
 

 

รหัสทัวร B2B1900625 
ทัวรจอรแดน อัมมาน มาดาบา เพตรา นาซาเรธ ไฮฟา เทลอาวีฟ เยรู
ซาเลม 7 วัน 4 คืน (EK) 
ทะเลทรายวาดิรัม เมืองเพตรา ทะเลเดดซี ชมมหาวิหารแหงการประกาศขาว  

ทุงหญาคนเลี้ยงแกะ สุสานศักดิ์สิทธิ์ 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที ่1 กรุงเทพฯ  
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประต ู9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2  ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ทะเลทรายวาดิรัม - เพตรา 
01.35 น. ออกเดินทางสูนครดูไบดวยเที่ยวบิน EK385 
04.45 น. เดินทางถึงกรงุดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
07.30 น.  ออกเดินทางสูกรุงอัมมาน ดวยเที่ยวบิน EK901 
09.35 น. 
 
 
 

ถึงสนามบินนานาชาติ Queen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอรแดน 
(Jordan) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชั๋วโมง) นําทานเดินทางสูเมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแหง
โมเสก ชมโบสถกรีก-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจ (Greek Orthodox Church 
of St. George) ถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผน
ที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลาน
ชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, 
เยรูซาเล็ม, แมน้ําจอรแดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายแหงน้ีในอดีตเปน

เสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน 
เคยเปนที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนท่ีจะยายถิ่นฐานไปสรางอาณาจักรอัน



 

 

ยิ่งใหญที่เมืองเพตรา ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางป ค.ศ. 1916–1918 
ทะเลทรายแหงน้ีไดถูกใชเปนฐานบญัชาการในการบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี 
ลอวเรนซ และ เจาชายไฟซาล ผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกันขบัไลพวกออตโตมัน
ที่เขามารุกรานเพ่ือครอบครองดินแดน และตอมายังไดถูกใชเปนสถานที่จริงใน
การถายทําภาพยนตฮอลลีวูดอันยิ่งใหญในอดีตเร่ือง “LAWRENCE OF 
ARABIA” ซึ่งไดรบัรางวัลออสการไดถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ 
มากกวา 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter O’Toole, Omar Sharif นําทานน่ัง
รถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศทองทะเลทรายที่ถูกกลาวขานวาสวยงามท่ีสุดของ
โลกแหงหน่ึง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมสมอมแดงอันเงียบสงบที่กวางใหญ
ไพศาล สีของเม็ดทราบนั้นปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย ชมน้ําพุแหง
ลอว เรนซ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปน
สถานที่พัก และคิดแผนการสูรบกันพวกออตโตมัน นําทานทองทะเลทรายตอไปยัง
ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักกอนประวตัิศาสตร ท่ีเปนภาพแกะสลักของ
ชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเร่ืองราวในชีวิตประจําวันตางๆ และรูปภาพตาง ๆ  ผาน
ชมเต็นทชาวเบดูอินท่ีอาศัยอยูในทะเลทราย เลี้ยงแพะเปนอาชีพ 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเพตรา (Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสี
ชมพู หรือ Rose City ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกป 
ค.ศ. 1985 และ ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของแหงโลกใหม 
(New 7 Wonders of the World) จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับ
ลานท่ัวโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07  มหานครสีดอกกุหลาบที่ซอนตัวอยูใน
หุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแหงโมเสส ถูกสรางขึ้น



 

 

ในชวงศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน (Nabataeans) และได
กลายมาเปนนครแหงการคาขนาดใหญ ซึ่งเปนตลาด ซ้ือสินคาสําคัญที่สุดของโลก
ตะวันออก ท่ีตอมาถูกละท้ิงเปนเวลานานกวา 700 ป จนเมื่อมนัีกสํารวจชาว
สวิตเซอรแลนด โยฮันน ลุควิก บวรกฮารท เดินทางผานมาพบ เห็นเขาเมื่อป พ.ศ. 
2355 และนําไปเขียนในหนังสือช่ือ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําใหเริ่มเปนที่
รูจักกันอยางแพรหลายจนถึงปจจบุัน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก    นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GRAND VIEW PETRA หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 เพตรา - ทะเลเดดซ ี
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชมเมืองเพตรา (Petra)  ใหทานไดขี่มาระยะทางประมาณ 800 

เมตร บนถนนทรายเพ่ือตรงเขาสูหนาเมือง **ไมรวมคาทิปขี่มา โดยประมาณ 3 
USD** (ไมรวมคาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก สนในกรุณาติดตอท่ีหัวหนาทัวร) จากน้ัน
เดินเทากับเสนทางมหัศจรรยกวา 1.5 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากการแยกตัวของเปลือก
โลกและการซัดเซาะของน้ําเม่ือหลายลานปกอน เดินชมความสวยงามของผาหินสี
ชมพูสูงชันทั้ง 2 ขางทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล 
คาซเนท (Al-Khazneh หรือ The Treasury) ซึ่งสันนิษฐานวาสรางในศตวรรษ
ที่ 1-2 เปนวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูท้ังลูก มีความสูง 40 
เมตร และ มีความกวาง 28 เมตร วิหารแหงน้ีไดถูกออกแบบโดยไดรับอิทธพิล
ศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อิยิปต, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเช่ือ
วาเปนที่เก็บขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอิยิปต นักประวัตศิาสตรและนักโบราณคดี



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 อัมมาน - Allenby Bridge – นาซาเร็ธ – ไฮฟา – เทล อาวีฟ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางไปยังดานที่ต้ังอยูที่ชายแดนระหวางประเทศจอรแดนและประเทศ

อิสราเอล (Israel) โดยจะตองตรวจเอกสารเพื่อที่จะขามประเทศไปยังประเทศ
อิสราเอล โดยขามประเทศไดโดยใชสะพาน Allenby Bridge ที่มีช่ือเสียงโดงดัง
ของประเทศ และเมื่อขามไปยังประเทศอิสราเอลแลวทานจะตองผานการตรวจ
เอกสารอีกรอบเพ่ือยืนยันในการเขาประเทศ จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมือง
นาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตั้งอยูระหวางภูเขาที่รวมตัวกันเปนจดุใตสดุของ
เทือกเขาเลบานอนแควนกาลิลี เปนเมืองที่ไดชื่อวาเปนบานเกิดของพระเยซูคริสต

ไดลงความเห็นตรงกนัวา นาจะสรางขึ้นเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองใหกบัผูปกครอง
เมือง, ใชเปนสถานที่ทําพิธีกรรมทางศาสนา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซึ่งเปนทะเลที่ถูกบันทึกลงใน 
กินเนสสบุค วา เปนจุดที่ต่ําที่สุดในโลก มีความตํ่ากวาระดบัน้ําทะเลถึง 400 
เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลทั่วไป ทํา
ใหไมมีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงน้ี ใหทานอิสระในการลงเลนน้ํา
ทะเล และ พิสูจนความจริงวาสามารถลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนน้ําในทะเล
มีวิธีขั้นตอนการลงเลน และขอควรระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศก
ทองถิน่) 



 

 

และเปนสถานที่ในการเดินทางแสวงบุญของชาวคริสต 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมมหาวิหารแหงการประกาศขาว (Basilica of the Annunciation) 
ซึ่งถูกสรางไวตรงบานพระนางมารีอา เปนสถานที่ซึ่งนางมารีไดรับแจงจากทูต
สวรรควาพระนางจะใหกําเนิดพระเยซู หลังจากน้ันนําทานเดินตอไปยังบอน้ําท่ีมี
อายุนานกวา 2,000 ป เปนสถานที่ท่ีพระนางมารีไดเคยมาตักนํ้าจากแหงน้ีเอาไป
ใชในชีวติประจําวัน จากนั้นนําทานเดินทางไปยังหมูบานคานา (Cana Village) 
เปนหมูบานที่ซ่ึงพระเยซูทรงแสดงอัศจรรยเปนครั้งแรกในงานแตงงาน ซึ่งมีพระ
แมมารีมารวมงานดวย โดยทรงทําน้ําใหเปนเหลาองุน เน่ืองจากเหลาองุนไม
พอที่จะเล้ียงแขกที่มาในงาน จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองไฮฟา (Haifa) 
ที่ต้ังอยูบนยอดเขาคารเมล (Mt.Carmel) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางของเขตไฮฟาที่
อยูทางดานเหนือและอยูติดกบัริมทะเล เปนแหลงโรงงานอุตสาหกรรม เปนเมือง
อันดับที่สามของประเทศ เปนเมืองขนาดใหญที่สุดทางตอนเหนือของอิสราเอล มี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกันระหวางพวกยิวและ
อาหรับ นอกจากน้ียังเปนที่ต้ังของบาไฮเวิลดเซ็นเตอร ที่ถูกสรางเปนสวนที่
สวยงามดวยงบประมาณ 50 ลานดอลลารและยังไดถูกจดัใหเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกในป ค.ศ. 2008 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเทล อาวีฟ (Tel 
Aviv) ซึ่งเปนเมืองหลวงและเปนเมืองใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของประเทศ
อิสราเอล มีประชากรอาศัยอยุประมาณ 405,000 คน ต้ังอยูริมฝم�งทะเลเมดิ
เตอรเรเนียน เปนเมืองศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิชยและการทองเท่ียว 



 

 

เมืองเทลอาวีฟ ยังมีอีกชื่อนึงวา เทล อาวีฟ-จัฟฟา เมืองน้ีกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 
1909 บนเขตพื้นที่รอบนอกของเมืองทาโบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของ
เทลอาวีฟไดกาวไปไกลกวาเมืองจัฟฟาที่ในตอนน้ันเปนของอาหรับอยู จนเทลอา
วีฟและจัฟฟาถูกรวมเปนเมืองเดียวกันในป ค.ศ. 1950 สองปหลังจากการกอต้ัง
รัฐอิสราเอล นครสีขาวแหงเทลอาวีฟไดรับการขึ้นเปนมรดกโลกในป 2003 ถือ
เปนการรวมกลุมอาคารสถาปตยกรรมสมัยใหมที่ใหญที่สุดในโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LEONARDO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 เมืองเกาจัฟฟา – เบธเลเฮม – เยรูซาเลม – ยานเมืองเกา - ถนนเวีย โดโลโรซา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปชมเมืองเกาจัฟฟา (Old Jaffa) ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองทาที่

เกาแก อายุกวา 3,000 ป ช่ือเดิมของเมืองน้ีคือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว 
แปลวา สวยงาม ในประวัติศาสตรเมืองน้ีถูกครอบครองมาหลายยุคหลายสมัย
ปจจุบันรัฐอิสราเอลไดอนุรักษเมืองน้ีไว แลวอนุญาตใหศิลปน พักอาศัย ทํางาน
สรางสรรค และขายผลงานของตนเองแกนักทองเท่ียวที่มาเยือน ใหทานไดชมหอ
นาฬิกา (The Clock Tower) ที่ต้ังอยูศูนยกลางของเมือง จัฟฟา เปน 1 ใน 7 
ของหอนาฬิกาท่ีถูกสรางโดยพวกออตโตมานที่เขามาปกครองในบริเวณน้ี ถูก
สรางขึ้น โดยสุลตานอับดุล ฮามิด ท่ี 2 ในราวป ค.ศ.1900-1903 สวนที่เหลือ
อีก 6 แหง คือท่ี ซาเฟด, เอเคอร, นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลุส และเยรูซาเล็ม ซึ่ง
ทั้งหมดไดเสียหมด บนหอนาฬิกาเรือนน้ียังใชงานไดดี และท่ีดานบนจะมีแผนหิน
สลักเปนที่ระลึกถึงการตอสูดิ้นรนเพ่ือใหเมืองน้ีในป ค.ศ.1948 จากนั้นนําทาน



 

 

เดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึง่เปนดินแดนที่เกาแก และถูก
ครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ต้ังอยูหางจากเยรูซาเล็มทางตอนใต ประมาณ 10 
กม. มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเปนบานเกิดของกษตัริยเดวิด (King 
David) ซึ่งเปนผูสรางเมืองเยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เช่ือกันโดยผูนับถือคริสต
ศาสนาวาเปนทีป่ระสูติของพระเยซูแหงนาซาเร็ธ และยังเปนที่อยูของชุมชนคริส
เตียนที่เกาแกที่สุดในโลก จากนั้นนําทานเดินทางสูโบสถแหงการประสูติ (The 
Church of Nativity) โบสถที่สรางบนสถานที่ประสูติของพระเยซู ถูกสรางโดย 
พระนางเฮเลนา (Helena) ซึ่งเปนพระมารดาของจักรพรรดคิอนสแตนตินแหง
จักรวรรดิไบแซนไทน เปนสถานที่ท่ีถูกเก็บรกัษาใหรอดพนจากการถกูทําลายจาก
ผูครอบครองของหลายชาติไดอยางนาอัศจรรย ซึ่งประตูทางเขาโบสถน้ีจะเล็กกวา
ปกติ และผิดสัดสวนจากขนาดของตัวอาคาร เพราะวาภายหลังดินแดนแหงน้ีถูก
ครอบครองโดยพวกครูเสดก็ไดมีการตอเติม และทําประตูใหมีขนาดเล็กลงสําหรับ
คนตองกมเดินเขาไปไดเพียงคนเดียว เพื่อเปนการป�องกนัมิใหพวกโจรอาหรับขี่มา
เขามาปลน ภายในโบสถมีสถาปตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่
ทางเดินที่ประดับลวดลายของโมเสค และภาพสีน้ํามันตามผนังตลอดจนเพดาน 
จากนั้นนําทานเดินทางไปยังทุงหญาคนเลี้ยงแกะ (Shepherd’s Field) ที่ทูต
สวรรคมาบอกขาวการประสูติของพระเยซู ทามกลางคนเลี้ยงแกะที่ยากจนกลุม
หน่ึง ซึ่งเปนพวกแรกที่ไดรับขาวการประสูติน้ี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองที่อยูรวมกัน

อยางลงตัวทั้งชาวยิว,ชาวมุสลิม และ คริสเตียน ต้ังอยูบนที่ราบของภูเขายูดาห 



 

 

(Judaean Mountains) ระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนกับทะเลเดดซี เยรู
ซาเลมเปนเมืองทีพ่ระยาหเวห (Yahweh) ทรงเลือกสรรไวใหเปนป�อมแหงความ
เช่ือถึงพระเปนเจาแตเพียงองคเดียว เปนเมืองที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลกและ
เมืองที่ใหญที่สุดของอิสราเอล นําทานเดินทางสูเมืองเกาเยรูซาเลม (Old City) 
ใหทานไดชมกําแพงรองไห (Wailing Wall) ซึ่งเปนกําแพงดานตะวนัตกของพระ
วิหารหลังที่สองที่เหลืออยูหลังจากถูกพวกโรมนัทําลาย ปจจุบันชาวยวิทั่วโลกถือ
วาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุด และโดยเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา จะมีชาวยิว
มากมายเดินทางมาสวดมนต อธิษฐานรองไหครํ่าครวญกับพระเจาอยางเนืองแนน 
และจากลานหนากําแพงศักดิ์สิทธิ์น้ี จะมทีางเดินเลาะเลียบทางขวาที่ไตระดับสูง
ขึ้นไปสู ภูเขาวิหาร (Temple Mount ) อันเปนที่ต้ังของมหาวิหาร ที่ไดถูกทําลาย
ไปถึง 2 ครั้ง จะเหลืออยูก็แคบางสวนของกําแพง ซึ่งในปจจุบันภูเขาวิหาร เปน
ที่ต้ังของศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธของศาสนาอิสลาม เพราะวาในชวงป ค.ศ. 688 
กาหลิบโอมาร ท่ีเปนผูนําชาวมุสลิม ไดนิมิตประหลาดวาภูเขาวิหารน้ีเปนสถานที่ที่
ศาสดาโมหะหมัดไดเสด็จสูสวรรค โดยประทับยืนบนกอนหินกอนหน่ึง ซึ่งตอมา
เช่ือวาเปนกอนหินศักดิส์ิทธิ์ สวนชาวคริสตเช่ือวา พระเยซูไดถูกซาตานนํามา
ประทับบนกอนหินน้ี เพ่ือใหทอดพระเนตรนครเยรูซาเล็ม ในขณะท่ีจําศีลอด
อาหาร และชาวยิวเช่ือวา อับราฮัมไดนําลูกชายมาฆา เพ่ือบูชาพระเจาบนกอนหิน
กอนน้ี ตอมาจึงไดสรางสุเหราไมขึ้นบนยอดเขาแหงน้ี โดยครอมกอนหินศักดิ์สิทธิ์
น้ีไว ซึ่งเรียกวา สุเหราแหงโอมาร (Mosque of Omar) แตปจจุบนัน้ีไดถูกสราง
เปนสุเหราทรง 8 เหล่ียมท่ีมีหลังคาทรงกลม ทําดวยทองบริสุทธ 24 กระรัต โดย
ไดรับความชวยเหลือจากกษัตริยฮุสเซนแหงจอรแดน และมีช่ือเรียกวา โดมแหง



 

 

หินผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนังดานในประดบัดวยโมเสคลวด
ลายงดงามมาก (ไมสามารถเขาไปชมภายในได ) จากนั้นนําทานเดินเทาไปตาม
ถนนเวีย โดโลโรซา (Via Dolorosa) เปนสถานที่ซ่ึงทิ้งรองรอยสุดทายของพระ
เยซูจากการถูกตรึงไมกางเขน ซึ่งเปนเสนทางที่พระเยซูถูกไตสวนที่ศาลปรีโทเรีย 
จนถูกบงัคบัใหแบกไมกางเขนไปสูโกลโกธา (Korakotha Mountain) และตรงึ
พระองคไวบนไมกางเขน ตามเสนทางทั้งหมด 14 แหง จากนั้นนําทานชม สุสาน
ศักดิ์สิทธิ์ (Church of The Holy Sepulcher) ซึ่งในปจจุบันเปนโบสถใน
ศาสนาคริสต เปนอุโมงคที่สกัดไวในศิลาท่ีใชเก็บพระศพของพระเยซูหลังจากเชิญ
พระศพลงมาจากไมกางเขน ใหทานเดินทางเพื่อบรรลุถึงความทุกขทรมานของ
พระผูเปนเจา ถนนแหงประวตัิศาตรน้ีมีการคนพบทางโบราณคดีตลอดหลาย
ศตวรรษ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LEONARDO TOWER HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6  อนุสรณสถานยาด วาเช็ม – ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมานี – ภูเขาไซออน – 

สุสานกษัตริยเดวดิ– จอรแดน - อัมมาน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูเมืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ที่มีความหมายวา น้ํา

ธรรมชาติสําหรับไรองุน อยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของเยรูซาเล็ม และเปนเมือง
ที่มีความสําคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองที่จอหนแหงแบพติสเกิดและ
นอกจากน้ันก็ยังมีโบสถวิหารที่มีความสําคัญหลายแหงสําหรับผูท่ีเปนชาว คริส
เตียน ใหทานไดชมอนุสรณสถานยาด วาเช็ม (Yad Vashem) ที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือ



 

 

ระลึกถึงชาวยิวทีเ่สียชีวิตในระหวางสงครามโลก รูปภาพตางๆ ที่ถายจากคาย
กักกันตางๆ ในยุโรป แสดงใหเห็นถึงความโหดรายของทหารนาซี ในความ
พยายามทําลายลางเผาพันธุของชนชาติยิว ซ่ึงเปนชนชาติของพระเจา ทําให
ตระหนักถึงพระสัญญาของพระเจาตออับราฮัมที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง นําทาน
เดินทางสู ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ทานจะไดชมตัวเมืองเยรูซาเล็ม
ทั้งหมด จากนั้นนําทานเดินตามเสนทางท่ีพระเยซูเสด็จสูกรุงเยรูซาเล็มในวัน
ปาลมซันเดย ไปยังโบสถปเตอร โนสเตอร (Peter Noster Church) เปน
สถานที่พระเยซูทรงสอนใหสาวกรูจักคําอธิษฐาน “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองค
ทั้งหลาย”  นําทานเดินทางไปยัง สวนเกทเสมานี (Gatsemane) ซึ่งเปนภาษา
ฮิบรูว แปลวา ตนมะกอก บริเวณสวนน้ีมีตนมะกอกเกาแกอยู 8 ตน ท่ีเช่ือกันวา
เปนรากเดิมของตนมะกอกในสมัยพระเยซูเจา ซึ่งมีอายุประมาณ 2,000 ป และ
เปนสถานที่ท่ีพระเยซูอธิษฐานกับสาวก กอนท่ีจะถูกพวกทหารโรมันจบัตัวไป 
จากน้ันนําทานเขาชมในตัวโบสถนานาชาติ (Church of all Nations) ที่มีกอน
หินขนาดใหญที่เช่ือวาเปนจุดที่พระเยซูทรงคกุเขาอธิษฐาน กอนถูกทหารโรมันจับ
ตัวไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากน้ัน นําทานเดินทางสูภูเขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยูทางดานตะวันตก

ของภูเขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซึ่งมีชื่ออีกอยางหน่ึงวา เมืองของเดวิด (City of 
David) จากน้ันนําทานไปชม โบสถไกขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเปน
ภาษาลาติน ในอดีตเปนบานของปุโรหติคายาฟาส ท่ีเปนหัวหนาสมณะในยุคของ
พระเยซูท่ีถูกตัดสินฯ และเปนสถานที่ท่ีปเตอรปฏิเสธพระเยซูกอนไกขัน 3 ครั้ง 



 

 

(Before the cock crows thrice) จากน้ันนําทานไปชมสุสานกษัตริยเดวิด 
(King David’s Tomb) และ หองอาหารมื้อสุดทาย (Room of Last 
Supper) ที่พระเยซูทรงรวมรับประทานอาหารมื้อสุดทายกับเหลา จากน้ันนํา
ทานขามชายแดนไปยังประเทศจอรแดน (Jordan) เพื่อเดินทางตอไปยังกรุงอัม
มาน (Amman) 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูสนามบินอัมมาน เพื่อทําการเช็คอิน  
วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
02.05 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK906 
06.05  น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK372 
19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

03-09 มิ.ย. 62  55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 6,500 
24-30 มิ.ย.62 55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 6,500 



 

 

09-15 ก.ย.62 55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 6,500 
23-29 ก.ย.62 55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 6,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงนิมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
          เจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
          คณะทัวรทั้งหมด 



 

 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8.  คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9.  คาวีซาเขาประเทศจอรแดนและอิสราเอล 
10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (35 USD) 



 

 

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD) 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดนิทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย

ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 
3. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวตัิการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครือ่งบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.    แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.    แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3.    แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4.    แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.     กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7.     กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวซีา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.     กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9.     กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 
3. โรงแรมในที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั  



 

 

และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซา(อิสราเอล) 

การยื่นวีซา ทานไมตองมาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา 

สําเนาสหีนังสือเดินทางที่ชัดเจน (ไมใชถายจากมือถือ) และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมี
อายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

1. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศอิสราเอล 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

1. ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
2. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
3. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
4. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
5. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
6. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
7. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 



 

 

8. สัญชาติปจจบุัน .......................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจบุนั…………………….. 
9. ศาสนา.............................................................................................................. 
10. ชื่อ- นามสกุล บิดา[ภาษาอังกฤษ]........................................................................................... 
11.  ชื่อ- นามสกุล มารดา[ภาษาอังกฤษ]........................................................................................ 
12. เพศ   ชาย         หญิง 
13. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)          

         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              หยา        แยกกันอยู                                   

        หมาย            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………..…. 

14. ชื่อ-นามสกุลคูสมรส [ภาษาอังกฤษ] 
............................................................................................................................ 

สัญชาติคูสมรส ................................อาชีพของคูสมรส ............................................... 

15. ในกรณีเปนผูเยาว กรณุากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

16. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

17. หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................  
18. อีเมล............................................. 



 

 

19. อาชีพปจจุบัน (ระบุตําแหนง ) 
............................................................................................................................ 

ถาเปนเกษียณ ใหระบอุาชีพกอนเกษียณ …………………………………………………………………… 

20. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ประเภทของธุรกิจ /  สําหรับนักเรียน 
นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………… 

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

เบอรโทรที่ทํางาน ......................................................................... 

21. ทานเดินทางไปอิสราเอลครัง้น้ีกบัใคร (ชื่อ-นามสกุล) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. ทานเคยเดินทางไปอิสราเอลมากอนหรือไม ......................................... 
(ถาเคย) ไปมากี่ครั้ง ........................ไปมาเม่ือไหร (วัน/เดือน/ป) ………………..……………… 

จุดประสงคทีเ่คยไป .................................. เมืองที่เคยไป .......................................... 

23. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาอิสราเอลมากอนหรือไม ......................................  
(ถาเคย) เม่ือไหร (วัน/เดือน/ป) …………………………………………..………… 

24. ประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลกที่ทานเคยเดินทางไปในรอบ 5 ป*** 
........................................................................................................................... 

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 


