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      อสิราเอล ดนิแดนแหง่ความศกัด ิส์ทิธ ิท์ ีเ่ป็นแหลง่ส าคญัของ 3 ศาสนา ไดแ้ก ่ศาสนายูดาย 
ศาสนาครสิต ์และศาสนาอสิลาม ความแตกตา่งดา้นศาสนา และวฒันธรรม ท าใหด้นิแดนแหง่นีถู้ก
เรยีกวา่ ดนิแดนแหง่ความศกัด ิส์ทิธ ิ ์และโบราณสถานทีส่ าคญัทางดา้นศาสนา  
       เจรูซาเล็ม ดนิแดนศกัด ิส์ทิธ ิ ์มมีรดกทางดา้นประวตัศิาสตร ์สง่ผลใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงทีด่งึดูด
ชาวโลกใหม้าเยอืนอยา่งลน้หลาม  ไมม่ที ีไ่หนในอสิราเอลมคีวามแตกตา่งทีส่ามารถมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเทา่กบัในเมอืงนี ้ก าแพงในเมอืงเกา่ และหา้งสรรพสนิคา้ในเมอืงใหม ่ โครงสรา้งเวา้โคง้ในยุค
โรมนั คนู า้ลอ้มรอบปราสาทในสมยัอาณาจกัรไบแซนไทน ์ก าแพงเกา่ในยุคสงครามศาสนา และเขือ่น
ดนิทีป้่องกนัปราสาทเมอืงในยคุออตโตมาน  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ก ำหนดกำรวนัเดินทำง 

11 – 18 เมษายน 2561 64,900.- 

25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 64,900.- 

6 – 13 มิถุนายน 2561 64,900.- 

รำยละเอียดกำรบิน 

วนัเดินทำง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลำ ชัว่โมงบิน 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาชเคนต ์ BKK-TAS HY-534 21.40-02.30 (+1) 6.30 ชัว่โมง 

วนัท่ี 2 ทาชเคนต ์ เทลอาวฟี TAS-TLV HY-301 05.55-09.30 5.35 ชัว่โมง 

วนัท่ี 8 เทลอาวฟี ทาชเคนต ์ TLV-TAS HY-304 00.20-07.20 (+1) 5 ชัว่โมง 

วนัท่ี 8 ทาชเคนต ์ กรุงเทพ ฯ TAS-BKK HY-533 10.00-18.35 6.20 ชัว่โมง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทำชเคน้ท ์
18.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว 

Q เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์ ประตทูางเขา้ท่ี 7 โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัในการตรวจเอกสารและสมัภาระในการ

เดินทาง 

 

21.40 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองทาชเคน้ท ์โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์
เวย ์ เท่ียวบินท่ี HY-534 (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 6 ชม./รบัประทาน                      

อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

วนัท่ี 2 ทำชเคน้ท ์- เทล อำวีฟ – เยรูซำเล็ม 
02.30 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงทาชเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

05.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองทาชเคน้ท ์สู่ เมืองเทลอาวฟี ประเทศอิสราเอล โดยเท่ียวบิน

ท่ี  HY-301(ใชเ้วลาในการบินประมาณ 4.30 ชม.) 
 

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเบนกูเรียล เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล น า

ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินของประเทศอิสราเอล

ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 

 เมืองเทล อำวีฟ (Tel Aviv) ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ พาณิชยแ์ละการ  
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ท่องเท่ียว ท่ีมีความนิยมมากท่ีสุด ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝัง่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน อนัท่ีจริงจะ

มีช่ือว่า เทล อำวีฟ-จฟัฟำ แต่ทัว่ๆไปจะเรียกว่า เทล อำวีฟ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอนัดบัสอง ถกูก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1909 ท่ีบริเวณนอกเมืองท่ีเป็นเมืองท่าของ

เมืองจัฟฟา (Jaffa) ซ่ึงมีความรุ่งเรืองในยุคของอาหรับ แต่เทล อาวีฟมีความ

เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ท าใหท้ั้งสองเมืองถูกน ามารวมกันในปี ค.ศ.1950 

หลังจากท่ีตั้งรัฐอิสราเอลไดส้องปี และไดถู้กก่อสรา้งใหเ้ป็นเมืองสมัยใหม่ และ

ไดร้บัเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 2003 

 

น าท่านออกเดินทางไปยงั กรุงเยรูซำเล็ม (Jerusalem) ท่ีอยูห่่างประมาณ 45 

กม.ทางดา้นตะวนัออก และตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกของทะเลสาบเดดซี  เป็นเมืองท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก ในเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ.1949 ไดร้บัการประกาศให้

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิสราเอล แต่ในขณะน้ันกรุงเยรูซาเล็มได้

ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝัง่ดา้นตะวนัตกเป็นของอิสราเอล ส่วนฝัง่ตะวนั ออก

และบริเวณเมืองเก่าจะเป็นของจอร์แดน จนกระทัง่ปี ค.ศ.1967 หลังจากเกิด

สงคราม 6 วนั (The Six Days War) ระหวา่งอิสราเอลและจอรแ์ดน  อิสราเอลจึง
ไดเ้มืองเยรซูาเล็มกลบัมาอยูภ่ายใตก้ารปกครองทั้งหมดเป็นเมืองเดียวกนั 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย 
น าท่านเดินทางขา้มเขตแดนเยรูซาเล็ม สู่ เมืองเบธเลเฮ็ม (Bethlehem) 

เป็นดินแดนท่ีเก่าแก่ และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน์ ตั้งอยู่ห่างจาก

เยรูซาเล็มทางดา้นใต้ ประมาณ 10 กม. ในอดีตเป็นบา้นเกิดของกษัตริยเ์ดวิด 

(King David) ซ่ึงเป็นผูส้รา้งเมืองเยรซูาเล็ม และยงัเป็นเมืองท่ีพระเยซูมี

ประสติูกาลจากพระแม่มารี โดยท่ีโจเซฟและพระนางไดเ้ดินผ่านมา และพกัคา้งคืน

ภายในถ ้าเล้ียงสตัว ์

 

 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ โบสถแ์ห่งกำรประสูติ (The Church of 

Nativity) ท่ีสรา้งครอบสถานท่ีประสูติของพระเยซ ูถูกสรา้งโดย พระนางเฮเล

น่า (Helena) ซ่ึงเป็นพระมารดาของจกัรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจกัรวรรดิไบ

แซนไทน์ เป็นสถานท่ีท่ีถกูเก็บรกัษาใหร้อดพน้จากการถูกท าลายจากผู้ครอบครอง

ของหลายชาติไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ซ่ึงประตูทางเขา้โบสถ์น้ีจะเล็กกว่าปกติ และผิด

สดัส่วนจากขนาดของตวัอาคาร เพราะวา่ภายหลงัดินแดนแห่งน้ีถูกครอบครองโดย

พวกครูเสดก็ไดมี้การต่อเติม และท าประตูใหมี้ขนาดเล็กลงส าหรบัคนตอ้งกม้เดิน

เขา้ไปไดเ้พียงคนเดียว เพ่ือเป็นการป้องกันมิใหพ้วกโจรอาหรบัขี่มา้เขา้มาปลน้  

ภายในโบสถ์มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพ้ืนท่ีทางเดินท่ีประดับ

ลวดลายของโมเสค และภาพสีน ้ามนัตามผนังตลอดจนเพดาน  

 

 
น าท่านเดินทางไปยงั ทุ่งหญำ้คนเล้ียงแกะ (Shepherd’s Field) ท่ีทูต

สวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซู ท่ามกลางคนเล้ียงแกะท่ียากจนกลุ่ม

หน่ึง ซ่ึงเป็นพวกแรกท่ีไดร้บัขา่วการประสติูน้ี 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรม 
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พกัท่ี LEONARDO HOTEL หรือเทียบเท่า เยรซูาเล็ม 
วนัท่ี 3 เยรูซำเล็ม – โดมแห่งหินผำ-โบสถฯ์-ยำด วำเช็ม     

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ตวัเมืองเก่ำเยรูซำเล็ม (Old City) ใหท่้านไดช้ม ก ำแพง

รอ้งไห ้ (Wailing Wall) ซ่ึงเป็นก าแพงดา้นตะวนัตกของพระวิหารหลงัท่ีสองท่ี
เหลืออยู่หลังจากถูกพวกโรมันท าลาย  ปัจจุบันชาวยิวทัว่โลกถือว่าเป็นสถานท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุด และโดยเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทาง

มาสวดมนต์ อธิษฐานรอ้งไหค้ร า่ครวญกบัพระเจา้อยา่งเนืองแน่น และจากลาน

หน้าก าแพงศกัด์ิสิทธ์ิน้ี จะมีทางเดินเลาะเลียบทางขวาท่ีไต่ระดับสูงข้ึนไปสู่ ภูเขำ

วิหำร (Temple Mount ) อนัเป็นท่ีตั้งของมหาวิหาร ท่ีไดถู้กท าลายไปถึง 2 ครั้ง 
จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของก าแพง ฯ ซ่ึงในปัจจุบันภูเขาวิหาร เป็นท่ีตั้งของศา

สนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ของศาสนาอิสลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอ
มาร ์ท่ีเป็นผูน้ าชาวมุสลิม ไดนิ้มิตประหลาดวา่ภูเขาวิหารน้ีเป็นสถานท่ีท่ีศาสดา

โมหะหมดัไดเ้สด็จสู่สวรรค ์โดยประทับยืนบนกอ้นหินกอ้นหน่ึง ซ่ึงต่อมาเช่ือว่า

เป็นกอ้นหินศักด์ิสิทธ์ิ ส่วนชาวคริสต์เช่ือว่า พระเยซูไดถู้กซาตานน ามาประทับ

บนกอ้นหินน้ี เพ่ือใหท้อดพระเนตรนครเยรซูาเล็ม ในขณะท่ีจ าศีลอดอาหาร และ

ชาวยิวเช่ือว่า อับราฮัมไดน้ าลูกชายมาฆ่า เพ่ือบูชาพระเจา้บนกอ้นหินกอ้นน้ี 

ต่อมาจึงไดส้รา้งสุเหร่าไมข้ึ้นบนยอดเขาแห่งน้ี โดยคร่อมกอ้นหินศักด์ิสิทธ์ิน้ีไว ้

ซ่ึงเรียกวา่ สุเหร่ำแห่งโอมำร ์(Mosque of Omar) แต่ปัจจุบนัน้ีไดถู้กสรา้งเป็น
สุเหร่าทรง 8 เหล่ียมท่ีมีหลังคาทรงกลม ท าดว้ยทองบริสุทธ์ 24 กระรัต โดย
ไดร้บัความช่วยเหลือจากกษัตริยฮุ์สเซนแห่งจอรแ์ดน และมีช่ือเรียกวา่ โดมแห่ง

หินผำ (Dome of the Rock) และบริเวณผนังดา้นในประดับดว้ยโมเสคลวดลาย
งดงามมาก (ไม่สามารถเขา้ไปชมภายในได ้) 

 

 จากน้ัน น าท่านเดินเทา้ไปตาม ถนนเวีย โดโลโรซ่ำ (Via Dolorosa) เสน้ทางท่ี
พระเยซูถูกไต่สวนท่ีศาลปรีโทเรีย จนถูกบังคับใหแ้บกไมก้างเขนไปสู่โกลโกธา                       

และตรึงพระองคไ์วบ้นไมก้างเขน ตามเสน้ทางทั้งหมด 14 แหง่ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็น

โบสถ์ในศาสนาคริสต์ (Church of The Holy Sepulcher) หรือ สุสานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 
ซ่ึงเป็นอุโมงคท่ี์สกดัไวใ้นศิลาท่ีใชเ้ก็บพระศพของพระเยซหูลงัจากเชิญพระศพลง

มาจากไมก้างเขน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอีน คำเร็ม (Ein Karem) ท่ีมีความหมายวา่ น ้า

ธรรมชาติส าหรับไร่องุ่น อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเยรูซาเล็ม และเป็น

เมืองท่ีมีความส าคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองท่ีจอหน์แห่งแบพติสเกิด

และนอกจากน้ันก็ยงัมีโบสถ์วิหารท่ีมีความส าคัญหลายแห่งส าหรบัผูท่ี้เป็นชาว 

คริสเตียน  
 
ใหท่้านไดช้ม อนุสรณส์ถำนยำด วำเช็ม (Yad Vashem) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือ

ระลึกถึงชาวยิวท่ีเสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่างๆ ท่ีถ่ายจากค่าย
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กักกันต่างๆ ในยุโรป แสดงใหเ้ห็นถึงความโหดรา้ยของทหารนาซี ในความ

พยายามท าลายลา้งเผ่าพันธุ์ของชนชาติยิว ซ่ึงเป็นชนชาติของพระเจา้ ท าให้

ตระหนักถึงพระสญัญาของพระเจา้ต่ออบัราฮมัท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี LEONARDO HOTEL หรือเทียบเท่า เยรซูาเล็ม 
วนัท่ี 4 เยรูซำเล็ม – เซซำเรีย-ไฮฟำ-เมำ้ทค์ำเมล-ไทบีเรียส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขำโอลีฟ (Mt. of Olives) ท่านจะไดช้มตวัเมือง

เยรซูาเล็มทั้งหมด 
 

 

จากน้ัน น าท่านเดินตามเสน้ทางท่ีพระเยซูเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มในวนัปาล์มซัน

เดย ์ไปยงั โบสถปี์เตอร ์โนสเตอร ์(Peter Noster Church)  เป็นสถานท่ี

พระเยซูทรงสอนให้สาวกรู ้จักค าอธิษฐาน “ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองค์

ทัง้หลาย”           

 

 

น าท่านเดินทางไปยงั สวนเกทเสมำนี (Gatsemane) ซ่ึงเป็นภาษาฮิบรูว ์

แปลวา่ ตน้มะกอก บริเวณสวนน้ีมีตน้มะกอกเก่าแก่อยู ่8 ตน้ ท่ีเช่ือกนัวา่เป็น
รากเดิมของตน้มะกอกในสมยัพระเยซเูจา้ ซ่ึงมีอายุประมาณ 2,000 ปี และเป็น
สถานท่ีท่ีพระเยซอูธิษฐานกบัสาวก ก่อนท่ีจะถกูพวกทหารโรมนัจบัตวัไป 

 

 

น าท่านเขา้ชมในตวั โบสถน์ำนำชำติ (Church of all Nations) ท่ีมีกอ้นหนิ

ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือวา่เป็นจุดท่ีพระเยซทูรงคุกเขา่อธิษฐาน ก่อนถกูทหารโรมนัจบัตวั

ไป 

 

 

หลังจากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไซออน (Mount Zion) ซ่ึงอยู่ทางดา้น

ตะวันตกของภูเขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซ่ึงมีช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า เมืองของเดวิด 

(City of David)  

น าท่านไปชม โบสถไ์ก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซ่ึงเป็นภาษาลาติน ใน

อดีตเป็นบา้นของปุโรหิตคายาฟาส ท่ีเป็นหวัหน้าสมณะในยุคของพระเยซูท่ีถูก

ตัดสินฯ และเป็นสถานท่ีท่ีปีเตอรป์ฏิเสธพระเยซกู่อนไก่ขนั 3 ครั้ง (Before the 

cock crows thrice) 

 

 

น าท่านไปชม สุสำนกษัตริยเ์ดวิด  (King David’s Tomb) และ หอ้งอำหำร

ม้ือสุดทำ้ย (Room of Last Supper) ท่ีพระเยซทูรงรว่มรบัประทานอาหารม้ือ

สุดทา้ยกบัเหล่าสาวก 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโบรำณซีซำเรีย (Caesarea) ซ่ึงเป็นเมืองเก่า

ยุคสมัยสงครามครูเสด สร้างโดยกษัตริย์เฮโรดมหาราช ชม  คลองส่งน ้ ำ 

(Aquaduct) ท่ีเหลืออยู่ประมาณ 1 กม. พวกโรมันโบราณไดส้รา้งขึ้ นไวย้าว

ประมาณ 25 กม. โดยการน าน ้ าจืดจากภูเขามาหล่อเล้ียงชีวิตผูค้นท่ีอาศัยอยู่

บริเวณริมทะเลได ้  

 

 

เดินทางไปยงั เมืองไฮฟำ (Haifa) ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาคารเ์มล (Mt. Carmel) 

ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางของเขตไฮฟาท่ีอยู่ทางดา้นเหนือและอยู่ติดกับริมทะเลฯ 

เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม  และเป็นเมืองอันดับท่ีสามของประเทศ มี
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ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 270,000 คน ซ่ึงผสมผสานกนัระหวา่งพวกยิวและ
อาหรับ นอกจากน้ันเมืองน้ียังเป็นถ่ินก าเนิด/ศูนย์กลางของศาสนาบาไฮ 

(Bahai) ท่ีถูกสรา้งเป็นสวนท่ีสวยงามดว้ยงบประมาณ 50 ลา้นดอลล่ารแ์ละยงั

ไดถ้กูจดัใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 2008 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำซำเร็ธ (Nazareth) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา น าท่านชม

สถำนท่ีท่ีท ำกำรป่ำวประกำศ (The Church of the Annunciation) ซ่ึงถูก

สรา้งครอบบา้นนางมารีไว ้สถานท่ีซ่ึงนางมารีไดร้บัแจง้จากทูตสวรรคว์า่นางจะ

ใหก้ าเนิดพระเยซ ูและเดินต่อไปยงับ่อน ้าท่ีมีอายุนานกว่า 2,000 ปี ท่ีพระนาง

มารีไดเ้คยมาตกัเอาไปใช ้ 

 

 

น าท่านเดินทางไปชม หมู่บำ้นคำนำ (Cana Village) ท่ีซ่ึงพระเยซทูรงแสดง

อศัจรรยเ์ป็นครั้งแรกในงานแต่งงาน ซึ่งมีพระแม่มารีมารว่มงานดว้ย โดยทรงท า

น ้าใหเ้ป็นเหลา้องุ่น ในเม่ือเหลา้องุ่นไม่พอท่ีจะเล้ียงแขกท่ีมาในงาน 

 

 

หลังจากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองไทบิเรียส (Tiberias) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวนัออก เป็นเมืองท่องเท่ียวทางตอนเหนือท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกของริม

ทะเลสาบกาลิลี 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรม 

พกัท่ี LEONARDO HOTEL หรือเทียบเท่า ไทบิเรียส 

วนัท่ี 5 ไทบิเรียส-แม่น ้ำจอรแ์ดน-ทะเลสำบกำลิล่ี                                      

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

น าท่านเดินทางสู่ ริมแม่น ้ ำจอรแ์ดน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท าพิธีบัพติศมาในน ้ า 
(Baptismal Site of Yardenit) ซ่ึงสาวกจอหน์ไดท้ าพิธีลา้งบาป และไดต้ั้งช่ือให ้
กบัพระเยซู ท่านสามารถรบับพัติศมาเพ่ือเป็นการระลึกถึง หรือส าหรบัผูท่ี้เพ่ิง

ตัดสินใจรบับพัติศมา (หากท่านใดสนใจกรณุาติดต่อผูน้ าทัวร ์ เพ่ือประสานงาน
กับศิษยาภิบาลท่ีน าคณะ ส าหรบัการใชเ้สื้อคลมุ และขอใบประกาศนียบตัร) 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อไปยงั ภูเขำบีทติจูดส ์(Mt. of Beatitudes) ให้

ท่านไดช้ม โบสถ์ 8 เหล่ียม เป็นสถานท่ีซ่ึงพระเยซสูอนสาวกเร่ืองการอธิษฐาน 
ขา้แต่พระบิดาแหง่ขา้พระองคท์ั้งหลาย …. 

 

 
น าท่านเดินทางไปยงั หมู่บำ้นทบักำ (Tabgha Village) ท่ีพระเยซไูดเ้ล้ียงคน 

5,000 คนดว้ยปลา 2 ตวั และขนมปัง 5 กอ้น 
 

 

หลงัจากน้ัน น าท่านล่องเรือในทะเลสำบกำลิลี (Cruise of Galilee) ท่ีอยู่

ใกลก้บัท่ีราบสงูโกลาน เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีความลึกประมาณ 43 เมตร พ้ืนท่ี

ประมาณ 166 ตร.กม. และอยูต่ า่กวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 209 เมตร ใหท่้าน

ไดช้มความสวยงามของธรรมชาติ และการแสดงต่างๆท่ีจะท าใหท่้านไดร้บัความ

สนุกสนานและเพลิดเพลิน  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำเปอรน์ำอูม (Capernaum) ชม บา้นของปีเตอร ์ซ่ึง

เป็นสาวกคนแรก ปัจจุบันถูกสรา้งเป็นโบสถ์บนบา้นหลังเดิม  ท่ีซ่ึงพระเยซูท า

การอัศจรรยใ์นการรักษาโรคใหแ้ก่แม่ยายปีเตอร์ ในบริเวณใกล้ๆ กัน มีธรรม
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ศาลาเก่าแก่ท่ีพระเยซสูัง่สอนและรกัษาโรคแก่ประชาชน  
 
จากน้ัน น าท่านเดินทางไปยงัริมชายทะเลสาบฯ ท่ีซ่ึงพระเยซปูรากฏแก่สาวกหลงั

ฟ้ืนจากความตาย และท าการอัศจรรย์ช่วยสาวกจับปลาได ้153 ตัว และทรง

เรียกปีเตอรใ์หเ้ล้ียงลูกแกะของพระองค์ ปัจจุบันมี โบสถ์ St.Peter’s Primacy  
ถกูสรา้งครอบเนินดินท่ีเช่ือวา่เป็นท่ีท่ีพระเยซป้ิูงปลาคอยสาวกอยู่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรม 
พกัท่ี LEONARDO HOTEL หรือเทียบเท่า ไทบิเรียส 
วนัท่ี 6 ไทบิเรียส-เจริโก-้ป้อมมำซำดำ้-ทะเลสำบเดดซี-เยรูซำเล็ม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเจริโก ้(Jericho) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือในเขต
เวสท์แบง้ค์ ท่ีติดกับแม่น ้าจอรแ์ดนและอยู่ทางดา้นเหนือของทะเลสาบเดดซี มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน ซ่ึงส่วนมากจะเป็นชาวอาหรับ

ปาเลสไตน์ เจริโกไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ในอดีตไดมี้หลกัฐานท่ีถกู

พบว่ามีคนมาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีบริเวณน้ีมาแล้วประมาณกว่า 9,000 ปีก่อน      

คริสตกาล   

 

 

น าท่าน นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำข้ึนสู่ภูเขำเทมพเทชัน่ (Mt. of Temptation ) ซ่ึงมี
ความสงูประมาณ 350 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ณ สถานท่ีแห่งน้ีจะมีถ ้าซ่ึงเป็นท่ี

ท่ีพระเยซ ูไดเ้คยมานัง่วิปัสสนาและอดอาหารเป็นเวลา 40 วนั และ 40 คืน ใน

ระหวา่งท่ีพวกซาตานมารบกวน  พรอ้มกบัขึ้ นไปชมโบสถ์ฯ ไดเ้วลาเดินทางกลบั

ลงมา 

 

 
จากน้ัน ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั ซ้ือของฝากผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโคลน 

Dead Sea และของท่ีระลึกอ่ืน ๆ (ไม่ตอ้งเสียภาษี) 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางเรียบฝัง่ทะเลสาบเดดซี เพ่ือไปยงั ป้อมปรำสำทมำซำดำ้ 

(Masada  Fortress) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นใต ้บนยอดเขาสูงประมาณ 120 เมตร

จากระดบัน ้าทะเล ซ่ึงเป็นป้อมปราสาทและอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ของกษัตริยเ์ฮโรด 

มหาราช ท่ีไดส้รา้งขึ้ นและเป็นท่ีสุดทา้ยของชาวยวิ 950 คนท่ีขึ้ นไปอาศัยอยู ่เพ่ือ

ต่อตา้นการรุกรานของพวกโรมนัดว้ยการขนอิฐและหินขึ้ นไปก่อสรา้งอาคาร เพ่ือ

เป็นท่ีพักอาศัยของพวกชาวยิว และยงัสามารถน าน ้ าขึ้ นไปกักเก็บไวใ้ชอี้กดว้ย 

และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001 

 
ใหท่้านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึ้ นสู่ยอดเขา เพ่ือชมสถานท่ีส าคัญต่างๆ มีหอ้งอาบน ้ า 

ขนาดใหญ่เป็นแบบอบซาวน่า ฯ 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบเดดซี (Dead  Sea) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีต า่ท่ีสุดของโลก 

อยูต่ า่กวา่ระดบัน ้าทะเลทัว่ไปกวา่ประมาณ 400 เมตร และน ้าในทะเลน้ีเค็มกวา่

ทะเลปกติถึง 10 เท่าและยงัมีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ มากมาย เช่น สารไอโอดีน                      

10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า และโบรมีน 20 เท่า จึงท าใหเ้กิดความหนาแน่น

มาก จนท่านสามารถลอยตวัไดโ้ดยไม่จม แมว้า่วา่ยน ้าไม่เป็น ใหท่้านเล่นน ้าและ
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หมักโคลนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชุดเล่นน ้ า ผา้เช็ดตัวรองเทา้ฟองน ้ าไป

ดว้ย) ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเยรูซำเล็ม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรม 

พกัท่ี LEONARDO HOTEL หรือเทียบเท่า เยรซูาเล็ม 

วนัท่ี 7 ทะเลสำบเดดซี-เทล อำวีฟ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางไปชม เมืองเก่ำจำฟฟำ (Old Jaffa) ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่า

ท่ีเก่าแก่ อายุกวา่ 3,000 ปี ช่ือเดิมของเมืองคือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว ์

แปลว่า สวยงาม ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีถูกครอบครองมาหลายยุคหลายสมัย

ปัจจุบนัรฐัอิสราเอลไดอ้นุรกัษ์เมืองน้ีไว ้ แลว้อนุญาตใหศิ้ลปิน พกัอาศัย ท างาน

สรา้งสรรค ์และขายผลงานของตนเองแก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน 

 

 ใหท่้านไดช้ม หอนำฬิกำ (The Clock Tower) ท่ีตั้งอยู่ศูนยก์ลางของเมือง 

จัฟฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาท่ีถูกสรา้งโดยพวกออตโตมานท่ีเขา้มา

ปกครองในบริเวณน้ี ถูกสรา้งขึ้ น โดยสุลต่านอับดุล ฮามิด ท่ี 2 ในราวปี ค.ศ.

1900-1903 ส่วนท่ีเหลืออีก 6 แห่ง คือท่ี ซาเฟ็ด, เอเคอร,์ นาซาเรธ, ไฮฟา, 

นาบลุส และเจรซูาเล็ม ซ่ึงทั้งหมดไดเ้สียหมด บนหอนาฬิกาเรือนน้ียงัใชง้านไดดี้ 

และท่ีดา้นบนจะมีแผ่นหินสลักเป็นท่ีระลึกถึงการต่อสูด้ิ้นรนเพ่ือใหเ้มืองน้ีในปี 

ค.ศ.1948 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากน้ัน ใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซ้ือของฝากท่ีตลาดซ่ึงมีอยู่หลาย

แห่งในเมืองน้ี เช่น ตลาดเบซาเลล และท่ีตลาดคาร์เมล / ชุค ฮา คาร์เมล ซ่ึง

เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง เป็นตลาดท่ีน่าเดินเล่นซ่ึงจะเต็มไปดว้ยผูค้นและมี
ส่ิงของจ าหน่ายมากมายท่ีคุณจะหาซ้ือส่ิงของไดใ้นราคาท่ีถูก พวกเคร่ืองเทศ 

ผลไมแ้หง้ น ้ ามันมะกอกและลูกมะกอก และส่ิงของต่างๆอีกมากมายหลาย                      

อยา่ง    

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเบนกูเรียน เพ่ือตรวจเอกสาร

การเดินทาง (ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชม. เน่ืองจากเป็นสนามบินท่ีมีการ

ตรวจกระเป๋า และส่ิงของต่างๆ อยา่งละเอียด และเขม้งวดมาก) 
 

23.20 น. ออกเดินทางจาก เทล อาวีฟ สู่ ทาชเคน้ท์ โดยเท่ียวบินท่ี HY-304 (รบัประทาน

อาหาร และพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
 

วนัท่ี 8 เทล อำวีฟ-ทำซเคน้ท-์กรุงเทพฯ   
07.20 น. เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ กรุงทาชเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.20 น. ออกเดินทางจากทาชเคน้ท ์สู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY-533  
17.35 น. เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู/กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  
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*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี / กำร
เปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั *** 
 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

         64,900.-   
12,000.- 

         64,900.-   
64,900.-   
19,000.- 

       - 
รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 

ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 พ.ค. 2560 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/

ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เทลอาวีฟ-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน ชั้นประหยดั  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิสราเอล ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน
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ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 7 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 42 USD 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 USD 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3  
2.รปูถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั 

หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพ่ิมเติมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการ
จองทวัร)์ 
หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจ านวนลูกคา้ในคณะไม่ถึง 15 ท่าน (10 ท่านขึ้ นไป) ราคาทัวรเ์พ่ิมท่านละ 

3,000 บาท ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
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 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


