
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
เทล อาวีฟ-เยรซูาเล็ม/เมืองเกา่และเมืองใหม่-เบธเลเฮ็ม-ซีซาเรีย- 

นาซาเร็ธ-ไทบีเรียส-ทะเลสาบกาลิล่ี-มาซาดา้-ทะเลสาบเดดซี-จาฟฟา 

พิเศษ!! นอนโรงแรมท่ีเดดซี 
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      อสิราเอล ดนิแดนแหง่ความศกัดิส์ทิธ ิท์ ีเ่ป็นแหลง่สําคญัของ 3 ศาสนา ไดแ้ก ่ศาสนายดูาย ศาสนา
ครสิต ์และศาสนาอสิลาม ความแตกตา่งดา้นศาสนา และวฒันธรรม ทําใหด้นิแดนแหง่นีถู้กเรยีกว่า 
ดนิแดนแหง่ความศกัดิส์ทิธ ิ ์และโบราณสถานทีสํ่าคญัทางดา้นศาสนา  
 
       เจรูซาเล็ม ดนิแดนศกัดิส์ทิธ ิ ์มมีรดกทางดา้นประวตัศิาสตร ์ส่งผลใหเ้มอืงนีเ้ป็นเมอืงทีด่งึดูด
ชาวโลกใหม้าเยอืนอยา่งลน้หลาม  ไมม่ที ีไ่หนในอสิราเอลมคีวามแตกตา่งทีส่ามารถมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนเทา่กบัในเมอืงนี ้กําแพงในเมอืงเกา่ และหา้งสรรพสนิคา้ในเมอืงใหม ่ โครงสรา้งเวา้โคง้ในยคุ
โรมนั คนูํา้ลอ้มรอบปราสาทในสมยัอาณาจกัรไบแซนไทน ์กําแพงเกา่ในยคุสงครามศาสนา และเขือ่น
ดนิทีป้่องกนัปราสาทเมอืงในยคุออตโตมาน  

 

 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

กาํหนดการวนัเดินทาง 

25 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 67,900.- 

1 – 8 เมษายน 2563 67,900.- 

8 – 15 เมษายน 2563 67,900.- 

29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 67,900.- 

6 – 13 พฤษภาคม 2563 67,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา ชัว่โมงบิน 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาชเคนต ์ BKK-TAS HY-534 23.00-03.45 (+1) 6.30 ชัว่โมง 

วนัท่ี 2 ทาชเคนต ์ เทลอาวีฟ TAS-TLV HY-301 07.35-11.05 5.35 ชัว่โมง 

วนัท่ี 7 เทลอาวีฟ ทาชเคนต ์ TLV-TAS HY-304 23.05-05.55 (+1) 5 ชัว่โมง 

วนัท่ี 8 ทาชเคนต ์ กรุงเทพฯ TAS-BKK HY-533 09.20-17.20 6.20 ชัว่โมง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาชเคน้ท ์

20.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว 

S เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรเ์วย ์ ประตทูางเขา้ท่ี 8-9 โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัในการตรวจเอกสารและสมัภาระใน

การเดินทาง 

 

23.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู ่เมืองทาชเคน้ท ์โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์

เวย ์ เท่ียวบินท่ี HY-534 (ใชเ้วลาในการบินประมาณ 6 ชม./รบัประทาน                      

อาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัท่ี 2 ทาชเคน้ท ์- เทล อาวีฟ – เซซาเรีย-ไฮฟา- ไทบีเรียส 

03.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงทาชเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

07.35 น. ออกเดินทางจาก เมืองทาชเคน้ท ์ สู่ เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล โดย

เท่ียวบินท่ี  HY-301(ใชเ้วลาในการบินประมาณ 4.30 ชม.) 
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11.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเบนกูเรียล เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล นํา

ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถ่ินของประเทศ

อิสราเอลชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 

 

เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการคา้ พาณิชย์และการ

ท่องเท่ียว ท่ีมีความนิยมมากท่ีสุด ซึ่งตั้งอยู่ริมฝัง่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน อนัท่ีจริง

จะมีชื่อว่า เทล อาวีฟ-จฟัฟา แต่ทัว่ๆไปจะเรียกว่า เทล อาวีฟ ซึ่งเป็นเมืองท่ี

ใหญ่เป็นอนัดับสอง ถูกก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1909 ท่ีบริเวณนอกเมืองท่ีเป็นเมือง

ท่าของเมืองจฟัฟา (Jaffa) ซึ่งมีความรุ่งเรืองในยุคของอาหรับ แต่เทล อาวีฟมี

ความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทําใหท้ั้งสองเมืองถูกนํามารวมกันในปี ค.ศ.

1950 หลงัจากท่ีตั้งรฐัอิสราเอลไดส้องปี และไดถู้กก่อสรา้งใหเ้ป็นเมืองสมัยใหม่ 

และไดร้บัเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 2003 

 

 นําท่านเดินทางไป เมืองจฟัฟา (Jaffa)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโบราณซีซาเรีย (Caesarea) ซึ่งเป็นเมืองเก่า

ยุคสมยัสงครามครูเสด สรา้งโดยกษัตริยเ์ฮโรดมหาราช แวะถ่ายรูป คลองส่งนํ้า 

(Aquaduct) ท่ีเหลืออยู่ประมาณ 1 กม. พวกโรมันโบราณไดส้รา้งข้ึนไวย้าว

ประมาณ 25 กม. โดยการนําน้ําจืดจากภูเขามาหล่อเล้ียงชีวิตผูค้นท่ีอาศัยอยู่

บริเวณริมทะเลได ้  

 

 เดินทางไปยัง เมืองไฮฟา (Haifa) ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาคาร์เมล (Mt. Carmel) 
ซึ่งเป็นเมืองศูนยก์ลางของเขตไฮฟาท่ีอยู่ทางดา้นเหนือและอยู่ติดกับริมทะเลฯ 

เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม  และเป็นเมืองอันดับท่ีสามของประเทศ มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกนัระหว่างพวกยิวและ

อาหรบั นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นถ่ินกาํเนิด/ศนูยก์ลางของศาสนาบาไฮ (Bahai) 
แวะถ่ายรูปท่ี Bahai Garden ท่ีถูกสรา้งเป็นสวนท่ีสวยงามดว้ยงบประมาณ 50 

ลา้นดอลล่าร์ และยังไดถู้กจัดใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 

2008 

 

 หลังจากน้ันเดินทางต่อไปยัง เมืองไทบิเรียส (Tiberias) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้าน

ตะวันออก เป็นเมืองท่องเท่ียวทางตอนเหนือท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวันตกของริม

ทะเลสาบกาลิลี 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรม 

พกัท่ี LEGACY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ไทบีเรียส 

วนัท่ี 3 ไทบิเรียส-นาซาเร็ธ-ทะเลสาบกาลิลี่-คาเปอรน์าอูม- ไทบีเรียส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําท่านล่องเรือในทะเลสาบกาลิลี (Cruise of Galilee) ท่ีอยู่ใกลก้ับท่ีราบ

สูงโกลาน เป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีมีความลึกประมาณ 43 เมตร พื้ นท่ีประมาณ 

166 ตร.กม. และอยู่ตํา่กว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 209 เมตร ใหท้่านไดช้ม

ความสวยงามของธรรมชาติ และการแสดงต่างๆท่ีจะทําใหท้่านได้รับความ

สนุกสนานและเพลิดเพลิน 

 

 นําท่านชมโบสถ ์ท่ีอยูร่อบทะเลสาบกาลิล่ี  
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จากน้ัน นําท่านเดินทางไปยงั หมู่บา้นทบักา (Tabgha Village) ท่ีพระเยซู

ไดเ้ล้ียงคน 5,000 คนดว้ยปลา 2 ตวั และขนมปัง 5 กอ้น 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาเปอรน์าอูม (Capernaum) ชม บา้นของปีเตอร ์ซึ่ง

เป็นสาวกคนแรก ปัจจุบนัถูกสรา้งเป็นโบสถ์บนบา้นหลังเดิม  ท่ีซึ่งพระเยซูทํา

การอัศจรรยใ์นการรักษาโรคใหแ้ก่แม่ยายปีเตอร์ ในบริเวณใกล้ๆ กัน มีธรรม

ศาลาเก่าแก่ท่ีพระเยซสูัง่สอนและรกัษาโรคแก่ประชาชน  

จากน้ัน นําท่านเดินทางไปยงัริมชายทะเลสาบฯ ท่ีซึ่งพระเยซปูรากฏแก่สาวก

หลงัฟ้ืนจากความตาย และทาํการอศัจรรยช์่วยสาวกจบัปลาได ้153 ตวั และ

ทรงเรียกปีเตอรใ์หเ้ล้ียงลกูแกะของพระองค ์ปัจจบุนัม ีโบสถ ์St.Peter’s 

Primacy  ถูกสรา้งครอบเนินดินท่ีเชื่อวา่เป็นท่ีท่ีพระเยซป้ิูงปลาคอยสาวกอยู ่

 

 จากน้ัน นําท่านเดินทางต่อไปยงั ภูเขาบีทติจูดส ์(Mt. of Beatitudes) ให้

ท่านไดช้ม โบสถ ์8 เหล่ียม เป็นสถานท่ีซึ่งพระเยซสูอนสาวกเร่ืองการอธิษฐาน 

ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองคท์ั้งหลาย …. 
 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา นําท่าน

ชมสถานท่ีท่ีทาํการป่าวประกาศ (The Church of the Annunciation) ซึ่ง

ถูกสรา้งครอบบา้นนางมารีไว ้สถานท่ีซึ่งนางมารีไดร้บัแจง้จากทตูสวรรคว์า่นาง

จะใหก้าํเนิดพระเยซู และเดินต่อไปยงับ่อน้ําท่ีมีอายุนานกว่า 2,000 ปี ท่ีพระ

นางมารีไดเ้คยมาตกัเอาไปใช ้

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรม 

พกัท่ี LEGACY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ไทบีเรียส 

วนัท่ี 4 ไทบีเรียส-เจริโก-้ทะเลสาบเดดซี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําท่านเดินทางสู่ ริมแม่นํ้าจอรแ์ดน ซึ่งเป็นสถานท่ีทาํพิธีบพัติศมาในน้ํา 

(Baptismal Site of Yardenit) ซึ่งสาวกจอหน์ไดท้าํพิธีลา้งบาป และไดต้ั้งชื่อให ้

กบัพระเยซ ูท่านสามารถรบับพัติศมาเพื่อเป็นการระลึกถึง หรือสาํหรบัผูท่ี้เพิ่ง

ตดัสินใจรบับพัติศมา (หากทา่นใดสนใจกรณุาติดตอ่ผ ูน้าํทวัร ์เพื่ อประสานงาน

กับศิษยาภิบาลท่ีนาํคณะ สาํหรบัการใชเ้สื้อคลมุ และขอใบประกาศนียบตัร) 

 

 

นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเจริโก ้(Jericho) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือในเขต

เวสทแ์บง้ค ์ ท่ีติดกบัแม่น้ําจอรแ์ดนและอยูท่างดา้นเหนือของทะเลสาบเดดซี มี

ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 คน ซึ่งส่วนมากจะเป็นชาวอาหรบั

ปาเลสไตน์ เจริโกไดช้ื่อวา่เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ในอดีตไดม้ีหลกัฐานท่ี

ถูกพบวา่มีคนมาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่บริเวณน้ีมาแลว้ประมาณกว่า 9,000 ปีก่อน      

คริสตกาล   

 

 

นําท่าน นัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึ้ นสู่ภูเขาเทมพเทชัน่ (Mt. of Temptation ) ซึ่งมี

ความสงูประมาณ 350 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ณ สถานท่ีแห่งน้ีจะมีถํ้าซึ่งเป็น

ท่ีท่ีพระเยซู ไดเ้คยมานัง่วิปัสสนาและอดอาหารเป็นเวลา 40 วนั และ 40 คืน 

ในระหวา่งท่ีพวกซาตานมารบกวน  ใหท้่านได ้ชมวิวเมืองเจริโกจ้ากบนยอดเขา 

ไดเ้วลาเดินทางกลบัลงมา 
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จากน้ัน ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั ซื้ อของฝากผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากโคลน 

Dead Sea และของท่ีระลึกอ่ืน ๆ (ไม่ตอ้งเสียภาษี) 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี (Dead  Sea) ซึ่งเป็นพื้ นท่ีตํา่ท่ีสุดของโลก 

อยู่ตํา่กว่าระดับน้ําทะเลทัว่ไปกว่าประมาณ 400 เมตร และน้ําในทะเลน้ีเค็ม

กว่าทะเลปกติถึง 10 เท่าและยังมีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ มากมาย เช่น สาร

ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า และโบรมีน 20 เท่า จึงทําใหเ้กิดความ

หนาแน่นมาก จนท่านสามารถลอยตวัไดโ้ดยไม่จม แมว้า่วา่ยน้ําไม่เป็น ใหท้่าน

เล่นน้ําและหมกัโคลนตามอธัยาศัย (กรุณาเตรียมชุดเล่นน้ํา ผา้เช็ดตัวรองเทา้

ฟองน้ําไปดว้ย) 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรม 
พกัท่ี DAVID HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ทะเลสาบเดดซี 

วนัท่ี 5 ทะเลสาบเดดซี-ป้อมมาซาดา้-เยรูซาเล็ม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

นําท่านออกเดินทางเรียบฝัง่ทะเลสาบเดดซี เพื่อไปยงั ป้อมปราสาทมาซาดา้ 

(Masada  Fortress) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นใต ้บนยอดเขาสูงประมาณ 120 เมตร

จากระดับน้ําทะเล ซึ่งเป็นป้อมปราสาทและอาณาจกัรท่ีย่ิงใหญ่ของกษัตริยเ์ฮ

โรด มหาราช ท่ีไดส้รา้งข้ึนและเป็นท่ีสุดทา้ยของชาวยิว 950 คนท่ีข้ึนไปอาศัย

อยู่ เพื่อต่อตา้นการรุกรานของพวกโรมันดว้ยการขนอิฐและหินข้ึนไปก่อสรา้ง

อาคาร เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยัของพวกชาวยิว และยงัสามารถนําน้ําข้ึนไปกกัเก็บไว้

ใชอี้กดว้ย และไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001 
 
ใหท้่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขา เพื่อชมสถานท่ีสาํคญัต่างๆ มีหอ้งอาบน้ํา 

ขนาดใหญ่เป็นแบบอบซาวน่า ฯ 

 

 จากน้ัน นําท่านเดินทางข้ามเขตแดนเยรูซาเล็ม สู่  เมืองเบธเลเฮ็ม 

(Bethlehem) เป็นดินแดนท่ีเก่าแก่ และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน์ 

ตั้งอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มทางดา้นใต ้ประมาณ 10 กม. ในอดีตเป็นบา้นเกิดของ

กษัตริย์เดวิด (King David) ซึ่งเป็นผูส้รา้งเมืองเยรูซาเล็ม และยังเป็นเมืองท่ี

พระเยซูมีประสูติกาลจากพระแม่มารี โดยท่ีโจเซฟและพระนางไดเ้ดินผ่านมา 

และพกัคา้งคืนภายในถํ้าเล้ียงสตัว ์

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านแวะถ่ายรูปกบักาํแพงกั้นระหว่างเขต West Bank กับเขตอิสราเอล 

โดยความคิดริเร่ิมการสรา้งกาํแพงน้ีเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 และเร่ิมสรา้งข้ึน

ในปี ค.ศ.1994 แต่ปัจจุบนัน้ีกาํแพงท่ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อกั้นความขดัแยง้ระหว่าง

คนสองเชื้ อชาติได้กลายเป็นท่ีรังสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า Graffiti 
มากมาย 

 

 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู ่โบสถแ์ห่งการประสูติ (The Church of 

Nativity) ท่ีสรา้งครอบสถานท่ีประสติูของพระเยซ ูถูกสรา้งโดย พระนางเฮเล

น่า (Helena) ซึ่งเป็นพระมารดาของจกัรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจกัรวรรดิไบ

แซนไทน์ เป็นสถานท่ีท่ีถูกเกบ็รกัษาใหร้อดพน้จากการถกูทาํลายจากผู ้

ครอบครองของหลายชาติไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ซึ่งประตทูางเขา้โบสถน้ี์จะเล็ก
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กวา่ปกติ และผิดสดัส่วนจากขนาดของตวัอาคาร เพราะวา่ภายหลงัดินแดนแห่ง

น้ีถูกครอบครองโดยพวกครเูสดก็ไดม้ีการต่อเติม และทาํประตใูหม้ีขนาดเล็กลง

สาํหรบัคนตอ้งกม้เดินเขา้ไปไดเ้พียงคนเดียว เพื่อเป็นการป้องกนัมิใหพ้วกโจร

อาหรบัข่ีมา้เขา้มาปลน้  ภายในโบสถม์ีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงพื้ นท่ีทางเดินท่ีประดับลวดลายของโมเสค และภาพสีน้ํามนัตามผนัง

ตลอดจนเพดาน 
 นําท่านออกเดินทางไปยงั กรุงเยรูซาเล็ม (Jerusalem) ท่ีอยู่ห่างประมาณ 

45 กม.ทางดา้นตะวันออก และตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทะเลสาบเดดซี  

เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1949 ไดร้บั

การประกาศใหเ้ป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิสราเอล แต่ในขณะน้ัน

กรุงเยรซูาเล็มไดถู้กแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝัง่ดา้นตะวนัตกเป็นของอิสราเอล 

ส่วนฝัง่ตะวนั ออกและบริเวณเมืองเก่าจะเป็นของจอร์แดน จนกระทัง่ปี ค.ศ.

1967 หลงัจากเกิดสงคราม 6 วนั (The Six Days War) ระหวา่งอิสราเอลและ

จอรแ์ดน  อิสราเอลจึงไดเ้มืองเยรูซาเล็มกลับมาอยู่ภายใตก้ารปกครองทั้งหมด

เป็นเมืองเดียวกนั 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรม 

พกัท่ี LEGACY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เยรซูาเล็ม 

วนัท่ี 6 เยรูซาเล็ม – อีน คาเร็ม – เยรูซาเล็ม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเก่าเยรูซาเล็ม (Old City) ใหท้่านไดช้ม กาํแพง

รอ้งไห ้(Wailing Wall) ซึ่งเป็นกําแพงดา้นตะวนัตกของพระวิหารหลังท่ีสองท่ี

เหลืออยู่หลังจากถูกพวกโรมนัทําลาย  ปัจจุบนัชาวยิวทัว่โลกถือว่าเป็นสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด และโดยเฉพาะวนัสาํคญัทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทาง

มาสวดมนต ์อธิษฐานรอ้งไหค้รํา่ครวญกบัพระเจา้อย่างเนืองแน่น และจากลาน

หน้ากําแพงศักด์ิสิทธ์ิน้ี จะมีทางเดินเลาะเลียบทางขวาท่ีไต่ระดับสูงข้ึนไปสู่ 

ภูเขาวิหาร (Temple Mount ) อนัเป็นท่ีตั้งของมหาวิหาร ท่ีไดถู้กทําลายไปถึง 

2 ครั้ง จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของกาํแพง ฯ ซึ่งในปัจจุบนัภเูขาวิหาร เป็นท่ีตั้ง

ของศาสนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ของศาสนาอิสลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กา

หลิบโอมาร ์ท่ีเป็นผูนํ้าชาวมุสลิม ไดนิ้มิตประหลาดวา่ภูเขาวิหารน้ีเป็นสถานท่ี

ท่ีศาสดาโมหะหมัดไดเ้สด็จสู่สวรรค์ โดยประทับยืนบนกอ้นหินกอ้นหน่ึง ซึ่ง

ต่อมาเชื่อว่าเป็นกอ้นหินศักด์ิสิทธ์ิ ส่วนชาวคริสต์เชื่อว่า พระเยซูไดถู้กซาตาน

นํามาประทบับนกอ้นหินน้ี เพื่อใหท้อดพระเนตรนครเยรซูาเล็ม ในขณะท่ีจาํศีล

อดอาหาร และชาวยิวเชื่อว่า อับราฮัมไดนํ้าลูกชายมาฆ่า เพื่อบูชาพระเจา้บน

กอ้นหินกอ้นน้ี ต่อมาจึงไดส้รา้งสุเหร่าไมข้ึ้นบนยอดเขาแห่งน้ี โดยคร่อมกอ้น

หินศักด์ิสิทธ์ิน้ีไว ้ ซึ่งเรียกว่า สุเหร่าแห่งโอมาร์ (Mosque of Omar) แต่

ปัจจุบนัน้ีไดถู้กสรา้งเป็นสุเหร่าทรง 8 เหล่ียมท่ีมีหลังคาทรงกลม ทําดว้ยทองบ

ริสุทธ์ 24 กระรัต โดยไดร้ับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดน 

และมีชื่อเรียกว่า โดมแห่งหินผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนังดา้น

ในประดบัดว้ยโมเสคลวดลายงดงามมาก (ไม่สามารถเขา้ไปชมภายในได ้) 

 

 
จากน้ัน นําท่านเดินเทา้ไปตาม ถนนเวีย โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เสน้ทาง

ท่ีพระเยซถููกไต่สวนท่ีศาลปรีโทเรีย จนถูกบงัคบัใหแ้บกไมก้างเขนไปสู่โกลโกธา                       
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และตรึงพระองคไ์วบ้นไมก้างเขน ตามเสน้ทางทั้งหมด 14 แห่ง ซึ่งในปัจจุบนั

เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์ (Church of The Holy Sepulcher) หรือ สุสานท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งเป็นอุโมงค์ท่ีสกัดไวใ้นศิลาท่ีใชเ้ก็บพระศพของพระเยซูหลังจาก

เชิญพระศพลงมาจากไมก้างเขน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ท่ีมีความหมายว่า น้ํา

ธรรมชาติสําหรับไร่องุ่น อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเยรูซาเล็ม และเป็น

เมืองท่ีมีความสาํคญัรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองท่ีจอหน์แห่งแบพติสเกิด

และนอกจากน้ันก็ยงัมีโบสถ์วิหารท่ีมีความสาํคญัหลายแห่งสาํหรบัผูท่ี้เป็นชาว 

คริสเตียน  

 

ใหท้่านไดช้ม อนุสรณส์ถานยาด วาเช็ม (Yad Vashem) ท่ีถูกสรา้งข้ึนเพื่อ

ระลึกถึงชาวยิวท่ีเสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่างๆ ท่ีถ่ายจากค่าย

กักกันต่างๆ ในยุโรป แสดงใหเ้ห็นถึงความโหดรา้ยของทหารนาซี ในความ

พยายามทําลายลา้งเผ่าพันธุ์ของชนชาติยิว ซึ่งเป็นชนชาติของพระเจา้ ทําให้

ตระหนักถึงพระสญัญาของพระเจา้ต่ออบัราฮมัท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลง 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  

พกัท่ี LEGACY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เยรซูาเล็ม 

วนัท่ี 7 เยรูซาเล็ม-จฟัฟา-ทาชเคน้ท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ท่านจะได้ชมตัวเมือง

เยรซูาเล็มทั้งหมด 
 

 จากน้ัน นําท่านเดินตามเสน้ทางท่ีพระเยซูเสด็จสู่กรุงเยรซูาเล็มในวนัปาลม์ซนั

เดย ์ไปยงั โบสถปี์เตอร ์โนสเตอร ์(Peter Noster Church)  เป็นสถานท่ี

พระเยซูทรงสอนใหส้าวกรู ้จักคําอธิษฐาน “ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองค์

ทัง้หลาย”           

 

 นําท่านเดินทางไปยัง สวนเกทเสมานี (Gatsemane) ซึ่งเป็นภาษาฮิบรูว์ 

แปลว่า ตน้มะกอก บริเวณสวนน้ีมีตน้มะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ตน้ ท่ีเชื่อกนัว่าเป็น

รากเดิมของตน้มะกอกในสมยัพระเยซูเจา้ ซึ่งมีอายุประมาณ 2,000 ปี และเป็น

สถานท่ีท่ีพระเยซอูธิษฐานกบัสาวก ก่อนท่ีจะถูกพวกทหารโรมนัจบัตวัไป 

 

 นําท่านเขา้ชมในตัว โบสถน์านาชาติ (Church of all Nations) ท่ีมีกอ้นหิน

ขนาดใหญ่ท่ีเชื่อว่าเป็นจุดท่ีพระเยซทูรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อนถูกทหารโรมนัจบั

ตวัไป 

 

 หลังจากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยู่ทางดา้น

ตะวันตกของภูเขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซึ่งมีชื่ออีกอย่างหน่ึงว่า เมืองของเดวิด 

(City of David)  
นําท่านไปชม โบสถไ์ก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเป็นภาษาลาติน 

ในอดีตเป็นบา้นของปุโรหิตคายาฟาส ท่ีเป็นหวัหน้าสมณะในยุคของพระเยซูท่ี

ถูกตัดสินฯ และเป็นสถานท่ีท่ีปีเตอรป์ฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขนั 3 ครั้ง (Before 
the cock crows thrice) 
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี / การ

เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั *** 

 

 

 

 

 นําท่านไปชม สุสานกษัตริยเ์ดวิด  (King David’s Tomb) และ หอ้งอาหาร

ม้ือสุดทา้ย (Room of Last Supper) ท่ีพระเยซูทรงร่วมรบัประทานอาหาร

มื้ อสุดทา้ยกบัเหล่าสาวก 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านออกเดินทางไปชม เมืองเก่าจฟัฟา (Old Jaffa) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมือง

ท่าท่ีเก่าแก่ อายุกว่า 3,000 ปี ชื่อเดิมของเมืองคือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษา

ฮิบรูว์ แปลว่า สวยงาม ในประวัติศาสตร์เมืองน้ีถูกครอบครองมาหลายยุค

หลายสมัยปัจจุบันรัฐอิสราเอลไดอ้นุรักษ์เมืองน้ีไว ้ แลว้อนุญาตใหศิ้ลปิน พัก

อาศยั ทาํงานสรา้งสรรค ์และขายผลงานของตนเองแก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน 

 

 ให้ท่านได้ชม หอนาฬิกา (The Clock Tower) ท่ีตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง 

จัฟฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาท่ีถูกสรา้งโดยพวกออตโตมานท่ีเข้ามา

ปกครองในบริเวณน้ี ถูกสรา้งข้ึน โดยสุลต่านอับดุล ฮามิด ท่ี 2 ในราวปี ค.ศ.

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

นาบลุส และเจรซูาเล็ม ซึ่งทั้งหมดไดเ้สียหมด บนหอนาฬิกาเรือนน้ียงัใชง้านได้

ดี และท่ีดา้นบนจะมีแผ่นหินสลักเป็นท่ีระลึกถึงการต่อสูด้ิ้นรนเพื่อใหเ้มืองน้ีใน

ปี ค.ศ.1948 

 

 จากน้ัน ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศัย เลือกซื้ อของฝากท่ีตลาดซึ่งมีอยู่หลาย

แห่งในเมืองน้ี เช่น ตลาดเบซาเลล และท่ีตลาดคารเ์มล / ชุค ฮา คารเ์มล ซึ่ง

เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง เป็นตลาดท่ีน่าเดินเล่นซึ่งจะเต็มไปดว้ยผูค้นและ

มีสิ่งของจาํหน่ายมากมายท่ีคุณจะหาซื้ อสิ่งของไดใ้นราคาท่ีถูก พวกเคร่ืองเทศ 

ผลไมแ้หง้ น้ํามันมะกอกและลูกมะกอก และสิ่งของต่างๆอีกมากมายหลาย                      

อยา่ง    

 

19.00 น. นําท่านออกเดินทางสู ่สนามบินเบนกูเรียน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง (ตอ้ง

ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชม. เน่ืองจากเป็นสนามบินท่ีมีการตรวจกระเป๋า และ

สิ่งของต่างๆ อยา่งละเอียด และเขม้งวดมาก) 
 

 รบัประทานอาหารเย็น แบบกล่องท่ีสนามบิน (เคบบั)  

23.05 น. ออกเดินทางจาก เทล อาวีฟ สู ่ทาชเคน้ท ์โดยเท่ียวบินท่ี HY-304 (รบัประทาน

อาหาร และพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัท่ี 8 ทาซเคน้ท-์กรุงเทพฯ   

05.55 น. เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ กรุงทาชเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.20 น. ออกเดินทางจากทาชเคน้ท ์สู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY-533  

17.20 น. เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ/กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ท่าน ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

        67,900.-   
15,000.- 

        67,900.-   
67,900.-   
19,000.- 

       - 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 9 ธ.ค. 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหน้า 30,000 
บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เทลอาวีฟ-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน ชั้น

ประหยดั  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิสราเอล สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 7 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 42 USD 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 USD 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ
ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
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วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน 
ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดั
จาํกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตี
ค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้

มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : 

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปต่อ

อายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3  
2. กรอกขอ้มลูเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท้่าน ณ วนัท่ีทาํการจองทวัร)์ 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ํารองที่นัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 
บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
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ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะทาํ
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะสําแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น
หมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


