
 

 

รหัสทัวร B2B2000086  
ทัวรจอรแดน อิสราเอล 9 วัน 6 คืน (EK) 
จอรแดน - อิสราเอล | นครเพตรา | ทะเลเดดซ ี| เบธเลเฮม 
เยรูซาเลม | กําแพงรองไห | เทล อาวีฟ 
 

 
 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 

น. 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

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

** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 01.15 
น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 04.45 น. ** 
**คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 10 - 18 มิ.ย. และ 21-29 ก.ค. ออกเดินทางเวลา 
01.35 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 04.45 น. ** 

05.00 
น. 

เดินทางถึงกรงุดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

08.00 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงอัมมาน ดวยเที่ยวบิน EK901 
** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 07.30 
และเดินทางถึงอัมมานเวลา 09.35 น. ** 

09.40 ถึงสนามบนินานาชาต ิQueen Alia กรุงอัมมาน (Amman)ประเทศจอรแดน 

 เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ  
วันที่ 2. ดูไบ – อัมมาน -  มาดาบา – ภูเขาเนโบ - เพตรา 
วันที่ 3. เพตรา - ทะเลเดดซ ี
วันที่ 4. สนุกสนานกับการน่ังรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแหงครูเสด - ทะเลเดดซ ี
วันที่ 5. นครเจอราช - Allenby Bridge – เบธเลเฮม – โบสถแหงการประสูติ 
วันที่ 6. ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริยเดวดิ – เยรูซาเลม – กําแพง
รองไห - ถนนเวีย โดโลโรซา 
วันที่ 7. อีน คาเร็ม - อนุสรณสถานยาด วาเชม - เทล อาวีฟ – เมืองเกาจัฟฟา - นาซาเร็ธ 
วันที่ 8. ชมมหาวิหารแหงการประกาศขาว – หมูบานคานา – อัมมาน – สนามบิน 
วันที่ 9. ดูไบ – กรุงเทพ 
 



 

 

น. (Jordan) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสูเมืองมาดาบา (Madaba) หรือเมืองแหงโมเสก ชม
โบสถกรีก-ออโธดอกซแหงเซนตจอรจ (Greek Orthodox Church of St. 
George) ถูกสรางในราวป ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิ
สิทธิ์แหงเยรูซาเลม ตกแตงโดยโมเสกสีตางๆ ประมาณ 2.3 ลานช้ินแสดงถึงพื้นที่
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียน, เยรูซาเล็ม, แมน้ําจอรแดน, 
ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อียิปต ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางขึ้นชมภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยูบนเขาซึ่ง

เชื่อกันวานาจะเปนบริเวณที่เสียชีวิตและฝงศพของโมเสส ผูนําชาวยิวที่นําพาชาวยิว
เดินทางจากอียิปตมายังเยรูซาเลม ชมโบสถอนุสรณโมเสส (The Moes Memorial 
Church) ภายในโบสถประกอบไปดวยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถอันลาคา แสดงถึงภาพ
ชีวิตสัมพันธระหวางคน, สัตว และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยังมีแทนพิธี มาน่ัง ตาม
รูปแบบของศาสนาคริสตไวประกอบพิธีตาง ๆ และอนุญาตใหใชในปจจุบัน ในป ค.ศ. 
2000 โป�ป จอหน ปอลที่ 2 เสด็จมาแสวงบุญที่ น่ีและไดประกาศใหเปนดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นชมอนุสรณ ไม เทาศักดิ์สิทธแหงโมเสส (The Serpentine 
Cross sculpture) ซึ่งมีลักษณะเปนไมเทาในรูปแบบไมกางเขน โดยอุทิศเปน
สัญลักษณของโมเสส และพระเยซู ถายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวันที่ทองฟ�าแจมใส ทาน
สามารถมองเห็น แมนาจอรแดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ได
จากจุดน้ีอยางชัดเจน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเพตรา (Petra) เมืองเพตรา มหา
นครศิลาทรายสีชมพู หรือ Rose City ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกป ค.ศ. 1985 และ ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
แหงโลกใหม (New 7 Wonders of the World) จากการตัดสินโดยการโหวตจาก
บุคคลนับลานทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07  มหานครสีดอกกุหลาบที่ซอนตัวอยู
ในหุบเขาวาดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแหงโมเสส ถูกสรางขึ้นในชวง
ศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน (Nabataeans) และไดกลายมา
เปนนครแหงการคาขนาดใหญ ซึ่งเปนตลาด ซื้อสินคาสําคัญที่สุดของโลกตะวันออก ที่
ตอมาถูกละทิ้งเปนเวลานานกวา 700 ป จนเมื่อมีนักสํารวจชาวสวิตเซอรแลนด โยฮันน 
ลุควิก บวรกฮารท เดินทางผานมาพบ เห็นเขาเมื่อป พ.ศ. 2355 และนําไปเขียนใน
หนังสือชื่อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําใหเริ่มเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายจนถึง
ปจจุบัน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเพตรา (Petra) เมืองเพตรา มหานครศิลา
ทรายสีชมพู หรือ Rose City ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก
ป ค.ศ. 1985 และ ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของแหงโลกใหม 



 

 

(New 7 Wonders of the World) จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลาน
ทั่วโลกในวันมหัศจรรย 07/ 07/ 07  มหานครสีดอกกุหลาบที่ซอนตัวอยูในหุบเขาวา
ดี มูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแหงโมเสส ถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 4 
กอนคริสตกาล โดยชาวนาบาเทียน (Nabataeans) และไดกลายมาเปนนครแหง
การคาขนาดใหญ ซ่ึงเปนตลาด ซ้ือสินคาสําคัญที่สุดของโลกตะวันออก ท่ีตอมาถูกละทิ้ง
เปนเวลานานกวา 700 ป จนเมื่อมีนักสํารวจชาวสวิตเซอรแลนด โยฮันน ลุควิก บวรก
ฮารท เดินทางผานมาพบ เห็นเขาเมื่อป พ.ศ. 2355 และนําไปเขียนในหนังสือชื่อ 
“TRAVEL IN SYRIA” จนทําใหเร่ิมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SELLA HOTEL หรือเทียบเทา     

 
วันที่ 3 เพตรา - ทะเลเดดซี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชมเมืองเพตรา (Petra)  ใหทานไดขี่มาระยะทางประมาณ 800 เมตร 

บนถนนทรายเพื่อตรงเขาสูหนาเมือง **ไมรวมคาทิปขี่มา โดยประมาณ 3 USD** (ไม
รวมคาขี่ลา, ขี่อูฐ, รถมาลาก สนใจกรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร) จากน้ันเดินเทากับ
เสนทางมหัศจรรยกวา 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัด
เซาะของน้ําเม่ือหลายลานปกอน เดินชมความสวยงามของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขาง
ทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท (Al-Khazneh 



 

 

หรือ The Treasury) ซึ่งสันนิษฐานวาสรางในศตวรรษที่ 1-2 เปนวิหารที่แกะสลัก
โดยเจาะเขาไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกวาง 28 เมตร 
วิหารแหงน้ีไดถูกออกแบบโดยไดรับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขาดวยกัน เชน อียิปต, 
กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ เดิมทีถูกเชื่อวาเปนที่เก็บขุมทรัพยสมบัติของฟาโรหอียิปต นัก
ประวัติศาสตรและนักโบราณคดีไดลงความเห็นตรงกันวา นาจะสรางขึ้นเพื่อเปนการ
เฉลิมฉลองใหกับผูปกครองเมือง, ใชเปนสถานที่ทําพิธีกรรมทางศาสนา 

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

เสนทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน เคยเปน
ที่อยูอาศัยของชาวนาบาเทียนกอนที่จะยายถิ่นฐานไปสรางอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมือง
เพตรา ในศึกสงครามอาหรับรีโวลทระหวางป ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแหงน้ีไดถูก
ใชเปนฐานบัญชาการในการบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอวเรนซ และ เจาชายไฟ
ซาล ผูนําแหงชาวอาหรับรวมรบกันขับไลพวกออตโตมันที่เขามารุกรานเพื่อครอบครอง
ดินแดน และตอมายังไดถูกใชเปนสถานที่จริงในการถายทําภาพยนตรฮอลลีวูดอัน
ยิ่งใหญในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” ซึ่งไดรับรางวัลออสการไดถึง 7 
รางวัล และรางวัลจากสถาบันอ่ืนๆ มากกวา 30 รางวัล นําแสดงโดย Peter 
O’Toole, Omar Sharif  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SUNCITY CAMP หรือเทียบเทา    

 

วันที่ 4 สนุกสนานกับการนั่งรถ 4X4 ขับขี่บนทะเลทราย -  ปราสาทเครัคแหงครูเสด - 
ทะเลเดดซ ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานนั่งรถ Jeep 4X4 รับบรรยากาศทองทะเลทรายที่ถูกกลาวขานวาสวยงามที่สุด

ของโลกแหงหน่ึง ดวยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูอมสมอมแดงอันเงียบสงบที่กวางใหญ
ไพศาล สีของเม็ดทราบน้ันปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย ชมน้ําพุแหงลอว 
เรนซ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอวเรนซ ทหารชาวอังกฤษใชเปนสถานที่พัก และ
คิดแผนการสูรบกันพวกออตโตมัน นําทานทองทะเลทรายตอไปยังภูเขาคาซารี ชม
ภาพเขียนแกะสลักกอนประวัติศาสตร ท่ีเปนภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึง
เร่ืองราวในชีวิตประจําวันตางๆ และรูปภาพตาง ๆ  ผานชมเต็นทชาวเบดูอินที่อาศัยอยู
ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเปนอาชีพ จากน้ันนําทานสูเมืองเครัค (Kerak) ซึ่งตั้งอยูบนที่
ราบสูงขนาดใหญใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามขางทาง ระหวางทางขึ้นสู
เขาโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกเรียกขานกันวาเปนแกรนดแคนยอนแหงจอรแดน จากน้ันนํา



 

 

ทานชมปราสาทเครัคแหงครูเสด (Kerak Castle) ซึ่งสรางในป ค.ศ. 1142 โดย 
ผูปกครอง Payen Le Boutieller ในอดีตเปนเมืองศูนยกลางขนาดใหญของนักรบครู
เสด และสรางเพื่อควบคุมเสนทางทั้งทางเหนือและใตและใชในการตอสูในสงครามครู
เสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในป ค.ศ. 1187 ไดถูกเขาทําลายโดยนักรบมุสลิมภายใต
การนําทัพของซาลาดิน(Saladin) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเปนทะเลที่ถูกบันทึกลงใน กิน

เนสสบุค วา เปนจุดที่ต่ําที่สุดในโลก มีความตํ่ากวาระดบัน้ําทะเลถึง 400 เมตร และ มี
ความเค็มท่ีสุดในโลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลทั่วไป ทําใหไมมีสิ่งมีชีวิตใด
เลยอาศัยอยูไดในทองทะเลแหงน้ี ใหทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเล และ พิสูจนความ
จริงวาสามารถลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนน้ําในทะเลมีวิธีขั้นตอนการลงเลน และ
ขอควรระวงัตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA HOTEL หรือเทียบเทา   

   
วันที่ 5 นครเจอราช - Allenby Bridge – เบธเลเฮม – โบสถแหงการประสูต ิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูนครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ

ของอาณาจักรโรมัน โดยสันนิษฐานวาเมืองน้ีนาจะถูกสรางในราว 200 – 100 ปกอน
คริสตกาล ในป ค.ศ. 749 นครแหงน้ีไดถูกแผนดินไหวครั้งใหญทําลาย และถูกฝงกลบ
โดยทราย หลังจากน้ันก็ไดสูญหายไปเปนนับพันป ชมซุมประตูกษัตริยเฮเดรียน 
(Hadrian 's Arch) จากน้ันนําทานเดินเขาประตูทางทิศใตชมโอวัลพลาซา (Oval 
Plaza) สถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรคของชาวเมือง ชมโรมันโบราณ (South Roman 



 

 

Theatre) ซึ่งก็คือโรงละครทางทิศใต สรางในราวป ค.ศ. 90-92 จุผูชมไดถึง 3,000 
คน มีจุดเสียงสะทอนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรยเพียงพูดเบาๆ ก็
จะมี เสียงสะทอนกองเขามาในหูของเรา จากน้ันนําทานชมนํ้าพุใจกลางเมือง 
(Nymphaeum) ที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแดเทพธิดาแหงขุนเขา ซึ่งเปนที่นับ
ถือของชาวเมืองแหงน้ี มีที่พนน้ําเปนรูปหัวสิงโตทั้งเจ็ด และตกแตงดวยเทพตางๆ 
ประจําซุมดานบนของน้ําพุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางไปยังดานที่ตั้งอยูที่ชายแดนระหวางประเทศจอรแดนและประเทศ

อิสราเอล (Israel) โดยจะตองตรวจเอกสารเพื่อที่จะขามประเทศไปยังประเทศ
อิสราเอล โดยขามประเทศไดโดยใชสะพาน Allenby Bridge ที่มีชื่อเสียงโดงดังของ
ประเทศ และเมื่อขามไปยังประเทศอิสราเอลแลวทานจะตองผานการตรวจเอกสารอีก
รอบเพื่อยืนยันในการเขาประเทศ จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม 
(Bethlehem) ซึ่งเปนดินแดนที่เกาแก และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ตั้งอยู
หางจากเยรูซาเล็มทางตอนใต ประมาณ 10 กม. มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีต
เปนบานเกิดของกษัตริยเดวิด (King David) ซึ่งเปนผูสรางเมืองเยรูซาเล็ม และ เบธ
เลเฮม เช่ือกันโดยผูนับถือคริสตศาสนาวาเปนที่ประสูติของพระเยซูแหงนาซาเร็ธ และยัง
เปนที่อยูของชุมชนคริสเตียนที่เกาแกที่สุดในโลก จากน้ันนําทานเดินทางสูโบสถแหง
การประสูติ (The Church of Nativity) โบสถที่สรางบนสถานที่ประสูติของพระเยซู 
ถูกสรางโดย พระนางเฮเลนา (Helena) ซึ่งเปนพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตน
ตินแหงจักรวรรดิไบแซนไทน เปนสถานที่ท่ีถูกเก็บรักษาใหรอดพนจากการถูกทําลายจาก
ผูครอบครองของหลายชาติไดอยางนาอัศจรรย ซึ่งประตูทางเขาโบสถน้ีจะเล็กกวาปกติ 
และผิดสัดสวนจากขนาดของตัวอาคาร เพราะวาภายหลังดินแดนแหงน้ีถูกครอบครอง



 

 

โดยพวกครูเสดก็ไดมีการตอเติม และทําประตูใหมีขนาดเล็กลงสําหรับคนตองกมเดินเขา
ไปไดเพียงคนเดียว เพื่อเปนการป�องกันมิใหพวกโจรอาหรับขี่มาเขามาปลน ภายใน
โบสถมีสถาปตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ทางเดินที่ประดับลวดลายของ
โมเสค และภาพสีน้ํามันตามผนังตลอดจนเพดาน จากน้ันนําทานเดินทางไปยังทุงหญา
คนเลี้ยงแกะ (Shepherd’s Field) ที่ทูตสวรรคมาบอกขาวการประสูติของพระเยซู 
ทามกลางคนเลี้ยงแกะที่ยากจนกลุมหน่ึง ซึ่งเปนพวกแรกที่ไดรับขาวการประสูติน้ี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 6 ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – ภูเขาไซออน – สุสานกษัตริยเดวิด – เยรูซาเลม 

– กําแพงรองไห - ถนนเวีย โดโลโรซา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ทานจะไดชมตัวเมืองเยรูซาเล็ม
ทั้งหมด จากน้ันนําทานเดินตามเสนทางที่พระเยซูเสด็จสูกรุงเยรูซาเล็มในวันปาลมซัน
เดย ไปยังโบสถปเตอร โนสเตอร (Peter Noster Church) เปนสถานที่พระเยซู
ทรงสอนใหสาวกรูจักคําอธิษฐาน “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย”  นําทาน
เดินทางไปยัง สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ซึ่งเปนภาษาฮิบรูว แปลวา ตนมะกอก 
บริเวณสวนน้ีมีตนมะกอกเกาแกอยู 8 ตน ท่ีเช่ือกันวาเปนรากเดิมของตนมะกอกในสมัย
พระเยซูเจา ซึ่งมีอายุประมาณ 2,000 ป และเปนสถานที่ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวก 
กอนที่จะถูกพวกทหารโรมันจับตัวไป จากน้ันนําทานเขาชมในตัวโบสถนานาชาติ 
(Church of all Nations) ที่มีกอนหินขนาดใหญที่เชื่อวาเปนจุดที่พระเยซูทรงคุกเขา
อธิษฐาน กอนถูกทหารโรมันจับตัวไป หลังจากน้ัน นําทานเดินทางสูภูเขาไซออน 
(Mount Zion) ซึ่งอยูทางดานตะวันตกของภูเขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซึ่งมีชื่ออีกอยาง
หน่ึงวา เมืองของเดวิด (City of David) จากน้ันนําทานไปชม โบสถไกขัน (St. 
Peter in Gallicantu) ซึ่งเปนภาษาลาติน ในอดีตเปนบานของปุโรหิตคายาฟาส ที่
เปนหัวหนาสมณะในยุคของพระเยซูที่ถูกตัดสินฯ และเปนสถานที่ที่ปเตอรปฏิเสธพระ
เยซูกอนไกขัน 3 ครั้ง (Before the cock crows thrice) จากน้ันนําทานไปชม
สุสานกษัตริยเดวิด (King David’s Tomb) และ หองอาหารม้ือสุดทาย (Room 
of Last Supper) ที่พระเยซูทรงรวมรับประทานอาหารมื้อสุดทายกับเหลาสาวก
กอนที่จะถูกจับตัวไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยังเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองที่อยูรวมกันอยาง

ลงตัวทั้งชาวยิว,ชาวมุสลิม และ คริสเตียน ตั้งอยูบนที่ราบของภูเขายูดาห (Judaean 



 

 

Mountains) ระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนกับทะเลเดดซี เยรูซาเลมเปนเมืองที่พระ
ยาหเวห (Yahweh) ทรงเลือกสรรไวใหเปนป�อมแหงความเชื่อถึงพระเปนเจาแตเพียง
องคเดียว เปนเมืองที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลกและเมืองที่ใหญที่สุดของอิสราเอล นํา
ทานเดินทางสูเมืองเกาเยรูซาเลม (Old City) ใหทานไดชมกําแพงรองไห (Wailing 
Wall) ซึ่งเปนกําแพงดานตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยูหลังจากถูกพวก
โรมันทําลาย ปจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือวาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และโดยเฉพาะวัน
สําคัญทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต อธิษฐานรองไหครํ่าครวญ
กับพระเจาอยางเนืองแนน และจากลานหนากําแพงศักดิ์สิทธิ์น้ี จะมีทางเดินเลาะเลียบ
ทางขวาที่ไตระดับสูงขึ้นไปสู ภูเขาวิหาร (Temple Mount ) อันเปนที่ตั้งของมหา
วิหาร ที่ไดถูกทําลายไปถึง 2 ครั้ง จะเหลืออยูก็แคบางสวนของกําแพง ซึ่งในปจจุบัน
ภูเขาวิหาร เปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธของศาสนาอิสลาม เพราะวาในชวงป 
ค.ศ. 688 กาหลิบโอมาร ที่เปนผูนําชาวมุสลิม ไดนิมิตประหลาดวาภูเขาวิหารน้ีเปน
สถานที่ท่ีศาสดาโมหะหมัดไดเสด็จสูสวรรค โดยประทับยืนบนกอนหินกอนหนึ่ง ซึ่งตอมา
เช่ือวาเปนกอนหินศักดิ์สิทธิ์ สวนชาวคริสตเชื่อวา พระเยซูไดถูกซาตานนํามาประทับบน
กอนหินน้ี เพ่ือใหทอดพระเนตรนครเยรูซาเล็ม ในขณะที่จําศีลอดอาหาร และชาวยิวเช่ือ
วา อับราฮัมไดนําลูกชายมาฆา เพื่อบูชาพระเจาบนกอนหินกอนน้ี ตอมาจึงไดสราง
สุเหราไมขึ้นบนยอดเขาแหงน้ี โดยครอมกอนหินศักดิ์สิทธิ์น้ีไว ซึ่งเรียกวา สุเหราแหงโอ
มาร (Mosque of Omar) แตปจจุบันน้ีไดถูกสรางเปนสุเหราทรง 8 เหลี่ยมที่มี
หลังคาทรงกลม ทําดวยทองบริสุทธ 24 กระรัต โดยไดรับความชวยเหลือจากกษัตริยฮุ
สเซนแหงจอรแดน และมีชื่อเรียกวา โดมแหงหินผา (Dome of the Rock) และ
บริเวณผนังดานในประดับดวยโมเสคลวดลายงดงามมาก (ไมสามารถเขาไปชมภายใน
ได ) จากน้ันนําทานเดินเทาไปตามถนนเวีย โดโลโรซา (Via Dolorosa) เปนสถานที่
ซึ่งทิ้งรองรอยสุดทายของพระเยซูจากการถูกตรึงไมกางเขน ซึ่งเปนเสนทางที่พระ
เยซูถู ก ไตสวนที่ ศาลปรี โท เรีย  จนถูกบั งคับ ให แบกไมกางเขนไปสูโกลโกธา 
(Korakotha Mountain) และตรึงพระองคไวบนไมกางเขน ตามเสนทางทั้งหมด 14 
แหง จากน้ันนําทานชม สุสานศักดิ์สิทธิ์ (Church of The Holy Sepulcher) ซึ่ง
ในปจจุบันเปนโบสถในศาสนาคริสต เปนอุโมงคที่สกัดไวในศิลาที่ใชเก็บพระศพของพระ
เยซูหลังจากเชิญพระศพลงมาจากไมกางเขน ใหทานเดินทางเพื่อบรรลุถึงความทุกข
ทรมานของพระผูเปนเจา ถนนแหงประวัติศาสตรน้ีมีการคนพบทางโบราณคดีตลอด
หลายศตวรรษ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพกั GRAND HOTEL BETHLEHEM หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 7 อีน คาเร็ม - อนุสรณสถานยาด วาเชม - เทล อาวีฟ – เมืองเกาจัฟฟา - นาซาเร็ธ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูเมืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ที่มีความหมายวา น้ําธรรมชาติ

สําหรับไรองุน อยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของเยรูซาเล็ม และเปนเมืองที่มีความสําคัญ
รองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองที่จอหนแหงแบพติสเกิดและนอกจากน้ันก็ยังมีโบสถ
วิหารที่มีความสําคัญหลายแหงสําหรับผูที่เปนชาว คริสเตียน ใหทานไดชมอนุสรณ
สถานยาด วาเชม (Yad Vashem) ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงชาวยิวที่เสียชีวิตใน
ระหวางสงครามโลก รูปภาพตางๆ ที่ถายจากคายกักกันตางๆ ในยุโรป แสดงใหเห็นถึง
ความโหดรายของทหารนาซี ในความพยายามทําลายลางเผาพันธุของชนชาติยิว ซ่ึงเปน
ชนชาติของพระเจา ทําใหตระหนักถึงพระสัญญาของพระเจาตออับราฮัมที่ไมเคย
เปลี่ยนแปลง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเปนเมืองหลวง
และเปนเมืองใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศัย
อยุประมาณ 405,000 คน ตั้งอยูริมฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเมืองศูนยกลาง
การคา เศรษฐกิจ พาณิชยและการทองเที่ยว เมืองเทลอาวีฟ ยังมีอีกชื่อนึงวา เทล อา
วีฟ-จัฟฟา เมืองน้ีกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1909 บนเขตพื้นที่รอบนอกของเมืองทาโบราณ
จัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอาวีฟไดกาวไปไกลกวาเมืองจัฟฟาที่ในตอนน้ันเปน
ของอาหรับอยู จนเทลอาวีฟและจัฟฟาถูกรวมเปนเมืองเดียวกันในป ค.ศ. 1950 สองป
หลังจากการกอตั้งรัฐอิสราเอล นครสีขาวแหงเทลอาวีฟไดรับการขึ้นเปนมรดกโลกในป 
2003 ถือเปนการรวมกลุมอาคารสถาปตยกรรมสมัยใหมท่ีใหญที่สุดในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานชมเมืองเกาจัฟฟา (Old Jaffa) ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองทาที่เกาแก อายุกวา 
3,000 ป ชื่อเดิมของเมืองน้ีคือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว แปลวา สวยงาม ใน
ประวัติศาสตรเมืองน้ีถูกครอบครองมาหลายยุคหลายสมัยปจจุบันรัฐอิสราเอลไดอนุรักษ
เมืองน้ีไว แลวอนุญาตใหศิลปน พักอาศัย ทํางานสรางสรรค และขายผลงานของตนเอง
แกนักทองเที่ยวที่มาเยือน ใหทานไดชมหอนาฬิกา (The Clock Tower) ที่ตั้งอยู
ศูนยกลางของเมือง จัฟฟา เปน 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาที่ถูกสรางโดยพวกออตโตมานที่
เขามาปกครองในบริเวณน้ี ถูกสรางขึ้น โดยสุลตานอับดุล ฮามิด ที่ 2 ในราวป ค.ศ.
1900-1903 สวนที่เหลืออีก 6 แหง คือที่ ซาเฟด, เอเคอร, นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลุส 
และเยรูซาเล็ม ซึ่งทั้งหมดไดเสียหมด บนหอนาฬิกาเรือนน้ียังใชงานไดดี และที่ดานบน
จะมีแผนหินสลักเปนที่ระลึกถึงการตอสูดิ้นรนเพื่อใหเมืองน้ีในป ค.ศ.1948 จากน้ันนํา
ทานเดินทางตอไปยังเมืองไฮฟา (Haifa) ที่ตั้งอยูบนยอดเขาคารเมล (Mt.Carmel) 
ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางของเขตไฮฟาที่อยูทางดานเหนือและอยูติดกับริมทะเล เปนแหลง
โรงงานอุตสาหกรรม เปนเมืองอันดับที่สามของประเทศ เปนเมืองขนาดใหญที่สุดทาง
ตอนเหนือของอิสราเอล มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกัน
ระหวางพวกยิวและอาหรับ นอกจากน้ียังเปนที่ตั้งของศูนยกลางของศาสนาบาไฮหรือ 
บาไฮเวิลดเซ็นเตอร ท่ีถูกสรางเปนสวนที่สวยงามดวยงบประมาณ 50 ลานดอลลารและ
ยังไดถูกจัดใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 2008 จากน้ันนําทาน
เดินทางตอไปยังเมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตั้งอยูระหวางภูเขาท่ีรวมตัวกันเปนจุด
ใตสุดของเทือกเขาเลบานอนแควนกาลิลี เปนเมืองที่ไดชื่อวาเปนบานเกิดของพระเยซู
คริสตและเปนสถานที่ในการเดินทางแสวงบุญของชาวคริสต 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพกั NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 8 ชมมหาวิหารแหงการประกาศขาว – หมูบานคานา – อัมมาน – สนามบิน  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมมหาวิหารแหงการประกาศขาว (Basilica of the Annunciation) ซึ่ง

ถูกสรางไวตรงบานพระนางมารีอา เปนสถานที่ซึ่งนางมารีไดรับแจงจากทูตสวรรควา
พระนางจะใหกําเนิดพระเยซู หลังจากน้ันนําทานเดินตอไปยังบอน้ําที่มีอายุนานกวา 
2,000 ป เปนสถานที่ท่ีพระนางมารีไดเคยมาตักนํ้าจากแหงน้ีเอาไปใชในชีวิตประจําวัน 
จากน้ันนําทานเดินทางไปยังหมูบานคานา (Cana Village) เปนหมูบานที่ซึ่งพระเยซู



 

 

ทรงแสดงอัศจรรยเปนครั้งแรกในงานแตงงาน ซึ่งมีพระแมมารีมารวมงานดวย โดยทรง
ทําน้ําใหเปนเหลาองุน เน่ืองจากเหลาองุนไมพอที่จะเลี้ยงแขกที่มาในงาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานขามชายแดนไปยังประเทศจอรแดน (Jordan) เพื่อเดินทางตอไปยัง

กรุงอัมมาน (Amman) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
 นําทานเดินทางสูสนามบินอัมมาน เพ่ือทําการเช็คอิน 

 
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

01.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK906 
** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 02.05 
น. และเดินทางถึงดไูบเวลา 06.05 น. ** 

06.40 
น. 

ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 
น. 

ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK372 
** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 
น. และเดินทางถึงกรุงเทพเวลา 18.55 น. ** 
**คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 10-18 มิ.ย. และ 21-29 ก.ค. ออกเดินทางเวลา 
09.40 น. และเดินทางถึงกรุงเทพเวลา 19.15 น. ** 

18.40 
น. 

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนําเพียง JORDAN – ISRAEL  
จอรแดน อิสราเอล 9 DAYS 6 NIGHTS  

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 10 - 18 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 49,900 7,900 
วันที่ 04 - 12 เม.ย. 

63 72,900 72,900 72,900 49,900 7,900 

วันที่ 11 - 19 เม.ย. 63 78,900 78,900 78,900 50,900 7,900 
วันที่ 21 - 29 เม.ย. 

63 72,900 72,900 72,900 49,900 7,900 

วันที่ 30 เม.ย. - 08 
พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 49,900 7,900 

วันที่ 10 - 18 มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 49,900 7,900 
วันที่ 21 - 29 ก.ค. 63 69,900 69,900 69,900 45,900 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.           ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงิน
มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา
การจองคิวยื่นวีซา  
              ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาต
ยกเลิกการจองทัวรโดย      
              อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 



 

 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาท่ี  
              กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม  
              รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและ 
              ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
กอนการจองไดจากทาง 
              เจาหนาที่ 
6 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไม    
              สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดแูล   
              สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวร
มีความจําเปนตองดูแล  
              คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาท่ี) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 



 

 

         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล  
         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. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9.  คาวีซาเขาประเทศจอรแดนและอิสราเอล 
10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (35 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 USD) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

 

 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา(อิสราเอล) 

การย่ืนวีซา ทานไมตองมาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา 

 

1. สําเนาสีหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (ไมใชถายจากมือถือ) และวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  
1. เอกสารสวนตัว 

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



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศอิสราเอล 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

1. ช่ือ – นามสกุล ผูเดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………….……… 
2. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………………….…… 
3. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….…………... 
4. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..…………………………………………………….………….. 
5. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….………………………………………………..…………... 
6. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..…………………………………………………........  
7. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..……………………………………………………..…..…..… 
8. สัญชาติปจจุบัน .......................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………..………... 
9. ศาสนา.................................................................................................................. 
10. ช่ือ- นามสกุล บิดา[ภาษาอังกฤษ]........................................................................................................ 
11.  ช่ือ- นามสกุล มารดา[ภาษาอังกฤษ].......................................................................................................... 
12. เพศ   ชาย         หญิง 
13. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)          

         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              หยา        แยกกันอยู                                    

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

14. ช่ือ-นามสกุลคูสมรส [ภาษาอังกฤษ] 
............................................................................................................................................... 

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

15. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมอํีานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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



 

 

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

17. หมายเลขโทรศัพทมือถอื..........................................................................................  
18. อีเมล................................................................................................................... 
19. อาชีพปจจุบัน (ระบุตําแหนง ) 

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

ถาเปนเกษียณ ใหระบุอาชีพกอนเกษยีณ …………………….………………………………………………………… 

20. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ประเภทของธุรกิจ /  สําหรับนักเรยีน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของ
สถาบันศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………………………..……………….……………… 

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

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

21. ทานเดินทางไปอิสราเอลคร้ังน้ีกับใคร (ช่ือ-นามสกุล) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

22. ทานเคยเดนิทางไปอิสราเอลมากอนหรือไม ............................................................... 
(ถาเคย) ไปมาก่ีครั้ง ........................ไปมาเมื่อไหร (วัน/เดือน/ป) ………………..…………………… 

จุดประสงคที่เคยไป .................................. เมืองท่ีเคยไป ........................................ 

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

24. ประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลกท่ีทานเคยเดินทางไปในรอบ 5 ป*** 
........................................................................................................................... 

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดนิทางเทาน้ัน 


