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อิสราเอล

 

 

เดินทาง 21 เมษายน -1 พฤษภาคม 2566 

เริ่มต้น 119,900.- 
รวม!! เท่ียว + พกัในเอเธนส ์1 คืน และ ทวัรเ์ท่ียวทุกพอรต์ที่เรือเทียบท่า 

✅ เอเธนส ์... ตามรอยเทพเจา้กรกี   ✅ ซานโตรินี ... เกาะสวรรคข์องกรีซ 

✅ คูซาดาชี ... เมืองหลวงเอเชียแห่งอาณาจกัรโรมัน ✅ ลีมาซอล ... ไซปรสั เกาะสวรรคท์ีต่อ้งไป 

✅ เยรูซาเลม ... ดินแดนศกัดิ์สิทธิแ์ห่ง 3 ศาสนา ✅ มิโคนอส ... เมืองตากอากาศสีสนัสดใส 

EARLY BIRD BOOKING … ส่วนลด 5,000 บาท ส าหรบั 10 ท่านแรกเท่าน้ัน!! 
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แผนการเดินทาง 

 
 

วันท่ีเดนิทาง เที่ยวบิน สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

21 เม.ย. 66 TK 69 BKK IST 23.00 05.15+1 

22 เม.ย. 66 TK 1843 IST ATH 07.40 09.05 

30 เม.ย. 66 TK 1846 ATH IST 22.00 23.30 

1 พ.ค. 66 TK 68 IST BKK 01.45 15.25 

- ตารางเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาตามประกาศของสายการบิน - 
 

ศ 21 เม.ย. 2566 กรุงเทพฯ 
 

19.00 น. หวัหน้าทัวรร์อตอ้นรบัทกุทา่นที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์

เช็คอินแถว U สายการบิน Turkish Airlines 

23.00 น. บินสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคยี โดยเที่ยวบิน TK 069 
 

ส 22 เม.ย. 2566 อิสตนับูล - เอเธนส ์
 

05.15 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลีย่นเที่ยวบิน 

07.40 น. บินสู่ เมืองเอเธนส ์ประเทศกรีซ โดยเที่ยวบิน TK 1843 

09.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติเอเลฟเทริออส เวนิเซลอส เมืองเอเธนส ์ประเทศกรีซ 

= ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร = 

ท่องเที่ยวในเมืองเอเธนส ์

• เขา้ชม อะโครโปลิส (Acropolis) โบราณสถานอนัทรงคุณคา่ทางประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่

บนเนินเขาสงู เชื่อกนัว่าบนเนินเขาแหง่น้ีเป็นทีส่ถิตของเทพเีอเธน่า เทพีแหง่ปัญญา ซึง่ต่อมาองคก์าร

ยูเนสโก (Unesco) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1987  

• เขา้ชม วิหารพารเ์ธนอน (Parthenon) วิหารศักด์ิสิทธิ์ทีส่รา้งขึ้ นเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า เป็นวิหารที่

สรา้งดว้ยหินอ่อนทัง้หลงัรายลอ้มดว้ยเสาหินแบบดอริคซึ่งไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้ นเอก

ของโลกทีส่รา้งขึ้ นในโลกยุคคลาสสิคหรือยคุทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300 ปีก่อนครสิตกาล 

และทัว่โลกตา่งยอมรบักนัว่าเป็นวิหารแบบดอริคที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบทีสุ่ดในโลกศิลปะของกรีซ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  ท่องเที่ยวในเมืองเอเธนส ์(ต่อ) 
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• ถ่ายรูป สนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium) ซึง่ไดร้บัการบูรณะขึ้ นมาใหม่และใชใ้นการแขง่ขนั

กีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896   

• ผ่านชม จตัุรสัซินตัก๊ม่า (Syntagma Square) ที่ตัง้ของรฐัสภาแหง่ชาติ และอนุสรณท์หารนิรนาม ซ่ึง

ทุกๆ ชัว่โมงจะมีการผลัดเปลี่ยนเวรทหารประจ าหน้าอาคาร 

• ชอ้ปป้ิง ย่านพลากา้ (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลก ตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย 

รา้นคา้ บาร ์ภตัตาคาร คกึคกัพลุกพลา่นไปดว้ยผูค้นทัง้กลางวนัและยามค า่คืน มรีา้นของฝากของที่

ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลากา้ คือย่านเมืองใหม่อุดมไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่หรูระดับโลก และ ถนนคน

เดินที่เป็นระเบียบสวยงาม 

• ผ่านชม สถานทีส่ าคญัต่างๆ ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความยิ่งใหญข่องชุมชนในอดีตถงึแมว่้าวนัน้ีจะเป็นซาก

ปรกัหกัพงั เช่น ประตูชยัเฮเดรียน หอสมดุแห่งชาติ ศูนยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ  

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั  Hotel Stanley 4* หรือเทียบเท่า 

 

 
 

อา 23 เม.ย. 2566 เอเธนส ์- พิราอุส 
 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

  ท่องเที่ยวในเมืองเอเธนส ์

• เขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ะโครโปลิส (Acropolis Museum) พพิธิภณัฑท์ี่ไดร้บัการจดัอนัดับว่าเป็นหน่ึงใน

พิพธิภณัฑท์ี่ดีทีสุ่ดในโลก รวบรวมการคน้พบจากโบราณสถานอะโครโปลสิ รวมถงึงานวิจยัต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง เปิดบริการในปี พ.ศ. 2552 อาคารตกแตง่ทันสมยัดว้ยกระจกขนาดใหญท่ี่ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวกรีก Michael Photiadis และสถาปนิกชาวนิวยอรก์ Bernard Tschumi 

• ผ่านชม The University of Athens มหาวิทยาลัยที่เก่าแกท่ี่สดุของกรีซ ก่อตัง้ในปี ค.ศ. 1837 เริ่มตน้

เปิดสอน 4 สาขา ไดแ้ก่ เทววิทยา, กฎหมาย, เภสชัศาสตร ์และ ปรชัญา ซึง่ปัจจุบนัมีการเรียนการสอน

ที่มากมายหลายสาขา 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  เดินทางสู่ ท่าเรือพิราอุส (Piraeus) เพื่อเตรียมตัวขึ้ นเรือส าราญ 

14.00 น. เช็คอินชึ้ น เรือส าราญ MSC MUSICA 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

22.00 น. ออกเดินทางสูท่ะเลเมดิเตอรเ์รเนียน มุง่หน้าสู่ เกาะซานโตรินี (Santorini) 
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ท่ีพกั  MSC Musica 
 

จ 24 เม.ย. 2566 ซานโตรนีิ (ประเทศกรีซ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบทา่ที่ เกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ เกาะในฝันที่ผูค้นทัว่โลกตา่งใฝ่ฝันจะไดม้าเยือนสกัครัง้หน่ึง 

เกาะน้ีถือว่าเป็นหวัใจของเกาะทัง้หลายในกรีซ เป็นเกาะที่ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลา

ติส เพราะทัว่โลกตา่งชื่นชมในทิวทัศน์ทีส่วยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี ที่เกิดจากการระเบิดของ

ภูเขาไฟ 1450 ปีก่อนครสิตกาล 

เดินทางสู่ หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะซานโตรินี หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ได้

ชื่อว่าเป็นหมู่บา้นทีส่วยที่สุดของเกาะน้ี มีความสวยงามตามแบบฉบบัของจินตนาการเมื่อนึกถึงเกาะในกรซี 

บา้นสีขาวและยอดโบสถท์รงโดมทีร่ายลอ้มดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทศิไม่ว่าจะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรือแมแ้ต่กรอบ

ประตูหน้าตา่งสีสนัสดใส รวมถงึโบสถ์สขีาวสะอาดตา เป็นศนูยก์ลางการคา้ที่เก่าแก ่มีคฤหาสน์หรหูราเป็น

หลักฐานถึงความมัง่คัง่ของชาวเรือที่อาศัยอยูท่ี่น่ีลดหลัน่ไล่ระดับตามหน้าผาสงูชนั  

เดินทางสู่ หมู่บา้นอเิมอรโ์รวิคลี (Imerovigli Village) อีกหน่ึงหมู่บา้นบนเกาะซานโตรินี ทีส่ามารถมองเหน็

ภูเขาไฟไดใ้กลก้ว่าหมู่บา้นอ่ืนๆ  

• แวะถ่ายรูป โบสถอ์นาสตาซิส (Church of Anatasis) 

  เดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริน่ี ซึ่งออกเสียงไดอี้กอย่างว่า ธีรา (Thira) แหล่งรวม

นักท่องเที่ยวที่มีทัง้ทีพ่กั รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของฝากที่มีเอกลกัษณ์มากมาย 

• ชอ้ปป้ิง ตลาดสินคา้พ้ืนเมือง ที่มสีินคา้หลากหลายทัง้ของที่ระลึก ทีล่ว้นน ามาวางจ าหน่ายใหก้บั

นักท่องเที่ยวเป็นถนนทอดยาวริมผา พรอ้มวิวสวยๆ ที่สามารถมองเห็นเรือส าราญที่จอดอยู่กลางทะเล

เบ้ืองล่าง  

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  ท่องเที่ยวต่อบนเกาะซานโตรินี 

• ขึ้ น Cable Car ชมวิวทิวทศัน์ทีส่วยงามของเกาะซานโตรินี Cable Car น้ีเปิดใชง้านในปี ค.ศ. 1982 โดย

เงินบริจาคของ Evangelos Nomikos เพื่อทดแทนการเดนิขึ้ นบนัไดและการขีล่่อ รวมถึงเป็นการกระตุน้

การท่องเทีย่วบนเกาะซานโตรินีอีกดว้ย   

16.00 น.  เดินทางกลับขึ้ นเรือส าราญ 

18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองคูซาดาซี ประเทศตุรเคีย 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

ท่ีพกั  MSC Musica 
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อ 25 เม.ย. 2566 คูซาดาซี (ประเทศตรุเคีย) 
 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

08.00 น.  เรือจอดเทียบทา่ที่ เมืองคูซาดาชี เมืองทา่ธรรมชาตทิี่ใชม้าตั้งแต่ก่อนครสิต์กาลหลงัจากตกเป็นอาณาจกัร

ออตโตมนั 

เดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองแห่งน้ีมีประวตัิศาสตรม์ายาวนานตัง้แต่ยุคกรีกโบราณ 

เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม เพราะอยู่ใกลร้ิมทะเล จนกลายเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชยีของอาณาจกัร

โรมนั จงึท าใหม้ีเรื่องราวและโบราณสถานที่ยงัคงสภาพและมีความสมบูรณ์ใหท้่องเที่ยวอยู่มากมาย 

• เขา้ชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็น

อยู่จนถงึทุกวนัน้ี 

• ชม วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) จกัรพรรดทิี่ยิ่งใหญ่อีกพระองคห์น่ึงของ

โรมนั วิหารแหง่น้ีอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์มาก ดา้นหนา้สรา้งเป็นเสาโครนิเธียน 4 ตน้ คู่กลางรองรบั

โคง้ครึง่วงกลมที่เรียงอย่างสวยงาม โคง้ดา้นหลงัมภีาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดูซ่าที่มีผมเป็นง ู

• ชม หอสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) อาคารที่โดดเด่นที่สดุจนเป็นสญัลักษณ์ของเอฟฟิซุส 

เป็นอาคารสองชั้น ดา้นหนา้หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกเพือ่รบัแสงสว่างยามเชา้ หอ้งสมุดน้ีสรา้ง

ขึ้ นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกลีา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศใหเ้ป็นอนุสรณ์แดพ่่อ

ของทา่นซึง่เป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัที่ปกครองแควน้เอเชียไมเนอร ์ดา้นหนา้มีรูปป้ันของเทพี 4 

องค ์ไดแ้ก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแหง่ความดี), Ennoia (เทพีแหง่ความคิด), 

Episteme (เทพีแหง่ความรู)้ 

• เขา้ชม โรงละคร (Great Theatre) สิง่ก่อสรา้งที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเอฟฟิซสุ ซึง่สรา้งโดยการสกดั

ไหล่เขาใหเ้ป็นที่นัง่ สามารถบรรจุคนไดถ้ึง 25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคน้ัน 

เดิมสรา้งตัง้แต่สมยักรีกโบราณ ต่อมาในสมยัโรมนัมีการปรบัปรุงซ่อมแซมใหย้ิ่งใหญ่มากขึ้ น  

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ท่องเที่ยวเมืองเอฟฟิซสุ (ต่อ) 

• ชม บา้นพระแม่มาร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชื่อกนัว่าเป็นที่สุดทา้ยทีพ่ระแม่มารีอาศัยอยู่และ

สิ้ นพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถกูคน้พบอย่างปาฏิหาริย ์โดยแมช่ีตาบอด ชาวเยอรมนัชื่อ แอนน์ แคเทอ

รีน เอมเมอรชิ (Anne Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขียนบรรยายสถานที่ไวใ้น

หนังสืออย่างละเอียดราวกบัเหน็ดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชวิีตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้น

หลงัน้ีจนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดยีว ภายในมี

รูปป้ันของพระแม่มารซีึ่งพระสนัตะปาปา โป๊ป เบเนดิกต์ที่ 16 ไดเ้คยเสดจ็เยือนที่น่ี บริเวณดา้น

นอกของบา้น มีก๊อกน ้าสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าที่มีความศักด์ิสทิธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง

สุขภาพ ความร า่รวย และความรกั ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหาก

ตอ้งการใหส้ิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน  

16.00 น.  เดินทางกลับขึ้ นเรือส าราญ 

18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองไฮฟา ประเทศอสิราเอล 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

ท่ีพกั  MSC Musica 
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พ 26 เม.ย. 2566 พกัผ่อน (AT SEA) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระพกัผ่อนบนเรือส าราญ สามารถเลือกรวมกิจกรรมตา่งๆ ที่มีภายในเรือ ทั้ง ชอ้ปป้ิงรา้นขายสินคา้ปลอด

ภาษีบนเรือ หรือ กจิกรรมตามจุดต่างๆ บนเรือตามประกาศกิจกรรมของทางเรือส าราญ 

Food & Drink: Bar & Lounges ท่ีตั้งอยู่ในบรเิวณ Public area ของเรือ รวมถึงหอ้งอาหารท่ีหลากหลาย 

Entertainment: Disco, Card Room, หอ้งสมุด, คาสิโน และ Theater ท่ีจดัการแสดงพิเศษในทุกค า่คืน 

Fitness: สระว่ายน ้า, สปา และ ฟิตเนส 

  Activities: กิจกรรม การแสดงและเกมสต์่างๆ ท่ีจดัทัว่บริเวณของ Public area 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

ท่ีพกั  MSC Musica 
 

พฤ 27 เม.ย. 2566 ไฮฟา (ประเทศอิสราเอล) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

08.00 น.  เรือจอดเทียบทา่ที่ เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล  

เดินทางสู่ เมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองที่เก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเมือง

หลวงและเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดของอิสราเอลในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1949 แต่ในขณะน้ันกรงุเยรูซาเล็มไดถู้ก

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งดา้นตะวนัตกเป็นของอิสราเอล ส่วนฝัง่ตะวนัออกและบริเวณเมืองเก่าจะเป็นของ

จอรแ์ดน จนกระทัง่ปี ค.ศ.1967 หลงัจากเกิดสงคราม 6 วนั (The Six Days War) ระหว่างอิสราเอลและ

จอรแ์ดน  อิสราเอลจงึไดเ้มืองเยรูซาเลม็กลับมาอยู่ภายใตก้ารปกครองทัง้หมดเป็นเมืองเดียวกนั 

• ภูเขามะกอก (Mount of Olives) ภูเขาทางตะวนัออกของเยรูซาเลม มีระดับความสูงที่ 826 เมตร

เหนือระดับน ้าทะเล ถูกตัง้ชื่อตามเนินตน้มะกอกซึ่งครัง้หน่ึงเคยปกคลุมส่วนหน่ึงของภูเขาในอดีต 

ภูเขาแหง่น้ีมีความส าคญัแกช่าวยิว ซึ่งเป็นสุสานทีฝั่งศพบรรพบุรุษชนชาติยิวมากว่า 3000 ปี 

• ชม โบสถแ์ห่งปีเตอรน์อสเตอร ์(Church of Peter Noster) เป็นสถานทีพ่ระเยซทูรงสอนใหส้าวก

รูจ้กัค าอธิษฐาน “ขา้แตพ่ระบิดาแห่งขา้พระองคท์ัง้หลาย” 
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• ชม สวนเกทเสมานี (Gatsemane) ซึ่งเป็นภาษาฮีบรูแปลว่า ตน้มะกอก บริเวณสวนน้ีมีตน้มะกอก

เก่าแก่อยู่ 8 ตน้ ที่เชื่อกนัว่าเป็นรากเดิมของตน้มะกอกในสมยัพระเยซู ซึ่งมีอายุประมาณ 2000 ปี

และเป็นสถานทีท่ี่พระเยซูอธษิฐานกบัสาวก ก่อนทีจ่ะถูกพวกทหารโรมนัจบัตัวไป 

• ชม ยอดเขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยูท่างดา้นตะวนัตกของยอดเขาโอลฟีในเยรซูาเลม ซึ่งมชีื่อ

อีกอย่างหน่ึงว่า เมืองของเดวิด (City of David)   

• ชม โบสถไ์กข่ัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเป็นภาษาลาติน ในอดีตเป็นบา้นของปุโรหิตคายา

ฟาส ที่เป็นหวัหนา้สมณะในยุคของพระเยซทูี่ถูกตัดสินและเป็นสถานทีท่ี่ปีเตอรป์ฏิเสธพระเยซูก่อน

ไก่ขนั 3 ครั้ง (Before the cock crows thrice) 

• ชม สุสานกษัตริยเ์ดวิด (King David’s Tomb) และ หอ้งอาหารม้ือสุดทา้ย (Room of Last 

Supper) ที่พระเยซทูรงร่วมรบัประทานอาหารมื้ อสุดทา้ยกบัเหล่าสาวก 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  ท่องเที่ยวในเมืองเยรูซาเลม (ต่อ) 

• ชม พิพิธภณัฑอ์ิสราเอล (Israel Museum) สถาบนัทางวฒันธรรมที่ใหญท่ี่สุดในประเทศอิสราเอล

และติดอนัดับหน่ึงในพพิธิภณัฑศ์ลิปะและโบราณคดีชั้นน าของโลก พพิิธภณัฑแ์หง่น้ีก่อตัง้ขึ้ นในปี 

ค.ศ.1965 เป็นที่เก็บของสะสมของสารานุกรมรวมถึงผลงานต้ังแต่สมยัก่อนประวตัิศาสตรจ์นถึง

ปัจจุบนัในโบราณคดีโบราณคดีวิจิตรศลิป์และศิลปะของชาวยิว มีการสะสมวตัถุโบราณในพระคมัภีร์

ไบเบิล ในช่วงเกือบเจ็ดสิบปีที่ผ่านมา ดว้ยการสนับสนุนอย่างดีจากผูอุ้ปถัมภท์ัว่โลก ท าให้

พิพธิภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้งคอลเล็กชัน่วตัถุเกือบ 500,000 ชิ้ นซึง่เป็นตัวแทนของวฒันธรรมวตัถทุัว่โลก 

• ชม ฝัง่ตะวันออกของนครเยลซูาเลม (New Western City of Jerusalem) ผ่านชมสิ่งก่อสรา้งและ

กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมที่ตัง้อยู่ในเมือง เช่น อาคารรฐัสภา อาคารรฐับาล  

16.00 น. เดินทางกลับเมืองไฮฟา  

18.00 น. เดินทางกลับขึ้ นเรือส าราญ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองลีมาซอล ประเทศไซปรสั 

ท่ีพกั  MSC Musica 
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ศ 28 เม.ย. 2566 ลีมาซอล (ประเทศไซปรสั) 
 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบทา่ที่ เมืองลีมาซอล ประเทศไซปรสั 

ท่องเที่ยวใน เมืองลีมาซอล 

• เขา้ชม ปราสาทลีมาซอล เป็นอีกหน่ึงทีท่ี่มีประวตัิศาสตรม์ายาวนาน สรา้งขึ้ นในศตวรรษที ่14 ใน

ศิลปะแบบไบแซนไทน์ ภายในปราสาทจดัแสดงเป็นพพิิธภณัฑ ์Limassol Medieval มีคอลเลกชนัชุด

เกราะอาวุธต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ปราสาทแหง่น้ีเคยเป็นสถานที่ประกอบพธิีอภิเษกสมรสระหว่าง

กษัตริย ์Richard แหง่ราชวงศ์องักฤษ กบัเจา้หญิง Berengaria แห่งเมือง Navarre ในปี 1191 ซึง่การ

อภิเษกครัง้น้ีท าใหเ้จา้หญิง Berengaria ไดร้บัต าแหน่งเป็นราชินีแหง่ราชวงศ์องักฤษอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เขา้ชม Kolossi Castle ทีถู่กสรา้งในศตวรรษที่ 13 ปราสาทแห่งน้ีเป็นป้อมปราการส าคญัในช่วงยุค

กลาง ภายในมภีาพวาดพระเยซูศลิปะแบบเฟสโกทีส่วยงาม 

• เขา้ชม เมืองโบราณคูริออน (Kourion Ancient Site) ซึ่งเป็นอีกหน่ึงเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของไซปรสั 

เขา้ชม โรงละครโรมนั Greco Roman Theatre ทีส่รา้งขึ้ นสมยัศตวรรษที่ 2 ซึ่งสามารถจุคนไดก้ว่า 

3,500 คน พรอ้มฉากหลังทีส่วยงามของทะเลเมดิเตอเรเนียน และ บา้นอูโทลิออส (Eustolios House) 

วิลล่าส่วนตัวสไตล์โรมนั ก่อนทีจ่ะถูกปรบัเปลีย่นเป็นอาคารสาธารณะที่เป็นทัง้ หอ้งอาบน ้า หอ้งครวั

และสถานที่อาศัยในสมยัก่อน ชมความงามของพื้ นโมเสคทีป่ระดับตกแต่งอย่างสวยงามและอนุรักษ์ไว้

อย่างด ี

12.00 น. เดินทางกลับขึ้ นเรือส าราญ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

14.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองมิโคนอส ประเทศกรีซ 

อิสระพกัผ่อนบนเรือส าราญ สามารถเลือกรวมกิจกรรมตา่งๆ ที่มีภายในเรือ ทั้ง ชอ้ปป้ิงรา้นขายสินคา้ปลอด

ภาษีบนเรือ หรือ กจิกรรมตามจุดต่างๆ บนเรือตามประกาศกิจกรรมของทางเรือส าราญ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

ท่ีพกั  MSC Musica 
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ส 29 เม.ย. 2566 มิโคนอส (ประเทศกรซี) 
 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระพกัผ่อนบนเรือส าราญ สามารถเลือกรวมกิจกรรมตา่งๆ ที่มีภายในเรือ ทั้ง ชอ้ปป้ิงรา้นขายสินคา้ปลอด

ภาษีบนเรือ หรือ กจิกรรมตามจุดต่างๆ บนเรือตามประกาศกิจกรรมของทางเรือส าราญ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

16.00 น. เรือจอดเทียบทา่ที่ เกาะมิโคนอส ประเทศกรีซ เกาะสวรรคแ์ห่งนักท่องราตรี เป็นหน่ึงในหมู่เกาะไซคลาตสิ

ที่สวยงาม 

• ชม มิโคนอส ทาวน ์(Mykonos Town) หรืออีกชื่อหน่ึงว่า โฮรา (Chora) ที่มีความงดงามประกอบดว้ย

บา้นเรือนสีขาวทกุหลังตัดกบัโบสถ์ และทอ้งฟ้าระเบียงดอกไมท้ี่รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลากสสีนั เป็นวิว

ทิวทัศน์ทีส่วยงามและมีเอกลกัษณท์ี่ไม่ควรพลาด 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

• ชม Small Venice”(Mikri Venetia) จุดที่ถกูถา่ยภาพมากที่สดุริมทะเลเอเจี้ ยนที่มีบรรยากาสคลา้ยคลงึ

กบัเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พรอ้มวิวกงัหนัลมกลางทะเลที่เรียกว่า Kato Myloi ที่ตั้งเรยีงรายอยูร่ิม

ชายฝัง่ ถือว่าเป็นสญัลักษณข์องที่น้ีเลยก็ว่าได ้

21.00 น. เดินทางกลับขึ้ นเรือส าราญ 

ท่ีพกั  MSC Musica 

 

 
 

หมายเหตุ:      

ก่อนเรือกลับเทยีบท่าใน เชา้วนัถัดไป ท่านจะตอ้งด าเนินการเตรียมตัวเพื่อเช็คเอาท์ออกจากเรือดังน้ี 

1. จดักระเป๋า Overnight bag ส าหรบัเสื้ อผา้และของใชส้่วนตัวจ าเป็นที่ตอ้งใชใ้นช่วงกลางคืนและเชา้วนัถัดไป  

2. จดักระเป๋าใบใหญ่และวางไวห้น้าหอ้ง พรอ้มผูกป้ายกระเป๋าสีต่างๆ ตามที่เรือก าหนด เจา้หนา้ทีข่องเรือจะมาเก็บ

กระเป๋าใบใหญ่ไปในช่วงกลางดึก (ป้ายกระเป๋าสีต่างๆ น้ีจะเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ) 

3. ช าระคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ซึง่รายละเอียดคา่ใชจ้่ายจะส่งใหต้รวจเช็คความถูกตอ้งก่อน (ชารจ์ผ่านบตัรเครดิตที่ลงทะเบียน

ไวต้อนเช็คอินในวนัแรกของการขึ้ นเรือโดยอตัโนมตัิ) 
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อา 30 เม.ย. 2566 มิโคนอส (ประเทศกรซี) – เมืองพิราอุส (ประเทศกรซี) – เอเธนส ์- อิสตนับูล 
 

02.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองพิราอุส ประเทศกรีซ 

08.00 น. เรือจอดเทียบทา่ที่ เมืองพิราอุส  

เช็คเอาท์ออกจากเรือส าราญ พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

  เดินทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) 

• ชม วิหารแห่งโพไซดอน (Temple of Poseidon) เทพเจา้แห่งทอ้งทะเลและมหาสมุทร ตัง้อยู่ปลายหนา้

ผาติดทะเลอีเจี้ ยน คาดว่าสรา้งขึ้ นเมื่อ 444 ปีก่อนครสิต์กาล ซึ่งมีอายุมากกว่า 2,000 ปีแลว้ใน

ปัจจุบนั ชาวกรีซในอดีตที่จะตอ้งเดนิทางสู่ทะเลมกัจะมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดินทางโดยปลอดภยัที่วิหาร

แห่งน้ี 

• ชอ้ปป้ิง McArthurGlen Designer Outlet Athens แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนด์เนมมากกว่า 100 รา้นคา้ให้

เลือกซื้ อ เช่น Polo Ralph Lauren, Adidas, Tommy Hilfiger, Benetton, BOSS, Nike, Lacoste, Guess 

ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 
 

 
 

  เดินทางสูส่นามบินนานาชาติเอเลฟเทริออส เวนิเซลอส เพื่อเดินทางกลับ 

22.00 น. บินสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 1846 

23.30 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล 
 

จ 1 พ.ค. 2566 อิสตนับูล - กรุงเทพฯ 
 

01.45 น.  บินสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TK 068 

15.25 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทับใจ 

 

--------- BON VOYAGE ---------- 
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อตัราค่าบริการ 

รายละเอียดและค่าบริการ (บาท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้ง Interior) 

เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
ท่านละ 119,900 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว + หอ้ง Interior เพ่ิมท่านละ 18,000 บาท 

พกัหอ้งคู่ Upgrade พกัหอ้ง Balcony เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว + Upgrade พกัหอ้ง Balcony เพ่ิมท่านละ 38,000 บาท 

ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ไกด์ทอ้งถิ่น และ หวัหน้าทัวร ์ 
เพ่ิมท่านละ 

2,500 บาท 

เรียกเก็บในใบแจง้ค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือ 

ค่าวีซ่าเชงเกน้และวีซ่าอิสราเอล (คิวธรรมดา) เพ่ิมท่านละ 5,500 บาท 

Join Land (ไม่ตอ้งการตัว๋เครื่องบิน) 

(BKK-IST-ATH // ATH-IST-BKK) 
หกัท่านละ 25,000 บาท 

อพัเกรดตัว๋เครื่องบิน Business Class  

(BKK-IST-ATH // ATH-IST-BKK)  
เพ่ิมท่านละ 

เริ่มตน้ 120,000 บาท+ 

สามารถยืนยนัราคาที่แน่นอนไดเ้มื่อท าการจองและที่นัง่ Confirm แลว้เท่าน้ัน 

ภาษีน ้ามนัจากสายการบิน 

ค านวณ ณ วนัที่ 26 ต.ค. 2565 
 

อาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมตามประกาศของสายการบิน 

ณ วนัท่ีออกตัว๋เครื่องบิน 
 

!!! ขอ้ควรทราบก่อนท าการจอง:  

1. ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัโปรแกรมการเดินทางใหเ้หมาะสม หากมีการเปลีย่นแปลงท่าเทียบเรือ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงเวลาเทียบท่า/ออกเดินทางของเรือ 

2. ส าหรบัผูเ้ดินทาง 3-4 ท่านที่ตอ้งการพกัในหอ้งเดยีวกนั จะตอ้งแจง้ ณ วนัทีท่ าการจองและไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ไดใ้นภายหลงัได ้หรือ เปลี่ยนแปลงไดแ้บบมีเงื่อนไข ทัง้น้ีขึ้ นกบัหอ้งว่างและการพิจารณาของทางเรือผูใ้หบ้ริการ  

3. เน่ืองจากการจองหอ้งพกัเป็นแบบกรุ๊ป การจดัหอ้งพกัเป็นสทิธิ์ของเรือผูใ้หบ้ริการตามประเภทของหอ้งพกัทีท่ าการ

จอง Special Request ต่างๆ เช่น หอ้งติดกนั/ชั้นเดียวกนั หรือต าแหน่งของหอ้งพกัที่ตอ้งการ จึงไมส่ามารถการนัตี

ตามที่ตอ้งการได ้ 
 

ค่าบริการน้ีรวม: 

• ตัว๋เครื่องบินชั้น Economy Class เสน้ทาง BKK-IST-ATH // ATH-IST-BKK โดยสายการบิน TK พรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าทีส่ายการบินก าหนด 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด – ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กก. 

กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand Carry) - น ้าหนักไม่เกิน 7 กก. 

ตามขนาดทีส่ายการบินก าหนด 

• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

• ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 

และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลหลงักลับจากตา่งประเทศภายใน 7 วนั วงเงิน 

40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายุเกิน 75 ปี) 

• ค่าทีพ่กั (แบบหอ้งพกัคู่) ในเมืองเอเธนส ์

• ค่าทีพ่กั, อาหาร, Port fee และ Service fee ตามแพคเกจของเรือผูใ้หบ้ริการ 

• ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ, คา่พาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบุในโปรแกรม 

• หวัหน้าทัวร ์(คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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ค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวีซ่าเชงเกน้และวีซ่าอสิราเอล (ค่าใชจ้า่ยเพิม่เติม) 

• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ไกด์ทอ้งถิ่น และหวัหน้าทัวร ์

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว เช่น ค่าซกัรีด, โทรศัพท์-แฟกซ,์ คา่อินเตอรเ์น็ต/WIFI, เครื่องดืม่มินิบาร,์ ค่าน ้าหนักกระเป๋าที่เกิน

จากทีส่ายการบินก าหนด และค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

• ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% (ในกรณตีอ้งการใบเสร็จรบัเงิน จะตอ้งช าระภาษีมลูค่าเพิ่มและ

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม) 
 

การช าระเงิน 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่ 40,000 บาท/ท่าน (ภายใน 3 วนั หลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน) 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 60 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดนิทาง 

120-91 วนั ก่อนการเดินทาง … หกัค่าใชจ้่าย 25% ของคา่มดัจ า    

90-61 วนั ก่อนการเดนิทาง … หกัค่าใชจ้า่ย 50% ของคา่มดัจ า    

60-31 วนั ก่อนการเดนิทาง … หกัค่าใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร ์

30-0 วนั ก่อนการเดินทาง ... หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของค่าทัวร ์
 

หมายเหตุ: 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่

ท่องเที่ยวอ่ืนเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรกหรือคืนค่าเขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั เช่น การเปลี่ยนแปลง

เที่ยวบิน/เปลี่ยนแปลงตารางบินโดยสายการบิน การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยั

ธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตัิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้าก

ที่สุด 

• เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงินคนื 

ในกรณทีี่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบ้ริการทีท่างทัวรจ์ดัให ้ยกเวน้ไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อน

เดินทาง 

• หากถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หลบหนีเขา้เมือง รวมถงึสาเหตุอ่ืนๆ 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึ้ นและไมส่ามารถคนืเงินค่าทัวรท์ี่ช าระมาแลว้ 

• การเดินทางจะตอ้งใช ้“หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลม่สีเลือดหมู” เทา่น้ัน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออก

นอกประเทศใดประเทศหน่ึงจากการใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

รบัผิดชอบค่าเสียหายรวมถึงค่าใชจ้่ายตา่งๆ ที่เกิดขึ้ น และไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ 

• หากท่านยกเลิกการจองทัวร ์หลังจากยื่นวีซา่รวมถึงไดร้บัอนุมตัิวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการน าเลม่

พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทกุกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก์็ตาม 

• การพิจารณาวีซ่าขึ้ นกบัดุลยพินิจของสถานฑูต ในกรณีที่วีซา่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษทัไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมวี

ซ่าได ้ 
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กรณเีดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเองและตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ

ยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
 

ตัว๋เครื่องบิน 

• กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไมส่ามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

• การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลับ จะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบินเรยีกเก็บ และขึ้ นกบัขอ้ก าหนดและการพิจารณาของสายการบิน ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากที่บรษิัทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเทา่น้ัน (ในกรณทีี่ตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

• ผูเ้ดินทางที่ตอ้งซื้ อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ จะตอ้งแจง้ฝ่ายขายเพื่อยืนยนัการ

เดินทางของโปรแกรมที่ท าการจองรวมถงึเช็คเที่ยวบินที่เดินทางไป/กลับ หากซื้ อตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการ

ยืนยนัจากฝ่ายขาย บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศน้ันๆ 
 

โรงแรมและหอ้งพกั 

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณทีีต่อ้งการพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จะ

ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม แต่ละประเทศ ซึง่อาจไมส่ามารถจดัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง

ตามที่ตอ้งการได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป ไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเทา่น้ัน 

• ในกรณทีี่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ท าใหค้า่โรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เทา่ตัว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรบัเปลี่ยนทีพ่กัเป็นเมืองใกลเ้คียงตามความเหมาะสม 
 

กระเป๋าถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

• กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบินโดยเด็ดขาด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุ

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญเ่พื่อโหลดใตท้อ้งเครื่อง 

• ของเหลวต่างๆ เช่น น ้าดื่ม ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์เป็นตน้ อนุญาตใหถ้ือขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น 

ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. ใส่รวมกนัในถงุใสพรอ้มแสดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการ

องคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

• หากซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุ วนัเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

• น ้าหนักสมัภาระที่สายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินจะขึ้ นกบัแต่ละสายการบิน การเรียกเก็บค่าระวาง

น ้าหนักเพิ่มเป็นสทิธิ์ของสายการบิน หากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

• กระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเครื่องได ้ตอ้งมีน ้าหนักตามทีส่ายการบินก าหนด และขนาดไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรบัหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” 

(Centimeter) หากกระเป๋ามนี ้าหนักหรือขนาดเกินจากทีส่ายการบินก าหนด อาจถูกปฏิเสธใหถ้ือขึ้ นเครื่องและตอ้ง

โหลดใตท้อ้งเครื่องแทน 
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• ในบางรายการทัวรท์ี่ตอ้งเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหน้้อยกว่า

เที่ยวบินระหว่างประเทศ ทัง้น้ีขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภาระความ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนเกิน 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

• ไม่ควรใส่ของมีค่าทุกชนิดในกระเป๋าใบใหญท่ี่โหลดใตท้อ้งเครื่อง หากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรบัผิดชอบชดใช้

ตามกฎของ IATA เทา่น้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่

เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 

• กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) และกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ สูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร)์ 

ประกนัภยัการเดินทางที่บรษิัทจดัท าใหไ้ม่ครอบคลุมในกรณีน้ี และ บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบชดเชยค่าเสยีหายที่เกดิขึ้ น 
 

** การส ารองท่ีนัง่และช าระมัดจ าการเดนิทางเป็นการยอมรบัเงือ่นไขท่ี บริษัทฯ แจง้ไวแ้ลว้ขา้งตน้ ** 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้และอิสราเอล 

ใชเ้วลาประมาณ 21-30 วนัท าการ (ทั้ง 2 ประเทศ)  

ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัจ านวนผูข้อวีซ่าในช่วงเวลาน้ันๆ 

หลกัฐานส่วนตวั : 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใชง้านไดม้ากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และมีหน้าว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น  

2. หนังสือเดินทางเล่มเก่าทั้งหมดที่มี (เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

3. รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ านวน 2 รูป  

รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป 

- พื้ นฉากหลังรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน  

- หา้มสวมแว่นสายตา  

- รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  

- ขนาดใบหนา้ 70% ของรูป 

4. ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 2 ชุด  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) จ านวน 2 ชดุ 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญงิ หากมีการเปลีย่นค าน าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) จ านวน 2 ชุด 

7. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผูห้ญิง ถา้หย่าและมีการใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) จ านวน 2 ชดุ 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา) จ านวน 1 ชุด  

9. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม พอ่และแม่) ตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครวั  

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้

ระบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้

ระบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
 

หลกัฐานการท างาน 2 ชุด : 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบรษิัทฯ ที่มรีายชื่อผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบียนพาณชิยท์ี่มีชือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบริษทั : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง และเงินเดือน 

แบบภาษาองักฤษ (ใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN โดยไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน แบบภาษาองักฤษ (ใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN 

โดยไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ : ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา : ใชห้นังสือรบัรองจากสถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) น้ันว่าก าลังศกึษาอยู่ ระบุชั้นปีที่

ศึกษา 
  

หลกัฐานการเงิน 2 ชุด: 

1. หลักฐานการเงินของตัวผูเ้ดินทางเอง 

- หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank Guarantee) ของบญัชีออมทรพัย ์(Saving Account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื่อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไม่เกิน 15 วนันับจากวนัที่จะยื่นวีซ่า 
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- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (บญัชีเดียวกบั Bank Guarantee) มียอดเงินไม่ต า่กว่า 100,000 บาท และ

ยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรบัสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยื่นวีซา่) 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที่มกีารกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (ไม่มีเดือน 2) ท่านตอ้งขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมดุบญัช ี
 

2. รบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงัน้ี 

- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ออกโดยธนาคาร ตอ้งระบุชื่อเจา้ของบญัชี รบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร 

(ตอ้งระบุชื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย) 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (บญัชีเดียวกบั Bank Guarantee) มียอดเงินไม่ต า่กว่า 100,000 บาท/การ

รบัรอง 1 คน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรบัสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยื่นวีซา่) 

- กรุณาแนบสตูิบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครวัเดียวกนั 
 

3. กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้บัรองค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 

- หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank Guarantee) ของบญัชีออมทรพัย ์(Saving Account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื่อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไม่เกิน 15 วนันับจากวนัที่จะยื่นวีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (บญัชีเดียวกบั Bank Guarantee) มียอดเงินไม่ต า่กว่า 100,000 บาทต่อการ

รบัรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรบัสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยื่นวีซา่) 

 

** สถานทูต ไม่อนุญาต ใหด้ึงเล่มพาสปอรต์ระหว่างการพิจารณาหากยื่นเขา้สถานทูตแลว้  

ดงันั้นถา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์ระหว่างการย่ืนวีซ่า กรณุาแจง้ บริษัทฯ ล่วงหนา้ตั้งแต่ท าการจอง 

พรอ้มแนบตัว๋เครื่องบินเป็นขอ้มูล เพ่ือด าเนินการยื่นวีซา่ล่วงหนา้ ** 

*** สถานฑูตอาจมีการเรียกเอกสารเพ่ิมเติมหรือนัดสมัภาษณเ์พ่ิมเติม 

ตามความจ าเป็นและขึ้ นกับดุลยพินิจของสถานฑูต *** 
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แบบฟอรม์การส ารองท่ีนัง่ 

อิสราเอล

 

เดินทาง 21 เมษายน -1 พฤษภาคม 2566 

เริ่มต้น 119,900.- 
   

 

 

 

 

ชื่อผูส้  ารองที่นัง่ ..............................................................  เอเย่นต ์........................................... 

เบอรโ์ทรติดต่อ ................................................................  อีเมล.์............................................... 

 

** กรุณาส่ง แบบฟอรม์ส ารองที่นัง่ และ ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง มาที ่

tour@expressholiday.co.th ** 

ติดต่อเจา้หนา้ที่ โทร 02-635-1415 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 
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