EHC-8D-LY- ISRAEL

8 วัน 5 คืน อิสราเอลแกรนด์ ทัวร์

***โปรโมชั่น...บินตรง สายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ ไลน์ (LY) ***

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
เริ่มต้ นที่ …

85,000 บาท

(รวมค่ าวีซ่า / ไม่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ ไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ)
เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – นาซาเร็ธ (พักค้ าง 2 คืน) – ทิเบเรียส – ล่องเรื อทะเลสาบกาลิลี
เมาท์ บีทติจูดส์ - เยริโค – มาซาดา – คุมราน – เยรูซาเลม (พักค้าง 3 คืน) – เบธเลเฮม

ราคา 85,000 บาท : 11-18 ก.ค./8-15 ส.ค./ 10-17 ต.ค. 2562

EHC-8D-LY- ISRAEL

8 วัน 5 คืน อิสราเอลแกรนด์ ทัวร์

วันแรก

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน W ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบิน แอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ (LY) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ

วันทีส่ อง เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – นาซาเร็ธ (พักค้ าง 2 คืน)
00.20 น.
06.25 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเบนกูเรี ยน (TLV) ประเทศอิสราเอล (Israel) โดยเที่ยวบิน LY082 (ใช้เวลาบินประมาณ
11 ชัว่ โมง) สายการบินฯ บริ การอาหารระหว่างเที่ยวบินสู่ เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
เดินทางถึงสนามบินเบนกูเรี ยน เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซซาเรี ย (Caesarea) (ระยะทาง 78 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเล็กๆซึ่ งตั้งอยู่
ระหว่างเมืองเทลอาวีฟ และเมื องไฮฟา เมืองนี้ ก่อตั้งขึ้ นราว 25-13 ปี ก่ อนคริ สตกาล ถู กปกครองโดยหลาย
จักรวรรดิ ไม่ว่าจะเป็ นโรมัน ไบเซนไทน์ มุสลิ ม และอาหรับ ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยเพียงราว 5,000 คน
บนเนื้ อที่ ราว 35 ตารางกิ โลเมตร เป็ นเพียงเมื องเดี ยวซึ่ งดู แลจัดการปกครองโดยองค์กรเอกชน นาท่านชม
นครโรมันโบราณ (Old Roman city) ซากปรักหักพังของเมืองโบราณ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลของประเทศอิสราเอล สร้าง
ขึ้นตั้งแต่ก่อนคริ สตกาล เฉลี่ยอายุประมาณ 2,000 ปี ประกอบด้วยโรงละคร (Theater) ซึ่ งหันหน้าออกสู่ ทะเล
รวมถึงสะพานส่ งน้ า (Aqueduct) ซึ่ งเป็ นสิ่ งปลู กสร้ างสาคัญที่ช่วยให้ชีวิตประชาชนในสมัยก่อนสะดวกขึ้ น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หุ บเขาอาร์ มาเกดโดน หรื อหุ บเขาเมกิดโดน (Armageddon Valley / Megiddo Valley)
(ระยะทาง 46 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็ นสมรภูมิการยุทธ์อนั เกี่ยวข้องกับคาพยากรณ์วนั สิ้ นโลก
ตามความเชื่อของศาสนาอับราฮัม ซึ่ งคาว่าอาร์ มาเกดโดนเป็ นภาษาอังกฤษซึ่ งแปลจากคาว่าเมกิดโดในภาษาฮีบรู
ซึ่ งหมายถึ งสมรภู มิรบในการสงครามสมัยโบราณหลายยุคสมัย เมกิ ดโดเป็ นส่ วนหนึ่ งของมรดกโลกของ
ประเทศอิสราเอล ถูกขึ้นทะเบียน UNESCO เมื่อปี ค.ศ.2005 ได้เวลานาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไฮฟา (Haifa)
(ระยะทาง 34 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศอิสราเอล
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาคาร์ เมล (Mt.Carmel) (ระยะทาง 11 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ภูเขาเลียบ
ชายฝั่ งเมดิเตอร์ เรเนี ยนทางตอนเหนื อของประเทศอิสราเอล ซึ่ งชื่ อภูเขาถูกตั้งจากภาษาฮีบรู ซึ่ งคาว่า คาร์ เมล
แปลว่า ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องการเพาะปลู ก และไร่ อ งุ่ น ตัว ภู เ ขามี ค วามสู ง ประมาณ 525 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล โดยมีความกว้างของหน้าภูเขาราว 8 กม. และความยาวถึง 39 กม. ภูเขาคาร์ เมลถูกขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกของประเทศอิสราเอล เมื่อปี ค.ศ.2012 จากนั้นชมสวนบาไฮ (Baha’i Garden) สวนสวยที่สร้างขึ้นโดย
ผูน้ บั ถือศาสนาบาไฮ ซึ่ งเป็ นศาสนาที่มีความเชื่ อเรื่ องพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้ างทุกอย่างบนโลกนี้ มีลกั ษณะเป็ นสวน
สวยจัดลดหลัน่ ลงมาเป็ นขั้นบันไดทั้งหมด 7 ชั้น เป็ นระเบียงดอกไม้ ตั้งอยู่บนภู เขาคาร์ เมล เป็ นหนึ่ งสถานที่
ท่องเที่ ยวยอดนิ ยมของประเทศอิ สราเอล นอกจากนี้ สวนบาไฮ ถู ก ขึ้ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกของประเทศ
อิสราเอล เมื่อปี ค.ศ.2008 ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองอัคโค (Akko หรื อ Acre) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที) อีกหนึ่ งเมืองเก่าที่มีเรื่ องราวเล่าทางประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล เมืองโบราณที่มีการ

EHC-8D-LY- ISRAEL
ผสมผสานกันระหว่างความเก่าและความใหม่ของตะวันออกและตะวันตก เป็ นเมืองท่าสาคัญของประเทศ ตั้งอยู่
บริ เวณอ่าวไฮฟา ติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน เขตเมืองเก่าของนครอัคโค ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
แห่ งแรกของประเทศอิสราเอลเมื่อปี ค.ศ.2001 นาท่านชม นครใต้ดินครู เสด (Crusader’s Underground City)
อารยธรรมโบราณที่ล่มสลายจากสงครามศาสนา ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายใต้ป้อมปราการ Ahmed Al-Jazzar เคยเป็ นแหล่ง
พานักของอัศวินผูท้ าสงครามศาสนา ปั จจุบนั หลงเหลื อไว้เพียงเป็ นอนุ สรณ์สาหรับคนรุ่ นหลัง จากนั้นนาท่าน
ชม ถ้ าฮานิกรา (Rosh Hanikra) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ถ้ าซึ่ งเกิดจากการก่อตัวทาง
ธรณี วิทยาบริ เวณชายฝั่งระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศเลบานอน เกิดจากการกัดเซาะของน้ าทะเลและ
คลื่นกระแทกสู่ หน้าผาหิ นชอล์กผิวอ่อน ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองนาซาเร็ ธ (Nazareth) (ระยะทาง 58 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Legacy/ Ramada Nazareth **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ าม นาซาเร็ธ – ทิเบเรียส – ล่องเรื อทะเลสาบกาลิลี - เมาท์ บีทติจูดส์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม Church of Annunciation โบสถ์นิกายโรมันคาธอลิค สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1969 มีความสู งยอดโดมราว
55 เมตร เป็ นสถานศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนาคริ สต์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองทิเบเรี ยส (Tiberias) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนื อที่
ตั้งอยูท่ างด้านตะวันตกของริ มทะเลสาบกาลิลี นาท่านล่องเรื อทะเลสาบกาลิลี (Sea of Galilee) ชมวิวทะเลสาบ
น้ าจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยูท่ างเหนือของอิสราเอล เป็ นทะเลสาบที่มีความสาคัญของคริ สต์ศาสนิกชน เป็ นสถานที่ที่
พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริ ยห์ ลายๆอย่างในพระคัมภีร์ และยังทรงแสดงคาสอนต่างๆแก่คริ สต์ศาสนิกชน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมาท์บีทติจูดส์ (Mt. Beatitudes) ชมมหาวิหารรู ปทรง 8 เหลี่ยม สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งถูกเชื่ อว่า
เป็ นสถานที่บรรยายคาเทศนาบนภูเขา (The Sermon On The Mount) หรื อบันทึกการเทศนาของพระเยซู
เมื่อประมาณปี ค.ศ. 30 บนภูเขาต่อหน้าอัครทูต 12 คนและผูม้ าเฝ้าชุมนุมจานวนมาก เป็ นการเทศนาที่ประมวล
คาสอนของพระเยซู ที่เคยสั่งสอนตลอดช่วงเวลาสามปี ในปาเลสไตน์ไว้อย่างเป็ นระบบที่สุด นับเป็ นบทเทศนาที่
ท้าทายสภาพสังคมในยุคสมัยนั้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Golan Heights Winery โรงกลัน่ ไวน์ที่ใหญ่เป็ น
อันดับสามของอิสราเอล ก่อตั้งโรงบ่มเมื่อปี ค.ศ.1983 โดนเริ่ มเพาะปลูกครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1976 ให้ท่านได้
ลองชิ มไวน์ (Wine tasting) พร้ อมเลื อกซื้ อของฝากจากผลิ ตภัณฑ์องุ่นตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านสู่ ยอดเขา
เบนทอล (Mt.Bental) ภูเขาไฟที่สงบแล้ว ตั้งอยู่บนที่ราบสู งโกลาซิ ม (Korazim Plateau) มีความสู งราว 1,171
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล เป็ นหนึ่งในยอดเขาที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อขึ้นไปเพื่อชมวิวแบบพาโนรามิค
อันงดงาม ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาซาเร็ ธ (Nazareth) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชม.)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Legacy/ Ramada Nazareth **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ ี่

เยริโค – มาซาดา – คุมราน – เยรู ซาเลม (พักค้ าง 3 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเยริ โค (Jericho) (ระยะทาง 163 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.30 ชม.)ได้ชื่อว่าเป็ นเมือง
เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่ งนักโบราณคดีคาดว่ามีการตั้งรกรากเมื่อ 9000 ปี ก่อนคริ สตกาล จากนั้นนาท่านเข้าชม
พระราชวังฮิสแฮม (Hisham’s Palace) เป็ นหนึ่ งในแหล่งโบราณคดี ที่สาคัญของเมืองเยริ โค บนเนื้ อที่กว่า 150
เอเคอร์ ซึ่งในอดีตกาลประกอบด้วยส่ วนสาคัญสามส่ วน คือ พระราชวังเอง โรงอาบน้ า และบริ เวณทาเพาะปลูก
เกษตรกรรม ซึ่ งปั จจุบนั หลงเหลือเพียงซากโบราณสถานเพื่อแสดงอดีตของความรุ่ งเรื่ องทางอารยธรรมเท่านั้น
นาท่านขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขา Temptation (Mount of Temptation) สถานที่ซ่ ึ งถูกบันทึกตามพระคัมภีร์วา่ เป็ นเนิ น
เขากลางทะเลทรายจูเดี ยนซึ่ งพระเยซู ถูกยัว่ ยุจากปี ศาจและสิ่ งชั่วร้ าย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองมาซาดา
(Masada) (ระยะทาง 87 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เพื่อชมป้ อมปราการมาซาด้า (Masada Fortress)
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ป้ อมปราการฐานที่มนั่ สุ ดท้ายของพวกกบฏชาวยิวที่ต่อต้านชาวโรมัน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอล
และทางตะวันออกสุ ดของทะเลทรายจูเดียน สถานที่น้ ี เคยเป็ นสถานที่พานักของเฮรอด กษัตริ ยแ์ ห่ งจักรวรรดิ
โรมัน ผูซ้ ่ ึ งอาศัยช่วง 37 - 31 ปี ก่อนคริ สตกาล นครมาซาดาถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกของประเทศอิสราเอล
เมื่อปี ค.ศ.2001
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคุมราน (Qumran) (ระยะทาง 54 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) สถานที่ที่ซ่ ึ งค้นพบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญคือบันทึก เก่าแก่ (Dead Sea Scrolls) และเดินทางต่อสู่ ทะเลเดดซี (Dead
Sea) ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสื อกิ นเนสส์ ว่า เป็ นจุดที่ต่ าที่สุดในโลก มี ความต่ ากว่าระดับน้ าทะเลถึ ง 400
เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าทะเลทัว่ ไป ทาให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่
ได้ในท้องทะเลแห่ งนี้ อิสระให้ท่านลงเล่นน้ าทะเลและพิสูจน์ ความจริ งว่าท่านลอยตัวได้จริ งหรื อไม่ (การลง
เล่นน้ าในทะเลนั้นมีวธิ ี ข้ นั ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟั งคาแนะนาจากไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้า
ทัวร์) ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองเยรู ซาเลม (Jerusalem) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Legacy/Saint George Jerusalem **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีห่ ้ า

เยรู ซาเลม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขามะกอก (Mount of Olives) ภูเขาทางตะวันออกของนครเยรู ซาเลม มีระดับความสู งที่ 826
เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ถู กตั้งชื่ อตามเนิ นต้นมะกอกซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยปกคลุ มส่ วนหนึ่ งของภูเขาในอดี ต ภูเขา
แห่ ง นี้ มี ค วามส าคัญแก่ ช าวยิว ซึ่ งเป็ นสุ ส านที่ ฝั ง ศพบรรพบุ รุษ ชนชาติ ยิวมากว่า 3000 ปี ท่ า นจะได้เห็ น
ทัศนี ยภาพอันงดงามของเมืองเก่ า Old City ได้จากยอดเขาแห่ งนี้ นาท่านชม โบสถ์แห่ งปี เตอร์ นอสเตอร์
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(Church of Peter Noster) เป็ นสถานที่พระเยซูทรงสอนให้สาวกรู ้จกั คาอธิ ษฐาน “ข้าแต่พระบิดาแห่ งข้าพระองค์
ทั้งหลาย” นาท่านเดินทางสู่ สวนเกทเสมานี (Gatsemane) ซึ่ งเป็ นภาษาฮีบรู แปลว่า ต้นมะกอก บริ เวณสวนนี้ มี
ต้นมะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ต้น ที่เชื่ อกันว่าเป็ นรากเดิมของต้นมะกอกในสมัยพระเยซู ซึ่ งมีอายุประมาณ 2000 ปี และ
เป็ นสถานที่ที่พระเยซู อธิ ษฐานกับสาวก ก่อนที่จะถูกพวกทหารโรมันจับตัวไป นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาไซออน
(Mount Zion) ซึ่ งอยู่ทางด้านตะวันตกของยอดเขาโอลีฟในเยรู ซาเลม ซึ่ งมีชื่ออีกอย่างหนึ่ งว่า เมืองของเดวิด
(City of David) นาท่านชม โบสถ์ไก่ขนั (St. Peter in Gallicantu) ซึ่ งเป็ นภาษาลาติน ในอดีตเป็ นบ้านของ
ปุโรหิ ตคายาฟาส ที่เป็ นหัวหน้าสมณะในยุคของพระเยซู ที่ถูก ตัดสิ น และเป็ นสถานที่ที่ปีเตอร์ ปฏิเสธพระเยซู
ก่อนไก่ขนั 3 ครั้ง (Before the cock crows thrice) ชมสุ สานกษัตริ ยเ์ ดวิด (King David’s Tomb) และ ห้องอาหาร
มื้อสุ ดท้าย (Room of Last Supper) ที่พระเยซู ทรงร่ วมรับประทานอาหารมื้อสุ ดท้ายกับเหล่าสาวก
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านชม พิพิธภัณฑ์อิสราเอล (Israel Museum) สถาบันทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิสราเอลและ
ติดอันดับหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดีช้ นั นาของโลก พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1965 เป็ นที่
เก็บของสะสมของสารานุกรมรวมถึงผลงานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปั จจุบนั ในโบราณคดีโบราณคดี
วิจิตรศิลป์ และศิลปะของชาวยิว มีการสะสมวัตถุโบราณในพระคัมภีร์ไบเบิล ในช่วงเกือบเจ็ดสิ บปี ที่ผา่ นมา ด้วย
การสนับสนุนอย่างดีจากผูอ้ ุปถัมภ์ทวั่ โลก ทาให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างคอลเล็กชัน่ วัตถุเกือบ 500,000 ชิ้นซึ่ งเป็ น
ตัวแทนของวัฒนธรรมวัตถุทวั่ โลก จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ฝั่งตะวันออกของนครเยลูซาเลม (New Western City
of Jerusalem) ผ่านชมสิ่ งก่อสร้างและกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นเมือง อาทิเช่น อาคารรัฐสภา อาคาร
รัฐบาล

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Legacy/Saint George Jerusalem **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีห่ ก

เยรู ซาเลม – เบธเลเฮม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมืองเก่าแห่งนครเยรู ซาเลม (Old City of Jerusalem) ซึ่ งมีเนื้ อที่เพียง 0.9 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูภ่ ายใน
เมืองใหม่ นาท่านชม กาแพงตะวันตก (Western Wall) หรื อ กาแพงร้องไห้ (Wailling Wall) กาแพงโบราณใน
เขตเมืองเก่ าเยรู ซาเลม สร้ างขึ้นจากหิ นปู นเมื่อครั้งมี การขยายพระวิหารหลังที่สองของชาวยิวก่ อนคริ สตกาล
ก าแพงแห่ ง นี้ ต้ งั อยู่อ าณาบริ เ วณขนาดใหญ่ รู ป สี่ เหลี่ ย มที่ เรี ย กว่า เนิ นพระวิห าร ซึ่ งส าหรั บ ชาวมุ ส ลิ ม แล้ว
เนินแห่งนี้เป็ นสถานที่ที่มุฮมั หมัดถูกพระอัลลอฮ์รับขึ้นไปบนสวรรค์ เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และสาคัญที่สุดของ
ชาวยิวและคริ สต์ศาสนิ กชน เป็ นสัญลักษณ์ ของการได้หวนกลับมาสู่ อิสราเอล และเพื่อราลึกถึงบรรพบุรุษของ
ตนที่ตอ้ งอพยพไปจากดินแดน ชาวยิวจะเรี ยกกาแพงนี้ วา่ กาแพงประจิม เนื่ องตั้งอยู่ทางตะวันตกของเนิ นพระ
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วิหาร ส่ วนชาวคริ สต์จะเรี ยกกาแพงนี้วา่ กาแพงโอดครวญ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์ที่ชาวยิวต่างพากันมาร่ าร้องโอด
ครวญกันที่กาแพงแห่งนี้ในวันที่พวกโรมันเข้ายึดครองเยรู ซาเลมในค.ศ. 70 และพระวิหารของพวกยิวถูกทาลาย
นาท่านเดินลัดเลาะเมืองสู่ โบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Church of Sepulcher) หรื อที่ชาวคริ สต์ออโธดอกซ์เรี ยกว่า
โบสถ์การคื นพระชนม์ เป็ นโบสถ์ใ นย่า นชุ ม ชนคริ ส เตี ย นของเมื องเยรู ซ าเลมเก่ า ตัวโบสถ์ถู ก สร้ างขึ้ นบน
สถานที่สองแห่งที่ชาวคริ สต์ถือว่าศักดิสิทธิ์ มากที่สุด คือ สถานที่ทาการตรึ งพระเยซู ที่กางเขน ซึ่ งมีชื่อเรี ยกว่า โก
ละโกธา และพระคูหาว่างเปล่าที่พระองค์ถูกฝัง และฟื้ นคืนพระชนม์ จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ ประตูจฟั ฟา
(Jaffa Gate) หนึ่ งในเจ็ดประตูที่สามารถเข้าสู่ นครเยรู ซาเลม เป็ นซุ ้มประตูทาจากหิ นบนกาแพงเมืองโบราณ
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชม โบสถ์พระคริ สต์สมภพ (Church of Nativity) เป็ นมหาวิหารในเมืองเบธเลเฮม รัฐปาเลสไตน์ โบสถ์น้ ี
จักรพรรดิ คอนสตันไทน์มหาราชและจักรพรรดินีเฮเลนาพระราชชนนี โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 326 ณ จุดที่
เชื่ อว่าพระเยซู ประสู ติ สร้ างแล้วเสร็ จในปี ค.ศ. 565 เป็ นสถาปั ตยกรรมสไตล์โรมาเนสก์ ถื อเป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั ในศาสนาคริ สต์และศาสนาอิสลาม ได้รับขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกแห่ งแรกในดินแดนปาเลสไตน์
และยัง อยู่ใ นรายชื่ อแหล่ ง มรดกโลกที่ ก าลัง ตกอยู่ใ นภาวะอันตรายด้วย น าท่ า นชม วิหารแห่ ง ทุ่ ง เลี้ ย งแกะ
(Chapel of the Shepherd’s field) โบสถ์เล็กๆในชนบทที่สร้างขึ้นใกล้กบั สานักสงฆ์ในปาเลสไตน์ช่วงปี ค.ศ.
1953 ภายในโบสถ์มีการตกแต่งด้วยภาพวาดของพระเยซู วยั เด็ก ได้เวลานาท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองเยรู ซาเลม
(Jerusalem) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 30 นาที ) จากนั้นนาท่านชม สุ เหร่ าแห่ งโอมาร์
(Mosque of Omar) ตั้งอยูใ่ นนครเยรู ซาเลมตรงข้ามลานด้านใต้ของโบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ เป็ นมัสยิดโบราณ
ในชุ มชนมุ สลิ มที่ สร้ างขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ.1193 เพื่อราลึ กถึ งคาอธิ ษฐานของกาหลิ บโอมาร์ จากนั้นนาท่านชม
โดมแห่ งศิลา (Dome of the Rock) เป็ นศาสนสถานของศาสนาอิสลามที่เป็ นที่ต้ งั ของศิลาฤกษ์ (Foundation
Stone) เป็ นสถานที่ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สุ ดของศาสนายูดาห์ และเป็ นสิ่ ง ก่ อสร้ า งที่ เด่ นที่ สุ ดบนเนิ นพระวิหารใน
กรุ งเยรู ซาเลม โดมทองสร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 691 ซึ่ งทาให้เป็ นสิ่ งก่อสร้างของอิสลามที่เก่าที่สุดในโลก โดมทอง
ตั้ง เด่ น อยู่ บ นเนิ น ที่ ส ร้ า งโดยมนุ ษ ย์ใ นสมัย โบราณที่ เ รี ย กว่ า เท็ ม เพิ ล เมานท์ ที่ ช าวมุ ส ลิ ม เรี ย กว่ า “Noble
Sanctuary” โดมทองใช้เวลาก่อสร้างราว 6 ปี ระหว่าง ค.ศ. 685-691
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ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Legacy/Saint George Jerusalem **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 3)

วันทีเ่ จ็ด เยรู ซาเลม - เทล อาวีฟ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม Yad Vashem the Holocaust Museum อนุสรณ์สถานอย่างเป็ นทางการของอิสราเอลต่อผูป้ ระสบภัย
จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1953 ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาทางทิศตะวันตกของ Mount Herzl หรื อที่รู้จกั
กันในนาม Mount of Remembrance ความสู งราว 804 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล บนเนื้ อที่พิพิธภัณฑ์กว่า 44.5
เอเคอร์ เพื่อจารึ กในบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เพื่อราลึกถึงเหตุการณ์พนั ธุฆาตชาวยิวในยุโรปประมาณ 6 ล้านคน
จากจานวนประชากรยิวราว 9 ล้านคนระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง โดยขบวนการล้างชาติของพรรคนาซี มี
สาเหตุ มาจากการแบ่งแยกเชื้ อชาติ ระหว่างพวกชนชาติ เชื้ อสายอารยันและพวกที่ ไม่มีเชื่ อสายอารยันโดยมุ่ง
เป้ าหมายหลักไปยังชาวยิวที่อยูอ่ าศัยในทวีปยุโรป การทาลายล้างชนชาติยิวเริ่ มขึ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อพรรค
นาซี ได้ข้ ึนนาประเทศเยอรมนีเมื่อนายพล อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ข้ ึนปกครองประเทศโดยชอบธรรมตามกฎหมายในปี
ค.ศ. 1933 ฮิตเลอร์ โยนความผิดและปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นในเยอรมันในเวลานั้นว่าเป็ นความผิดของชาวยิว
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเศรษฐกิจตกต่า เหตุการณ์ไฟไหม้ การที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่ ง และปั ญหาต่างๆอีก
ร้อยพันประการ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) (ระยะทาง 67 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศัยราว 450,000 คน เทล อาวีฟ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1909 บนเขต
พื้นที่รอบนอกของเมืองท่าโบราณจัฟฟา ความเจริ ญของเทลอาวีฟได้กา้ วไปไกลกว่าเมืองจัฟฟาที่ในตอนนั้นเป็ น
ของอาหรั บอยู่ จนเทลอาวีฟและจัฟฟาถู กรวมเป็ นเมืองเดี ยวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปี หลังจากการก่ อตั้งรั ฐ
อิ ส ราเอล นครสี ข าวแห่ ง เทลอาวี ฟ ได้รั บ การขึ้ น เป็ นมรดกโลกในปี 2003 ถื อ เป็ นการรวมกลุ่ ม อาคาร
สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเทลอาวีฟยังเป็ นเมืองเศรษฐกิ จที่สาคัญและเป็ นเมืองที่มงั่ คัง่
ที่สุดในประเทศอิสราเอล นาท่านเที่ยวชม เมืองเก่าจัฟฟา (Old town of Jaffa) หรื อที่เรี ยกในภาษาฮีบรู วา่ ยาโฟ
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(Yafo) ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองเทล อาวีฟ เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและเป็ นเมืองท่าโบราณตั้งแต่อดีตกาล ซึ่ งมี
ชุมชนผูอ้ ยูอ่ าศัยตั้งแต่ราว 7,500 ปี ก่อนคริ สตกาลจากหลักฐานทางโบราณคดี แต่เริ่ มก่อตั้งเป็ นเมืองราว 1,800 ปี
ก่อนคริ สตกาล ปั จจุบนั เมืองจัฟฟา ได้ถูกอนุ รักษ์โดยรัฐอิสราเอลให้คงความงดงามเหมือนในอดีต ประชากรที่
อาศัยเขตเมืองเก่าเป็ นชาวอาหรับและชาวยิว เมืองเก่าจัฟฟาตั้งอยูบ่ นเนินสู ง หันหน้าสู่ ทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน เป็ น
ที่ต้ งั ของมัสยิด Al-Bahr และโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ซึ่ งยังคงอนุ รักษ์สภาพไว้เป็ นอย่างดี นาท่านเดิ นชมบริ เวณ
ท่าจัฟฟาซึ่ งเป็ นไปด้วยร้านอาหารทะเล คาเฟ่ และร้านค้า ซึ่ งมีไว้ตอ้ นรับนักท่องเที่ยว ซึ่ งบริ เวณนี้ เป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองเช่นกันที่ตอ้ งการเลี่ยงสังคมและชุมชนเมืองมาเดินเล่นยามว่าง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

19.00 น.
23.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เบนกูเรี ยน เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ LY081 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.20 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

วันทีแ่ ปด กรุงเทพฯ
14.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน 5 คืน อิสราเอลแกรนด์ ทวั ร์
ราคา 85,000 บาท : 11-18 ก.ค./8-15 ส.ค./ 10-17 ต.ค. 2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคูห่ รื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าใช้จ่าย (BKK-TLV-BKK)

ก.ค. – ต.ค. 62
85,000
15,000
82,000
28,000
70,000-100,000
25,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 27 ธ.ค. 61) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเทีย่ วอิสราเอล (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน LY (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าทิปไกด์ไทย, ไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ รวม 62 USD = 2,050 บาท (ซึ่ งจะเรี ยกเก็บจากอินวอยซ์ยอดเต็ม)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
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 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฏิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่ องเที่ ย วใช้หนัง สื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
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กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารยื่นวีซ่าอิสราเอล
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 - 15 วันทาการ)
1. สาเนาหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า (กรุ ณา สแกนสี เท่ านั้น)
2. รู ปถ่ายสี (พื้นหลังสี ขาว) รู ปปั จจุบนั ขนาด 3.5 x 4.5 cm (กรุ ณา สแกนสี เท่ านั้น)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
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แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง
8 วัน 5 คืน อิสราเอลแกรนด์ ทวั ร์
ราคา 85,000 บาท

ลาดับที่

16-23 พ.ค. 2562
8-15 ส.ค.2562

ชื่ อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์ โทรศัพท์

20-27 มิ.ย.2562
10-17 ต.ค. 2562
ห้ องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

11-18 ก.ค. 2562

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

ชื่ อผู้สารองทีน่ ั่ง............................................................... เอเย่ นต์ ........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาทีแ่ ฟกซ์ 02 635 1421 ***
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

