รห ัสโปรแกรม : 17920 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เทล อาวีฟ-เยร ูซาเล็ม/เมืองเก่าและเมืองใหม่-เบธเลเฮ็ม-ซีซาเรียนาซาเร็ธ-ไทบีเรียส-ทะเลสาบกาลิลี่-มาซาด้า-ทะเลสาบเดดซี-จาฟฟา

พิเศษ!! นอนโรงแรมที่เดดซี

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2563
ั ส
ิ ธิท
อิสราเอล ดินแดนแห่งความศ กดิ
์ ท
์ เี่ ป็นแหล่งสาค ัญของ 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนายูด าย
้ ูก
ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ความแตกต่างด้านศาสนา และวฒ
ั นธรรม ท าให้ดน
ิ แดนแห่งนีถ
ั
ิ
เรียกว่า ดินแดนแห่งความศกดิส
์ ทธิ์ และโบราณสถานทีส
่ าค ัญทางด้านศาสนา
ั ส
ิ ธิ์ มีมรดกทางด้านประว ัติศาสตร์ สง
่ ผลให้เมืองนีเ้ ป็นเมืองทีด
เจรูซาเล็ ม ดิน แดนศ กดิ
์ ท
่ งึ ดูด
ชาวโลกให้มาเยือนอย่างล้นหลาม ไม่มท
ี ไี่ หนในอิสราเอลมีความแตกต่างทีส
่ ามารถมองเห็ นได้อย่าง
ั
ิ ค้าในเมืองใหม่ โครงสร้างเว้าโค้งในยุค
ชดเจนเท่
าก ับในเมืองนี้ กาแพงในเมืองเก่า และห้างสรรพสน
โรม ัน คูนา้ ล้อมรอบปราสาทในสม ัยอาณาจ ักรไบแซนไทน์ กาแพงเก่าในยุคสงครามศาสนา และเขือ
่ น
ดินทีป
่ ้ องก ันปราสาทเมืองในยุคออตโตมาน

กำหนดกำรวันเดินทำง
25 มีนำคม – 1 เมษำยน 2563
1 – 8 เมษำยน 2563
8 – 15 เมษำยน 2563
29 เมษำยน – 6 พฤษภำคม 2563
6 – 13 พฤษภำคม 2563

วันเดินทำง
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 7
วันที่ 8

เมือง
กรุงเทพฯ
ทาชเคนต์
เทลอาวีฟ
ทาชเคนต์

ทาชเคนต์
เทลอาวีฟ
ทาชเคนต์
กรุงเทพฯ

67,900.67,900.67,900.67,900.67,900.รำยละเอียดกำรบิน
เที่ยวบิน
CODE
BKK-TAS
HY-534
TAS-TLV
HY-301
TLV-TAS
HY-304
TAS-BKK
HY-533
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เวลำ
23.00-03.45 (+1)
07.35-11.05
23.05-05.55 (+1)
09.20-17.20

ชั ่วโมงบิน
6.30 ชัว่ โมง
5.35 ชัว่ โมง
5 ชัว่ โมง
6.20 ชัว่ โมง

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
20.00 น.

23.00 น.

วันที่ 2
03.45 น.
07.35 น.
11.05 น.

กลางวัน
บ่าย

กรุงเทพฯ – ทำชเค้นท์
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S
เคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ ประตูทางเข้าที่ 8-9 โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองทาชเค้นท์ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์
เวย์ เที่ยวบินที่ HY-534 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 6 ชม./รับประทาน
อาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
ทำชเค้นท์ - เทล อำวีฟ – เซซำเรีย-ไฮฟำ- ไทบีเรียส
ถึง สนามบินนานาชาติกรุงทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน
ออกเดินทางจาก เมืองทาชเค้นท์ สู่ เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล โดยเที่ยวบิน
ที่ HY-301(ใช้เวลาในการบินประมาณ 4.30 ชม.)
เดิ นทางถึง สนามบินนานาชาติ เบนกูเรียล เมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล นา
ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นของประเทศอิสราเอล
ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่ โมง)
เมื องเทล อำวี ฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลางการค้า พาณิ ชย์และการ
ท่องเที่ยว ที่มีความนิ ยมมากที่สุด ซึ่งตั้งอยูร่ ิมฝั ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน อันที่จริงจะ
มีชื่อว่า เทล อำวี ฟ-จัฟฟำ แต่ทัว่ ๆไปจะเรียกว่า เทล อำวี ฟ ซึ่งเป็ นเมืองที่ ใหญ่
เป็ นอันดับสอง ถูกก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1909 ที่บริเวณนอกเมืองที่เป็ นเมืองท่าของ
เมืองจัฟฟา (Jaffa) ซึ่งมีความรุ่งเรืองในยุคของอาหรับ แต่ เทล อาวีฟ มีความ
เจริ ญรุ่ง เรื องอย่างรวดเร็ ว ท าให้ท้ัง สองเมื องถู ก น ามารวมกัน ในปี ค.ศ.1950
หลังจากที่ ต้ังรัฐอิ สราเอลได้สองปี และได้ถูกก่อสร้างให้เป็ นเมื องสมัยใหม่ และ
ได้รบั เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2003
นาท่านเดินทางไป เมืองจัฟฟา (Jaffa)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองโบรำณซีซำเรีย (Caesarea) ซึ่งเป็ นเมืองเก่ายุค
สมัยสงครามครู เสด สร้างโดยกษั ต ริย์เฮโรดมหาราช แวะถ่ ายรู ป คลองส่ ง น้ ำ
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เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

คา่
พักที่
วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

(Aquaduct) ที่ เหลืออยู่ประมาณ 1 กม. พวกโรมันโบราณได้สร้างขึ้ นไว้ยาว
ประมาณ 25 กม. โดยการน าน้ าจื ด จากภู เขามาหล่อเลี้ ยงชี วิต ผู ค้ นที่ อาศัยอยู่
บริเวณริมทะเลได้
เดินทางไปยัง เมืองไฮฟำ (Haifa) ที่ต้งั อยูบ่ นยอดเขาคาร์เมล ( Mt. Carmel) ซึ่ง
เป็ นเมืองศูนย์กลางของเขตไฮฟาที่ อยู่ทางด้านเหนื อและอยู่ติดกับริมทะเลฯ เป็ น
แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม และเป็ นเมืองอันดับที่ สามของประเทศ มี ประชากร
อาศัยอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึ่ งผสมผสานกัน ระหว่างพวกยิวและอาหรับ
นอกจากนั้ นเมืองนี้ ยังเป็ นถิ่ นกาเนิ ด/ศูนย์กลางของศาสนาบาไฮ (Bahai) แวะ
ถ่ายรูปที่ Bahai Garden ที่ ถูกสร้างเป็ นสวนที่ สวยงามด้วยงบประมาณ 50
ล้านดอลล่า ร์ และยัง ได้ถู ก จัด ให้เ ป็ นมรดกโลกจากองค์ก ารยูเนสโกในปี ค.ศ.
2008
หลังจากนั้ นเดิ นทางต่อไปยัง เมื องไทบิ เรียส ( Tiberias) ซึ่ งตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวัน ออก เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ยวทางตอนเหนื อที่ ต้ั ง อยู่ท างด้านตะวัน ตกของริ ม
ทะเลสาบกาลิลี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
LEGACY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ไทบิเรียส-นำซำเร็ธ-ทะเลสำบกำลิลี่-คำเปอร์นำอูม- ไทบีเรียส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านล่องเรือในทะเลสำบกำลิลี ( Cruise of Galilee) ที่อยูใ่ กล้กบั ที่ราบสูง
โกลาน เป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่ มีความลึกประมาณ 43 เมตร พื้ นที่ ประมาณ 166
ตร.กม. และอยู่ตา่ กว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 209 เมตร ให้ท่ านได้ช มความ
สวยงามของธรรมชาติ และการแสดงต่างๆที่จะทาให้ท่านได้รบั ความสนุ กสนาน
และเพลิดเพลิน
นาท่านชมโบสถ์ ที่อยูร่ อบทะเลสาบกาลิลี่
จากนั้น นาท่านเดินทางไปยัง หมู่บำ้ นทับกำ (Tabgha Village) ที่พระเยซูได้
เลี้ ยงคน 5,000 คนด้วยปลา 2 ตัว และขนมปั ง 5 ก้อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคำเปอร์นำอูม (Capernaum) ชม บ้านของปี เตอร์ ซึ่ง
เป็ นสาวกคนแรก ปั จจุบันถูกสร้างเป็ นโบสถ์บนบ้านหลังเดิ ม ที่ ซึ่งพระเยซูทา
การอัศจรรย์ในการรักษาโรคให้แก่แม่ยายปี เตอร์ ในบริเวณใกล้ๆกัน มี ธรรม
ศาลาเก่าแก่ที่พระเยซูสงั ่ สอนและรักษาโรคแก่ประชาชน
จากนั้น นาท่านเดินทางไปยังริมชายทะเลสาบฯ ที่ซึ่งพระเยซูปรากฏแก่สาวกหลัง
ฟื้ นจากความตาย และทาการอัศจรรย์ช่วยสาวกจับปลาได้ 153 ตัว และทรง
เรียกปี เตอร์ให้เลี้ ยงลูกแกะของพระองค์ ปั จจุบนั มี โบสถ์ St.Peter’s Primacy
ถูกสร้างครอบเนิ นดินที่เชื่อว่าเป็ นที่ที่พระเยซูปิ้งปลาคอยสาวกอยู่
จากนั้ น นาท่านเดินทางต่อไปยัง ภูเขำบีทติจูดส์ (Mt. of Beatitudes) ให้
ท่านได้ชม โบสถ์ 8 เหลี่ยม เป็ นสถานที่ซึ่งพระเยซูสอนสาวกเรื่องการอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ท้งั หลาย ….
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนำซำเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา นาท่านชม
สถำนที่ที่ทำกำรป่ ำวประกำศ ( The Church of the Annunciation) ซึ่งถูก
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ภายในโรงแรม
ไทบีเรียส
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คา่
พักที่
วันที่ 5
เช้า

สร้างครอบบ้านนางมารีไว้ สถานที่ซึ่งนางมารีได้รบั แจ้งจากทูตสวรรค์วา่ นางจะ
ให้กาเนิ ดพระเยซู และเดิ นต่อไปยังบ่อน้ าที่ มีอายุนานกว่า 2,000 ปี ที่พระนาง
มารีได้เคยมาตักเอาไปใช้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
LEGACY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ไทบีเรียส-เจริโก้-ทะเลสำบเดดซี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ริมแม่น้ ำจอร์แดน ซึ่งเป็ นสถานที่ทาพิธีบพั ติศมาในน้ า
(Baptismal Site of Yardenit) ซึ่งสาวกจอห์นได้ทาพิธีลา้ งบาป และได้ต้งั ชื่อให้
กับพระเยซู ท่านสามารถรับบัพติศมาเพื่อเป็ นการระลึกถึง หรือสาหรับผูท้ ี่เพิ่ง
ตัดสินใจรับบัพติศมา (หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อผูน้ าทัวร์ เพื่ อประสานงาน
กับศิษยาภิบาลที่ นาคณะ สาหรับการใช้เสื้อคลุม และขอใบประกาศนี ยบัตร)
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเจริโก้ (Jericho) ที่ต้งั อยูท่ างด้านเหนื อในเขต
เวสท์แบ้งค์ ที่ติดกับแม่น้ าจอร์แดนและอยูท่ างด้านเหนื อของทะเลสาบเดดซี มี
ประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 20,000 คน ซึ่งส่วนมากจะเป็ นชาวอาหรับ
ปาเลสไตน์ เจริโกได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในอดีตได้มีหลักฐานที่ถูก
พบว่ามีคนมาตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่บริเวณนี้ มาแล้วประมาณกว่า 9,000 ปี ก่อน
คริสตกาล
นาท่าน นั ่งกระเช้ำไฟฟ้ ำขึ้ นสู่ภูเขำเทมพเทชั ่น (Mt. of Temptation ) ซึ่งมี
ความสูงประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ าทะเล ณ สถานที่แห่งนี้ จะมีถ้าซึ่งเป็ นที่
ที่พระเยซู ได้เคยมานั ง่ วิปัสสนาและอดอาหารเป็ นเวลา 40 วัน และ 40 คืน ใน
ระหว่างที่พวกซาตานมารบกวน ให้ท่านได้ ชมวิวเมืองเจริโก้จากบนยอดเขา ได้
เวลาเดินทางกลับลงมา
จากนั้น ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย ซื้ อของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโคลน
Dead Sea และของที่ระลึกอื่น ๆ (ไม่ตอ้ งเสียภาษี )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็ นพื้ นที่ตา่ ที่สุดของโลก
อยูต่ า่ กว่าระดับน้ าทะเลทัว่ ไปกว่าประมาณ 400 เมตร และน้ าในทะเลนี้ เค็มกว่า
ทะเลปกติ ถึง 10 เท่าและยังมีปริมาณแร่ธาตุ ต่างๆ มากมาย เช่น สารไอโอดี น
10 เท่า แมกนี เซียม 15 เท่า และโบรมีน 20 เท่า จึงทาให้เกิดความหนาแน่ น
มาก จนท่านสามารถลอยตัวได้โดยไม่จม แม้วา่ ว่ายน้ าไม่เป็ น ให้ท่านเล่นน้ าและ
หมักโคลนตามอัธยาศัย (กรุ ณาเตรียมชุ ดเล่นน้ า ผ้าเช็ ดตัวรองเท้าฟองน้ าไป
ด้วย)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
DAVID HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ทะเลสำบเดดซี-ป้ อมมำซำด้ำ-เยรูซำเล็ม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านออกเดิ นทางเรียบฝั ่งทะเลสาบเดดซี เพื่อไปยัง ป้ อมปรำสำทมำซำด้ำ
(Masada Fortress) ที่ต้งั อยูท่ างด้านใต้ บนยอดเขาสูงประมาณ 120 เมตร
จากระดับน้ าทะเล ซึ่งเป็ นป้ อมปราสาทและอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริยเ์ ฮโรด
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ภายในโรงแรม
ไทบีเรียส

ภายในโรงแรม
ทะเลสาบเดดซี

มหาราช ที่ได้สร้างขึ้ นและเป็ นที่สุดท้ายของชาวยิว 950 คนที่ขนไปอาศั
ึ้
ยอยู่ เพื่อ
ต่อต้านการรุกรานของพวกโรมันด้วยการขนอิฐและหินขึ้ นไปก่อสร้างอาคาร เพื่อ
เป็ นที่ พักอาศัยของพวกชาวยิว และยังสามารถนาน้ าขึ้ นไปกักเก็ บไว้ใช้อีกด้วย
และได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2001

คา่

ให้ท่านนั ง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึ้ นสู่ยอดเขา เพื่อชมสถานที่ สาคัญต่างๆ มีหอ้ งอาบน้ า
ขนาดใหญ่เป็ นแบบอบซาวน่ า ฯ
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางข้ า มเขตแดนเ ยรู ซ าเล็ ม สู่ เมื อ งเบธเลเฮ็ ม
(Bethlehem) เป็ นดิ นแดนที่ เก่ าแก่ และถู กครอบครองโดยพวกปาเลสไตน์
ตั้งอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มทางด้านใต้ ประมาณ 10 กม. ในอดี ตเป็ นบ้านเกิดของ
กษัตริยเ์ ดวิด (King David) ซึ่งเป็ นผูส้ ร้างเมืองเยรูซาเล็ม และยังเป็ นเมืองที่พระ
เยซูมีประสูติกาลจากพระแม่มารี โดยที่โจเซฟและพระนางได้เดินผ่านมา และพัก
ค้างคืนภายในถ้าเลี้ ยงสัตว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะถ่ายรูปกับกำแพงกั้นระหว่ำงเขต West Bank กับเขตอิสรำเอล
โดยความคิดริเริ่มการสร้างกาแพงนี้ เริ่ มขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 และเริ่มสร้างขึ้ น
ในปี ค.ศ.1994 แต่ปัจจุบนั นี้ กาแพงที่ถูกสร้างขึ้ นเพื่อกั้นความขัดแย้งระหว่างคน
สองเชื้ อชาติได้กลายเป็ นที่รงั สรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ที่เรียกว่า Graffiti มากมาย
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์แห่งกำรประสูติ (The Church of Nativity)
ที่สร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซู ถูกสร้างโดย พระนางเฮเลน่ า (Helena)
ซึ่งเป็ นพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ เป็ น
สถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทาลายจากผูค้ รอบครองของหลาย
ชาติได้อย่างน่ าอัศจรรย์ ซึ่งประตูทางเข้าโบสถ์นี้จะเล็กกว่าปกติ และผิดสัดส่วน
จากขนาดของตัวอาคาร เพราะว่าภายหลังดินแดนแห่งนี้ ถูกครอบครองโดยพวก
ครูเสดก็ได้มีการต่อเติม และทาประตูให้มีขนาดเล็กลงสาหรับคนต้องก้มเดินเข้า
ไปได้เพียงคนเดียว เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้พวกโจรอาหรับขี่มา้ เข้ามาปล้น
ภายในโบสถ์มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้ นที่ทางเดินที่ประดับ
ลวดลายของโมเสค และภาพสีน้ ามันตามผนังตลอดจนเพดาน
นาท่านออกเดินทางไปยัง กรุงเยรูซำเล็ม (Jerusalem) ที่อยูห่ ่างประมาณ 45
กม.ทางด้านตะวันออก และตั้งอยูท่ างด้านตะวันตกของทะเลสาบเดดซี เป็ นเมือง
ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1949 ได้รบั การประกาศ
ให้เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอล แต่ในขณะนั้ นกรุงเยรูซาเล็ม
ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ฝั ่งด้านตะวันตกเป็ นของอิสราเอล ส่วนฝั ่ง ตะวัน
ออกและบริเวณเมืองเก่าจะเป็ นของจอร์แดน จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1967 หลังจาก
เกิดสงคราม 6 วัน (The Six Days War) ระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน
อิสราเอลจึงได้เมืองเยรูซาเล็ มกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองทั้งหมดเป็ นเมื อง
เดียวกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

LEGACY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กลางวัน
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ภายในโรงแรม
เยรูซาเล็ม

วันที่ 6
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เยรูซำเล็ม – อีน คำเร็ม – เยรูซำเล็ม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ตัวเมื องเก่ำเยรูซำเล็ม (Old City) ให้ท่านได้ชม กำแพง
ร้องไห้ (Wailing Wall) ซึ่งเป็ นกาแพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่
เหลื ออยู่หลังจากถูกพวกโรมันทาลาย ปั จจุบันชาวยิวทัว่ โลกถื อว่าเป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และโดยเฉพาะวันสาคัญทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทาง
มาสวดมนต์ อธิษฐานร้องไห้ครา่ ครวญกับพระเจ้าอย่างเนื องแน่ น และจากลาน
หน้ากาแพงศักดิ์สิทธิ์นี้ จะมีทางเดินเลาะเลียบทางขวาที่ไต่ระดับสูงขึ้ นไปสู่ ภูเขำ
วิหำร (Temple Mount ) อันเป็ นที่ต้งั ของมหาวิหาร ที่ได้ถูกทาลายไปถึง 2 ครั้ง
จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของกาแพง ฯ ซึ่งในปั จจุบันภูเขาวิหาร เป็ นที่ ต้ังของศา
สนสถานที่ ศักดิ์ สิทธ์ของศาสนาอิสลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอ
มาร์ ที่เป็ นผูน้ าชาวมุสลิม ได้นิมิตประหลาดว่าภูเขาวิหารนี้ เป็ นสถานที่ที่ศาสดา
โมหะหมัดได้เสด็ จสู่สวรรค์ โดยประทับยืนบนก้อนหินก้อนหนึ่ ง ซึ่งต่อมาเชื่อว่า
เป็ นก้อนหินศักดิ์ สิทธิ์ ส่วนชาวคริสต์เชื่อว่า พระเยซูได้ถูกซาตานนามาประทับ
บนก้อนหินนี้ เพื่อให้ทอดพระเนตรนครเยรูซาเล็ม ในขณะที่จาศีลอดอาหาร และ
ชาวยิวเชื่ อว่า อับราฮัม ได้น าลูกชายมาฆ่า เพื่ อบูชาพระเจ้าบนก้อนหิน ก้อนนี้
ต่อมาจึงได้สร้างสุ เหร่าไม้ขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ โดยคร่อมก้อนหินศักดิ์ สิทธิ์ นี้ไว้
ซึ่งเรียกว่า สุเหร่ำแห่งโอมำร์ (Mosque of Omar) แต่ปัจจุบนั นี้ ได้ถูกสร้างเป็ น
สุ เหร่าทรง 8 เหลี่ ยมที่ มี หลัง คาทรงกลม ทาด้วยทองบริ สุทธ์ 24 กระรัต โดย
ได้รบั ความช่วยเหลือจากกษัตริยฮ์ ุ สเซนแห่งจอร์แดน และมีชื่อเรียกว่า โดมแห่ง
หินผำ (Dome of the Rock) และบริเวณผนั งด้านในประดับด้วยโมเสคลวดลาย
งดงามมาก (ไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้ )
จากนั้น นาท่านเดินเท้าไปตาม ถนนเวีย โดโลโรซ่ำ (Via Dolorosa) เส้นทางที่
พระเยซูถูกไต่ สวนที่ ศาลปรีโทเรีย จนถู กบังคับให้แบกไม้กางเขนไปสู่โกลโกธา
และตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขน ตามเส้นทางทั้งหมด 14 แห่ง ซึ่งในปั จจุบนั เป็ น
โบสถ์ในศาสนาคริสต์ (Church of The Holy Sepulcher) หรือ สุสานที่ศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเป็ นอุโมงค์ที่สกัดไว้ในศิลาที่ใช้เก็บพระศพของพระเยซูหลังจากเชิญพระศพลง
มาจากไม้กางเขน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องอีน คำเร็ม (Ein Karem) ที่ มีความหมายว่า น้ า
ธรรมชาติ สาหรับไร่องุ่น อยู่ทางด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของเยรูซาเล็ ม และเป็ น
เมืองที่มีความสาคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองที่ จอห์นแห่งแบพติ สเกิด
และนอกจากนั้ นก็ยงั มีโบสถ์วิหารที่ มีความสาคัญหลายแห่งสาหรับผู ท้ ี่ เป็ นชาว
คริสเตียน
ให้ท่านได้ชม อนุ สรณ์สถำนยำด วำเช็ ม (Yad Vashem) ที่ ถูกสร้างขึ้ นเพื่อ
ระลึ กถึ งชาวยิวที่ เสี ยชี วิตในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่ างๆ ที่ ถ่ายจากค่าย
กัก กัน ต่ า งๆ ในยุ โ รป แสดงให้เห็ น ถึ ง ความโหดร้า ยของทหารนาซี ในความ
พยายามทาลายล้างเผ่ าพันธุ์ของชนชาติ ยิว ซึ่ งเป็ นชนชาติ ของพระเจ้า ท าให้
ตระหนักถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
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คา่
พักที่
วันที่ 7
เช้า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
LEGACY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เยรูซำเล็ม-จัฟฟำ-ทำชเค้นท์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ยอดเขำโอลีฟ ( Mt. of Olives) ท่านจะได้ชมตัวเมือง
เยรูซาเล็มทั้งหมด
จากนั้ น นาท่านเดิ นตามเส้นทางที่ พระเยซูเสด็ จสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซัน
เดย์ ไปยัง โบสถ์ปีเตอร์ โนสเตอร์ ( Peter Noster Church) เป็ นสถานที่
พระเยซู ท รงสอนให้ส าวกรู ้จัก ค าอธิ ษ ฐาน “ข้า แต่ พ ระบิ ด าแห่ ง ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย”
นาท่านเดิ นทางไปยัง สวนเกทเสมำนี (Gatsemane) ซึ่งเป็ นภาษาฮิบรูว์
แปลว่า ต้นมะกอก บริเวณสวนนี้ มีตน้ มะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่าเป็ น
รากเดิมของต้นมะกอกในสมัยพระเยซูเจ้า ซึ่งมีอายุประมาณ 2,000 ปี และเป็ น
สถานที่ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวก ก่อนที่จะถูกพวกทหารโรมันจับตัวไป
นาท่านเข้าชมในตัว โบสถ์นำนำชำติ (Church of all Nations) ที่มีกอ้ นหิน
ขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็ นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อนถูกทหารโรมันจับตัว
ไป
หลังจากนั้ น นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยู่ทางด้าน
ตะวันตกของภู เขาโอลี ฟ ในเยรู ซาเล็ ม ซึ่ งมี ชื่ ออี ก อย่างหนึ่ ง ว่า เมื องของเดวิด
(City of David)
นาท่านไปชม โบสถ์ไก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเป็ นภาษาลาติน ใน
อดี ตเป็ นบ้านของปุโรหิตคายาฟาส ที่ เป็ นหัวหน้าสมณะในยุคของพระเยซูที่ถูก
ตัดสินฯ และเป็ นสถานที่ที่ปีเตอร์ปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขนั 3 ครั้ง ( Before the
cock crows thrice)

กลางวัน
บ่าย

นาท่านไปชม สุสำนกษัตริยเ์ ดวิด (King David’s Tomb) และ ห้องอำหำร
มื้ อสุดท้ำย (Room of Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารมื้ อ
สุดท้ายกับเหล่าสาวก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางไปชม เมืองเก่ำจัฟฟำ (Old Jaffa) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองท่า
ที่เก่าแก่ อายุกว่า 3,000 ปี ชื่อเดิ มของเมืองคือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว์
แปลว่า สวยงาม ในประวัติศาสตร์เมื องนี้ ถู กครอบครองมาหลายยุคหลายสมัย
ปั จจุบนั รัฐอิสราเอลได้อนุ รกั ษ์เมืองนี้ ไว้ แล้วอนุ ญาตให้ศิลปิ น พักอาศัย ทางาน
สร้างสรรค์ และขายผลงานของตนเองแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ให้ท่านได้ชม หอนำฬิ กำ (The Clock Tower) ที่ ต้ังอยู่ศูนย์กลางของเมือง
จัฟ ฟา เป็ น 1 ใน 7 ของหอนาฬิ ก าที่ ถู ก สร้า งโดยพวกออตโตมานที่ เ ข้า มา
ปกครองในบริเวณนี้ ถู กสร้างขึ้ น โดยสุ ลต่ านอับดุ ล ฮามิด ที่ 2 ในราวปี ค.ศ.
1900-1903 ส่วนที่เหลืออีก 6 แห่ง คือที่ ซาเฟ็ ด, เอเคอร์, นาซาเรธ, ไฮฟา,
นาบลุส และเจรูซาเล็ม ซึ่งทั้งหมดได้เสียหมด บนหอนาฬิกาเรือนนี้ ยังใช้งานได้ดี
และที่ ดา้ นบนจะมี แผ่นหินสลักเป็ นที่ ระลึกถึ งการต่ อสู ด้ ิ้ นรนเพื่อให้เมืองนี้ ในปี
ค.ศ.1948
จากนั้ น ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้ อของฝากที่ ตลาดซึ่งมีอยู่หลาย
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เยรูซาเล็ม

19.00 น.

23.05 น.
วันที่ 8
05.55 น.
09.20 น.
17.20 น.

แห่งในเมืองนี้ เช่น ตลาดเบซาเลล และที่ ตลาดคาร์เมล / ชุ ค ฮา คาร์เมล ซึ่ ง
เป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง เป็ นตลาดที่น่าเดินเล่นซึ่งจะเต็มไปด้วยผูค้ นและมี
สิ่ งของจาหน่ ายมากมายที่ คุณ จะหาซื้ อสิ่ งของได้ใ นราคาที่ ถู ก พวกเครื่ องเทศ
ผลไม้แ ห้ง น้ ามัน มะกอกและลู ก มะกอก และสิ่ ง ของต่ า งๆอี ก มากมายหลาย
อย่าง
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเบนกูเรียน เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง (ต้อง
ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. เนื่ องจากเป็ นสนามบิ น ที่ มีการตรวจกระเป๋า และ
สิ่งของต่างๆ อย่างละเอียด และเข้มงวดมาก)
รับประทานอาหารเย็น แบบกล่องที่สนามบิน (เคบับ)
ออกเดินทางจาก เทล อาวีฟ สู่ ทาชเค้นท์ โดยเที่ยวบินที่ HY-304 (รับประทาน
อาหาร และพักผ่อนบนเครื่องบิน)
ทำซเค้นท์-กรุงเทพฯ
เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ กรุงทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน
ออกเดินทางจากทาชเค้นท์ สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HY-533
เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ/กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

*** รำคำ และโปรแกรมทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่ / กำร
เปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้ ทำงบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทำงเป็ นสำคัญ ***

ค่ำทัวร์ตอ่ ท่ำน : อัตรำค่ำบริกำรนี้ สำหรับผูเ้ ดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำน ขึ้ นไป
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
67,900. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
15,000. เด็กอายุตา่ กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
67,900. เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
67,900. ไม่เอาตัว๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
19,000. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแล้วหักออก
รำคำอำจมีกำรปรับขึ้ น-ลง ตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับขึ้ นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่สำยกำรบิน
ประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนั้น (คิด ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2562 )
กำรจองทัวร์
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 30,000 บำท/
ท่ำน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้ำ 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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ค่ำทัวร์รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เทลอาวีฟ-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน ชั้นประหยัด
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าอิสราเอล สาหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอำยุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)
ค่ำทัวร์ไม่รวม :
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 7 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็ น 42 USD
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็ น 24 USD
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
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 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
กำรยกเลิก :
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

 คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตัว๋
เครื่องบินที่ ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่ เดิ นทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุป๊ ที่มีการ การันตีค่ามัดจา
ที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
 หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน
 หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน
 หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
เอกสำรในกำรใช้ยนื่ วีซ่ำ :
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานาไปต่ออายุ
ก่อนนาส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทาการจองทัวร์)
หมำยเหตุ :
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดินทาง ตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ ท่องเที่ ยวใดๆที่ ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ ท่องเที่ ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผูเ้ ดิ นทางแทน
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่ พ ักในต่างประเทศ
เหตุ การณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่ อยู่น อกเหนื อการควบคุ มของทางบริษัท ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ ม ที่
เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุ ต่างๆ ทั้งนี้
บริษัทฯ จะคานึ งถึ งความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ
 บริษัท ฯ จะไม่รบั ผิ ด ชอบในกรณี ที่ ก องตรวจคนเข้า เมือ ง ห้า มผู เ้ ดิ น ทางเข้า หรือ ออกนอกประเทศ เนื่ อ งจากมีสิ่ง ผิ ด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วย
เหตุ ผลใด ๆ ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่ นัง่ บนเครื่อ ง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัท
ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยว
ใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั ๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณีลูกค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
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ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผู โ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่ านจะต้องชาระ
ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ั นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่ นอน
หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนั กงาน แล้วทัวร์น้ั นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิ ดชอบ
ค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณี ที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุ มทางบริษัทจะไม่รบั ผิ ดชอบต่อ
ค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้
ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่ มีอุณหภมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูรอ้ นเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
 กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่องได้ และ
ห้ามมีรอ่ งรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้ น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนั กกระเป๋าจริง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้ นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้ นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะรับผิ ดชอบในกรณี กระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ใน
ระหว่างการเดินทาง
กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

หลังจำกกำรจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษทั ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นทุกประกำร
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