เรียนรูป
้ ระว ัติศาสตร์รอ
้ มก ับท่องเทียวไปในดินแดนศ ักดิสิทธิ
ร ัฐอิสราเอล 7 ว ัน 4 คืน
สายการบิน EL AL Israel Airlines
เซซาเรีย

เมืองท่าอันเก่าแก่ในสมัยโรมัน ชมท่อส่งนําและระบบประปาทีมีอายุเก่าแก่ถงึ 2,000 กว่าปี

เมกิดโด

เป็ นจุดทีมีการต่อสู ้ของชาวคานาอันและมีการทับซ ้อนของพืนดินมากถึง 21 ชัน

ภูเขาคาเมล

เยียมชมโบสถ์คาเมลไลท์ (Camelite) และ สเตลล่า มาริส (Stella Maris)

ไฮฟา

เมืองท่าทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของอิสราเอล เป็ นศูนย์กลางของศาสนาบาไฮ

สวนบาไฮ

เป็ นศูนย์กลางทีสํ าคัญทีสุดของศาสนาบาไฮ

อัคโค

เป็ นหนึงในเมืองทีเก่าแก่ทสุ
ี ด และเป็ นเมืองทีศาสนาบาไฮถือว่าเป็ นเมืองทีศักดิสิทธิทีสุด

ทีราบสูงโกลัน

พืนทีสนามรบของสงครามครูเสดทีกินเวลายาวนานถึง 6 วัน

ทิเบเรียส

เยียมชมทะเลสาบกาลิลซ
ี งเป็
ึ นทะเลสาบนําจืดทีใหญ่ทสุ
ี ดในอิสราเอล

เบตชีอัน

อดีตนครโรมันทีเคยรุง่ เรืองทีมีสงก่
ิ อสร ้างทุกอย่างเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโรมัน

เยริโค

เมืองแห่งต ้นปาล์มในดินแดนปาเลสไตน์ ชมพระราชวังฮิชาม เป็ นทีสักการะทีสํ าคัญของชาว
มุสลิม

เดดซี

ทะเลมหัศจรรย์ทลอยตั
ี
วได ้ไม่จม เพราะเป็ นจุดทีตําสุดและมีความเค็มทีสุดของโลก

กุมราน

ถําทีมีคัมภีรข
์ องชาวยิวโบราณทีมีมาก่อนคริสตศั กราช

เมโนราห์

หนึงในสั ญลักษณ์ทเก่
ี าแก่ทสุ
ี ดของอิสราเอล เป็ นเชิงเทียน 7 กิง ทีมีพน
ั ธกิจว่า เปรียบเสมือน
“แสงทีสาดส่องมายังอิสราเอล”

ยาด วาเชม

ขอนุสรณ์สถานรําลึกถึงการสูญเสียครังประวัตศ
ิ าสตร์ของชาวยิวราว 6 ล ้านคน จากการถูกฆ่าล ้าง
เผ่าพันธุ์

พิพธ
ิ ภัณฑ์อส
ิ ราเอล

ซึงมีสส
ุ านหนังสือ (Shrine of Book) และบรรดาศิล ปวัตถุทได
ี ้มาจากป้ อมมาซาดะ(Masada)

เนินเขามะกอก

จุดชมวิวกรุงเยรูซาเล็ม และสถานทีทีเชือว่าพระเยซูได ้ใช ้ทางเส ้นนีเสด็จสูก
่ รุงเยรูซาเล็ม

กําแพงร ้องไห ้

สถานทีศักดิสิทธิของชาวยิวทียังเหลืออยู่ถงึ ปั จจุบัน สถานทีสวดมนต์ร ้องไห ้ต่อพระเจ ้าของชาวยิว

โดมทอง

สถานทีศักดิสิทธิของชาวมุสลิม มีรป
ู ทรงแปดเหลียมสีทอง และตังอยู่โดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์ของ
กรุงเยรูซาเล็ม

พระคูหาศั กดิสิทธิ
ตลาดสดเบนยาฮูดา
เทล อาวีฟ

คริสตศาสนิกชน นิกายคาธอลิกและออเธอร์ดอกซ์ เชือว่ามีอุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซูอยู่ทนี
ี
ชีวต
ิ ความเป็ นอยู่ของชาวยิว เลือกซือสินค ้าพืนเมืองรวมถึงผลไม ้สดและแห ้งและของทีระลึก
เมืองสมัยใหม่ทเป็
ี นศูนย์กลางของธุรกิจการค ้า การเงิน อาหาร และทีพัก ซึงทีนีมีวัฒนธรรมที
ผสมผสานกันหลากหลายประเทศ

จัฟฟ่ า

ซึงเป็ นเมืองท่าเก่าของอิสราเอล ซึงปั จจุบน
ั บรรดาศิลปิ นหลายแขนงนิยมมาทํางานศิลปะกันทีนี
ชมหอนาฬิกาโบราณ ชมนําพุโชคดี

กําหนดการเดินทางว ันที 27ก.ค.-2ส.ค. // 7-13 / 11-17 ส.ค. // 18-24 ก.ย. 58
22-28 / 23-29 ต.ค. // 6-12 พ.ย. // 4-10 ธ.ค. 58
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สรุปการเดินทางโดยย่อ
ว ันที1

กรุงเทพฯ

ว ันที2

เซซาเรีย-เมกิดโด-ภูเขาคาเมล-ไฮฟา-อ ัคโค

ว ันที3

ทีราบสูงโกล ัน-ทะเลสาบกาลิล-ี เบตซีอ ัน-เยรูซาเล็ ม

ว ันที4

เมโนราห์-ยาด วาเชม-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์อส
ิ ราเอล-เยริโค-กุมราน-เดดซี

ว ันที5

เนินเขามะกอก-โกลเด้นเกท-สวนเกทเสมนี-โบสถ์นานาชาติ-กําแพงร้องไห้-โดมทอง-เวีย โดโลโรซา

ว ันที6

ตลาดสดเบนยาฮูดา-ตลาดคาเมล-จ ัฟฟ่า-เทล อาวีฟ

ว ันที7

สนามบินสุวรรณภูม ิ

ว ันที 1

กรุงเทพฯ-เทลอาวีฟ

20.00 น.

มาพร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน แอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ส (LY) ประตู
10 แถว W เคาน์เตอร์ 19-22 โดยมีเจ ้าหน ้าทีของสายการบินและบริษัทฯ ร่วมอํานวยความสะดวกก่อนการ
เดินทาง

ว ันที 2

เซซาเรีย -เมกิดโด-ภูเขาคาเมล-ไฮฟา-อ ัคโค

00.10 น.

ออกเดินทางโดยเทียวบิน LY082 (ใช ้เวลาประมาณ 11 ชัวโมง)

07.00 น.

ถึงสนามบิน เบน กูเรียน ณ กรุงเทล อาวีฟ รัฐอิสราเอล และมุ่งหน ้าไปทางทิศเหนือสู่ เซซาเรีย
(Caesarea) ซึงเป็ นเมืองท่าทีสวยงามและมีความสํ าคัญเป็ นอันดับ 3 ของรัฐอิสราเอล เยียมชมแหล่งขุด
ค ้นใหม่ทเพิ
ี งได ้รับการสํ ารวจ ชมป้ อมปราการของเหล่านักรบครูเสดในอดีต เดินต่อไปยังถนนไบแซนไทน์
(Byzantine) และชมท่อส่ งนําและระบบประปาทีถูกสร ้างโดยกษั ตริยเ์ ฮโรด (Caesarea Aqueduct) ทีมี
อายุเก่าแก่ถงึ 2,000 กว่าปี มาแล ้ว จากหุบเขาอาร์มาเกดดอน (Armageddon) สูเ่ มกิดโด
(Megiddo) เป็ นจุดทีมีการต่อสู ้ของชาวคานาอัน โดยทีนีได ้มีสงครามเกิดขึนครังแล ้วครังเล่า ซึงได ้ถูก
บันทึกไว ้ว่า ณ หุบเขาเมกิดโดแห่งนี ได ้มีการทับซ ้อนของอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองต่างๆมากถึง
21 ชัน

เทียง

รับประทานอาหารทีร ้านอาหารท ้องถิน

บ่าย

หลังนันเดินทางเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังภูเขาคาเมล (Mt. Camel) เยียมชมโบสถ์คาเมลไลท์
(Camelite) และ สเตลล่า มาริส (Stella Maris) และชมวิวทิวทัศน์เหนืออ่าวไฮฟาซึงเมืองไฮฟา
(Haifa) นี จัดเป็ นเมืองทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของอิสราเอล
ชมสวนบาไฮ (Bahai Garden)ทีเป็ นศูนย์กลางทีสํ าคัญทีสุดของศาสนาบาไฮ ศาสนานี มีคําสอนหลักๆ
คือ ทุกศาสนาของโลกคือศาสนาหนึงเดียวทีไม่เปลียนแปลงและคงอยู่นริ น
ั ดร์ เดินทางต่อสู ่ เมือง อ ัคโค
(Akko) ซึงเป็ นทีตังมันสุดท ้ายของนักรบครูเสด ก่อนจะถูกล ้อมในปี ค.ศ.1291และชมตัวเมืองเก่าทีได ้รับ
การขึนทะเบียนให ้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมือปี ค.ศ. 2001

คํา

เข ้าพักที King Solomon Tiberius หรือ Gardenia Nazareth ระดับ 3.5*หรือเทียบเท่า
พร ้อมรับประทานอาหารคําทีโรงแรม
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ว ันที 3

ทีราบสูงโกล ัน-ทะเลสาบกาลิล-ี เบตซีอ ัน-เยรูซาเล็ ม

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
นําท่านชมทีราบสูงโกล ัน (Golan Heights) โดยทีราบสูงโกลันนี เป็ นพืนทีทีเคยเป็ นสนามรบของ
สงครามครูเสดทีกินเวลายาวนานถึง 6 วัน จากนัน เดินทางต่อไปยังโรงงานผลิตไวน์เพือชมการผลิตไวน์
และลัดเลาะไปตามแม่นําจอร์แดนบนภูเขาบาเนียส จะแลเห็นต ้นสายนํ าของแม่นําจอร์แดนทีติดกับประเทศ
จอร์แดนและอิสราเอล

เทียง

รับประทานอาหารทีร ้านอาหารท ้องถิน

บ่าย

เราจะนําท่านล่องเรือในทะเลสาบกาลิล ี (Sea of Galilee) เพือย ้อนรอยประวัตศ
ิ าสตร์ในพระคัมภีรไ์ บ
เบิล ซึงทะเลแห่งนี
มีบทบาททีสํ าคัญมากในประวัตศ
ิ าสตร์ของศาสนาคริสต์ ชมวิวทะเลนํ าจืดทีใหญ่ทสุ
ี ดของรัฐอิสราเอล
จากนัน เดินทางโดยรถโค ้ชสู ่ เบตชีอ ัน (Beit Shean) นครโรมันทีเคยรุง่ เรืองในอดีต ซึงปั จจุบน
ั ได ้
กลายเป็ นซากแห่งอารยธรรมเพราะภัยธรรมชาติ ซึงถูกค ้นพบว่าเคยมีโรงละคร, ฮิปโปโดรม
(Hippodrome) หรือสนามแข่งม ้าแบบกรีก, ศูนย์สข
ุ ภาพ และ คาร์โด (Cardo) ซึงหมายถึงถนนทีทอดยาว
จากเหนือจรดใต ้ของนครโรมัน ซึงจะพาดผ่านกองทหาร และมีตลาดและร ้านค ้าเรียงรายอยู่สองข ้างทาง
โดยถนนคาร์โดสายหลักจะถูกเรียกว่า คาร์โด แม็กซิมัส (Cardo Maximus)

คํา

เข ้าพักที Ramada Park Plaza Hotel ระดับ 3.5* หรือเทียบเท่า พร ้อมรับประทานอาหารคําทีโรงแรม

ว ันที 4

ยาด วาเชม-พิพธิ ภัณฑ์อส
ิ ราเอล-เยริโค-กุมราน-เดดซี

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ออกเดินทางนําท่านชม เมโนราห์ (Menorah) ซึงมีลก
ั ษณะเป็ นเทียน 7 กิง โดยชาวยิวใช ้ในการบูชาใน
ศาลาธรรม ถือเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐอิสราเอล
เดินทางต่อไปยังอนุสรณ์สถาน ยาด วาเชม (Yad Vashem) พิพธิ ภัณฑ์ทจั
ี ดตังขึนเพือระลึกถึงการ
เสียชีวต
ิ ของชาวยิวราวหกล ้านคนจากการฆ่าล ้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust) ของฮิตเลอร์ และเยียมชม
พิพธ
ิ ภ ัณฑ์อส
ิ ราเอล(Israel Museum) ซึงมีสส
ุ านหน ังสือ (Shrine of Book) และบรรดาศิล ปวัตถุ
ทีได ้มาจากป้อมมาซาดะ (Masada)

เทียง

รับประทานอาหารเทียงทีร ้านอาหารท อ
้ งถิน

บ่าย

เดินทางต่อไปยังหุบเขาจอร์แดน เลียบแม่นําจอร์แดนไปยัง เยริโค (Jericho) ซึงตังอยู่ในหุบเขาอันอุดม
สมบูรณ์ โดยเมืองนี ถือเป็ นเมืองแห่งต ้นปาล์ม ซึงปั จจุบน
ั ได ้มีการเพาะปลูกกันในพืนทีอย่างแพร่หลาย
และเยียมชมพระราชว ังฮิชาม(Hisham’s Palace) ซึงมีความสํ าคัญมากในยุคต ้นของศาสนาอิสลาม
บริเวณรอบๆจะมีเจดียแ
์ ละนําพุ ทีมีผู ้คนทัวโลกหลังไหลมาเทียวชมอย่างไม่ขาดสาย และเดินทางเลียบ
ทะเลสาบเดดซีสูก
่ ม
ุ ราน (Qumran) ถําทีมีคัมภีรข
์ องชาวยิวโบราณทีมีมาก่อนคริสตศั กราช ถูกค ้นพบใน
ปี 1947 จากนัน ทุกท่านจะสามารถพักผ่อนได ้ตามอัธยาศั ยที ทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ซึงเป็ นจุดที
ตําทีสุดของโลก และยังเป็ นทะเลทีมีความเค็มทีสุดในโลกอีกด ้วย

คํา

เข ้าพักที Ramada Park Plaza Hotel ระดับ 3.5* หรือเทียบเท่า พร ้อมรับประทานอาหารคําทีโรงแรม

ว ันที 5

เนินเขามะกอก-โกลเด้นเกท-สวนเกทเสมนี-โบสถ์นานาชาติ-กําแพงร้องไห้-โดมทองเวีย โดโลโรซา

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
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นําท่านเดินทางสํ ารวจเมืองศักดิสิทธิ โดยเริมต ้นจากเนินเขามะกอก (Mount of Olives) ซึงถือเป็ นจุด
ชมวิวยอดนิยมของนักท่องเทียว โดยเมือมองลงไปยังด ้านล่าง จะเห็นเมืองเก่าได ้อย่างชัดเจน ชมประตู
โกลเด้น เกท (Golden Gate) อันเป็ นความเชือของคริสต์ศาสนิกชนทีว่า พระเยซูจะฟื นคืน ชีพ ณ ประตู
แห่งนี จากนัน เดินไปยังโบสถ์รส
ั เซีย ชมความงามของโบสถ์ของศาสนาคริสต์ นิการออร์ธอด็อกซ์ และ
เนินเขานี ยังเป็ นทีทีพระเยซูทรงพยากรณ์ถ งึ ความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มอีกด ้วย
จากนันนําท่านชมสวนเกทเสมนี (Gethsemne) ซึงมีต ้นมะกอกเก่าแก่ถงึ 8

ต ้นทีได ้รับการดูแลเป็ น

อย่างดี เชือกันว่าเป็ นต ้นมะกอกสมัยพระเยซู, สุสานของนางมารี และโบสถ์นานาชาติ (The All of
Nations Church) ซึงได ้ชือนีมาจากการทีมีประเทศต่างๆถึง 16 ประเทศ ในการร่วมก่อสร ้างโบสถ์แห่งนี
เทียง

รับประทานอาหารเทียงทีร ้านอาหารท อ
้ งถิน

บ่าย

เดินทางเข ้าสู ่ เมืองเยรูซาเล็มเก่า เยียมชมกําแพงร้องไห้ (Wailing Wall หรือ Western Wall) ซึง
เชือกันว่า เป็ นสถานทีทีใกล ้ชิดกับพระเจ ้ามากทีสุดในโลก และพระเจ ้าจะคอยฟั งคําขอของผู ้ทีมาสวดอ ้อน
วอน ณ กํ าแพงแห่งนี และ โดมทอง (Dome of the Rock) ซึงเป็ นมัสยิดทีสํ าคัญของชาวมุสลิม มี
รูปทรงแปดเหลียม และตังอยู่โดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเยรูซาเล็ม จากนัน นําท่านสู ่ เส ้นทาง 14 จุด
ในการตามรอยพระเยซูกอ
่ นทีจะทรงถูกตรึงด ้วยไม ้กางเขน เดินต่อไปยังถนน เวีย โดโลโรซา (Via
Dolorosa) จนถึง พระคูหาศ ักดิสิทธิ (Holy Sepulcher) ซึงชาวคริสต์นก
ิ ายคาธอลิค เชือว่ามีอุโมงค์

คํา

เข ้าพักที Ramada Park Plaza Hotel ระดับ 3.5* หรือเทียบเท่า พร ้อมรับประทานอาหารคําทีโรงแรม

ว ันที 6

ตลาดสดเบนยาฮูดา-ตลาดคาเมล-จ ัฟฟ่า-เทล อาวีฟ

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ออกเดินทางนําท่านชมชีวต
ิ ความเป็ นอยู่ของชาวยิว เลือกซือสินค ้าพืนเมืองรวมถึงผลไม ้สดและแห ้งและ
ของทีระลึกที ตลาดสดเบนยาฮูดา จากนันเดินทางเข ้าสู่เมืองจ ฟ
ั ฟ่า (Jaffa) ซึงเป็ นเมืองท่าเก่าของ
อิสราเอล ซึงปัจจุบน
ั บรรดาศิล ปิ นหลายแขนงนิยมมาทํางานศิล ปะกันทีนี ชมหอนาฬิกาโบราณ ชมนําพุ
โชคดี นําท่านเลือกซือสินค ้าพืนเมืองและของทีระลึกที ตลาดคาเมล (Camel Market)

เทียง

รับประทานอาหารเทียงทีร ้านอาหารท อ
้ งถิน

บ่าย

จากนันเดินทางเทียวชม กรุงเทล อาวีฟ (Tel Aviv) เมืองสมัยใหม่ทเป็
ี นศูนย์กลางของธุรกิจการค ้า
การเงิน อาหาร และทีพัก ซึงทีนีมีวัฒนธรรมทีผสมผสานกันหลากหลายประเทศ และมีชวี ต
ิ ทีทันสมัยแบบ
ตะวันตกเป็ นส่ วนใหญ่ ชมบรรยากาศอันสวยงามของชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือเดินเลือกซือสินค ้าแบ
รนด์เนมตามห ้างดังๆในเมืองเทล อาวีฟ สามารถขอภาษีคน
ื ได ้ทีสนามบิน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

18.30 น.

เดินทางไปยังสนามบินเบน กูเรียน

22.40 น.

กลับสูป
่ ระเทศไทย โดยสายการบิน แอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ส เทียวบินที LY081

ว ันที 7

สนามบินสุวรรณภูม,ิ สมุทรปราการ

14.10 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร ้อมกับความทรงจํ าทีประทับใจมิรู ้ลืม

หมายเหตุ : รายการและราคาอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึนอยูก
่ ับสายการบินโดยจะยึด
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสํ าคัญ หากมีการเปลียนแปลง บริษ ัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการ
เปลียนแปลงตามความเป็นจริง
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อ ัตราค่าบริการ ว ันที 27ก.ค.-2ส.ค. // 7-13 / 11-17 ส.ค. // 18-24 ก.ย. 58
22-28 / 23-29 ต.ค. // 6-12 พ.ย. // 4-10 ธ.ค. 58
พ ักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

72,900

บาท

พ ักเดียวเพิม

ท่านละ 12,000

บาท

คณะออกเดินทางผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึนไป
หมายเหตุ ตัวกรุป
๊ LY ไม่มรี าคาตัวเด็ก กรณีเด็กเดินทางต ้องรบกวนเช็ คเป็ นราคาตัวเดียวอีกครังค่ะ
อ ัตรานีรวม

- ตัวเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด สายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ส (LY)
- ทีพักในโรงแรม 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่
- อาหารตามทีระบุในรายการ
- ค่ายกกระเป๋ า
- ค่าทิปร ้านอาหาร
- ค่าเข ้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการ
- ค่ารถโค ้ช และไกด์ท ้องถิน
- ค่าวีซา่ ภาษี สนามบินทุกแห่ง
- เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯร่วมเดินทาง เพืออํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึงล า้ นบาทถ ้วน)

อ ัตรานีไม่รวม

- ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทีระบุ
- ค่านําหนักสัมภาระทีเกินจากสายการบินกําหนดให ้สํ าหรับชันประหยัด ท่านละ 23 กก.
- ค่าทิปไกด์ท ้องถิน USD3 / วัน / ท่าน และคนขับรถ USD2 / วัน / ท่าน
** (ค่าทิปไกด์ USD3 x 6 ว ัน = USD18, ทิปคนข ับรถ USD2 x 6 ว ัน = USD12 / ท่าน) **

เงือนไขการสํ ารองทีนงั
1.

กรุณาชํ าระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน2วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร ้อมส่งสํ าเนาหน ้าหนังสือ
เดินทาง(ทีไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริมเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได ้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได ้ที Fax 0 2748 6246-7

2.

ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือชํ าระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วันทําการ(ในช่วงปกติ)หรือชํ าระก่อนการเดินทางไม่น ้อย
กว่า 25 วันทําการ(ในช่วงเทศกาล หรือเมือสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)หรือตามวันเรียกเก็บเงินทีระบุ
เนืองจากจะต ้องใช ้ในการออกตัวเครืองบินและเอกสารต่างๆ เพือยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวี
ซ่าของทางสถานทูต

3.

กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 8 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร ้อมส่งมอบเอกสารการเตรียมการยืนขอวีซา่ ตามที
กําหนด ***(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ อาจจะต ้องใช ้เวลาในการยืนขอวีซา่ นานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)

4.

กรณีวซ
ี า่ ไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหักค่าธรรมเนีย มการยืนวีซา่ ,
ค่าบริการ และค่าใช ้จ่ายต่างๆทีเกิดขึนตามความเป็ นจริง

5.

การยกเลิกต ้องแจ ้งล่วงหน ้า 45 วันทําการก่อนเดินทาง มิฉะนันทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินมัดจํ า
งวดแรก

6.

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 25 วันทําการ ** บริษัทฯ มีความจํ าเป็ นต ้องขอหัก 100 % ของค่าทัวร์
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เอกสารทําวีซา่
1.หนังสือเดิน ทางตัวจริง ทีมีอายุเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือนและมีหน ้าว่าง 2 หน ้าขึนไป
2.รูปถ่ายสีพนขาวขนาด
ื
1 นิว จํ านวน 1 รูป ถ่ายไวไ้ ม่เกิน 6 เดือน
3.สํ าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลือนกําหนดการเดินทาง ในกรณีทีไม่สามารถ จั ดกรุ๊ปทั วร์ได ้ถึง 15 ท่ าน และ/
หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจํ าเป็ นสุดวิสั ย จนไม่ อาจแก ้ไขได ้
และจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได ้รับบาดเจ็ บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ ทัวร์และเหตุ
สุดวิสั ยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ ปั ญหาการจลาจล ต่างๆ
3.เนืองจากรายการทัวร์น ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ด เสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก ปฏิเสธการ
เข ้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุก กรณี
4.กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้เพือความเหมาะสม ทังนีทางบริษัทฯ จะยึดถือ ผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู ้เดินทางเป็ นสํ าคัญ

******************************************
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