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  132,900 บาท 

Code: IG09-ISR-85AI-Mar-Nov-132-A230119 

 

อสิราเอล 8 วนั 5 คนื 

เทล อาวฟี-เยรซูาเล็ม/เมอืงเกา่และเมอืงใหม-่ 

นาซาเร็ธ-ไทบเีรยีส-ทะเลสาบเดดซ-ีจฟัฟา 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

ก าหนดการวนัเดนิทาง 

08 – 15 มนีาคม 2566 132,900.- 

22 – 29 มนีาคม 2566 132,900.- 

12 – 19 เมษายน 2566 132,900.- 

20 – 27 เมษายน 2566 132,900.- 

03 – 10 พฤษภาคม  2566 132,900.- 

18 – 25 ตลุาคม 2566   132,900.- 

01  - 08 พฤศจกิายน 2566 132,900.- 

รายละเอยีดการบนิ 

วนั

เดนิทาง 

เมอืง 
CODE เทีย่วบนิ 

เวลา 

วันที ่1 กรงุเทพฯ เทลอาวฟี BKK-TLV LY 082 23.55 – 06.10+1 

วันที ่7 เทลอาวฟี กรงุเทพฯ TLV-BKK LY 081 23.00 – 14.45+1 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เทลอาวฟี                                                                               

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง          ณ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอล อลั อสิราเอลแอรไ์ลน(์El Al Israel Airlines) ชัน้ 4  

 

 

23.55 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงเทล อาวฟี" โดย สายการบนิ เทีย่วบนิ LY 082  

วนัที ่2 เทล อาวฟี – เซซาเรยี-ไฮฟา- ไทบเีรยีส                                        

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิบนกเูรยีน ประเทศอสิราเอล น าทา่นผา่นพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืง 
 

 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงเทล อาวฟี (Tel Aviv) ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ 

พาณิชยแ์ละการท่องเที่ยว ทีม่คีวามนิยมมากทีสุ่ด ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน อันที่จรงิจะมชีือ่ว่า เทล อาวฟี-จฟัฟา แต่ทั่วๆไปจะเรียกว่า 

เทล อาวฟี ซึง่เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสอง ถกูกอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1909 ที่

บรเิวณนอกเมอืงทีเ่ป็นเมอืงท่าของเมอืงจัฟฟา (Jaffa) ซึง่มคีวามรุ่งเรอืงใน

ยคุของอาหรับ แต่เทล อาวฟีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงอยา่งรวดเร็ว ท าใหท้ัง้สอง

 

อสิราเอล  (ISRAEL) : ดนิแดนศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิของ 3 ศาสนา ไดแ้ก ่ศาสนาครสิต ์ศาสนายดูาย 

และศาสนาอสิลาม ความแตกตา่งดา้นศาสนา และวฒันธรรม ท าใหด้นิแดนแหง่นีถ้กูเรยีกวา่ ดนิแดนแหง่ความ

ศักดิส์ทิธิ ์The Holy Land และโบราณสถานทีส่ าคญัทางดา้นศาสนา มมีรดกทางดา้นประวัตศิาสตร ์และความ

ศักดิส์ทิธิ ์ไมม่ทีีไ่หนในอสิราเอลมคีวามแตกตา่งทีส่ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เทา่กบัในเมอืงเยรซูาเล็ม 
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เมอืงถูกน ามารวมกันในปี ค.ศ.1950 หลังจากทีต่ัง้รัฐอสิราเอลไดส้องปี และ

ไดถู้กก่อสรา้งใหเ้ป็นเมืองสมัยใหม่ และไดรั้บเป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยเูนสโกในปี ค.ศ. 2003 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงโบราณซซีาเรยี (Caesarea) ซึง่เป็นเมอืง

เกา่ยคุสมยัสงครามครเูสด สรา้งโดยกษัตรยิเ์ฮโรดมหาราช  

แวะถา่ยรปู คลองสง่น า้ (Aquaduct) ทีเ่หลอือยูป่ระมาณ 1 กม. พวกโรมัน

โบราณไดส้รา้งขึน้ไวย้าวประมาณ 25 กม. โดยการน าน ้าจดืจากภเูขามาหล่อ

เลีย้งชวีติผูค้นทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณรมิทะเลได ้  

 

 เดนิทางไปยัง เมอืงไฮฟา (Haifa) ที่ตัง้อยู่บนยอดเขาคาร์เมล (Mt. 

Carmel) ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางของเขตไฮฟาทีอ่ยูท่างดา้นเหนือและอยูต่ดิ

กับรมิทะเลฯ เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม  และเป็นเมอืงอันดับทีส่ามของ

ประเทศ มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 270,000 คน ซึง่ผสมผสานกันระหว่าง

พวกยวิและอาหรับ นอกจากนัน้เมอืงนีย้งัเป็นถิน่ก าเนดิ/ศูนยก์ลางของศาสนา

บาไฮ (Bahai)  

แวะถ่ายรูปที ่ Bahai Garden ทีถู่กสรา้งเป็นสวนทีส่วยงามดว้ยงบประมาณ 

50 ลา้นดอลล่าร ์และยังไดถู้กจัดใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 

ค.ศ. 2008 

 

 

 หลังจากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงไทบเิรยีส (Tiberias) ซึง่ตัง้อยูท่างดา้น

ตะวันออก เป็นเมอืงท่องเทีย่วทางตอนเหนือทีต่ัง้อยูท่างดา้นตะวันตกของรมิ

ทะเลสาบกาลลิ ี

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื โรงแรมทีพ่กั  

พักที ่
CLUB HOTEL TIBERIAS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 
ไทบเีรยีส 

วนัที ่3 ไทบเิรยีส-นาซาเร็ธ-ทะเลสาบกาลลิี-่คาเปอรน์าอมู- ไทบเีรยีส                         
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านล่องเรอืในทะเลสาบกาลลิ ี ที่อยู่ใกลก้ับที่ราบสูงโกลาน เป็น

ทะเลสาบน ้าจืดที่มคีวามลกึประมาณ 43 เมตร พื้นที่ประมาณ 166 ตร.กม. 

และอยู่ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 209 เมตร ใหท้่านไดช้มความสวยงาม

ของธรรมชาต ิและการแสดงต่างๆที่จะท าใหท้่านไดรั้บความสนุกสนานและ

เพลดิเพลนิ น าทา่นชมโบสถ ์ทีอ่ยูร่อบทะเลสาบกาลลิี ่

 

 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปยงั หมูบ่า้นทบักา (Tabgha Village) ทีพ่ระเยซู

ไดเ้ลีย้งคน 5,000 คนดว้ยปลา 2 ตวั และขนมปัง 5 กอ้น 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาเปอรน์าอูม (Capernaum) ชม บา้นของปีเตอร ์

ซึง่เป็นสาวกคนแรก ปัจจุบันถูกสรา้งเป็นโบสถบ์นบา้นหลังเดมิ  ทีซ่ ึง่พระเยซู

ท าการอศัจรรยใ์นการรักษาโรคใหแ้กแ่มย่ายปีเตอร ์ในบรเิวณใกล ้ๆ กัน มธีรรม

ศาลาเกา่แกท่ีพ่ระเยซสูัง่สอนและรักษาโรคแกป่ระชาชน  

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปยงัรมิชายทะเลสาบฯ ทีซ่ ึง่พระเยซปูรากฏแกส่าวก

หลังฟ้ืนจากความตาย และท าการอศัจรรยช์ว่ยสาวกจับปลาได ้153 ตวั และ

ทรงเรยีกปีเตอรใ์หเ้ลีย้งลกูแกะของพระองค ์ปัจจบุนัม ีโบสถ ์St.Peter’s 

Primacy  ถกูสรา้งครอบเนนิดนิทีเ่ชือ่วา่เป็นทีท่ีพ่ระเยซป้ิูงปลาคอยสาวกอยู ่

 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ภเูขาบทีตจิดูส ์(Mt. of Beatitudes) ให ้

ท่านไดช้ม โบสถ์ 8 เหลี่ยม เป็นสถานที่ซ ึง่พระเยซูสอนสาวกเรื่องการ

อธษิฐาน ขา้แตพ่ระบดิาแหง่ขา้พระองคท์ัง้หลาย …. 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขา  

น าท่านชมสถานทีท่ ีท่ าการป่าวประกาศ (The Church of the 

Annunciation) ซึง่ถูกสรา้งครอบบา้นนางมารไีว ้สถานทีซ่ ึง่นางมารไีดรั้บ

แจง้จากทูตสวรรคว์่านางจะใหก้ าเนดิพระเยซ ูและเดนิต่อไปยังบอ่น ้าทีม่อีายุ

นานกวา่ 2,000 ปี ทีพ่ระนางมารไีดเ้คยมาตักเอาไปใช ้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่
CLUB HOTEL TIBERIAS HOTEL   โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 
ไทบเีรยีส 

วนัที ่4 ไทบเีรยีส-เจรโิก-้ทะเลสาบเดดซ ี                                                                  
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่รมิแมน่ า้จอรแ์ดน ซึง่เป็นสถานทีท่ าพธิบีพัตศิมาในน ้า 

(Baptismal Site of Yardenit) ซึง่สาวกจอหน์ไดท้ าพธิลีา้งบาป และได ้

ตัง้ชือ่ให ้กบัพระเยซ ูทา่นสามารถรับบพัตศิมาเพือ่เป็นการระลกึถงึ หรอื

ส าหรับผูท้ีเ่พิง่ตดัสนิใจรับบพัตศิมา (หากทา่นใดสนใจกรณุาตดิตอ่ผูน้ าทวัร ์

เพือ่ประสานงานกบัศษิยาภบิาลทีน่ าคณะ ส าหรับการใชเ้สือ้คลมุ และขอใบ

ประกาศนยีบตัร) 

 

 

เดนิทางสูเ่มอืง เบทชาน (Beit-shan) หรอื ไซโทโพลสิ (Scythopolis)  

ถอืเป็นแหลง่โบราณคดทีีค่อ่นขา้งสมบรูณ์และงดงามทีส่ดุในอสิราเอล มกีาร

คน้พบซากโบราณสมยัของโรมนั ไบแซนไทนไ์ซโทโพลสิจ านวนมาก ผัง

ชลประทานโบราณซบัซอ้น ดว้ยทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขายสิเรลและจอรแ์ดนท า

ของเมอืงทีเ่รยีกวา่เป็นท าเลยทุธศาสตรส์ าคญัในอดตี บรเิวณนีเ้ป็นบรเิวณที่

แขวนศพของซาอลูและราชโอรส หลังจากทีช่าวฟีลสิเตยี ยดึครองเมอืงได ้
 

 

น าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงเจรโิก ้  ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนอืในเขตเวสท์

แบง้ค ์ ทีต่ดิกบัแมน่ ้าจอรแ์ดนและอยูท่างดา้นเหนอืของทะเลสาบเดดซ ี มี

ประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 20,000 คน ซึง่สว่นมากจะเป็นชาวอาหรับ

ปาเลสไตน ์ เจรโิกไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก ในอดตีไดม้หีลักฐาน

ทีถ่กูพบวา่มคีนมาตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีบ่รเิวณนีม้าแลว้ประมาณกวา่ 9,000 ปีกอ่น      

ครสิตกาล   

 

 

น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูภู่เขาเทมพเทช ัน่ (Mt. of Temptation ) 

ซึง่มคีวามสงูประมาณ 350 เมตรจากระดับน ้าทะเล ณ สถานทีแ่ห่งนี้จะมถี ้าซึง่

เป็นทีท่ีพ่ระเยซ ูไดเ้คยมาน่ังวปัิสสนาและอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน และ 40 

คนื ในระหว่างทีพ่วกซาตานมารบกวน  ใหท้่านได ้ชมววิเมอืงเจรโิกจ้ากบน

ยอดเขา ไดเ้วลาเดนิทางกลับลงมา 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบเดดซ ี(Dead  Sea) ซึง่เป็นพืน้ทีต่ ่าทีส่ดุของ

โลก อยูต่ ่ากว่าระดับน ้าทะเลทั่วไปกว่าประมาณ 400 เมตร และน ้าในทะเลนี้

เค็มกว่าทะเลปกตถิงึ 10 เท่าและยังมปีรมิาณแร่ธาตุต่างๆ มากมาย เชน่ สาร

ไอโอดนี 10 เทา่ แมกนเีซยีม 15 เท่า และโบรมนี 20 เท่า จงึท าใหเ้กดิความ

หนาแน่นมาก จนท่านสามารถลอยตัวไดโ้ดยไม่จม แมว้่าว่ายน ้าไม่เป็น ให ้

ท่านเล่นน ้าและหมักโคลนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชดุเล่นน ้า ผา้เช็ดตัว

รองเทา้ฟองน ้าไปดว้ย)  

จากนัน้ ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย ซือ้ของฝากผลติภณัฑท์ีท่ าจากโคลน 

Dead Sea และของทีร่ะลกึอืน่ๆ 

 



Page 6 of 14 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอืโรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่ DAVID DEAD SEA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ ทะเลสาบเดดซ ี

วนัที ่5 ทะเลสาบเดดซ-ีป้อมมาซาดา้-เมอืงเบธเลเฮ็ม-เยรซูาเล็ม                                                       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

น าท่านออกเดนิทางเรียบฝ่ังทะเลสาบเดดซ ีเพื่อไปยัง ป้อมปราสาทมา

ซาดา้ (Masada  Fortress) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นใต ้บนยอดเขาสงูประมาณ 

120 เมตรจากระดับน ้าทะเล ซึง่เป็นป้อมปราสาทและอาณาจักรทีย่ ิง่ใหญ่ของ

กษัตรยิเ์ฮโรด มหาราช ทีไ่ดส้รา้งขึน้และเป็นทีส่ดุทา้ยของชาวยวิ 950 คนที่

ข ึน้ไปอาศัยอยู ่เพือ่ต่อตา้นการรุกรานของพวกโรมันดว้ยการขนอฐิและหนิขึน้

ไปกอ่สรา้งอาคาร เพือ่เป็นทีพั่กอาศัยของพวกชาวยวิ และยงัสามารถน าน ้าขึน้

ไปกักเก็บไวใ้ชอ้ีกดว้ย และไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

2001 

ใหท้่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขา เพื่อชมสถานทีส่ าคัญต่างๆ มหีอ้ง

อาบน ้าขนาดใหญเ่ป็นแบบอบซาวน่า ฯ 

 

 

 

 

 จากนั้น น าท่านเดินทางขา้มเขตแดนเยรูซาเล็ม สู่  เมืองเบธเลเฮ็ม 

(Bethlehem) เป็นดนิแดนทีเ่กา่แก ่และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ์

ตัง้อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มทางดา้นใต ้ประมาณ 10 กม. ในอดีตเป็นบา้นเกดิ

ของกษัตรยิเ์ดวดิ (King David) ซึง่เป็นผูส้รา้งเมอืงเยรูซาเล็ม และยังเป็น

เมอืงทีพ่ระเยซมูปีระสตูกิาลจากพระแมม่าร ีโดยทีโ่จเซฟและพระนางไดเ้ดนิ

ผา่นมา และพักคา้งคนืภายในถ ้าเลีย้งสตัว ์

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับก าแพงก ัน้ระหว่างเขต West Bank กบัเขต

อสิราเอล โดยความคดิรเิริม่การสรา้งก าแพงนี้เริม่ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1992 และ

เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1994 แต่ปัจจุบันนี้ก าแพงที่ถูกสรา้งขึน้เพื่อกัน้ความ

ขัดแยง้ระหว่างคนสองเชือ้ชาตไิดก้ลายเป็นที่รังสรรค์งานศลิปะสมัยใหม่ที่

เรยีกวา่ Graffiti มากมาย 

 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่โบสถแ์หง่การประสตู ิ(The Church of  
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Nativity) ทีส่รา้งครอบสถานทีป่ระสตูขิองพระเยซ ูถกูสรา้งโดย พระนาง

เฮเลน่า (Helena) ซึง่เป็นพระมารดาของจักรพรรดคิอนสแตนตนิแหง่

จักรวรรดไิบแซนไทน ์เป็นสถานทีท่ีถ่กูเกบ็รักษาใหร้อดพน้จากการถกูท าลาย

จากผูค้รอบครองของหลายชาตไิดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ซึง่ประตทูางเขา้โบสถน์ีจ้ะ

เล็กกวา่ปกต ิและผดิสดัสว่นจากขนาดของตัวอาคาร เพราะวา่ภายหลังดนิแดน

แหง่นีถ้กูครอบครองโดยพวกครเูสดก็ไดม้กีารตอ่เตมิ และท าประตใูหม้ขีนาด

เล็กลงส าหรับคนตอ้งกม้เดนิเขา้ไปไดเ้พยีงคนเดยีว เพือ่เป็นการป้องกนัมใิห ้

พวกโจรอาหรับขีม่า้เขา้มาปลน้  ภายในโบสถม์สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ทีท่างเดนิทีป่ระดับลวดลายของโมเสค และภาพสนี ้ามนั

ตามผนังตลอดจนเพดาน 

 น าทา่นออกเดนิทางไปยงั กรงุเยรูซาเล็ม (Jerusalem) ทีอ่ยูห่่างประมาณ 

45 กม.ทางดา้นตะวันออก และตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกของทะเลสาบเดดซ ี 

เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ.1949 ไดรั้บ

การประกาศใหเ้ป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของอสิราเอล แต่ในขณะ

นัน้กรุงเยรูซาเล็มไดถู้กแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังดา้นตะวันตกเป็นของ

อสิราเอล สว่นฝ่ังตะวัน ออกและบรเิวณเมอืงเกา่จะเป็นของจอรแ์ดน จนกระทั่ง

ปี ค.ศ.1967 หลังจากเกดิสงคราม 6 วัน (The Six Days War) ระหว่าง

อสิราเอลและจอรแ์ดน  อสิราเอลจงึไดเ้มอืงเยรูซาเล็มกลับมาอยู่ภายใตก้าร

ปกครองทัง้หมดเป็นเมอืงเดยีวกนั 

 

 

 

 

เยีย่มชมยา่น Zion Square และ ถนน Ben Yehuda Street ใหอ้สิระ

ทา่นเดนิเลน่ยา่นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเยลซูาเลม บรเิวณถนนเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ การแสดงจาก

ชาวบา้น จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ PRIMA PARK HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เยรซูาเล็ม 
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วนัที ่6 เยรซูาเล็ม – อนี คาเร็ม – เยรซูาเล็ม                                                             

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ตวัเมอืงเก่าเยรูซาเล็ม (Old City) ใหท้่านไดช้ม 

ก าแพงรอ้งไห ้(Wailing Wall) ซึง่เป็นก าแพงดา้นตะวันตกของพระวหิาร

หลังทีส่องทีเ่หลอือยูห่ลังจากถูกพวกโรมันท าลาย  ปัจจุบันชาวยวิทั่วโลกถอื

วา่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ และโดยเฉพาะวันส าคัญทางศาสนา จะมชีาวยวิ

มากมายเดนิทางมาสวดมนต ์อธษิฐานรอ้งไหค้ร ่าครวญกับพระเจา้อยา่งเนือง

แน่น และจากลานหนา้ก าแพงศักดิส์ทิธิน์ี ้จะมทีางเดนิเลาะเลยีบทางขวาทีไ่ต่

ระดับสงูขึน้ไปสู ่ภูเขาวหิาร (Temple Mount ) อันเป็นทีต่ัง้ของมหาวหิาร 

ที่ไดถู้กท าลายไปถงึ 2 ครัง้ จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของก าแพง ฯ ซึง่ใน

ปัจจุบันภูเขาวหิาร เป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่ศักดิส์ทิธ์ของศาสนาอสิลาม 

เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลบิโอมาร์ ที่เป็นผูน้ าชาวมุสลมิ ไดน้ิมติ

ประหลาดวา่ภเูขาวหิารนีเ้ป็นสถานทีท่ีศ่าสดาโมหะหมัดไดเ้สด็จสูส่วรรค ์โดย

ประทับยนืบนกอ้นหนิกอ้นหนึง่ ซึง่ต่อมาเชือ่ว่าเป็นกอ้นหนิศักดิส์ทิธิ ์สว่นชาว

คริสต์เชื่อว่า พระเยซูไดถู้กซาตานน ามาประทับบนกอ้นหินนี้  เพื่อให ้

ทอดพระเนตรนครเยรูซาเล็ม ในขณะทีจ่ าศลีอดอาหาร และชาวยวิเชือ่ว่า อับ

ราฮัมไดน้ าลูกชายมาฆา่ เพือ่บูชาพระเจา้บนกอ้นหนิกอ้นนี้ ต่อมาจงึไดส้รา้ง

สุเหร่าไมข้ึน้บนยอดเขาแห่งนี้ โดยคร่อมกอ้นหนิศักดิส์ทิธิน์ี้ไว ้ซ ึง่เรียกว่า 

สเุหรา่แหง่โอมาร ์(Mosque of Omar) แตปั่จจบุนันีไ้ดถู้กสรา้งเป็นสเุหร่า

ทรง 8 เหลีย่มทีม่หีลังคาทรงกลม ท าดว้ยทองบรสิุทธ ์24 กระรัต โดยไดรั้บ

ความชว่ยเหลอืจากกษัตรยิฮ์ุสเซนแห่งจอรแ์ดน และมชีือ่เรยีกว่า โดมแห่ง

หนิผา (Dome of the Rock) และบรเิวณผนังดา้นในประดับดว้ยโมเส

คลวดลายงดงามมาก (ไมส่ามารถเขา้ไปชมภายในได ้) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิเทา้ไปตาม ถนนเวยี โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) 

เสน้ทางที่พระเยซูถูกไต่สวนทีศ่าลปรีโทเรยี จนถูกบังคับใหแ้บกไมก้างเขน

ไปสูโ่กลโกธา และตรงึพระองคไ์วบ้นไมก้างเขน ตามเสน้ทางทัง้หมด 14 แหง่ 

ซึง่ในปัจจุบันเป็นโบสถใ์นศาสนาครสิต ์(Church of The Holy Sepulcher) 

หรอื สสุานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นอโุมงคท์ีส่กดัไวใ้นศลิาทีใ่ชเ้ก็บพระศพของพระ

 



Page 9 of 14 

 

 

 

เยซหูลังจากเชญิพระศพลงมาจากไมก้างเขน 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอนี คาเร็ม (Ein Karem) ทีม่คีวามหมายว่า น ้า

ธรรมชาตสิ าหรับไร่องุ่น อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงใตข้องเยรูซาเล็ม และเป็น

เมอืงทีม่คีวามส าคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คอื เมอืงทีจ่อห์นแห่งแบพตสิ

เกดิและนอกจากนัน้ก็ยงัมโีบสถว์หิารทีม่คีวามส าคัญหลายแห่งส าหรับผูท้ีเ่ป็น

ชาว ครสิเตยีน  

ใหท้่านไดช้ม อนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม (Yad Vashem) ทีถู่กสรา้งขึน้

เพือ่ระลกึถงึชาวยวิทีเ่สยีชวีติในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่างๆ ทีถ่่ายจาก

ค่ายกักกันต่างๆ ในยุโรป แสดงใหเ้ห็นถงึความโหดรา้ยของทหารนาซ ีใน

ความพยายามท าลายลา้งเผ่าพันธุข์องชนชาตยิวิ ซึง่เป็นชนชาตขิองพระเจา้ 

ท าใหต้ระหนักถงึพระสญัญาของพระเจา้ตอ่อบัราฮมัทีไ่มเ่คยเปลีย่นแปลง 

 

 น าท่านชม ตลาดเกา่  (Old Market)  และ ตลาดสดเยฮูดา้(Yehuda 

Market )ให ้ทา่นเยีย่มชมบรรยากาศพืน้เมอืงของตลาดและใหอ้สิระแกท่่าน

ในการชอ๊ปป้ิงของฝาก  ของทีร่ะลกึทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับอาหาร ขนมพืน้เมอืง 

ผักผลไมท้อ้งถิน่ จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ PRIMA PARK HOTEL  โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เยรซูาเล็ม 

วนัที ่7 เยรซูาเล็ม -ซติีท้วัร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่าน เยีย่มชม โรงงานผลติไวนD์omaine du Castel Winery ทีม่ี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืง ใหท้่านไดดู้กระบวนการผลติไวน์ โรงหมักไวน์ รวมถงึ

ชมิไวนพ์รอ้มกบัชสีอนัเป็นเอกลักษณ์ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางภเูขาไซออน (Mount Zion) ตัง้อยูท่ศิตะวันตกของภเูขาโอ

ลฟีในเยรซูาเล็ม ซึง่มชี ือ่อกีอยา่งหนึง่วา่ เมอืงของเดวดิ (City of David)  

ชม สุสานกษตัรยิเ์ดวดิ  (King David’s Tomb) และ หอ้งอาหารมือ้

สุดทา้ย (Cenacle : Room of Last Supper) ทีพ่ระเยซทูรงร่วม

รับประทานอาหารมื้อสุดทา้ยกับเหล่าสาวก หนึ่งในเหตุการณ์ส าคัญที่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุ 
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/ การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น ขึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

132,900.- 

23,000.- 

จากนัน้เดนิทางไปชมโบสถไ์กข่นั (St. Peter in Gallicantu) อดตีเป็น

บา้นของปุโรหติคายาฟาส หัวหนา้สมณะในยุคของพระเยซทูีถู่กตัดสนิ และ

เป็นสถานที่ทีปี่เตอรป์ฏเิสธพระเยซกู่อนไก่ขัน 3 ครัง้ (Before the cock 

crows thrice) 

 

 เดินทางไปยัง สวนเกทเสมาน ี(Gatsemane) ภาษาฮบิรูว์ แปลว่า ตน้

มะกอก ภายในสวนนีม้ตีน้มะกอกเกา่แกอ่ายมุากกวา่ 2,000 ปี อยู ่8 ตน้ ทีเ่ชือ่

กนัวา่เป็นรากเดมิของตน้มะกอกในสมยัพระเยซ ูสถานทีท่ีพ่ระเยซอูธษิฐานกับ

สาวก กอ่นทีจ่ะถกูพวกทหารโรมนัจับตัวไป  

จากนัน้ ชม สุสานในสวน (Garden Tomb) ซึง่เราเฉลมิฉลองการฟ้ืนคนื

พระชนมด์ว้ยการมสีว่นรว่มและชว่งเวลาแหง่การสรรเสรญิ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นออกเดนิทางไปยงัสนามบนิ เพือ่ท าการตรวจเอกสารในการเดนิทาง  

23.00 น. “เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ” สายการบนิแอล อลั อสิราเอลแอร ์

ไลน ์เทีย่วบนิที ่LY 081 
 

วนัที ่8 กรงุเทพฯ 

14.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ  

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000 บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่น

ไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-เทล อาวฟี-กรงุเทพฯโดยสายการแอล อลั อสิราเอลแอรไ์ลน ์(LY) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 5 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
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 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม และคา่น ้าดืม่ วนัละ 2 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อสิราเอล 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ วันละ 7 ดอลลาร ์ ตลอดการเดนิทาง คดิเป็น 42  ดอลลาร ์

 ค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย วันละ 3 ดอลลาร ์ตลอดการเดนิทาง คดิเป็น 24 ดอลลาร ์หรอืตามความพอใจ

ของทา่น 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+ค่าวซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่

เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่ง

เดอืนตลุาคม และปีใหม่) ทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการ

บนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคีา่มดัจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิ

ได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-29 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
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ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ

เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน 

หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะ

ท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชั่น น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนั

ในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการ

บนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ 

ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) 

ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่น

ตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ใน

ระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


