
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 เทีย่วชมความงามของดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์(Holy 

Land) จอรแ์ดน-อสิราเอล  

 ชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่นครเพ

ตรา (Petra) มหานครสดีอกกหุลาบ สนกุกบัการ 

 ลอยตวัในทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ทะเลทีข่ ึน้ชือ่

วา่เค็มทีส่ดุในโลก  

 เมอืงเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึง่เป็นดนิแดนที่

เกา่แก ่เป็นทีป่ระสตูขิองพระเยซูแหง่นาซาเร็ธ 

 เยอืนเยรซูาเลม (Jerusalem) เมอืงตน้กาํเนดิ

ของศาสนาครสิต ์และเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่

ของโลก 

 ชมกําแพงรอ้งไห ้ซึง่ชาวยวิท ัว่โลกถอืวา่เป็น

สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ ีส่ดุ 

 พกัโรงแรม รสีอรท์ 4 ดาว บรเิวณทะเลเดดซ ี

 

Jordan & Israel 

The Holy Land 

7 วนั 4 คนื 
QE3AMM-EK002 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง : มถินุายน – กนัยายน 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 55,900-  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 03-09, 24-30 ม.ิย.62 55,900  

วนัที ่ 09-15, 23-29 ก.ย.62 55,900 

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพ  
    

 

2 
ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ทะเลทรายวาดริมั - เพ
ตรา x O O 

GRAND 
VIEW 

PETRA หรอื
เทยีบเทา่ 

3 เพตรา - ทะเลเดดซ ี O O O 

RAMADA 
HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

4 
อมัมาน - Allenby Bridge – นาซาเร็ธ – ไฮฟา – เทล 
อาวฟี O O    O 

LEONARDO 
HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

5 
เมอืงเกา่จฟัฟา – เบธเลเฮม – เยรซูาเลม – ยา่นเมอืง
เกา่ - ถนนเวยี โดโลโรซา่ O O O 

LEONARDO 
TOWER 

HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

6 
อนสุรณ์สถานยาด วาเช็ม – ยอดเขาโอลฟี – สวนเกท
เสมาน ี– ภเูขาไซออน – สสุานกษตัรยิเ์ดวดิ– จอรแ์ดน 
– อมัมาน – สนามบนิ 

O O O 
 

7 ดไูบ – กรงุเทพ x x x 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2  ดไูบ – อมัมาน -  มาดาบา – ทะเลทรายวาดริมั - เพตรา 

01.35 น. ออกเดนิทางสูน่ครดไูบดว้ยเทีย่วบนิ EK385 

04.45 น. เดนิทางถงึกรงุดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

07.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน ดว้ยเทีย่วบนิ EK901 

09.35 น. 

 

 

 

ถงึสนามบนินานาชาต ิQueen Alia กรุงอมัมาน (Amman)ประเทศจอรแ์ดน (Jordan) ผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง) นําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงมาดาบา (Madaba) หรอืเมอืงแหง่โมเสก ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนต์

จอรจ์ (Greek Orthodox Church of St. George) ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซน

ไทน ์ชมภาพแผนทีด่นิแดนศักดสิทิธิแ์หง่เยรซูาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้

แสดงถงึพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์า่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเล็ม, แมน้ํ่าจอรแ์ดน, 

ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายวาดริมั (Wadi Rum) ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดตีเป็นเสน้ทางคาราวาน

จากประเทศซาอฯุ เดนิทางไปยงัประเทศซเีรยีและปาเสลไตน ์เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวนาบาเทยีน

กอ่นทีจ่ะยา้ยถิน่ฐานไปสรา้งอาณาจักรอนัยิง่ใหญทีเ่มอืงเพตรา ในศกึสงครามอาหรับรโีวลทร์ะหว่าง

ปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหง่นีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการบของนายทหารชาวอังกฤษ 

ทอี ีลอว์เรนซ ์และ เจา้ชายไฟซาล ผูนํ้าแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เขา้มา

รกุรานเพือ่ครอบครองดนิแดน และตอ่มายงัไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีจ่รงิในการถ่ายทําภาพยนตฮ์อลลวีูด

อันยิง่ใหญ่ในอดตีเรือ่ง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึง่ไดรั้บรางวัลออสการไ์ดถ้งึ 7 รางวัล และ

รางวัลจากสถาบันอืน่ๆ มากกว่า 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif นําทา่นน ัง่

รถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายทีถู่กกล่าวขานว่าสวยงามทีส่ดุของโลกแห่งหนึง่ ดว้ย

เม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมสม้อมแดงอันเงียบสงบที่กวา้งใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนั้น

ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ ชมน้ําพุแห่งลอว์ เรนซ ์สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอ ี

ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวอังกฤษใชเ้ป็นสถานทีพั่ก และคดิแผนการสูร้บกันพวกออตโตมัน นําท่านท่อง

ทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซาร ีชมภาพเขยีนแกะสลักกอ่นประวัติศาสตร ์ทีเ่ป็นภาพแกะสลักของ

ชาวนาบาเทยีนทีแ่สดงถงึเรือ่งราวในชวีติประจําวันตา่งๆ และรปูภาพตา่ง ๆ  ผา่นชมเต็นทช์าวเบดอูนิ

ทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลทราย เลีย้งแพะเป็นอาชพี 

 จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่เมืองเพตรา (Petra) เมอืงเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพู หรอื 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rose City ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ไดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องแหง่โลกใหม ่(New 7 Wonders of the World) จาก

การตัดสนิโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั่วโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 07/ 07  มหานครสีดอก

กหุลาบทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหุบเขาวาด ีมูซา (Wadi Musa Valley) หรอืหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้ง

ขึน้ในชว่งศตวรรษที ่4 กอ่นครสิตกาล โดยชาวนาบาเทยีน (Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็น

นครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นตลาด ซือ้สนิคา้สําคัญทีสุ่ดของโลกตะวันออก ทีต่่อมาถูกละทิง้

เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมือ่มีนักสํารวจชาวสวติเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควกิ บวร์กฮาร์ท เดนิ

ทางผา่นมาพบ เห็นเขา้เมือ่ปี พ.ศ. 2355 และนําไปเขยีนในหนังสอืชือ่ “TRAVEL IN SYRIA” จนทํา

ใหเ้ริม่เป็นทีรู่จ้ักกนัอยา่งแพรห่ลายจนถงึปัจจบุนั 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั 
   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GRAND VIEW PETRA หรอืเทยีบเทา่ 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  RAMADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เพตรา - ทะเลเดดซ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นชมเมอืงเพตรา (Petra)  ใหท้า่นไดข้ีม่า้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทราย

เพือ่ตรงเขา้สูห่นา้เมอืง **ไม่รวมคา่ทปิขีม่า้ โดยประมาณ 3 USD** (ไม่รวมคา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก สน

ในกรุณาตดิต่อทีห่ัวหนา้ทัวร์) จากนัน้เดนิเทา้กับเสน้ทางมหัศจรรยก์ว่า 1.5 กโิลเมตร ทีเ่กดิจากการ

แยกตัวของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของน้ําเมือ่หลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสี

ชมพูสูงชันทัง้ 2 ขา้งทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล คาซเนท ์(Al-

Khazneh หรอื The Treasury) ซึง่สนันษิฐานวา่สรา้งในศตวรรษที ่1-2 เป็นวหิารทีแ่กะสลักโดย

เจาะเขา้ไปในภเูขาสชีมพูทัง้ลูก มคีวามสูง 40 เมตร และ มคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิารแห่งนี้ไดถู้ก

ออกแบบโดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ เดมิ

ทถีูกเชือ่ว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพยส์มบัตขิองฟาโรห์อยิปิต์ นักประวัตศิาสตร์และนักโบราณคดีไดล้ง

ความเห็นตรงกันว่า น่าจะสรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองใหก้ับผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานทีทํ่า

พธิกีรรมทางศาสนา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 

 

 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซึง่เป็นทะเลทีถู่กบันทกึลงใน กนิเนสสบ์ุ๊ค ว่า 

เป็นจุดที่ตํ่าที่สุดในโลก มคีวามตํ่ากว่าระดับน้ําทะเลถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มที่สุดในโลก

มากกวา่ 20 เปอรเ์ซนตข์องน้ําทะเลทั่วไป ทําใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติใดเลยอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี ้

ใหท้า่นอสิระในการลงเลน่น้ําทะเล และ พสิจูนค์วามจรงิวา่สามารถลอยตัวไดจ้รงิหรอืไม ่(การลงเล่น

น้ําในทะเลมวีธิขีัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังคําแนะนําจากมคัคเุทศกท์อ้งถิน่) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัที ่4 อมัมาน - Allenby Bridge – นาซาเร็ธ – ไฮฟา – เทล อาวฟี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางไปยังด่านที่ตัง้อยู่ที่ชายแดนระหว่างประเทศจอร์แดนและประเทศอสิราเอล 

(Israel) โดยจะตอ้งตรวจเอกสารเพือ่ทีจ่ะขา้มประเทศไปยังประเทศอสิราเอล โดยขา้มประเทศได ้

โดยใชส้ะพาน Allenby Bridge ที่มชี ือ่เสยีงโด่งดังของประเทศ และเมือ่ขา้มไปยังประเทศ

อสิราเอลแลว้ท่านจะตอ้งผ่านการตรวจเอกสารอกีรอบเพื่อยนืยันในการเขา้ประเทศ จากนัน้นําท่าน

เดนิทางต่อไปยังเมอืงนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึง่ตัง้อยูร่ะหว่างภเูขาทีร่วมตัวกันเป็นจุดใตส้ดุของ

เทอืกเขาเลบานอนแควน้กาลลิ ีเป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นบา้นเกดิของพระเยซคูรสิตแ์ละเป็นสถานทีใ่น

การเดนิทางแสวงบญุของชาวครสิต ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านชมมหาวหิารแหง่การประกาศขา่ว (Basilica of the Annunciation) ซึง่ถูกสรา้งไว ้

ตรงบา้นพระนางมารอีา เป็นสถานทีซ่ ึง่นางมารไีดรั้บแจง้จากทูตสวรรคว์่าพระนางจะใหกํ้าเนดิพระ

เยซ ูหลังจากนัน้นําท่านเดนิต่อไปยังบ่อน้ําที่มอีายุนานกว่า 2,000 ปี เป็นสถานทีท่ีพ่ระนางมารไีด ้

เคยมาตักน้ําจากแหง่นีเ้อาไปใชใ้นชวีติประจําวัน จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยงัหมูบ่า้นคานา (Cana 

Village) เป็นหมูบ่า้นทีซ่ ึง่พระเยซทูรงแสดงอศัจรรยเ์ป็นครัง้แรกในงานแต่งงาน ซึง่มพีระแมม่ารมีา

ร่วมงานดว้ย โดยทรงทําน้ําใหเ้ป็นเหลา้องุ่น เนื่องจากเหลา้องุ่นไม่พอทีจ่ะเลี้ยงแขกที่มาในงาน 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงไฮฟา (Haifa) ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาคารเ์มล (Mt.Carmel) ซึง่

เป็นเมืองศูนย์กลางของเขตไฮฟาที่อยู่ทางดา้นเหนือและอยู่ต ิดกับรมิทะเล เป็นแหล่งโรงงาน

อุตสาหกรรม เป็นเมืองอันดับที่สามของประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของ

อสิราเอล มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึง่ผสมผสานกันระหว่างพวกยวิและอาหรับ 

นอกจากนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของบาไฮเวลิดเ์ซ็นเตอร ์ ทีถู่กสรา้งเป็นสวนทีส่วยงามดว้ยงบประมาณ 50 

ลา้นดอลล่ารแ์ละยังไดถู้กจัดใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 2008 จากนัน้นําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงเทล อาวฟี (Tel Aviv) ซึง่เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศอสิราเอล มปีระชากรอาศัยอยุป่ระมาณ 405,000 คน ตัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เป็น

เมอืงศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ พาณชิยแ์ละการทอ่งเทีย่ว เมอืงเทลอาวฟี ยงัมอีกีชือ่นงึวา่ เทล อา

วฟี-จัฟฟา เมอืงนี้ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพืน้ที่รอบนอกของเมอืงท่าโบราณจฟัฟา 

(Jaffa) ความเจรญิของเทลอาวฟีไดก้า้วไปไกลกว่าเมอืงจัฟฟาทีใ่นตอนนัน้เป็นของอาหรับอยู ่จน

เทลอาวฟีและจัฟฟาถูกรวมเป็นเมอืงเดยีวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลังจากการกอ่ตัง้รัฐอสิราเอล 

นครสีขาวแห่งเทลอาวีฟไดรั้บการขึ้นเป็นมรดกโลกในปี 2003 ถือเป็นการรวมกลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมสมยัใหมท่ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LEONARDO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เมอืงเกา่จฟัฟา – เบธเลเฮม – เยรซูาเลม – ยา่นเมอืงเกา่ - ถนนเวยี โดโลโรซา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางไปชมเมอืงเกา่จฟัฟา (Old Jaffa) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงท่าทีเ่กา่แก ่อายกุว่า 

3,000 ปี ชือ่เดมิของเมอืงนี้คอื ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮบิรูว ์แปลว่า สวยงาม ในประวัตศิาสตร์

เมอืงนี้ถูกครอบครองมาหลายยคุหลายสมัยปัจจุบันรัฐอสิราเอลไดอ้นุรักษ์เมอืงนี้ไว ้แลว้อนุญาตให ้

ศลิปิน พักอาศัย ทํางานสรา้งสรรค ์และขายผลงานของตนเองแกนั่กท่องเทีย่วทีม่าเยอืน ใหท้่านได ้

ชมหอนาฬกิา (The Clock Tower) ทีต่ัง้อยู่ศูนยก์ลางของเมอืง จัฟฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอ

นาฬกิาทีถ่กูสรา้งโดยพวกออตโตมานทีเ่ขา้มาปกครองในบรเิวณนี ้ถกูสรา้งขึน้ โดยสลุตา่นอบัดลุ ฮา

มดิ ที ่2 ในราวปี ค.ศ.1900-1903 สว่นทีเ่หลอือกี 6 แห่ง คอืที ่ซาเฟ็ด, เอเคอร,์ นาซาเรธ, ไฮฟา, 

นาบลสุ และเยรซูาเล็ม ซึง่ทัง้หมดไดเ้สยีหมด บนหอนาฬกิาเรอืนนีย้งัใชง้านไดด้ ีและทีด่า้นบนจะมี

แผน่หนิสลักเป็นทีร่ะลกึถงึการตอ่สูด้ ิน้รนเพือ่ใหเ้มอืงนี้ในปี ค.ศ.1948 จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยัง

เมอืงเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึง่เป็นดนิแดนทีเ่ก่าแก่ และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ์

ตัง้อยูห่่างจากเยรูซาเล็มทางตอนใต ้ประมาณ 10 กม. มปีระชากรราว 30,000 คน ในอดตีเป็นบา้น

เกดิของกษตัรยิเ์ดวดิ (King David) ซึง่เป็นผูส้รา้งเมอืงเยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เชือ่กันโดยผู ้

นับถอืครสิตศ์าสนาวา่เป็นทีป่ระสตูขิองพระเยซแูห่งนาซาเร็ธ และยังเป็นทีอ่ยูข่องชมุชนครสิเตยีนที่

เกา่แกท่ีส่ดุในโลก จากนัน้นําท่านเดนิทางสูโ่บสถแ์หง่การประสูต ิ(The Church of Nativity) 

โบสถท์ีส่รา้งบนสถานทีป่ระสตูขิองพระเยซ ูถูกสรา้งโดย พระนางเฮเลนา่ (Helena) ซึง่เป็นพระ

มารดาของจักรพรรดคิอนสแตนตนิแห่งจักรวรรดไิบแซนไทน์ เป็นสถานทีท่ีถู่กเก็บรักษาใหร้อดพน้

จากการถกูทําลายจากผูค้รอบครองของหลายชาตไิดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ซึง่ประตทูางเขา้โบสถน์ีจ้ะเล็ก

กวา่ปกต ิและผดิสดัสว่นจากขนาดของตัวอาคาร เพราะว่าภายหลังดนิแดนแห่งนี้ถูกครอบครองโดย

พวกครูเสดก็ไดม้กีารต่อเตมิ และทําประตูใหม้ขีนาดเล็กลงสําหรับคนตอ้งกม้เดนิเขา้ไปไดเ้พยีงคน

เดยีว เพือ่เป็นการป้องกนัมใิหพ้วกโจรอาหรับขีม่า้เขา้มาปลน้ ภายในโบสถม์สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่พืน้ทีท่างเดนิทีป่ระดับลวดลายของโมเสค และภาพสน้ํีามันตามผนังตลอดจน

เพดาน จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยังทุง่หญา้คนเลีย้งแกะ (Shepherd’s Field) ทีทู่ตสวรรคม์า

บอกข่าวการประสูตขิองพระเยซ ูท่ามกลางคนเลีย้งแกะทีย่ากจนกลุ่มหนึง่ ซึง่เป็นพวกแรกทีไ่ดรั้บ

ขา่วการประสตูนิี ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงเยรูซาเลม (Jerusalem) เมอืงที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวทัง้

ชาวยวิ,ชาวมุสลมิ และ ครสิเตียน ตัง้อยู่บนที่ราบของภูเขายูดาห ์(Judaean Mountains) 

ระหว่างทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนกับทะเลเดดซ ีเยรูซาเลมเป็นเมอืงทีพ่ระยาหเ์วห ์(Yahweh) ทรง

เลอืกสรรไวใ้หเ้ป็นป้อมแห่งความเชือ่ถงึพระเป็นเจา้แต่เพยีงองคเ์ดยีว เป็นเมอืงทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุแห่ง



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หนึง่ของโลกและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของอสิราเอล นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกา่เยรซูาเลม (Old City) 

ใหท้า่นไดช้มกาํแพงรอ้งไห ้(Wailing Wall) ซึง่เป็นกําแพงดา้นตะวันตกของพระวหิารหลังทีส่อง

ทีเ่หลอือยูห่ลังจากถกูพวกโรมันทําลาย ปัจจุบันชาวยวิทั่วโลกถอืว่าเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ และ

โดยเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา จะมชีาวยวิมากมายเดนิทางมาสวดมนต ์อธษิฐานรอ้งไหค้ร่ําครวญ

กบัพระเจา้อยา่งเนอืงแน่น และจากลานหนา้กําแพงศักดิส์ทิธิน์ี้ จะมทีางเดนิเลาะเลยีบทางขวาทีไ่ต่

ระดับสงูขึน้ไปสู ่ภเูขาวหิาร (Temple Mount ) อนัเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิาร ทีไ่ดถ้กูทําลายไปถงึ 2 

ครัง้ จะเหลอือยู่ก็แค่บางสว่นของกําแพง ซึง่ในปัจจุบันภเูขาวหิาร เป็นทีต่ัง้ของศาสนสถานทีศ่ักดิ์

สทิธข์องศาสนาอสิลาม เพราะว่าในชว่งปี ค.ศ. 688 กาหลบิโอมาร ์ทีเ่ป็นผูนํ้าชาวมุสลมิ ไดน้มิติ

ประหลาดว่าภเูขาวหิารนี้เป็นสถานทีท่ีศ่าสดาโมหะหมัดไดเ้สด็จสูส่วรรค ์โดยประทับยนืบนกอ้นหนิ

กอ้นหนึ่ง ซึง่ต่อมาเชือ่ว่าเป็นกอ้นหนิศักดิส์ทิธิ ์ส่วนชาวครสิตเ์ชือ่ว่า พระเยซไูดถู้กซาตานนํามา

ประทับบนกอ้นหนินี ้เพือ่ใหท้อดพระเนตรนครเยรซูาเล็ม ในขณะทีจํ่าศลีอดอาหาร และชาวยวิเชือ่วา่ 

อบัราฮมัไดนํ้าลกูชายมาฆา่ เพือ่บชูาพระเจา้บนกอ้นหนิกอ้นนี้ ต่อมาจงึไดส้รา้งสเุหร่าไมข้ึน้บนยอด

เขาแห่งนี้ โดยคร่อมกอ้นหนิศักดิส์ทิธิน์ี้ไว ้ซ ึง่เรยีกว่า สุเหรา่แหง่โอมาร ์(Mosque of Omar) 

แตปั่จจบุันนี้ไดถู้กสรา้งเป็นสเุหร่าทรง 8 เหลีย่มทีม่หีลังคาทรงกลม ทําดว้ยทองบรสิทุธ ์24 กระรัต 

โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากกษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดน และมีชื่อเรียกว่า โดมแห่งหนิผา 

(Dome of the Rock) และบรเิวณผนังดา้นในประดับดว้ยโมเสคลวดลายงดงามมาก (ไมส่ามารถ

เขา้ไปชมภายในได ้) จากนัน้นําท่านเดนิเทา้ไปตามถนนเวยี โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็น

สถานทีซ่ ึง่ท ิง้รอ่งรอยสุดทา้ยของพระเยซูจากการถูกตรงึไมก้างเขน ซึง่เป็นเสน้ทางทีพ่ระ

เยซูถูกไต่สวนที่ศาลปรีโทเรีย จนถูกบังคับใหแ้บกไมก้างเขนไปสู่โกลโกธา (Korakotha 

Mountain) และตรงึพระองค์ไวบ้นไมก้างเขน ตามเสน้ทางทัง้หมด 14 แห่ง จากนัน้นําท่านชม 

สุสานศกัดิส์ทิธิ ์(Church of The Holy Sepulcher) ซึง่ในปัจจุบันเป็นโบสถใ์นศาสนาครสิต ์

เป็นอโุมงคท์ีส่กดัไวใ้นศลิาทีใ่ชเ้กบ็พระศพของพระเยซหูลังจากเชญิพระศพลงมาจากไมก้างเขน ให ้

ทา่นเดนิทางเพือ่บรรลถุงึความทกุขท์รมานของพระผูเ้ป็นเจา้ ถนนแหง่ประวัตศิาตรน์ีม้กีารคน้พบทาง

โบราณคดตีลอดหลายศตวรรษ 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LEONARDO TOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6  อนสุรณ์สถานยาด วาเช็ม – ยอดเขาโอลฟี – สวนเกทเสมาน ี– ภเูขาไซออน – 

สสุานกษตัรยิเ์ดวดิ– จอรแ์ดน - อมัมาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงอนี คาเร็ม (Ein Karem) ทีม่คีวามหมายวา่ น้ําธรรมชาตสํิาหรับไร่องุ่น 

อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงใตข้องเยรซูาเล็ม และเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คอื 

เมอืงทีจ่อหน์แหง่แบพตสิเกดิและนอกจากนัน้ก็ยังมโีบสถว์หิารทีม่คีวามสําคัญหลายแห่งสําหรับผูท้ี่

เป็นชาว ครสิเตยีน ใหท้่านไดช้มอนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม (Yad Vashem) ทีถู่กสรา้งขึน้เพือ่



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระลกึถงึชาวยวิที่เสยีชวีติในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่างๆ ทีถ่่ายจากค่ายกักกันต่างๆ ในยุโรป 

แสดงใหเ้ห็นถงึความโหดรา้ยของทหารนาซ ีในความพยายามทําลายลา้งเผา่พันธุข์องชนชาตยิวิ ซึง่

เป็นชนชาตขิองพระเจา้ ทําใหต้ระหนักถงึพระสัญญาของพระเจา้ต่ออับราฮัมทีไ่ม่เคยเปลีย่นแปลง 

นําท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาโอลฟี (Mt. of Olives) ท่านจะไดช้มตัวเมอืงเยรูซาเล็มทัง้หมด 

จากนัน้นําท่านเดนิตามเสน้ทางที่พระเยซูเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย ์ไปยังโบสถปี์

เตอร ์โนสเตอร ์(Peter Noster Church) เป็นสถานทีพ่ระเยซทูรงสอนใหส้าวกรูจ้ักคําอธษิฐาน 

“ขา้แตพ่ระบดิาแห่งขา้พระองคท์ัง้หลาย”  นําท่านเดนิทางไปยัง สวนเกทเสมาน ี(Gatsemane) 

ซึง่เป็นภาษาฮบิรวู ์แปลวา่ ตน้มะกอก บรเิวณสวนนี้มตีน้มะกอกเกา่แกอ่ยู ่8 ตน้ ทีเ่ชือ่กันว่าเป็นราก

เดมิของตน้มะกอกในสมัยพระเยซูเจา้ ซึง่มอีายุประมาณ 2,000 ปี และเป็นสถานที่ที่พระเยซู

อธษิฐานกบัสาวก กอ่นทีจ่ะถกูพวกทหารโรมนัจับตัวไป จากนัน้นําทา่นเขา้ชมในตัวโบสถน์านาชาต ิ

(Church of all Nations) ทีม่กีอ้นหนิขนาดใหญ่ทีเ่ชือ่ว่าเป็นจุดทีพ่ระเยซทูรงคุกเขา่อธษิฐาน 

กอ่นถกูทหารโรมนัจับตัวไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 หลังจากนัน้ นําท่านเดนิทางสูภู่เขาไซออน (Mount Zion) ซึง่อยูท่างดา้นตะวันตกของภเูขาโอ

ลฟีในเยรูซาเล็ม ซึง่มชี ือ่อกีอยา่งหนึง่ว่า เมอืงของเดวดิ (City of David) จากนัน้นําท่านไปชม 

โบสถไ์กข่นั (St. Peter in Gallicantu) ซึง่เป็นภาษาลาตนิ ในอดตีเป็นบา้นของปโุรหติคายา

ฟาส ทีเ่ป็นหัวหนา้สมณะในยคุของพระเยซทูีถู่กตัดสนิฯ และเป็นสถานทีท่ ีปี่เตอรป์ฏเิสธพระเยซู

กอ่นไกข่นั 3 คร ัง้ (Before the cock crows thrice) จากนัน้นําทา่นไปชมสสุานกษตัรยิเ์ดวดิ 

(King David’s Tomb) และ หอ้งอาหารมือ้สดุทา้ย (Room of Last Supper) ทีพ่ระเยซทูรง

ร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดทา้ยกับเหล่า จากนัน้นําท่านขา้มชายแดนไปยังประเทศจอรแ์ดน 

(Jordan) เพือ่เดนิทางตอ่ไปยงักรงุอมัมาน (Amman) 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอมัมาน เพือ่ทําการเชค็อนิ  

วนัที ่7 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

02.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK906 

06.05  น. ถงึสนามบนิดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK372 

19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โปรแกรม : Jordan & Israel 

The Holy Land 

7 วนั 4 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

03-09 ม.ิย. 62  55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 6,500 

24-30 ม.ิย.62 55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 6,500 

09-15 ก.ย.62 55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 6,500 

23-29 ก.ย.62 55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 6,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทาํการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจาํตวั หรอืไม ่   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

          คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9.  คา่วซีา่เขา้ประเทศจอรแ์ดนและอสิราเอล 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (35 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 USD) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

3. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.    แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.    แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.    แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.    แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.     กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.     กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.     กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.     กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

3. โรงแรมในทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อสิราเอล) 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ 

 

1. สําเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอื

มากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

1. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอสิราเอล 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

2. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

3. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

4. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

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

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

8. สญัชาตปัิจจบุัน .......................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………….. 

9. ศาสนา.............................................................................................................. 

10. ชือ่- นามสกลุ บดิา[ภาษาอังกฤษ]........................................................................................... 

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

12. เพศ   ชาย         หญงิ 

13. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยา่        แยกกันอยู ่                                   

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

14. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

ผูเ้ยาว ์

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



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

16. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

17. หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................  

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

19. อาชพีปัจจบุัน (ระบตํุาแหน่ง ) 

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

ถา้เป็นเกษียณ ใหร้ะบอุาชพีกอ่นเกษียณ …………………………………………………………………… 

20. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ประเภทของธรุกจิ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ที่

อยูข่องสถาบันศกึษา 

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

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

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

21. ทา่นเดนิทางไปอสิราเอลครัง้นีก้ับใคร (ชือ่-นามสกลุ) 

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

22. ทา่นเคยเดนิทางไปอสิราเอลมากอ่นหรอืไม ่......................................... 

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

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

23. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่อสิราเอลมากอ่นหรอืไม ่......................................  

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

24. ประเทศอืน่ ๆ ท่ัวโลกทีท่า่นเคยเดนิทางไปในรอบ 5 ปี*** 

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


