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JORDAN – ISRAEL จอรแ์ดน อสิราเอล 
9 DAYS 6 NIGHTS 

เดนิทาง มีนาคม – กรกฎาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

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

วนัท่ี 3. เพตรา - ทะเลเดดซี 

วนัท่ี 4. สนกุสนานกบัการนั่งรถ 4X4 ขบัขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครคัแหง่ครูเสด - ทะเลเดดซี 
วนัท่ี 5. นครเจอราช - Allenby Bridge – เบธเลเฮม – โบสถแ์ห่งการประสตู ิ

วนัท่ี 6. ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภเูขาไซออน – สสุานกษัตริยเ์ดวิด – เยรูซาเลม – ก าแพงรอ้งไห ้- ถนนเวีย โดโลโรซ่า 

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

วนัท่ี 8. ชมมหาวิหารแห่งการประกาศขา่ว – หมูบ่า้นคานา – อมัมาน – สนามบิน 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา 
01.05 น. ออกเดินทางสูน่ครดไูบดว้ยเท่ียวบิน EK385 

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

05.00 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
08.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงอมัมาน ดว้ยเท่ียวบิน EK901 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที ่04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 07.30 และเดนิทางถงึอัมมานเวลา 09.35 น. ** 
09.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอรแ์ดน (Jordan) ผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านเดนิทางสูเ่มืองมาดาบา 
(Madaba) หรือเมืองแห่งโมเสก ชมโบสถก์รีก-ออโธดอกซแ์ห่งเซนตจ์อรจ์ (Greek Orthodox Church of 

St. George) ถกูสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน ์ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม 
ตกแตง่โดยโมเสกสีตา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิน้แสดงถึงพืน้ท่ีดินแดนศกัดิสิ์ทธ์ิตา่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดเิตอร์
เรเนียน, เยรูซาเลม็, แมน่  า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางขึน้ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิท่ีตัง้อยู่บนเขาซึ่งเช่ือกันว่าน่าจะเป็น

บริเวณท่ีเสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูน้  าชาวยิวท่ีน าพาชาวยิวเดินทางจากอียิปตม์ายงัเยรูซาเลม ชมโบสถ์
อนุสรณโ์มเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพืน้โบสถอ์นัลา้
คา่ แสดงถึงภาพชีวิตสมัพนัธร์ะหวา่งคน, สตัว ์และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี มา้นั่ง ตามรูปแบบ
ของศาสนาคริสตไ์วป้ระกอบพิธีตา่ง ๆ และอนญุาตใหใ้ชใ้นปัจจบุนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอหน์ ปอลท่ี 2 เสดจ็
มาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ จากน้ันชมอนุสรณไ์ม้เท้าศักดิ์สิทธแ์ห่งโมเสส 

(The Serpentine Cross sculpture) ซึ่งมีลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอทิุศเป็นสญัลกัษณข์อง
โมเสส และพระเยซู ถ่ายรูป ณ จดุชมวิว โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แมน่า้จอรแ์ดน, ทะเล
เดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดนีอ้ย่างชัดเจน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา 
(Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่ (New 7 

Wonders of the World) จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั่วโลกในวนัมหัศจรรย ์07/ 07/ 07  
มหานครสีดอกกหุลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหบุเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้ง
ขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน (Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็นนครแห่ง



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

 

การคา้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตลาด ซือ้สินคา้ส  าคญัท่ีสดุของโลกตะวนัออก ท่ีตอ่มาถกูละทิง้เป็นเวลานานกวา่ 700 
ปี จนเมื่อมีนักส  ารวจชาวสวิตเซอรแ์ลนด ์โยฮันน ์ลคุวิก บวรก์ฮารท์ เดินทางผ่านมาพบ เห็นเขา้เมื่อปี พ.ศ. 
2355 และน าไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าใหเ้ริ่มเป็นท่ีรูจ้ักกันอย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจบุนั จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองเพตรา (Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose 

City ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ไดร้บัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 
7 สิ่งมหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่ (New 7 Wonders of the World) จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคล
นบัลา้นทั่วโลกในวนัมหัศจรรย ์07/ 07/ 07  มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ใน หุบเขาวาดี มูซา (Wadi 

Musa Valley) หรือหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน 
(Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตลาด ซือ้สินคา้ส  าคญัท่ีสดุของโลก
ตะวนัออก ท่ีต่อมาถูกละทิง้เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเมื่อมีนักส  ารวจชาวสวิตเซอรแ์ลนด ์โยฮันน ์ลคุวิก 
บวรก์ฮารท์ เดินทางผา่นมาพบ เห็นเขา้เมื่อปี พ.ศ. 2355 และน าไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” 
จนท าใหเ้ริ่มเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างแพรห่ลายจนถึงปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SELLA HOTEL หรือเทียบเท่า     

วันที ่3 เพตรา - ทะเลเดดซี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น  าท่านชมเมืองเพตรา (Petra)  ใหท้่านไดข้ี่มา้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพ่ือตรง
เขา้สูห่นา้เมือง **ไมร่วมคา่ทิปขี่มา้ โดยประมาณ 3 USD** (ไมร่วมคา่ขี่ลา, ขี่อฐู, รถมา้ลาก สนใจกรุณาติดต่อ
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ท่ีหวัหนา้ทวัร)์ จากนัน้เดินเทา้กบัเสน้ทางมหศัจรรยก์วา่ 1.5 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและ
การซดัเซาะของน า้เมื่อหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสงูชันทั้ง 2 ขา้งทาง จนพบกับ
ความสวยงามของ มหาวหิารศักดิ์สิทธ์ิ เอล คาซเนท ์(Al-Khazneh หรือ The Treasury) ซึ่งสนันิษฐานว่า
สรา้งในศตวรรษท่ี 1-2 เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปในภเูขาสีชมพูทั้งลกู มีความสงู 40 เมตร และ มี
ความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งนีไ้ดถ้กูออกแบบโดยไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกัน เช่น อียิปต,์ 
กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเช่ือว่าเป็นท่ีเก็บขมุทรพัยส์มบัติของฟาโรหอี์ยิปต ์นักประวตัิศาสตรแ์ละนัก
โบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัวา่ น่าจะสรา้งขึน้เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองใหก้บัผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานท่ี
ท าพิธีกรรมทางศาสนา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแห่งนีใ้นอดีตเป็นเสน้ทางคาราวานจาก

ประเทศซาอฯุ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเลสไตน ์เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะยา้ย
ถ่ินฐานไปสรา้งอาณาจักรอนัย่ิงใหญ่ท่ีเมืองเพตรา ในศึกสงครามอาหรบัรีโวลทร์ะหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 
ทะเลทรายแห่งนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นฐานบญัชาการในการบของนายทหารชาวองักฤษ ทีอี ลอวเ์รนซ ์และ เจา้ชายไฟ
ซาล ผูน้  าแห่งชาวอาหรบัรว่มรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัท่ีเขา้มารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และตอ่มายังได้
ถกูใชเ้ป็นสถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตรฮ์อลลีวดูอนัย่ิงใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึ่ง
ไดร้ับรางวัลออสการไ์ดถ้ึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ มากกว่า 30 รางวัล น าแสดงโดย Peter 
O’Toole, Omar Sharif  

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SUNCITY CAMP หรือเทียบเท่า    

วันที ่4 
สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครู
เสด - ทะเลเดดซี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านน่ังรถ Jeep 4X4 รบับรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง ดว้ย

เมด็ทรายละเอียดสีชมพอูมสม้อมแดงอนัเงียบสงบท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนั้นปรบัเปลี่ยนไปตาม
แสงของดวงอาทิตย ์ชมน า้พแุห่งลอว ์เรนซ ์สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเ์รนซ ์ทหารชาวองักฤษใช้เป็น
สถานท่ีพัก และคิดแผนการสูร้บกันพวกออตโตมัน น าท่าน ท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชม
ภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเรื่องราวใน
ชีวิตประจ าวนัตา่งๆ และรูปภาพตา่ง ๆ  ผา่นชมเตน็ทช์าวเบดอิูนท่ีอาศยัอยู่ในทะเลทราย เลีย้งแพะเป็นอาชีพ 
จากนัน้น  าท่านสูเ่มืองเครัค (Kerak) ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีราบสงูขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงาม
ขา้งทาง ระหวา่งทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบริเวณท่ีถกูเรียกขานกนัวา่เป็นแกรนดแ์คนยอนแห่งจอรแ์ดน จากนั้น
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น าท่านชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสรา้งในปี ค.ศ. 1142 โดย ผูป้กครอง Payen Le 
Boutieller ในอดีตเป็นเมืองศนูยก์ลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสรา้งเพ่ือควบคมุเสน้ทางทั้งทางเหนือ
และใตแ้ละใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครูเสดกับกองทัพมสุลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ไดถู้กเขา้ท าลายโดย
นกัรบมสุลิมภายใตก้ารน าทพัของซาลาดิน(Saladin) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซึ่งเป็นทะเลท่ีถกูบนัทึกลงใน กินเนสสบ์ุ๊ค วา่ เป็นจดุท่ีต  ่า

ท่ีสดุในโลก มีความต ่ากวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเคม็ท่ีสดุในโลกมากกวา่ 20 เปอรเ์ซนตข์อง
น า้ทะเลทั่วไป ท าใหไ้มม่ีส่ิงมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี ้ใหท้่านอิสระในการลงเลน่น า้ทะเล และ 
พิสจูนค์วามจริงวา่สามารถลอยตวัไดจ้ริงหรือไม ่(การลงเลน่น า้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงั
ตา่งๆ ควรฟังค  าแนะน าจากมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า     

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

 น าท่านเดินทางสูน่ครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวนัออกอนัย่ิงใหญ่ของอาณาจักรโรมนั โดย
สนันิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนีไ้ดถู้ก
แผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลงัจากนั้นก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับพันปี ชมซุ ้มประตู
กษัตริยเ์ฮเดรียน (Hadrian 's Arch) จากนัน้น  าท่านเดินเขา้ประตทูางทิศใตช้มโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) 

สถานท่ีชมุนมุพบปะสงัสรรคข์องชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South Roman Theatre) ซึ่งก็คือโรงละครทาง
ทิศใต ้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จผุูช้มไดถ้ึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับ
ความอศัจรรยเ์พียงพดูเบาๆ ก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา จากนั้นน าท่านชมน ้าพุใจกลางเมือง 
(Nymphaeum) ท่ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 191 เพ่ืออทิุศแดเ่ทพธิดาแห่งขนุเขา ซึ่งเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองแห่งนี ้มี
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ท่ีพ่นน า้เป็นรูปหวัสิงโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน า้พุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยังด่านท่ีตัง้อยู่ท่ีชายแดนระหว่างประเทศจอรแ์ดนและประเทศอิสราเอล (Israel) โดย

จะตอ้งตรวจเอกสารเพ่ือท่ีจะขา้มประเทศไปยังประเทศอิสราเอล โดยขา้มประเทศไดโ้ดยใช้สะพาน Allenby 

Bridge ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของประเทศ และเมื่อขา้มไปยังประเทศอิสราเอลแล้วท่านจะตอ้งผ่านการตรวจ
เอกสารอีกรอบเพ่ือยืนยนัในการเขา้ประเทศ จากนั้นน าท่านเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่ง
เป็นดินแดนท่ีเก่าแก่ และถกูครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ์ตัง้อยู่ห่างจากเยรูซาเลม็ทางตอนใต ้ประมาณ 10 
กม. มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเป็นบา้นเกิดของกษัตริยเ์ดวิด (King David) ซึ่งเป็นผูส้รา้งเมือง
เยรูซาเลม็ และ เบธเลเฮม เช่ือกนัโดยผูน้ับถือคริสตศ์าสนาว่าเป็นท่ีประสตูิของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ และยัง
เป็นท่ีอยู่ของชุมชนคริสเตียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โบสถแ์ห่งการประสูติ (The 

Church of Nativity) โบสถท่ี์สรา้งบนสถานท่ีประสตูิของพระเยซู ถกูสรา้งโดย พระนางเฮเลน่า (Helena) ซึ่ง
เป็นพระมารดาของจกัรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน ์เป็นสถานท่ีท่ีถกูเก็บรกัษาใหร้อดพน้จาก
การถกูท าลายจากผูค้รอบครองของหลายชาติไดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์ซึ่งประตทูางเขา้โบสถนี์จ้ะเลก็กวา่ปกติ และ
ผิดสดัสว่นจากขนาดของตวัอาคาร เพราะวา่ภายหลงัดินแดนแห่งนีถ้กูครอบครองโดยพวกครูเสดก็ไดม้ีการต่อ
เติม และท าประตใูหม้ีขนาดเลก็ลงส  าหรบัคนตอ้งกม้เดินเขา้ไปไดเ้พียงคนเดียว เพ่ือเป็นการป้องกันมิใหพ้วก
โจรอาหรบัขี่มา้เขา้มาปลน้ ภายในโบสถม์ีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงพืน้ท่ีทางเดินท่ีประดบั
ลวดลายของโมเสค และภาพสีน า้มนัตามผนงัตลอดจนเพดาน จากนัน้น  าท่านเดินทางไปยัง ทุ่งหญ้าคนเลี้ยง

แกะ (Shepherd’s Field) ท่ีทตูสวรรคม์าบอกขา่วการประสตูิของพระเยซู ท่ามกลางคนเลีย้งแกะท่ียากจนกลุม่
หนึ่ง ซึ่งเป็นพวกแรกท่ีไดร้บัขา่วการประสตูินี ้

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรือเทียบเท่า  

วันที ่6 
ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริยเ์ดวดิ – เย
รูซาเลม – ก าแพงร้องไห้ - ถนนเวยี โดโลโรซ่า 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ท่านจะไดช้มตวัเมืองเยรูซาเลม็ทัง้หมด จากนั้นน าท่านเดิน

ตามเสน้ทางท่ีพระเยซูเสดจ็สูก่รุงเยรูซาเลม็ในวนัปาลม์ซนัเดย ์ไปยังโบสถปี์เตอร ์โนสเตอร ์(Peter Noster 

Church) เป็นสถานท่ีพระเยซูทรงสอนใหส้าวกรูจ้กัค  าอธิษฐาน “ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองคท์ั้งหลาย”  น า
ท่านเดินทางไปยงั สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ซึ่งเป็นภาษาฮิบรูว ์แปลว่า ตน้มะกอก บริเวณสวนนีม้ีตน้
มะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ตน้ ท่ีเช่ือกนัวา่เป็นรากเดิมของตน้มะกอกในสมยัพระเยซูเจา้ ซึ่งมีอายุประมาณ 2,000 ปี 
และเป็นสถานท่ีท่ีพระเยซูอธิษฐานกบัสาวก ก่อนท่ีจะถกูพวกทหารโรมนัจบัตวัไป จากนั้นน าท่านเขา้ชมในตวั
โบสถน์านาชาติ (Church of all Nations) ท่ีมีกอ้นหินขนาดใหญ่ท่ีเช่ือวา่เป็นจดุท่ีพระเยซูทรงคกุเขา่อธิษฐาน 
ก่อนถูกทหารโรมันจับตวัไป หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ภูเขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยู่ทางดา้น
ตะวนัตกของภเูขาโอลีฟในเยรูซาเลม็ ซึ่งมีช่ืออีกอย่างหนึ่งวา่ เมืองของเดวดิ (City of David) จากนั้นน าท่าน
ไปชม โบสถไ์ก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเป็นภาษาลาติน ในอดีตเป็นบา้นของปโุรหิตคายาฟาส ท่ีเป็น
หวัหนา้สมณะในยคุของพระเยซูท่ีถกูตดัสินฯ และเป็นสถานท่ีท่ีปีเตอรป์ฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขนั 3 ครัง้ (Before 
the cock crows thrice) จากนัน้น  าท่านไปชมสุสานกษัตริยเ์ดวิด (King David’s Tomb) และ ห้องอาหาร
มือ้สุดท้าย (Room of Last Supper) ท่ีพระเยซูทรงรว่มรบัประทานอาหารมือ้สดุทา้ยกับเหล่าสาวกก่อนท่ีจะ
ถกูจบัตวัไป 

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

มสุลิม และ คริสเตียน ตัง้อยู่บนท่ีราบของภูเขายูดาห ์(Judaean Mountains) ระหว่างทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน
กบัทะเลเดดซี เยรูซาเลมเป็นเมืองท่ีพระยาหเ์วห ์(Yahweh) ทรงเลือกสรรไวใ้หเ้ป็นป้อมแห่งความเช่ือถึงพระ
เป็นเจา้แตเ่พียงองคเ์ดียว เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของอิสราเอล น าท่าน
เดินทางสู่เมืองเก่าเยรูซาเลม (Old City) ใหท้่านไดช้มก าแพงร้องไห้ (Wailing Wall) ซึ่งเป็นก าแพงดา้น
ตะวนัตกของพระวิหารหลังท่ีสองท่ีเหลืออยู่หลังจากถูกพวกโรมันท าลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็น
สถานท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิท่ีสดุ และโดยเฉพาะวนัส  าคญัทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต ์อธิษฐาน
รอ้งไห้คร  ่าครวญกับพระเจา้อย่างเนืองแน่น และจากลานหนา้ก าแพงศักดิ์สิทธ์ินี ้ จะมีทางเดินเลาะเลียบ
ทางขวาท่ีไตร่ะดบัสงูขึน้ไปสู ่ภูเขาวหิาร (Temple Mount ) อนัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิหาร ท่ีไดถู้กท าลายไปถึง 2 
ครัง้ จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของก าแพง ซึ่งในปัจจุบันภูเขาวิหาร เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีศกัดิ์สิทธข์อง
ศาสนาอิสลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอมาร ์ท่ีเป็นผูน้  าชาวมสุลิม ไดนิ้มิตประหลาดว่าภเูขา
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วิหารนีเ้ป็นสถานท่ีท่ีศาสดาโมหะหมดัไดเ้สดจ็สู่สวรรค ์โดยประทบัยืนบนกอ้นหินกอ้นหนึ่ง ซึ่งตอ่มาเช่ือว่าเป็น
กอ้นหินศกัดิสิ์ทธ์ิ สว่นชาวคริสตเ์ช่ือวา่ พระเยซูไดถ้กูซาตานน ามาประทับบนกอ้นหินนี ้เพ่ือใหท้อดพระเนตร
นครเยรูซาเลม็ ในขณะท่ีจ  าศีลอดอาหาร และชาวยิวเช่ือว่า อบัราฮัมไดน้  าลกูชายมาฆ่า เพ่ือบูชาพระเจา้บน
กอ้นหินก้อนนี้ ต่อมาจึงไดส้รา้งสุเหร่าไมข้ึน้บนยอดเขาแห่งนี้ โดยคร่อมก้อนหินศักดิ์สิทธ์ินีไ้ว ้ซึ่งเรียกว่า 
สุเหร่าแห่งโอมาร ์(Mosque of Omar) แตปั่จจบุนันีไ้ดถู้กสรา้งเป็นสเุหร่าทรง 8 เหลี่ยมท่ีมีหลงัคาทรงกลม 
ท าดว้ยทองบริสทุธ ์24 กระรตั โดยไดร้บัความช่วยเหลือจากกษัตริยฮ์สุเซนแห่งจอรแ์ดน และมีช่ือเรียกว่า โดม
แห่งหนิผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนงัดา้นในประดบัดว้ยโมเสคลวดลายงดงามมาก (ไม่สามารถ
เขา้ไปชมภายในได ้) จากนัน้น  าท่านเดินเทา้ไปตามถนนเวยี โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็นสถานที่ซึ่งทิง้

ร่องรอยสุดท้ายของพระเยซูจากการถูกตรึงไม้กางเขน ซึ่งเป็นเสน้ทางท่ีพระเยซูถกูไตส่วนท่ีศาลปรีโทเรีย 
จนถกูบงัคบัใหแ้บกไมก้างเขนไปสู่โกลโกธา (Korakotha Mountain) และตรึงพระองคไ์วบ้นไมก้างเขน ตาม
เสน้ทางทัง้หมด 14 แห่ง จากนัน้น  าท่านชม สุสานศักดิ์สิทธ์ิ (Church of The Holy Sepulcher) ซึ่งในปัจจบุนั
เป็นโบสถใ์นศาสนาคริสต ์เป็นอโุมงคท่ี์สกัดไวใ้นศิลาท่ีใชเ้ก็บพระศพของพระเยซูหลงัจากเชิญพระศพลงมา
จากไมก้างเขน ใหท้่านเดินทางเพ่ือบรรลถุึงความทกุขท์รมานของพระผูเ้ป็นเจา้ ถนนแห่งประวตัิศาสตรนี์ม้ีการ
คน้พบทางโบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรือเทียบเท่า  

วันที ่7 
อีน คาเร็ม - อนุสรณส์ถานยาด วาเชม - เทล อาวีฟ – เมืองเก่าจัฟฟา - 
นาซาเร็ธ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ท่ีมีความหมายว่า น ้าธรรมชาติส  าหรบัไร่องุ่น อยู่

ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเยรูซาเลม็ และเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัรองลงมาจากเบธเลเฮม็ คือ เมืองท่ีจอหน์
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แห่งแบพติสเกิดและนอกจากนัน้ก็ยงัมีโบสถวิ์หารท่ีมีความส าคญัหลายแห่งส  าหรบัผูท่ี้เป็นชาว คริสเตียน ให้
ท่านไดช้มอนุสรณส์ถานยาด วาเชม (Yad Vashem) ท่ีถกูสรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงชาวยิวท่ีเสียชีวิตในระหว่าง
สงครามโลก รูปภาพตา่งๆ ท่ีถ่ายจากคา่ยกกักนัตา่งๆ ในยโุรป แสดงใหเ้ห็นถึงความโหดรา้ยของทหารนาซี ใน
ความพยายามท าลายลา้งเผา่พนัธุข์องชนชาติยิว ซึ่งเป็นชนชาติของพระเจา้ ท าใหต้ระหนกัถึงพระสญัญาของ
พระเจา้ตอ่อบัราฮมัท่ีไมเ่คยเปลี่ยนแปลง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็นเมือง
หลวงและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศยัอยุ่ประมาณ 405 ,000 คน 
ตัง้อยู่ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เป็นเมืองศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ พาณิชยแ์ละการท่องเท่ียว เมืองเทลอา
วีฟ ยังมีอีกช่ือนึงว่า เทล อาวีฟ-จัฟฟา เมืองนีก้่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพืน้ท่ีรอบนอกของ เมืองท่า
โบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอาวีฟไดก้า้วไปไกลกวา่เมืองจัฟฟาท่ีในตอนนั้นเป็นของอาหรบัอยู่ 
จนเทลอาวีฟและจฟัฟาถกูรวมเป็นเมืองเดียวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลงัจากการก่อตัง้รฐัอิสราเอล นครสี
ขาวแห่งเทลอาวีฟไดร้บัการขึน้เป็นมรดกโลกในปี 2003 ถือเป็นการรวมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองเก่าจัฟฟา (Old Jaffa) ซึ่งไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่าท่ีเก่าแก่ อายุกว่า 3,000 ปี ช่ือเดิมของเมืองนี้

คือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว ์แปลว่า สวยงาม ในประวตัิศาสตรเ์มืองนีถู้กครอบครองมาหลายยุคหลาย

สมัยปัจจุบันรฐัอิสราเอลไดอ้นุรักษ์เมืองนีไ้ว ้แลว้อนุญาตให้ศิลปิน พักอาศัย ท างานสรา้งสรรค ์และขาย

ผลงานของตนเองแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน ใหท้่านไดช้มหอนาฬิกา (The Clock Tower) ท่ีตัง้อยู่ศนูยก์ลาง

ของเมือง จัฟฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาท่ีถูกสรา้งโดยพวกออตโตมานท่ีเขา้มาปกครองในบริเวณนี ้ถูก

สรา้งขึน้ โดยสลุตา่นอบัดลุ ฮามิด ท่ี 2 ในราวปี ค.ศ.1900-1903 ส่วนท่ีเหลืออีก 6 แห่ง คือท่ี ซาเฟ็ด, เอเคอร,์ 

นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลุส และเยรูซาเล็ม ซึ่งทั้งหมดไดเ้สียหมด บนหอนาฬิกาเรือนนีย้ังใชง้านไดด้ี และท่ี

ดา้นบนจะมีแผ่นหินสลกัเป็นท่ีระลึกถึงการต่อสูด้ิน้รนเพ่ือใหเ้มืองนีใ้นปี ค.ศ.1948 จากนั้นน าท่านเดินทาง

ตอ่ไปยงัเมืองไฮฟา (Haifa) ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาคารเ์มล (Mt.Carmel) ซึ่งเป็นเมืองศนูยก์ลางของเขตไฮฟาท่ี

อยู่ทางดา้นเหนือและอยู่ติดกบัริมทะเล เป็นแหลง่โรงงานอตุสาหกรรม เป็นเมืองอนัดบัท่ีสามของประเทศ เป็น

เมืองขนาดใหญ่ท่ีสดุทางตอนเหนือของอิสราเอล มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกัน

ระหวา่งพวกยิวและอาหรบั นอกจากนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของศนูยก์ลางของศาสนาบาไฮหรือ บาไฮเวิลดเ์ซ็นเตอร ์ท่ีถกู

สรา้งเป็นสวนท่ีสวยงามดว้ยงบประมาณ 50 ลา้นดอลลา่รแ์ละยงัไดถ้กูจดัใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก

ในปี ค.ศ. 2008 จากนัน้น  าท่านเดินทางตอ่ไปยงัเมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตัง้อยู่ระหวา่งภเูขาท่ีรวมตวักัน

เป็นจดุใตส้ดุของเทือกเขาเลบานอนแควน้กาลิลี เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นบา้นเกิดของพระเยซูคริสตแ์ละเป็น

สถานท่ีในการเดินทางแสวงบญุของชาวคริสต ์
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ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที ่8 ชมมหาวหิารแห่งการประกาศข่าว – หมู่บ้านคานา – อัมมาน – สนามบิน  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมมหาวหิารแห่งการประกาศข่าว (Basilica of the Annunciation) ซึ่งถูกสรา้งไวต้รงบา้นพระนาง
มารีอา เป็นสถานท่ีซึ่งนางมารีไดร้บัแจง้จากทตูสวรรคว์า่พระนางจะใหก้  าเนิดพระเยซู หลงัจากนั้นน าท่านเดิน
ต่อไปยังบ่อน ้าท่ีมีอายุนานกว่า 2,000 ปี เป็นสถานท่ีท่ีพระนางมารีไดเ้คยมาตกัน า้จากแห่งนี้เอาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั จากนัน้น  าท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านคานา (Cana Village) เป็นหมูบ่า้นท่ีซึ่งพระเยซูทรงแสดง
อศัจรรยเ์ป็นครัง้แรกในงานแตง่งาน ซึ่งมีพระแมม่ารีมารว่มงานดว้ย โดยทรงท าน า้ใหเ้ป็นเหลา้องุ่น เน่ืองจาก
เหลา้องุ่นไมพ่อท่ีจะเลีย้งแขกท่ีมาในงาน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น  าท่านขา้มชายแดนไปยงัประเทศจอรแ์ดน (Jordan) เพ่ือเดินทางตอ่ไปยงักรุงอัมมาน (Amman) 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า  
 น าท่านเดินทางสูส่นามบินอมัมาน เพ่ือท าการเช็คอิน 

วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบิน EK906 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที ่04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 02.05 น. และเดนิทางถงึดูไบเวลา 06.05 น. ** 
06.40 น. ถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบิน EK372 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที ่04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และเดนิทางถงึกรุงเทพเวลา 18.55 น. ** 
**คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที ่10-18 มิ.ย. และ 21-29 ก.ค. ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และเดนิทางถงึกรุงเทพเวลา 19.15 น. ** 

18.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง JORDAN – ISRAEL  
จอรแ์ดน อสิราเอล 9 DAYS 6 NIGHTS  

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK)  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
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 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.           ช  าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่า  
              ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดย      
              อตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที  
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  
              ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่  
              รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ  
              ย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
              เจา้หนา้ที่ 
6 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรอืไม่    
              สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   
              สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล  
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              คณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
        ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
        ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
         เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้**  
         เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
         เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9.  ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจอรแ์ดนและอิสราเอล 
10. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

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

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (35 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 USD) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

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

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

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

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อสิราเอล) 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ 

 

1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายหุนงัสอืเดนิทาง

ตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

1. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าประเทศอสิราเอล 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

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

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

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

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

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

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

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

8. สญัชำตปัิจจุบนั .......................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจุบนั…………………..………... 

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

10. ชือ่- นำมสกลุ บดิำ

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

11.  ชือ่- นำมสกลุ มำรดำ

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

12. เพศ   ชำย         หญงิ 

13. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยำ่        แยกกันอยู ่                                   

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

14. ชือ่-นำมสกลุคูส่มรส [ภำษำอังกฤษ] 

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

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

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

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

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

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

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

19. อำชพีปัจจุบัน (ระบตุ ำแหน่ง ) 

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

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

20. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ประเภทของธรุกจิ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ 

กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถำบันศกึษำ 

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

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

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

21. ทำ่นเดนิทำงไปอสิรำเอลครัง้นีก้ับใคร (ชือ่-นำมสกลุ) 

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

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

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

จุดประสงคท์ีเ่คยไป .................................. เมอืงทีเ่คยไป ........................................ 

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

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

24. ประเทศอืน่ ๆ ทั่วโลกทีท่ำ่นเคยเดนิทำงไปในรอบ 5 ปี*** 

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 
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