญาของ
พระเจ้ าต่ออับราฮัมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็ นเมือง
หลวงและเป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศัยอยุ่ประมาณ 405,000 คน
ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน เป็ นเมืองศูนย์กลางการค้ า เศรษฐกิจ พาณิชย์และการท่องเที่ยว เมืองเทลอา

วีฟ ยังมีอีกชื่อนึงว่า เทล อาวีฟ-จัฟฟา เมืองนีก้ ่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพืน้ ที่รอบนอกของเมืองท่ า
้ นของอาหรับอยู่
โบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริ ญของเทลอาวีฟได้ ก้าวไปไกลกว่าเมืองจัฟฟาที่ในตอนนันเป็
จนเทลอาวีฟและจัฟฟาถูกรวมเป็ นเมืองเดียวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปี หลังจากการก่อตังรั
้ ฐอิสราเอล นครสี
ขาวแห่งเทลอาวีฟได้ รับการขึ ้นเป็ นมรดกโลกในปี 2003 ถือเป็ นการรวมกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย นําท่านชมเมืองเก่ าจัฟฟา (Old Jaffa) ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองท่าที่เก่าแก่ อายุกว่า 3,000 ปี ชื่อเดิมของเมืองนี ้
คือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรู ว์ แปลว่า สวยงาม ในประวัติศาสตร์ เมืองนีถ้ ูกครอบครองมาหลายยุคหลาย
สมัยปั จจุบัน รัฐอิสราเอลได้ อนุรักษ์ เมื องนี ไ้ ว้ แล้ วอนุญ าตให้ ศิลปิ น พักอาศัย ทํ างานสร้ างสรรค์ และขาย
ผลงานของตนเองแก่นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือน ให้ ท่านได้ ชมหอนาฬิกา (The Clock Tower) ที่ตงอยู
ั ้ ่ศนู ย์กลาง
ของเมือง จัฟฟา เป็ น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาที่ ถูกสร้ างโดยพวกออตโตมานที่เข้ ามาปกครองในบริ เวณนี ้ ถูก
สร้ างขึ ้น โดยสุลต่านอับดุล ฮามิด ที่ 2 ในราวปี ค.ศ.1900-1903 ส่วนที่เหลืออีก 6 แห่ง คือที่ ซาเฟ็ ด, เอเคอร์ ,
นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลุส และเยรู ซาเล็ม ซึ่งทัง้ หมดได้ เสียหมด บนหอนาฬิกาเรื อนนี ย้ ังใช้ งานได้ ดี และที่
ด้ านบนจะมีแผ่นหินสลักเป็ นที่ระลึกถึงการต่อสู้ดิ ้นรนเพื่อให้ เมืองนีใ้ นปี ค.ศ.1948 จากนัน้ นําท่านเดินทาง
ต่อไปยังเมืองไฮฟา (Haifa) ที่ตงอยู
ั ้ ่บนยอดเขาคาร์ เมล (Mt.Carmel) ซึง่ เป็ นเมืองศูนย์กลางของเขตไฮฟาที่
อยู่ทางด้ านเหนือและอยู่ติดกับริ มทะเล เป็ นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นเมืองอันดับที่สามของประเทศ เป็ น
เมืองขนาดใหญ่ที่สดุ ทางตอนเหนือของอิสราเอล มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึง่ ผสมผสานกัน
ระหว่างพวกยิวและอาหรับ นอกจากนี ้ยังเป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์กลางของศาสนาบาไฮหรื อ บาไฮเวิลด์เซ็นเตอร์ ที่ถกู
สร้ างเป็ นสวนที่สวยงามด้ วยงบประมาณ 50 ล้ านดอลล่าร์ และยังได้ ถกู จัดให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
ในปี ค.ศ. 2008 จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ะหว่างภูเขาที่รวมตัวกัน
เป็ นจุดใต้ สดุ ของเทือกเขาเลบานอนแคว้ นกาลิลี เป็ นเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นบ้ านเกิดของพระเยซูคริ สต์และเป็ น
สถานที่ในการเดินทางแสวงบุญของชาวคริ สต์
คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NAZARETH PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 8 ชมมหาวิหารแห่ งการประกาศข่ าว – หมู่บ้านคานา – อัมมาน – สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมมหาวิหารแห่ งการประกาศข่ าว (Basilica of the Annunciation) ซึง่ ถูกสร้ างไว้ ตรงบ้ านพระนาง
มารี อา เป็ นสถานที่ซงึ่ นางมารี ได้ รับแจ้ งจากทูตสวรรค์ว่าพระนางจะให้ กําเนิดพระเยซู หลังจากนันนํ
้ าท่านเดิน
ต่อไปยังบ่อนํ า้ ที่ มี อายุน านกว่า 2,000 ปี เป็ น สถานที่ ที่พ ระนางมารี ได้ เคยมาตักนํ า้ จากแห่งนี เ้ อาไปใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านคานา (Cana Village) เป็ นหมู่บ้านที่ซงึ่ พระเยซูทรงแสดง
อัศจรรย์เป็ นครัง้ แรกในงานแต่งงาน ซึง่ มีพระแม่มารี มาร่ วมงานด้ วย โดยทรงทํานํ ้าให้ เป็ นเหล้ าองุ่น เนื่องจาก
เหล้ าองุ่นไม่พอที่จะเลี ้ยงแขกที่มาในงาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย จากนันนํ
้ าท่านข้ ามชายแดนไปยังประเทศจอร์ แดน (Jordan) เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุ งอัมมาน (Amman)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินอัมมาน เพื่อทําการเช็คอิน

วันที่ 9 ดูไบ – กรุ งเทพฯ

01.45 น. ออกเดินทางสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบิน EK906
** คณะออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 02.05 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 06.05 น. **

06.40 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่ อง
09.30 น. ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบิน EK372

** คณะออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และเดินทางถึงกรุ งเทพเวลา 18.55 น. **
**คณะออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 10-18 มิ.ย. และ 21-29 ก.ค. ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และเดินทางถึงกรุ งเทพเวลา 19.15 น. **

18.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนําเพียง JORDAN – ISRAEL
จอร์ แดน อิสราเอล 9 DAYS 6 NIGHTS
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 เด็กอายุไม่ เกิน 12
ปี
ปี
(เสริมเตียง)
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ
ท่ านละ

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

ว ันที่ 10 - 18 มี.ค. 63

69,900

69,900

ว ันที่ 04 - 12 เม.ย. 63

72,900

ว ันที่ 11 - 19 เม.ย. 63

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

69,900

49,900

7,900

72,900

72,900

49,900

7,900

78,900

78,900

78,900

50,900

7,900

ว ันที่ 21 - 29 เม.ย. 63

72,900

72,900

72,900

49,900

7,900

ว ันที่ 30 เม.ย. - 08 พ.ค. 63

69,900

69,900

69,900

49,900

7,900

ว ันที่ 10 - 18 มิ.ย. 63

69,900

69,900

69,900

49,900

7,900

ว ันที่ 21 - 29 ก.ค. 63

69,900

69,900

69,900

45,900

7,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.

3.
4.

5.

6

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดย
อัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทาง
เจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแล
คณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]

8.
9.
10.

ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าวีซา่ เข้ าประเทศจอร์ แดนและอิสราเอล
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจาก
โรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (35 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 USD)

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผู้ที่ จะนั่งต้ องมี คุณ สมบัติตรงตามที่ สายการบิน
กํ าหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่ มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่น ได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบิน มีปัญ หา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ูที่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้

5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋
เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพัก แบบ 3 ท่ าน/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่า งประเภทอาจจะไม่ ติด กัน และบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตาํ่
กรณี ท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ (อิสราเอล)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ท่านไม่ตอ
่
การยืน
่ วีซา
้ งมาแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ั
ี น ังสอ
ื เดินทางทีช
่ า่ ยจากมือถือ) และว ันหมดอายุหน ังสอ
ื เดินทางต้องมีอายุเหลือ
1. สําเนาสห
่ ดเจน
(ไม่ใชถ
มากกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดินทางกล ับถึงประเทศไทย

่ นต ัว
1. เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตํา่ กว่า 20 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

่ ประเทศอิสราเอล
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
(กรุณากรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนตามความเป็ นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา่ ของท่าน)
ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………….………
1. ชอ
2. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………………….……
3. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….…………...
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..…………………………………………………….…………..
4. ชอ
5. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….………………………………………………..…………...
6. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..…………………………………………………........
7. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………………..…..…..…
ั ชาติปัจจุบน
ั ชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบน
8. สญ
ั .......................สญ
ั …………………..………...
9. ศาสนา..................................................................................................................
ื่ - นามสกุล บิดา
10. ชอ
[ภาษาอังกฤษ]........................................................................................................
ื่ - นามสกุล มารดา
11. ชอ
[ภาษาอังกฤษ]..........................................................................................................
12. เพศ

ชาย

13. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

แต่งงาน (จดทะเบียน)
หย่า

แยกกันอยู่

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)……………..….

ื่ -นามสกุลคูส
14. ชอ
่ มรส [ภาษาอังกฤษ]
...............................................................................................................................................
ั ชาติคส
ี ของคูส
สญ
ู่ มรส ................................อาชพ
่ มรส ...............................................
ื่ -นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอํานาจปกครอง/ดูแล
15. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอกชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ผู ้เยาว์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

16. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………………………………………………………….

ั ท์มอ
17. หมายเลขโทรศพ
ื ถือ..........................................................................................
18. อีเมล...................................................................................................................
ี ปั จจุบน
19. อาชพ
ั (ระบุตําแหน่ง )
..............................................................................................................................................
ี ก่อนเกษี ยณ …………………….…………………………………………………………
ถ ้าเป็ นเกษี ยณ ให ้ระบุอาชพ
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ั ท์ ประเภทของธุรกิจ / สําหรับนักเรียน นักศก
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่
20. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศพ
ึ ษา
ทีอ
่ ยูข
่ องสถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………..……………….………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……………………..….
เบอร์โทรทีท
่ ํางาน ..................................................................................................
ื่ -นามสกุล)
21. ท่านเดินทางไปอิสราเอลครัง้ นีก
้ บ
ั ใคร (ชอ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
22. ท่านเคยเดินทางไปอิสราเอลมาก่อนหรือไม่ ...............................................................
(ถ ้าเคย) ไปมากีค
่ รัง้ ........................ไปมาเมือ
่ ไหร่ (วัน/เดือน/ปี ) ………………..……………………
จุดประสงค์ทเี่ คยไป .................................. เมืองทีเ่ คยไป ........................................
23. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ อิสราเอลมาก่อนหรือไม่ ................................................. .........
(ถ ้าเคย) เมือ
่ ไหร่ (วัน/เดือน/ปี ) …………………………………………..…………
24. ประเทศอืน
่ ๆ ทัว่ โลกทีท
่ า่ นเคยเดินทางไปในรอบ 5 ปี ***
...........................................................................................................................
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้ ทงนี
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ั้ ้
บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

