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JORDAN – ISRAEL จอร์แดน อิสราเอล 
9 DAYS 6 NIGHTS 

เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

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

วนัท่ี 3. เพตรา - ทะเลทรายวาดิรัม 

วนัท่ี 4. สนกุสนานกบัการนัง่รถ 4X4 ขบัขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแหง่ครูเสด - ทะเลเดดซี 
วนัท่ี 5. นครเจอราช - Allenby Bridge – เบธเลเฮม – โบสถ์แหง่การประสติู 

วนัท่ี 6. ยอดเขาโอลฟี – สวนเกทเสมนี – ภเูขาไซออน – สสุานกษัตริย์เดวิด – เยรูซาเลม – ก าแพงร้องไห้ - ถนนเวีย โดโลโรซา่ 

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

วนัท่ี 8. ชมมหาวิหารแหง่การประกาศขา่ว – หมูบ้่านคานา – อมัมาน – สนามบิน 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา 
01.05 น. ออกเดินทางสูน่ครดไูบด้วยเท่ียวบิน EK385 

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

05.00 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ รอเปลีย่นเคร่ือง 
08.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงอมัมาน ด้วยเท่ียวบิน EK901 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 07.30 และเดนิทางถึงอัมมานเวลา 09.35 น. ** 
09.40 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิQueen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอร์แดน (Jordan) ผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมาดาบา 
(Madaba) หรือเมืองแหง่โมเสก ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ (Greek Orthodox Church of 

St. George) ถกูสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแหง่เยรูซาเลม 
ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิน้แสดงถึงพืน้ท่ีดินแดนศกัด์ิสทิธ์ิตา่งๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน, เยรูซาเลม็, แม่น า้จอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต์ ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางขึน้ชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิท่ีตัง้อยู่บนเขาซึ่งเช่ือกันว่าน่าจะเป็น

บริเวณท่ีเสยีชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้น าชาวยิวท่ีน าพาชาวยิวเดินทางจากอียิปต์มายงัเยรูซาเลม ชมโบสถ์
อนุสรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถ์ประกอบไปด้วยภาพโมเสกสบีนพืน้โบสถ์อันล้า
คา่ แสดงถึงภาพชีวิตสมัพนัธ์ระหว่างคน, สตัว์ และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแทน่พิธี ม้านัง่ ตามรูปแบบ
ของศาสนาคริสต์ไว้ประกอบพิธีตา่ง ๆ และอนญุาตให้ใช้ในปัจจุบนั ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป จอห์น ปอลท่ี 2 เสด็จ
มาแสวงบุญท่ีน่ีและได้ประกาศให้เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ จากนัน้ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์ สิทธ์แห่งโมเสส 

(The Serpentine Cross sculpture) ซึง่มีลกัษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสญัลกัษณ์ของ
โมเสส และพระเยซู ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัท่ีท้องฟา้แจ่มใส ทา่นสามารถมองเห็น แม่น้าจอร์แดน, ทะเล
เดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได้จากจุดนีอ้ย่างชัดเจน จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองเพตรา 
(Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก
องค์การยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ได้รับการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ (New 7 

Wonders of the World) จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนบัล้านทัว่โลกในวนัมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07  
มหานครสดีอกกุหลาบท่ีซอ่นตวัอยู่ในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหบุเขาแห่งโมเสส ถกูสร้าง



 
 
 
 
 
 
 

ขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน (Nabataeans) และได้กลายมาเป็นนครแห่ง
การค้าขนาดใหญ่ ซึง่เป็นตลาด ซือ้สนิค้าส าคญัท่ีสดุของโลกตะวนัออก ท่ีตอ่มาถกูละทิง้เป็นเวลานานกวา่ 700 
ปี จนเม่ือมีนกัส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลคุวิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบ เห็นเข้าเม่ือปี พ.ศ. 
2355 และน าไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนท าให้เร่ิมเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายจนถึง
ปัจจุบนั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา (Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose 

City ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ (New 7 Wonders of the World) จากการตดัสนิโดยการโหวตจากบุคคล
นบัล้านทัว่โลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07  มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยู่ในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi 

Musa Valley) หรือหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน 
(Nabataeans) และได้กลายมาเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตลาด ซือ้สินค้าส าคัญท่ีสุดของโลก
ตะวนัออก ท่ีต่อมาถูกละทิง้เป็นเวลานานกว่า 700 ปี จนเม่ือมีนกัส ารวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลคุวิก 
บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบ เห็นเข้าเม่ือปี พ.ศ. 2355 และน าไปเขียนในหนงัสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” 
จนท าให้เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SELLA HOTEL หรือเทียบเทา่     

วันที่ 3 เพตรา - ทะเลทรายวาดรัิม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าท่านชมเมืองเพตรา (Petra)  ให้ท่านได้ขี่ม้าระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทรายเพื่อตรง
เข้าสูห่น้าเมือง **ไม่รวมคา่ทิปขี่ม้า โดยประมาณ 3 USD** (ไม่รวมคา่ขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก สนใจกรุณาติดต่อ
ท่ีหวัหน้าทวัร์) จากนัน้เดินเท้ากบัเส้นทางมหศัจรรย์กวา่ 1.5 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลอืกโลกและ
การซดัเซาะของน า้เม่ือหลายล้านปีก่อน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสงูชันทัง้ 2 ข้างทาง จนพบกบั
ความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เอล คาซเนท์ (Al-Khazneh หรือ The Treasury) ซึง่สนันิษฐานวา่
สร้างในศตวรรษท่ี 1-2 เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทัง้ลกู มีความสงู 40 เมตร และ มี
ความกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนีไ้ด้ถูกออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อียิปต์, 
กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเช่ือว่าเป็นท่ีเก็บขุมทรัพย์สมบติัของฟาโรห์อียิปต์ นกัประวติัศาสตร์และนัก
โบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกนัวา่ นา่จะสร้างขึน้เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองให้กบัผู้ปกครองเมือง, ใช้เป็นสถานท่ี
ท าพิธีกรรมทางศาสนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแหง่นีใ้นอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ

ซาอุฯ เดินทางไปยงัประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ เคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวนาบาเทียนก่อนท่ีจะย้ายถ่ินฐานไป
สร้างอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่ท่ีเมืองเพตรา ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทราย
แห่งนีไ้ด้ถูกใช้เป็นฐานบญัชาการในการบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และ เจ้าชายไฟซาล ผู้น า
แหง่ชาวอาหรับร่วมรบกนัขบัไลพ่วกออตโตมนัท่ีเข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และตอ่มายงัได้ถกูใช้เป็น
สถานท่ีจริงในการถ่ายท าภาพยนตร์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึ่งได้รับ
รางวลัออสการ์ได้ถึง 7 รางวลั และรางวลัจากสถาบนัอ่ืนๆ มากกว่า 30 รางวลั น าแสดงโดย Peter O’Toole, 
Omar Sharif  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SUNCITY CAMP หรือเทียบเทา่   

*** โรงแรมทีท่ะเลทรายหอ้งพกัสว่นใหญจ่ะเป็นรปูแบบกระโจม***    

วันที่ 4 
สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับข่ีบนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแห่งครู
เสด - ทะเลเดดซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านน่ังรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกลา่วขานว่าสวยงามท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง ด้วย

เม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมส้มอมแดงอนัเงียบสงบท่ีกว้างใหญ่ไพศาล สีของเม็ดทราบนัน้ปรับเปลี่ยนไปตาม
แสงของดวงอาทิตย์ ชมน า้พุแห่งลอว์ เรนซ์ สถานท่ีในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้ เป็น
สถานท่ีพัก และคิดแผนการสู้ รบกันพวกออตโตมัน น าท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชม
ภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีเป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนท่ีแสดงถึงเร่ืองราวใน



 
 
 
 
 
 
 

ชีวิตประจ าวนัต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ   ผ่านชมเต็นท์ชาวเบดูอินท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลทราย เลีย้งแพะเป็นอาชีพ 
จากนัน้น าทา่นสูเ่มืองเครัค (Kerak) ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีราบสงูขนาดใหญ่ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์อนังดงาม
ข้างทาง ระหว่างทางขึน้สูเ่ขาโดยเฉพาะบริเวณท่ีถูกเรียกขานกนัว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน จากนัน้
น าท่านชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1142 โดย ผู้ปกครอง Payen Le 
Boutieller ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนกัรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทัง้ทางเหนือ
และใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทพัมุสลิมจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าท าลายโดย
นกัรบมสุลมิภายใต้การน าทพัของซาลาดิน(Saladin) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซึง่เป็นทะเลท่ีถกูบนัทกึลงใน กินเนสส์บุ๊ค วา่ เป็นจุดท่ีต ่า

ท่ีสดุในโลก มีความต ่ากวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มท่ีสดุในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซนต์ของ
น า้ทะเลทัว่ไป ท าให้ไม่มีสิง่มีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ด้ในท้องทะเลแหง่นี ้ให้ทา่นอิสระในการลงเลน่น า้ทะเล และ 
พิสจูน์ความจริงวา่สามารถลอยตวัได้จริงหรือไม่ (การลงเลน่น า้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และข้อควรระวงั
ตา่งๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา่     

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

 น าท่านเดินทางสูน่ครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโรมัน โดย
สันนิษฐานว่าเมืองนีน้่าจะถูกสร้างในราว 200  – 100 ปีก่อนคริสตกาล ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนีไ้ด้ถูก
แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท าลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลงัจากนัน้ก็ได้สญูหายไปเป็นนบัพันปี ชมซุ้มประตู
กษัตริย์เฮเดรียน (Hadrian 's Arch) จากนัน้น าท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชมโอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) 



 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีชุมนุมพบปะสงัสรรค์ของชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South Roman Theatre) ซึ่งก็คือโรงละครทาง
ทิศใต้ สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบั
ความอัศจรรย์เพียงพูดเบาๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนก้องเข้ามาในหูของเรา จากนัน้น าท่านชมน า้พุใจกลางเมือง 
(Nymphaeum) ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเ่ทพธิดาแห่งขุนเขา ซึง่เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองแหง่นี ้ มี
ท่ีพน่น า้เป็นรูปหวัสงิโตทัง้เจ็ด และตกแตง่ด้วยเทพตา่งๆ ประจ าซุ้มด้านบนของน า้พุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยังด่านท่ีตัง้อยู่ท่ีชายแดนระหว่างประเทศจอร์แดนและประเทศอิสราเอล (Israel) โดย

จะต้องตรวจเอกสารเพื่อท่ีจะข้ามประเทศไปยงัประเทศอิสราเอล โดยข้ามประเทศได้โดยใช้สะพาน Allenby 

Bridge ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของประเทศ และเม่ือข้ามไปยังประเทศอิสราเอลแล้วท่านจะต้องผ่านการตรวจ
เอกสารอีกรอบเพื่อยืนยนัในการเข้าประเทศ จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่ง
เป็นดินแดนท่ีเก่าแก่ และถกูครอบครองโดยพวกปาเลสไตน์ ตัง้อยูห่า่งจากเยรูซาเลม็ทางตอนใต้ ประมาณ 10 
กม. มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเป็นบ้านเกิดของกษัตริย์เดวิด (King David) ซึ่งเป็นผู้สร้างเมือง
เยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เช่ือกันโดยผู้นบัถือคริสต์ศาสนาว่าเป็นท่ีประสติูของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ และยงั
เป็นท่ีอยู่ของชุมชนคริสเตียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่โบสถ์แห่งการประสูติ (The 

Church of Nativity) โบสถ์ท่ีสร้างบนสถานท่ีประสติูของพระเยซู ถูกสร้างโดย พระนางเฮเลน่า (Helena) ซึ่ง
เป็นพระมารดาของจกัรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เป็นสถานท่ีท่ีถกูเก็บรักษาให้รอดพ้นจาก
การถกูท าลายจากผู้ครอบครองของหลายชาติได้อยา่งนา่อัศจรรย์ ซึง่ประตทูางเข้าโบสถ์นีจ้ะเล็กกวา่ปกติ และ
ผิดสดัสว่นจากขนาดของตวัอาคาร เพราะวา่ภายหลงัดินแดนแหง่นีถ้กูครอบครองโดยพวกครูเสดก็ได้มีการต่อ
เติม และท าประตูให้มีขนาดเล็กลงส าหรับคนต้องก้มเดินเข้าไปได้เพียงคนเดียว เพื่อเป็นการปอ้งกันมิให้พวก



 
 
 
 
 
 
 

โจรอาหรับขี่ม้าเข้ามาปล้น ภายในโบสถ์มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ท่ีทางเดินท่ีประดบั
ลวดลายของโมเสค และภาพสนี า้มันตามผนงัตลอดจนเพดาน จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัทุ่งหญ้าคนเลีย้ง

แกะ (Shepherd’s Field) ท่ีทตูสวรรค์มาบอกขา่วการประสติูของพระเยซู ทา่มกลางคนเลีย้งแกะที่ยากจนกลุม่
หนึง่ ซึง่เป็นพวกแรกท่ีได้รับขา่วการประสติูนี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรือเทียบเทา่  

วันที่ 6 
ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริย์เดวิด – เย
รูซาเลม – ก าแพงร้องไห้ - ถนนเวีย โดโลโรซ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ทา่นจะได้ชมตวัเมืองเยรูซาเลม็ทัง้หมด จากนัน้น าทา่นเดิน

ตามเส้นทางท่ีพระเยซูเสด็จสูก่รุงเยรูซาเล็มในวนัปาล์มซนัเดย์ ไปยงัโบสถ์ปีเตอร์ โนสเตอร์ (Peter Noster 

Church) เป็นสถานท่ีพระเยซูทรงสอนให้สาวกรู้จักค าอธิษฐาน “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทัง้หลาย”  น า
ท่านเดินทางไปยงั สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ซึ่งเป็นภาษาฮิบรูว์ แปลว่า ต้นมะกอก บริเวณสวนนีมี้ต้น
มะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ต้น ท่ีเช่ือกันวา่เป็นรากเดิมของต้นมะกอกในสมยัพระเยซูเจ้า ซึ่งมีอายปุระมาณ 2,000 ปี 
และเป็นสถานท่ีท่ีพระเยซูอธิษฐานกับสาวก ก่อนท่ีจะถูกพวกทหารโรมันจบัตวัไป จากนัน้น าท่านเข้าชมในตวั
โบสถ์นานาชาติ (Church of all Nations) ท่ีมีก้อนหินขนาดใหญ่ท่ีเช่ือวา่เป็นจุดท่ีพระเยซูทรงคกุเขา่อธิษฐาน 
ก่อนถกูทหารโรมนัจบัตวัไป หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูภ่เูขาไซออน (Mount Zion) ซึง่อยูท่างด้านตะวนัตก
ของภูเขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซึ่งมีช่ืออีกอย่างหนึ่งว่า เมืองของเดวิด (City of David) จากนัน้น าท่านไปชม 
โบสถ์ไก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึง่เป็นภาษาลาติน ในอดีตเป็นบ้านของปโุรหิตคายาฟาส ท่ีเป็นหวัหน้า
สมณะในยุคของพระเยซูท่ีถูกตดัสินฯ และเป็นสถานท่ีท่ีปีเตอร์ปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขนั 3 ครัง้ (Before the 
cock crows thrice) จากนัน้น าท่านไปชมสุสานกษัตริย์เดวิด (King David’s Tomb) และ ห้องอาหารมือ้
สุดท้าย (Room of Last Supper) ท่ีพระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารมือ้สดุท้ายกบัเหลา่สาวกก่อนท่ีจะถกู
จบัตวัไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองท่ีอยู่ร่วมกันอย่างลงตวัทัง้ชาวยิว,ชาว

มุสลิม และ คริสเตียน ตัง้อยู่บนท่ีราบของภูเขายูดาห์ (Judaean Mountains) ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
กับทะเลเดดซี เยรูซาเลมเป็นเมืองท่ีพระยาห์เวห์ (Yahweh) ทรงเลือกสรรไว้ให้เป็นป้อมแห่งความเช่ือถึงพระ
เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียว เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของอิสราเอล น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองเก่าเยรูซาเลม (Old City) ให้ท่านได้ชมก าแพงร้องไห้ (Wailing Wall) ซึ่งเป็นก าแพงด้าน



 
 
 
 
 
 
 

ตะวันตกของพระวิหารหลงัท่ีสองท่ีเหลืออยู่หลงัจากถูกพวกโรมันท าลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิท่ีสดุ และโดยเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐาน
ร้องไห้คร ่าครวญกับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น และจากลานหน้าก าแพงศักด์ิสิทธ์ินี ้ จะมีทางเดินเลาะเลียบ
ทางขวาท่ีไต่ระดบัสงูขึน้ไปสู ่ภูเขาวิหาร (Temple Mount ) อันเป็นท่ีตัง้ของมหาวิหาร ท่ีได้ถูกท าลายไปถึง 2 
ครัง้ จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของก าแพง ซึ่งในปัจจุบนัภูเขาวิหาร เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ของ
ศาสนาอิสลาม เพราะวา่ในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลบิโอมาร์ ท่ีเป็นผู้น าชาวมสุลมิ ได้นิมิตประหลาดวา่ภเูขาวิหาร
นีเ้ป็นสถานท่ีท่ีศาสดาโมหะหมดัได้เสด็จสูส่วรรค์ โดยประทบัยืนบนก้อนหินก้อนหนึ่ง ซึ่งต่อมาเช่ือวา่เป็นก้อน
หินศกัด์ิสิทธ์ิ สว่นชาวคริสต์เช่ือว่า พระเยซูได้ถูกซาตานน ามาประทบับนก้อนหินนี ้เพ่ือให้ทอดพระเนตรนคร
เยรูซาเล็ม ในขณะท่ีจ าศีลอดอาหาร และชาวยิวเช่ือว่า อับราฮัมได้น าลกูชายมาฆ่า เพื่อบูชาพระเจ้าบนก้อน
หินก้อนนี ้ต่อมาจึงได้สร้างสเุหร่าไม้ขึน้บนยอดเขาแห่งนี ้ โดยคร่อมก้อนหินศกัด์ิสิทธ์ินีไ้ว้ ซึ่งเรียกว่า สุเหร่า
แห่งโอมาร์ (Mosque of Omar) แต่ปัจจุบนันีไ้ด้ถูกสร้างเป็นสเุหร่าทรง 8 เหลี่ยมท่ีมีหลงัคาทรงกลม ท าด้วย
ทองบริสทุธ์ 24 กระรัต โดยได้รับความช่วยเหลอืจากกษัตริย์ฮุสเซนแหง่จอร์แดน และมีช่ือเรียกวา่ โดมแห่งหนิ
ผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนงัด้านในประดบัด้วยโมเสคลวดลายงดงามมาก (ไม่สามารถเข้าไปชม
ภายในได้ ) จากนัน้น าท่านเดินเท้าไปตามถนนเวีย โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็นสถานที่ซึ่งทิง้ร่องรอย

สุดท้ายของพระเยซูจากการถูกตรึงไม้กางเขน ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีพระเยซูถูกไต่สวนท่ีศาลปรีโทเรีย จนถูก
บงัคบัให้แบกไม้กางเขนไปสูโ่กลโกธา (Korakotha Mountain) และตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขน ตามเส้นทาง
ทัง้หมด 14 แห่ง จากนัน้น าท่านชม สุสานศักดิ์ สิทธ์ิ (Church of The Holy Sepulcher) ซึ่งในปัจจุบันเป็น
โบสถ์ในศาสนาคริสต์ เป็นอุโมงค์ท่ีสกดัไว้ในศิลาท่ีใช้เก็บพระศพของพระเยซูหลงัจากเชิญพระศพลงมาจากไม้
กางเขน ให้ทา่นเดินทางเพื่อบรรลถุึงความทกุข์ทรมานของพระผู้ เป็นเจ้า ถนนแหง่ประวติัศาสตร์นีมี้การค้นพบ
ทางโบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรือเทียบเทา่  

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ท่ีมีความหมายวา่ น า้ธรรมชาติส าหรับไร่องุน่ อยูท่างด้าน

ตะวนัตกเฉียงใต้ของเยรูซาเล็ม และเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองท่ีจอห์นแห่ง
แบพติสเกิดและนอกจากนัน้ก็ยงัมีโบสถ์วิหารท่ีมีความส าคญัหลายแห่งส าหรับผู้ ท่ีเป็นชาว คริสเตียน ให้ท่าน
ได้ชมอนุสรณ์สถานยาด วาเชม (Yad Vashem) ท่ีถูกสร้างขึน้เพื่อระลึกถึงชาวยิวท่ีเสียชีวิตในระหว่าง
สงครามโลก รูปภาพตา่งๆ ท่ีถ่ายจากคา่ยกกักันตา่งๆ ในยโุรป แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของทหารนาซี ใน
ความพยายามท าลายล้างเผา่พนัธ์ุของชนชาติยิว ซึง่เป็นชนชาติของพระเจ้า ท าให้ตระหนกัถึงพระสญัญาของ
พระเจ้าต่ออับราฮัมท่ีไม่เคยเปลี่ยนแปลง จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็นเมือง
หลวงและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุเป็นอันดบั 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศยัอยุ่ประมาณ 405 ,000 คน 
ตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองศนูย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชย์และการทอ่งเท่ียว เมืองเทลอา
วีฟ ยังมีอีกช่ือนึงว่า เทล อาวีฟ-จัฟฟา เมืองนีก้่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพืน้ท่ีรอบนอกของเมืองท่า
โบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอาวีฟได้ก้าวไปไกลกวา่เมืองจฟัฟาท่ีในตอนนัน้เป็นของอาหรับอยู่ 
จนเทลอาวีฟและจัฟฟาถูกรวมเป็นเมืองเดียวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลงัจากการก่อตัง้รัฐอิสราเอล นครสี
ขาวแห่งเทลอาวีฟได้รับการขึน้เป็นมรดกโลกในปี 2003 ถือเป็นการรวมกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองเก่าจัฟฟา (Old Jaffa) ซึ่งได้ช่ือวา่เป็นเมืองท่าท่ีเก่าแก่ อายุกว่า 3,000 ปี ช่ือเดิมของเมืองนี ้

คือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว์ แปลว่า สวยงาม ในประวติัศาสตร์เมืองนีถู้กครอบครองมาหลายยุคหลาย

สมยัปัจจุบนัรัฐอิสราเอลได้อนรัุกษ์เมืองนีไ้ว้ แล้วอนญุาตให้ศิลปิน พกัอาศยั ท างานสร้างสรรค์ และขายผลงาน

ของตนเองแก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือน ให้ทา่นได้ชมหอนาฬิกา (The Clock Tower) ท่ีตัง้อยูศ่นูย์กลางของเมือง 

จฟัฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาท่ีถูกสร้างโดยพวกออตโตมานท่ีเข้ามาปกครองในบริเวณนี ้ถกูสร้างขึน้ โดย

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

ไฮฟา, นาบลสุ และเยรูซาเลม็ ซึง่ทัง้หมดได้เสยีหมด บนหอนาฬิกาเรือนนีย้งัใช้งานได้ดี และท่ีด้านบนจะมีแผ่น

หินสลกัเป็นท่ีระลกึถึงการต่อสู้ ดิน้รนเพื่อให้เมืองนีใ้นปี ค.ศ.1948 จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองไฮฟา 

(Haifa) ท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขาคาร์เมล (Mt.Carmel) ซึง่เป็นเมืองศนูย์กลางของเขตไฮฟาท่ีอยู่ทางด้านเหนือและ



 
 
 
 
 
 
 

อยู่ติดกับริมทะเล เป็นแหลง่โรงงานอุตสาหกรรม เป็นเมืองอนัดบัท่ีสามของประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสดุ

ทางตอนเหนือของอิสราเอล มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกันระหวา่งพวกยิวและ

อาหรับ นอกจากนีย้งัเป็นท่ีตัง้ของศูนย์กลางของศาสนาบาไฮหรือ บาไฮเวิลด์เซ็นเตอร์ ท่ีถูกสร้างเป็นสวนท่ี

สวยงามด้วยงบประมาณ 50 ล้านดอลล่าร์และยังได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 

2008 จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งภเูขาท่ีรวมตวักนัเป็นจุดใต้

สดุของเทือกเขาเลบานอนแคว้นกาลิลี เป็นเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นบ้านเกิดของพระเยซูคริสต์และเป็นสถานท่ีใน

การเดินทางแสวงบุญของชาวคริสต์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา่  

วันที่ 8 ชมมหาวิหารแห่งการประกาศข่าว – หมู่บ้านคานา – อัมมาน – สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมมหาวิหารแห่งการประกาศข่าว (Basilica of the Annunciation) ซึ่งถูกสร้างไว้ตรงบ้านพระนาง
มารีอา เป็นสถานท่ีซึง่นางมารีได้รับแจ้งจากทูตสวรรค์วา่พระนางจะให้ก าเนิดพระเยซู หลงัจากนัน้น าท่านเดิน
ต่อไปยังบ่อน า้ท่ีมีอายุนานกว่า 2,000 ปี เป็นสถานท่ีท่ีพระนางมารีได้เคยมาตักน า้จากแห่งนีเ้อาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัหมู่ บ้านคานา (Cana Village) เป็นหมู่บ้านท่ีซึง่พระเยซูทรงแสดง
อัศจรรย์เป็นครัง้แรกในงานแต่งงาน ซึ่งมีพระแม่มารีมาร่วมงานด้วย โดยทรงท าน า้ให้เป็นเหล้าองุ่น เน่ืองจาก
เหล้าองุน่ไม่พอท่ีจะเลีย้งแขกท่ีมาในงาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าทา่นข้ามชายแดนไปยงัประเทศจอร์แดน (Jordan) เพื่อเดินทางตอ่ไปยงักรุงอัมมาน (Amman) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 น าทา่นเดินทางสูส่นามบินอมัมาน เพื่อท าการเช็คอิน 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบิน EK906 

** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 02.05 น. และเดนิทางถึงดไูบเวลา 06.05 น. ** 
06.40 น. ถึงสนามบินดไูบ รอเปลีย่นเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบิน EK372 

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

18.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 



 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.           ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่า  
              ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดย      
              อตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี  
              ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่ 
              รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ 
              ย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทาง 

ราคาแนะน าเพียง JORDAN – ISRAEL  
จอร์แดน อิสราเอล 9 DAYS 6 NIGHTS  

โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 
 
 
 
 
 
 

              เจ้าหน้าท่ี 
6 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม ่   
              สะดวกในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล   
              สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูล  
              คณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

อยู่ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
         ** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
         เพิม่เตมิกบัทางบริษัทได้ **  
         เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
         เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9.  คา่วีซ่าเข้าประเทศจอร์แดนและอิสราเอล 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 



 
 
 
 
 
 
 

5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (35 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  



 
 
 
 
 
 
 

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อสิราเอล) 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ 

 

1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ช่ถา่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายุหนงัสอืเดนิทาง

ตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

1. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอสิราเอล 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

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

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

3. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำองักฤษ]………………………………………………..…………………………….…………... 

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

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

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

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

8. สญัชำตปัิจจบุัน .......................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน…………………..………... 

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

10. ชือ่- นำมสกลุ บดิำ

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

11.  ชือ่- นำมสกลุ มำรดำ

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

12. เพศ   ชำย         หญงิ 

13. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยำ่        แยกกนัอยู ่                                   

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

14. ชือ่-นำมสกลุคูส่มรส [ภำษำอังกฤษ] 

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

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

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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



 
 
 
 
 
 
 

16. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

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

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

19. อำชพีปัจจบุัน (ระบตุ ำแหน่ง ) 

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

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

20. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ประเภทของธรุกจิ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ 

กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถำบันศกึษำ 

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

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

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

21. ทำ่นเดนิทำงไปอสิรำเอลครัง้นี้กบัใคร (ชือ่-นำมสกลุ) 

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

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

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

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

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

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

24. ประเทศอืน่ ๆ ทั่วโลกทีท่ำ่นเคยเดนิทำงไปในรอบ 5 ปี*** 

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 


