
 

 

 

 

 

 

  132,900 บาท 

อิสราเอล 8 วนั 5 คืน 
เทล อาวีฟ-เยรซูาเล็ม/เมืองเกา่และเมืองใหม่- 

นาซาเรธ็-ไทบีเรยีส-ทะเลสาบเดดซ-ีจฟัฟา 
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โปรแกรมการเดินทาง 

ก ำหนดกำรวนัเดินทำง 

08 – 15 มีนำคม 2566 132,900.- 

22 – 29 มีนำคม 2566 132,900.- 

12 – 19 เมษำยน 2566 132,900.- 

20 – 27 เมษำยน 2566 132,900.- 

03 – 10 พฤษภำคม  2566 132,900.- 

18 – 25 ตลุำคม 2566   132,900.- 

01  - 08 พฤศจกิำยน 2566 132,900.- 

รำยละเอียดกำรบิน 

วนัเดินทำง เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ เทลอาวีฟ BKK-TLV LY 082 23.55 – 06.10+1 
วนัท่ี 7 เทลอาวีฟ กรุงเทพฯ TLV-BKK LY 081 23.00 – 14.45+1 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – เทลอำวีฟ                                                                               
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง          

ณ เคาน์เตอรส์ายการบินแอล อลั อิสราเอลแอรไ์ลน์(El Al Israel Airlines) 
ชั้น 4  

 
 

23.55 น. “เหิรฟ้าสูเ่มืองเทล อาวีฟ" โดย สายการบิน เที่ยวบิน LY 082  

วนัที่ 2 เทล อำวีฟ – เซซำเรีย-ไฮฟำ- ไทบีเรียส                                        
06.10 น. เดินทางถึงสนำมบินนำนำชำติเบนกูเรียน ประเทศอิสราเอล น าทา่นผ่าน

พิธีตรวจคนเขา้เมือง 
 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองเทล อำวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการคา้ 

พาณิชยแ์ละการท่องเท่ียว ท่ีมีความนิยมมากท่ีสุด ซึ่งตั้งอยูร่ิมฝั่งทะเลเมดิเตอรเ์ร

เนียน อันท่ีจริงจะมีชื่อว่า เทล อำวีฟ-จฟัฟำ แต่ทัว่ๆไปจะเรียกว่า เทล อำวีฟ 

ซึ่งเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสอง ถูกก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1909 ท่ีบริเวณนอก

เมืองท่ีเป็นเมืองท่าของเมืองจัฟฟา (Jaffa) ซึ่งมีความรุ่งเรืองในยุคของอาหรับ 
แต่เทล อาวีฟมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ท าใหท้ั้งสองเมืองถูกน ามา

รวมกนัในปี ค.ศ.1950 หลงัจากท่ีตั้งรัฐอิสราเอลไดส้องปี และไดถู้กก่อสรา้งให้

เป็นเมืองสมยัใหม่ และไดร้บัเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 2003 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

อิสราเอล  (ISRAEL) : ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของ 3 ศาสนา ไดแ้ก่ ศาสนาคริสต ์ศาสนายดูาย และศาสนา
อิสลาม ความแตกต่างดา้นศาสนา และวฒันธรรม ท าใหดิ้นแดนแห่งน้ีถูกเรียกวา่ ดินแดนแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิ The Holy Land และ
โบราณสถานท่ีส าคญัทางดา้นศาสนา มีมรดกทางดา้นประวติัศาสตร์ และความศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่มีท่ีไหนในอิสราเอลมีความแตกต่างท่ีสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เท่ากบัในเมืองเยรูซาเลม็ 
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บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองโบรำณซีซำเรีย (Caesarea) ซึ่งเป็นเมืองเก่า

ยุคสมยัสงครามครูเสด สรา้งโดยกษัตริยเ์ฮโรดมหาราช แวะถ่ายรูป คลองส่งน ้ำ 

(Aquaduct) ท่ีเหลืออยู่ประมาณ 1 กม. พวกโรมันโบราณไดส้รา้งขึ้ นไวย้าว

ประมาณ 25 กม. โดยการน าน ้ าจืดจากภูเขามาหล่อเล้ียงชีวิตผูค้นท่ีอาศัยอยู่

บริเวณริมทะเลได ้  

 

 เดินทางไปยงั เมืองไฮฟำ (Haifa) ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาคาร์เมล (Mt. Carmel) 

ซึ่งเป็นเมืองศูนยก์ลางของเขตไฮฟาท่ีอยู่ทางดา้นเหนือและอยู่ติดกับริมทะเลฯ 

เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม  และเป็นเมืองอันดับท่ีสามของประเทศ มี

ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกนัระหว่างพวกยิวและ
อาหรบั นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นถ่ินก าเนิด/ศูนยก์ลางของศาสนาบาไฮ (Bahai) 
แวะถ่ายรูปท่ี Bahai Garden ท่ีถูกสรา้งเป็นสวนท่ีสวยงามดว้ยงบประมาณ 50 

ลา้นดอลล่าร์ และยังไดถู้กจัดใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 

2008 

 

 

 หลังจากน้ันเดินทางต่อไปยัง เมืองไทบิเรียส (Tiberias) ซึ่งตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวันออก เป็นเมืองท่องเท่ียวทางตอนเหนือท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกของริม

ทะเลสาบกาลิลี 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร หรือ โรงแรมที่พกั  

พกัท่ี CLUB HOTEL TIBERIAS HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ไทบีเรียส 
วนัที่ 3 ไทบิเรียส-นำซำเร็ธ-ทะเลสำบกำลิลี่-คำเปอรน์ำอูม- ไทบีเรียส                         

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านล่องเรือในทะเลสำบกำลิลี  ท่ีอยู่ใกลก้บัท่ีราบสูงโกลาน เป็นทะเลสาบ

น ้าจืดท่ีมีความลึกประมาณ 43 เมตร พ้ืนท่ีประมาณ 166 ตร.กม. และอยู่ต า่กว่า

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 209 เมตร ใหท้่านไดช้มความสวยงามของธรรมชาติ และ

การแสดงต่างๆท่ีจะท าใหท้่านไดร้บัความสนุกสนานและเพลิดเพลิน น าท่านชม
โบสถ ์ท่ีอยูร่อบทะเลสาบกาลิล่ี 

 

 
จากน้ัน น าท่านเดินทางไปยงั หมู่บำ้นทบักำ (Tabgha Village) ท่ีพระเยซูได้

เล้ียงคน 5,000 คนดว้ยปลา 2 ตวั และขนมปัง 5 กอ้น 
 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำเปอรน์ำอูม (Capernaum) ชม บา้นของปีเตอร์ ซึ่ง
เป็นสาวกคนแรก ปัจจุบนัถูกสรา้งเป็นโบสถบ์นบา้นหลงัเดิม  ท่ีซึ่งพระเยซูท าการ
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อัศจรรยใ์นการรักษาโรคใหแ้ก่แม่ยายปีเตอร์ ในบริเวณใกล้ๆ กัน มีธรรมศาลา

เก่าแก่ท่ีพระเยซูสัง่สอนและรกัษาโรคแก่ประชาชน  
 
 
 
 
 
จากน้ัน น าท่านเดินทางไปยงัริมชายทะเลสาบฯ ท่ีซึ่งพระเยซูปรากฏแก่สาวกหลงั

ฟ้ืนจากความตาย และท าการอศัจรรยช์่วยสาวกจบัปลาได ้153 ตวั และทรงเรียก

ปีเตอรใ์หเ้ล้ียงลูกแกะของพระองค ์ปัจจุบนัมี โบสถ ์St.Peter’s Primacy  ถูกสรา้ง
ครอบเนินดินท่ีเชื่อวา่เป็นท่ีท่ีพระเยซูป้ิงปลาคอยสาวกอยู่ 

 จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อไปยัง ภูเขำบีทติจูดส ์(Mt. of Beatitudes) ให้

ท่านไดช้ม โบสถ์ 8 เหล่ียม เป็นสถานท่ีซึ่งพระเยซูสอนสาวกเรื่องการอธิษฐาน 
ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองคท์ั้งหลาย …. 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำซำเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา น าท่านชม

สถำนที่ที่ท  ำกำรป่ำวประกำศ (The Church of the Annunciation) ซึ่งถูก

สรา้งครอบบา้นนางมารีไว ้สถานท่ีซึ่งนางมารีไดร้ับแจง้จากทูตสวรรคว์่านางจะ

ใหก้ าเนิดพระเยซู และเดินต่อไปยงับ่อน ้าท่ีมีอายุนานกว่า 2,000 ปี ท่ีพระนาง

มารีไดเ้คยมาตกัเอาไปใช ้  
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พกัที่ CLUB HOTEL TIBERIAS HOTEL   โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ไทบีเรียส 
วนัที่ 4 ไทบีเรียส-เจริโก-้ทะเลสำบเดดซี                                                                   

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดินทางสู ่ริมแม่น ้ำจอรแ์ดน ซึ่งเป็นสถานท่ีท าพิธีบพัติศมาในน ้า 
(Baptismal Site of Yardenit) ซึง่สาวกจอหน์ไดท้ าพิธีลา้งบาป และไดต้ั้งชื่อให ้
กบัพระเยซู ท่านสามารถรบับพัติศมาเพ่ือเป็นการระลึกถึง หรือส าหรบัผูท่ี้เพิ่ง
ตดัสินใจรบับพัติศมา (หากท่านใดสนใจกรณุาติดตอ่ผูน้ าทวัร ์เพื่ อประสานงาน
กับศิษยาภิบาลท่ีน าคณะ ส าหรบัการใชเ้สื้อคลุม และขอใบประกาศนียบตัร) 

 

 

เดินทางสู่เมือง เบทชำน (Beit-shan) หรือ ไซโทโพลิส (Scythopolis)  ถือเป็น
แหล่งโบราณคดีท่ีค่อนขา้งสมบูรณแ์ละงดงามท่ีสุดในอิสราเอล มีการคน้พบซาก

โบราณสมยัของโรมนั ไบแซนไทน์ไซโทโพลิสจ านวนมาก ผงัชลประทานโบราณ

ซบัซอ้น ดว้ยท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งหุบเขายิสเรลและจอรแ์ดนท าของเมืองท่ีเรียกวา่เป็น

ท าเลยุทธศาสตรส์ าคญัในอดีต บริเวณน้ีเป็นบริเวณท่ีแขวนศพของซาอูลและราช 
โอรส หลงัจากท่ีชาวฟีลิสเตีย ยึดครองเมืองได ้  

 

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเจริโก ้ ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือในเขตเวสทแ์บง้ค ์ท่ี
ติดกบัแม่น ้าจอรแ์ดนและอยูท่างดา้นเหนือของทะเลสาบเดดซี มีประชากรอาศยั

อยูป่ระมาณ 20,000 คน ซึ่งส่วนมากจะเป็นชาวอาหรบัปาเลสไตน์ เจริโกไดช้ื่อวา่

เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ในอดีตไดม้ีหลกัฐานท่ีถูกพบวา่มีคนมาตั้งถ่ินฐาน

อยูท่ี่บริเวณน้ีมาแลว้ประมาณกวา่ 9,000 ปีก่อน      คริสตกาล   
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น าท่าน นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำข้ึนสู่ภูเขำเทมพเทชัน่ (Mt. of Temptation ) ซึ่งมี
ความสูงประมาณ 350 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ณ สถานท่ีแห่งน้ีจะมีถ ้าซึ่งเป็นท่ี

ท่ีพระเยซู ไดเ้คยมานัง่วิปัสสนาและอดอาหารเป็นเวลา 40 วนั และ 40 คืน ใน

ระหว่างท่ีพวกซาตานมารบกวน  ใหท้่านได ้ชมวิวเมืองเจริโกจ้ากบนยอดเขา ได้

เวลาเดินทางกลบัลงมา 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบเดดซี (Dead  Sea) ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีต า่ท่ีสุดของโลก 

อยู่ต า่กว่าระดบัน ้าทะเลทัว่ไปกว่าประมาณ 400 เมตร และน ้าในทะเลน้ีเค็มกวา่

ทะเลปกติถึง 10 เท่าและยงัมีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ มากมาย เช่น สารไอโอดีน 

10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า และโบรมีน 20 เท่า จึงท าใหเ้กิดความหนาแน่น

มาก จนท่านสามารถลอยตวัไดโ้ดยไม่จม แมว้่าว่ายน ้าไม่เป็น ใหท้่านเล่นน ้าและ

หมักโคลนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชุดเล่นน ้า ผา้เช็ดตัวรองเทา้ฟองน ้าไป

ดว้ย) จากน้ัน ใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย ซื้ อของฝากผลิตภัณฑ์ท่ีท าจาก

โคลน Dead Sea และของท่ีระลึกอื่นๆ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร หรือโรงแรมที่พกั  

พกัที่ DAVID DEAD SEA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า ทะเลสาบเดดซี 

วนัที่ 5 ทะเลสำบเดดซี-ป้อมมำซำดำ้-เมืองเบธเลเฮ็ม-เยรูซำเล็ม                                                       

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

น าท่านออกเดินทางเรียบฝั่งทะเลสาบเดดซี เพ่ือไปยงั ป้อมปรำสำทมำซำดำ้ 

(Masada  Fortress) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใต ้บนยอดเขาสูงประมาณ 120 เมตร

จากระดบัน ้าทะเล ซึ่งเป็นป้อมปราสาทและอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ของกษัตริยเ์ฮโรด 

มหาราช ท่ีไดส้รา้งขึ้ นและเป็นท่ีสุดทา้ยของชาวยิว 950 คนท่ีขึ้ นไปอาศยัอยู ่เพื่อ

ต่อตา้นการรุกรานของพวกโรมนัดว้ยการขนอิฐและหินขึ้ นไปก่อสรา้งอาคาร เพ่ือ

เป็นท่ีพักอาศัยของพวกชาวยิว และยงัสามารถน าน ้ าขึ้ นไปกักเก็บไวใ้ชอ้ีกด้วย 

และไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001 

 
ใหท้่านนัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำข้ึนสู่ยอดเขำ เพื่อชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ มีหอ้งอาบน ้า 

ขนาดใหญ่เป็นแบบอบซาวน่า ฯ 

 
 
 
 

 จากน้ัน น าท่านเ ดินทางข้ามเขตแดนเยรูซาเ ล็ม สู่  เ มืองเบธเลเ ฮ็ม 

(Bethlehem) เป็นดินแดนท่ีเก่าแก่ และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน์ 
ตั้งอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มทางดา้นใต ้ประมาณ 10 กม. ในอดีตเป็นบา้นเกิดของ

กษัตริยเ์ดวิด (King David) ซึ่งเป็นผูส้รา้งเมืองเยรูซาเล็ม และยงัเป็นเมืองท่ีพระ
เยซูมีประสูติกาลจากพระแม่มารี โดยท่ีโจเซฟและพระนางไดเ้ดินผ่านมา และพกั

คา้งคืนภายในถ ้าเล้ียงสตัว ์
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เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับก ำแพงกั้นระหว่ำงเขต West Bank กับเขตอิสรำเอล 

โดยความคิดริเริ่มการสรา้งก าแพงน้ีเริ่มขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 และเริ่มสรา้งขึ้ น

ในปี ค.ศ.1994 แต่ปัจจุบนัน้ีก าแพงท่ีถูกสรา้งขึ้ นเพื่อกั้นความขดัแยง้ระหว่างคน

สองเชื้ อชาติไดก้ลายเป็นท่ีรงัสรรคง์านศิลปะสมยัใหม่ท่ีเรียกวา่ Graffiti มากมาย 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ โบสถแ์ห่งกำรประสูติ (The Church of Nativity) 

ท่ีสรา้งครอบสถานท่ีประสูติของพระเยซู ถูกสรา้งโดย พระนางเฮเลน่า (Helena) 
ซึ่งเป็นพระมารดาของจกัรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ เป็น

สถานท่ีท่ีถูกเก็บรกัษาใหร้อดพน้จากการถูกท าลายจากผูค้รอบครองของหลาย

ชาติไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ซึ่งประตูทางเขา้โบสถน้ี์จะเล็กกวา่ปกติ และผิดสดัส่วน

จากขนาดของตวัอาคาร เพราะวา่ภายหลงัดินแดนแห่งน้ีถูกครอบครองโดยพวก

ครูเสดก็ไดม้ีการต่อเติม และท าประตูใหม้ีขนาดเล็กลงส าหรบัคนตอ้งกม้เดินเขา้

ไปไดเ้พียงคนเดียว เพ่ือเป็นการป้องกนัมิใหพ้วกโจรอาหรบัขี่มา้เขา้มาปลน้  

ภายในโบสถม์ีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพื้ นท่ีทางเดินท่ีประดบั

ลวดลายของโมเสค และภาพสีน ้ามนัตามผนังตลอดจนเพดาน 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั กรุงเยรูซำเล็ม (Jerusalem) ท่ีอยู่ห่างประมาณ 45 

กม.ทางดา้นตะวนัออก และตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกของทะเลสาบเดดซี  เป็นเมือง

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ในเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ.1949 ไดร้บัการประกาศ

ใหเ้ป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิสราเอล แต่ในขณะน้ันกรุงเยรูซาเล็ม

ไดถู้กแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งดา้นตะวนัตกเป็นของอิสราเอล ส่วนฝั่งตะวนั 

ออกและบริเวณเมืองเก่าจะเป็นของจอรแ์ดน จนกระทัง่ปี ค.ศ.1967 หลงัจากเกิด

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

 

 

 

 

เยี่ยมชมยำ่น Zion Square และ ถนน Ben Yehuda Street ใหอ้ิสระท่านเดิน
เล่นยา่นถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียงของเมืองเยลูซาเลม บริเวณถนนเต็มไปดว้ย

รา้นคา้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของท่ีระลึก การแสดงจากชาวบา้น 

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
พกัที่ PRIMA PARK HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เยรูซาเล็ม 

วนัที่ 6 เยรูซำเล็ม – อีน คำเร็ม – เยรูซำเล็ม                                                             

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเก่ำเยรูซำเล็ม (Old City) ใหท้่านได้ชม ก ำแพง
รอ้งไห  ้(Wailing Wall) ซึ่งเป็นก าแพงดา้นตะวันตกของพระวิหารหลังท่ีสองท่ี
เหลืออยู่หลังจากถูกพวกโรมันท าลาย  ปัจจุบันชาวยิวทัว่โลกถือว่าเป็นสถานท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุด และโดยเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทาง

มาสวดมนต์ อธิษฐานรอ้งไหค้ร า่ครวญกบัพระเจา้อย่างเนืองแน่น และจากลาน

หน้าก าแพงศกัด์ิสิทธ์ิน้ี จะมีทางเดินเลาะเลียบทางขวาท่ีไต่ระดบัสูงข้ึนไปสู่ ภูเขำ

วิหำร (Temple Mount ) อันเป็นท่ีตั้งของมหาวิหาร ท่ีไดถู้กท าลายไปถึง 2 ครั้ง 
จะเหลืออยูก่็แค่บางส่วนของก าแพง ฯ ซึ่งในปัจจุบนัภูเขาวิหาร เป็นท่ีตั้งของศาสน

สถานท่ีศกัด์ิสิทธข์องศาสนาอิสลาม เพราะวา่ในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอมาร ์ท่ี
เป็นผูน้ าชาวมุสลิม ไดนิ้มิตประหลาดว่าภูเขาวิหารน้ีเป็นสถานท่ีท่ีศาสดาโมหะ

หมัดไดเ้สด็จสู่สวรรค์ โดยประทับยืนบนกอ้นหินกอ้นหน่ึง ซึ่งต่อมาเชื่อว่าเป็น

กอ้นหินศักด์ิสิทธ์ิ ส่วนชาวคริสต์เช่ือว่า พระเยซูไดถู้กซาตานน ามาประทับบน

กอ้นหินน้ี เพ่ือใหท้อดพระเนตรนครเยรูซาเล็ม ในขณะท่ีจ าศีลอดอาหาร และ

ชาวยิวเชื่อว่า อับราฮัมไดน้ าลูกชายมาฆ่า เพ่ือบูชาพระเจา้บนกอ้นหินกอ้นน้ี 

ต่อมาจึงไดส้รา้งสุเหร่าไมข้ึ้นบนยอดเขาแห่งน้ี โดยคร่อมกอ้นหินศกัด์ิสิทธ์ิน้ีไว ้ซึ่ง

เรียกว่า สุเหร่ำแห่งโอมำร ์(Mosque of Omar) แต่ปัจจุบันน้ีไดถู้กสรา้งเป็น
สุเหร่าทรง 8 เหล่ียมท่ีมีหลงัคาทรงกลม ท าดว้ยทองบริสุทธ ์24 กระรตั โดยไดร้บั
ความช่วยเหลือจากกษัตริยฮุ์สเซนแห่งจอรแ์ดน และมีชื่อเรียกวา่ โดมแห่งหินผำ 

(Dome of the Rock) และบริเวณผนังดา้นในประดับดว้ยโมเสคลวดลายงดงาม
มาก (ไม่สามารถเขา้ไปชมภายในได ้) 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

และตรึงพระองคไ์วบ้นไมก้างเขน ตามเสน้ทางทั้งหมด 14 แห่ง ซึ่งในปัจจุบนัเป็น

โบสถ์ในศาสนาคริสต์ (Church of The Holy Sepulcher) หรือ สุสานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 
ซึ่งเป็นอุโมงคท่ี์สกดัไวใ้นศิลาท่ีใชเ้ก็บพระศพของพระเยซูหลงัจากเชิญพระศพลง

มาจากไมก้างเขน 
 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองอีน คำเร็ม (Ein Karem) ท่ีมีความหมายว่า น ้ า

ธรรมชาติส าหรบัไร่องุ่น อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องเยรูซาเล็ม และเป็นเมือง

ท่ีมีความส าคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองท่ีจอห์นแห่งแบพติสเกิดและ

นอกจากน้ันก็ยงัมีโบสถ์วิหารท่ีมีความส าคญัหลายแห่งส าหรับผูท่ี้เป็นชาว คริส

เตียน  
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ใหท้่านไดช้ม อนุสรณส์ถำนยำด วำเช็ม (Yad Vashem) ท่ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือระลึก
ถึงชาวยิวท่ีเสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่างๆ ท่ีถ่ายจากค่ายกักกัน

ต่างๆ ในยุโรป แสดงใหเ้ห็นถึงความโหดรา้ยของทหารนาซี ในความพยายาม

ท าลายลา้งเผ่าพนัธุ์ของชนชาติยิว ซึ่งเป็นชนชาติของพระเจา้ ท าใหต้ระหนักถึง

พระสญัญาของพระเจา้ต่ออบัราฮมัท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลง 

 น าท่านชม ตลำดเก่ำ  (Old Market)  และ ตลำดสดเยฮูด ้ำ(Yehuda 

Market )ให ้ท่านเยี่ยมชมบรรยากาศพื้ นเมืองของตลาดและใหอ้ิสระแก่ท่าน

ในการช๊อปป้ิงของฝาก  ของท่ีระลึก ท่ีมีชื่อเสียงเกี่ยวกับอาหาร ขนมพ้ืนเมือง 

ผกัผลไมท้อ้งถ่ิน จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ PRIMA PARK HOTEL  โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เยรูซาเล็ม 

วนัที่ 7 เยรูซำเล็ม -ซิตี้ ทวัร ์ 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน เยี่ยมชม โรงงำนผลิตไวนD์omaine du Castel Winery ท่ีมีชื่อเสียง

ท่ีสุดของเมือง ใหท้่านไดดู้กระบวนการผลิตไวน์ โรงหมกัไวน์ รวมถึงชิมไวน์

พรอ้มกบัชีสอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

 
เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านเดินทางภูเขำไซออน (Mount Zion) ตั้งอยู่ทิศตะวนัตกของภูเขาโอ

ลีฟในเยรูซาเล็ม ซึ่งมีชื่ออีกอยา่งหน่ึงวา่ เมืองของเดวิด (City of David)  

ชม  สุสำนกษัตริย์เด วิด   (King David’s Tomb) และ  ห้องอำหำร ม้ือ

สุดทำ้ย (Cenacle : Room of Last Supper) ท่ีพระเยซูทรงร่วมรับประทาน

อาหารมื้ อสุดทา้ยกบัเหล่าสาวก หน่ึงในเหตุการณส์ าคญัที่มีช่ือเสียงท่ีสุด 

 

จากน้ันเดินทางไปชมโบสถไ์ก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) อดีตเป็นบา้น

ของปุโรหิตคายาฟาส หวัหน้าสมณะในยุคของพระเยซูท่ีถูกตดัสิน และเป็น

สถานท่ีท่ีปีเตอรป์ฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขนั 3 ครั้ง (Before the cock crows 

thrice) 

 

 

 เดินทางไปยัง สวนเกทเสมำนี (Gatsemane) ภาษาฮิบรูว์ แปลว่า ต้น

มะกอก ภายในสวนน้ีมีตน้มะกอกเก่าแก่อายุมากกวา่ 2,000 ปี อยู ่8 ตน้ ท่ี

เชื่อกันว่าเป็นรากเดิมของตน้มะกอกในสมัยพระเยซู  สถานท่ีท่ีพระเยซู

อธิษฐานกบัสาวก ก่อนท่ีจะถูกพวกทหารโรมนัจบัตวัไป  

 

จากน้ัน ชม สุสำนในสวน (Garden Tomb) ซึ่งเราเฉลิมฉลองการฟ้ืนคืนพระ
ชนมด์ว้ยการมีส่วนร่วมและช่วงเวลาแห่งการสรรเสริญ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   



 

 

 

9 
 

 
*** รำคำ และโปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี / กำร
เปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั *** 
ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 ทา่น ขึ้ นไป 

 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ทา่นละ   
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 

132,900.- 

23,000.- 

 น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อท าการตรวจเอกสารในการเดินทาง  
23.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” สายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

LY 081 
 

วนัที่ 8 กรุงเทพฯ 
14.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

กำรจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 50,000 บำท/
ท่ำน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ
ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 

ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 

 
ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เทล อาวฟี-กรุงเทพฯโดยสายการแอล อลั อิสราเอลแอรไ์ลน์ 

(LY) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และคา่น ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิสราเอล 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงนิท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 7 ดอลลาร ์ ตลอดการเดินทาง คิดเป็น 42  ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ตลอดการเดินทาง คิดเป็น 24 ดอลลาร ์หรือตามความพอใจ
ของท่าน 



 

 

 

10 
 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ  

กำรยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า

ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 
เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจาก

วนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลือ

อย่างน้อย 2-3 หน้า ตอ้งสแกนโดยไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลขาดหายไป และ

ชดัเจน  
2.แสกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็น

ภาพท่ีคมชัด หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจาก

คอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 

2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง)  

 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

หมำยเหต ุ: 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
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ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 
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▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


