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ISRAEL LAND OF GOD
อิสราเอล
7 DAYS 4 NIGHTS

เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 63
เทลอาวีฟ | ไฮฟา | นาซาเร็ธ | แม่นา้ จอร์แดน | ทะเลเดดซี | เยรูซาเลม | เจริโก้ | กาแพงร้องไห้ | ถนนเวีย
โดโลโรซ่า | เบธเลเฮม

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – เมืองอัคโค - นาซาเร็ธ
วันที่ 3. มหาวิหารแห่งการประกาศข่าว – หมูบ่ า้ นคานา – แม่นา้ จอร์แดน – ทะเลเดดซี - เยรูซาเลม
วันที่ 4. ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมานี – โบสถ์นานาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถ์ไก่ขนั – สุสานกษัตริยเ์ ดวิด - อีน คาเร็ม - อนุสรณ์สถานยาด วา
เช็ม
วันที่ 5. เจริโก้ – ภูเขาเทมพ์เทชั่น – เบธเลเฮม – โบสถ์แห่งการประสูติ – เยรูซาเลม – กาแพงร้องไห้ - ถนนเวีย โดโลโรซ่า – สุสานศักดิส์ ทิ ธิ์
วันที่ 6. เทล อาวีฟ – เมืองท่าโบราณจัฟฟา – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ
วัวันน
ที่ 8.ทีกรุ
่ 1งเทพฯกรุ งเทพฯ
20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน แอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ ประตู
10 แถว W พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
23.55 น.
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ออกเดินทางสูเ่ มืองเทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ (LY) เที่ยวบินที่ LY 082
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วันที่ 2 เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – เมืองอัคโค - นาซาเร็ธ
06.15 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเบนกูเรียล เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ประเทศอิสราเอล (Israel) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ
ไทย 4 ชั่วโมง) เมืองเทล อาวีฟ ซึ่งเป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศัย
อยุป่ ระมาณ 405,000 คน ตัง้ อยูร่ มิ ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็ นเมืองศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชย์และการท่องเที่ยว นา
ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร นาท่านเดินทางต่อไปยังทางเหนือสูเ่ มืองเซซาเรีย (Caesarea) ซึ่งเป็ นเมือง
เก่ายุคสมัยสงครามครูเสด สร้างโดยกษัตริยเ์ ฮโรดมหาราช เป็ นเมืองชายฝั่งริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามและมีความสาคัญ
เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ นาท่านชมเมืองท่าเก่าแก่โบราณสมัยโรมัน ชใสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม ชมเสาหินโบราณโรมันและโรง
ละครโรมันกลางแจ้งมีการออกแบบตามมาตรฐานโรมัน ชมคลองส่งน้า (Aquaduct) ทีม่ ีอายุกว่า 2,000 ปี กษัตริยเ์ ฮโรดมหาราช
ได้ส่งั ให้สร้างท่อระบายนา้ ระหว่างมหาสมุทรและนา้ บาดาลในเมือง ช่วยให้ประชาชนมีนา้ กินนา้ ใช้ได้ จากนัน้ นาท่านเดินทาง
ต่อไปยังเมืองไฮฟา (Haifa) ที่ตงั้ อยู่บนยอดเขาคาร์เมล (Mt.Carmel) ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลางของเขตไฮฟาที่อยู่ทางด้านเหนือ
และอยูต่ ิดกับริมทะเล เป็ นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นเมืองอันดับที่สามของประเทศ เป็ นเมืองขนาดใหญ่ที่สดุ ทางตอนเหนือ
ของอิสราเอล มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 270,000 คน ซึง่ ผสมผสานกันระหว่างพวกยิวและอาหรับ นอกจากนีย้ งั เป็ นที่ตงั้ ของ
ศูนย์กลางของศาสนาบาไฮหรือ บาไฮเวิลด์เซ็นเตอร์ ที่ถกู สร้างเป็ นสวนที่สวยงามด้วยงบประมาณ 50 ล้านดอลล่าร์และยังได้ถกู
จัดให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2008
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองอัคโค (Akko) หรือเมืองเอเคอร์ (Acre) ซึ่งเป็ นที่ตงั้ มั่นสุดท้ายของนักรบครู เสด นาท่านชมเมืองเก่าที่
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2001 เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ทางตะวันตกของบริเวณกาลิลีทางตอน
เหนือของอิสราเอล ตัวเมืองตัง้ อยูบ่ นแหละหรือแผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเลของอ่า วไฮฟา เมืองนีเ้ ป็ นเมืองสาคัญทางยุทธศาสตร์
ของการรบ เพราะมีที่ตงั้ อยูร่ มิ ทะเล มีการรบกันหลายครัง้ จนมีการเปลี่ยนผูค้ รอบครองนครมาหลายรอบ ทาให้เมืองนีม้ ีรอ่ งรอย
และวัฒนธรรมที่ผสมผสานมากมาย จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตัง้ อยู่ระหว่างภูเขาที่รวมตัว
กันเป็ นจุดใต้สดุ ของเทือกเขาเลบานอนแคว้นกาลิลี เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นบ้านเกิดของพระเยซูคริสต์และเป็ นสถานที่ในการ
เดินทางแสวงบุญของชาวคริสต์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

มหาวิหารแห่งการประกาศ – หมู่บ้านคานา – แม่นา้ จอร์แดน – ทะเลเดดซี
วันที่ 3
- เยรูซาเลม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมมหาวิหารแห่งการประกาศ (Basilica of the Annunciation) ซึ่งถูกสร้างไว้ตรงบ้านพระนางมารีอา เป็ นสถานที่ซึ่ง
นางมารีได้รบั แจ้งจากทูตสวรรค์วา่ พระนางจะให้กาเนิดพระเยซู หลังจากนัน้ นาท่านเดินต่อไปยังบ่อนา้ ที่มีอายุนานกว่า 2,000 ปี
เป็ นสถานที่ที่พระนางมารีได้เคยมาตักนา้ จากแห่งนีเ้ อาไปใช้ในชีวิตประจาวัน จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคานา (Cana
Village) เป็ นหมูบ่ า้ นที่ซงึ่ พระเยซูทรงแสดงอัศจรรย์เป็ นครัง้ แรกในงานแต่งงาน ซึ่งมีพระแม่มารีมาร่วมงานด้วย โดยทรงทานา้ ให้
เป็ นเหล้าองุ่น เนื่องจากเหล้าองุ่นไม่พอที่จะเลีย้ งแขกที่มาในงาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ริมแม่น้าจอร์แดน (Jordan River) ซึ่งเป็ นสถานที่ทาพิธีบพั ติศมาในนา้ (Baptismal Site of Yardenit) ซึ่ง
สาวกจอห์นได้ทาพิธีลา้ งบาป และได้ตงั้ ชื่ อให้ กับพระเยซู ท่านสามารถรับบัพติศมาเพื่อเป็ นการระลึกถึง หรือสาหรับผูท้ ี่เพิ่ง
ตัดสินใจรับบัพติศมา (หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อผูน้ าทัวร์ เพื่อประสานงานกับศิษยาภิบาลที่นาคณะ สาหรับการใช้เสือ้ คลุม
และขอใบประกาศนียบัตร) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึง่ เป็ นทะเลที่ถกู บันทึกลงใน กินเนสส์บ๊คุ ว่า เป็ น
จุดที่ต่าที่สดุ ในโลก มีความต่ากว่าระดับนา้ ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สดุ ในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของนา้ ทะเล
ทั่วไป ทาให้ไม่มีสงิ่ มีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไ่ ด้ในท้องทะเลแห่งนี ้ ให้ทา่ นอิสระในการลงเล่นนา้ ทะเล หมักโคลน และพิสจู น์ความจริง
ว่าสามารถลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นนา้ ในทะเลมีวิธีขนั้ ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟั งคาแนะนาจาก
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น) (กรุณาเตรียมชุดเล่นนา้ ผ้าเช็ดตัวรองเท้าฟองนา้ ไปด้วย) ได้เวลาพอสมควร นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเย
รูซาเลม(Jerusalem) จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้า

5

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเท่า

ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมานี – โบสถ์นานาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถ์
ไก่ขัน – สุสานกษัตริยเ์ ดวิด - อีน คาเร็ม - อนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ท่านจะได้ชมตัวเมืองเยรู ซาเล็มทัง้ หมด จากนัน้ นาท่านเดินตามเส้นทางที่พระ
เยซูเสด็จสูก่ รุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย์ไปยังโบสถ์ปีเตอร์ โนสเตอร์ (Peter Noster Church) เป็ นสถานที่พระเยซูทรงสอน
ให้สาวกรูจ้ กั คาอธิษฐาน “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทงั้ หลาย” นาท่านเดินทางไปยังสวนเกทเสมานี (Gatsemane) ซึ่งเป็ น
ภาษาฮิบรูว ์ แปลว่า ต้นมะกอก บริเวณสวนนีม้ ีตน้ มะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่าเป็ นรากเดิมของต้ นมะกอกในสมัยพระเยซู
เจ้า ซึง่ มีอายุประมาณ 2,000 ปี และเป็ นสถานที่ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวก ก่อนที่จะถูกพวกทหารโรมันจับตัวไป จากนัน้ นาท่าน
เข้าชมในตัวโบสถ์นานาชาติ (Church of all Nations) ที่มีกอ้ นหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็ นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อน
ถูกทหารโรมันจับตัวไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ภเู ขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของภูเขาโอลีฟในเยรู ซาเล็ม ซึ่งมีชื่ออีกอย่าง
หนึ่งว่า เมืองของเดวิด (City of David) จากนัน้ นาท่านไปชม โบสถ์ไก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเป็ นภาษาลาติน ใน
อดีตเป็ นบ้านของปุโรหิตคายาฟาส ที่เป็ นหัวหน้าสมณะในยุคของพระเยซูที่ถกู ตัดสินฯ และเป็ นสถานที่ที่ปีเตอร์ปฏิเสธพระเยซู
ก่อนไก่ขนั 3 ครัง้ (Before the cock crows thrice) จากนัน้ นาท่านไปชมสุสานกษัตริยเ์ ดวิด (King David’s Tomb) และ
ห้องอาหารมือ้ สุดท้าย (Room of Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารมือ้ สุดท้ายกับเหล่าสาวกก่อนที่จะถูกจับตัวไป
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ที่มีความหมายว่า นา้ ธรรมชาติสาหรับไร่องุ่น อยู่ทางด้านตะวันตก
เฉียงใต้ของเยรูซาเล็ม และเป็ นเมืองที่มีความสาคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองที่จอห์นแห่งแบพติสเกิดและนอกจากนัน้ ก็
ยังมีโบสถ์วิหารที่มีความสาคัญหลายแห่งสาหรับผูท้ ี่เป็ นชาว คริสเตียน ให้ทา่ นได้ชมอนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม (Yad Vashem)
ที่ถกู สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงชาวยิวที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก รู ปภาพต่างๆ ที่ถ่ายจากค่ายกักกันต่างๆ ในยุโรป แสดงให้เห็น
ถึงความโหดร้ายของทหารนาซี ในความพยายามทาลายล้างเผ่าพันธุข์ องชนชาติยิว ซึง่ เป็ นชนชาติของพระเจ้า ทาให้ตระหนักถึง
พระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมที่ไม่เคยเปลีย่ นแปลง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเท่า

เจริ โ ก้ – ภู เ ขาเทมพ์เ ทชั่ น – เบธเลเฮม – โบสถ์แ ห่ ง การประสู ติ – เยรู
ซาเลม – กาแพงร้องไห้ - ถนนเวีย โดโลโรซ่า - สุสานศักดิส์ ิทธิ์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเจริโก้ (Jericho) ที่ตงั้ อยู่ทางด้านตะวันออกในเขตเวสท์แบงค์ และอยู่ทางเหนือของทะเลสาบ
เดดซี มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 20,000 คน ซึง่ ส่วนมากจะเป็ นชาวอาหรับปาเลสไตน์ เจริโกได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุ ใน
โลก ในอดีตได้มีหลักฐานที่ถกู พบว่ามีคนมาตัง้ ถิ่นฐานอยูท่ ี่บริเวณนีม้ าแล้วประมาณกว่า 9,000 ปี ก่อนคริสตกาล จากนัน้ นาท่าน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้ สูภ่ เู ขาเทมพ์เทชั่น (Mt. of Temptation) ซึง่ มีความสูงประมาณ 350 เมตรจากระดับนา้ ทะเล ณ สถานที่แห่ง
นีจ้ ะมีถา้ ซึ่งเป็ นที่ที่พระเยซู ได้เคยมานั่งวิปัสสนาและอดอาหารเป็ นเวลา 40 วัน และ 40 คืน ในระหว่างนัน้ ก็มีพวกซาตานมา
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รบกวนพระองค์ นาท่านชมโบสถ์เทมพ์เทชั่น (Temptation Monastery) ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางลงจากเขา จากนัน้ นา
ท่านเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็ นดินแดนที่เก่าแก่ และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน์ ตัง้ อยู่ห่างจาก
เยรูซาเล็มทางตอนใต้ ประมาณ 10 กม. มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเป็ นบ้านเกิดของกษัตริยเ์ ดวิด (King David) ซึง่ เป็ น
ผูส้ ร้างเมืองเยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เชื่อกันโดยผูน้ บั ถือคริสต์ศาสนาว่าเป็ นที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ และยังเป็ นที่อยู่
ของชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สดุ ในโลก นาท่านเดินทางสู่โบสถ์แห่งการประสูติ (The Church of Nativity) โบสถ์ที่สร้างบน
สถานที่ประสูติของพระเยซู ถูกสร้างโดย พระนางเฮเลน่ า (Helena) ซึ่งเป็ นพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่ง
จักรวรรดิไบแซนไทน์ เป็ นสถานที่ที่ถกู เก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทาลายจากผูค้ รอบครองของหลายชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์
ซึง่ ประตูทางเข้าโบสถ์นจี ้ ะเล็กกว่าปกติ และผิดสัดส่วนจากขนาดของตัวอาคาร เพราะว่าภายหลังดินแดนแห่งนีถ้ กู ครอบครองโดย
พวกครูเสดก็ได้มีการต่อเติม และทาประตูให้มีขนาดเล็กลงสาหรับคนต้องก้มเดินเข้าไปได้เพียงคนเดียว เพื่อเป็ นการป้องกันมิให้
พวกโจรอาหรับขี่มา้ เข้ามาปล้น ภายในโบสถ์มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ ที่ทางเดินที่ประดับลวดลายของโม
เสค และภาพสีนา้ มันตามผนังตลอดจนเพดาน จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง ทุ่งหญ้าคนเลีย้ งแกะ (Shepherd’s Field) ที่ทูต
สวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูทา่ มกลางคนเลีย้ งแกะที่ยากจนกลุม่ หนึง่ ซึง่ เป็ นพวกแรกที่ได้รบั ข่าวการประสูตินี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองที่อยูร่ ว่ มกันอย่างลงตัวทัง้ ชาวยิว ,ชาวมุสลิม และ คริสเตียน
ตัง้ อยู่บนที่ราบของภูเขายูดาห์ (Judaean Mountains) ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลเดดซี เยรู ซาเลมเป็ นเมืองที่พระ
ยาห์เวห์ (Yahweh) ทรงเลือกสรรไว้ให้เป็ นป้อมแห่งความเชื่อถึงพระเป็ นเจ้าแต่เพียงองค์เดียว เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่งของ
โลกและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของอิสราเอล นาท่านเดินทางสู่เมืองเก่าเยรู ซาเลม (Old City) ให้ท่านได้ชมกาแพงร้องไห้ (Wailing
Wall) ซึง่ เป็ นกาแพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยูห่ ลังจากถูกพวกโรมันทาลาย ปั จจุบนั ชาวยิ วทั่วโลกถือว่าเป็ น
สถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ที่สดุ และโดยเฉพาะวันสาคัญทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐานร้องไห้คร่าครวญ
กับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น และจากลานหน้ากาแพงศักดิ์สิทธิ์นี ้ จะมีทางเดินเลาะเลียบทางขวาที่ไต่ระดับสูงขึน้ ไปสู่ภูเขาวิหาร
(Temple Mount ) อันเป็ นที่ตงั้ ของมหาวิหาร ที่ได้ถกู ทาลายไปถึง 2 ครัง้ จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของกาแพง ซึ่ง ในปั จจุบนั ภูเขา
วิหาร เป็ นที่ตงั้ ของศาสนสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธ์ของศาสนาอิสลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอมาร์ ที่เป็ นผูน้ าชาวมุสลิม ได้
นิมิตประหลาดว่าภูเขาวิหารนีเ้ ป็ นสถานที่ที่ศาสดาโมหะหมัดได้เสด็จสูส่ วรรค์ โดยประทับยืนบนก้อนหินก้อนหนึ่ง ซึ่งต่อมาเชื่อว่ า
เป็ นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ ส่วนชาวคริสต์เชื่อว่า พระเยซูได้ถกู ซาตานนามาประทับบนก้อนหินนี ้ เพื่อให้ทอดพระเนตรนครเยรู ซาเล็ม
ในขณะที่จาศีลอดอาหาร และชาวยิวเชื่อว่า อับราฮัมได้นาลูกชายมาฆ่า เพื่อบูชาพระเจ้าบนก้อนหินก้อนนี ้ ต่อมาจึงได้สร้าง
สุเหร่าไม้ขนึ ้ บนยอดเขาแห่งนี ้ โดยคร่อมก้อนหินศักดิส์ ทิ ธิ์นไี ้ ว้ ซึง่ เรียกว่า สุเหร่าแห่งโอมาร์ (Mosque of Omar) แต่ปัจจุบนั นีไ้ ด้
ถูกสร้างเป็ นสุเหร่าทรง 8 เหลี่ยมที่มีหลังคาทรงกลม ทาด้วยทองบริสทุ ธ์ 24 กระรัต โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากกษัตริยฮ์ ุสเซน
แห่งจอร์แดน และมีชื่อเรียกว่า โดมแห่งหินผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนังด้านในประดับด้วยโมเสคลวดลายงดงาม
มาก (ไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้ ) จากนัน้ นาท่านเดินเท้าไปตามถนนเวีย โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็ นสถานที่ซึ่งทิง้
ร่องรอยสุดท้ายของพระเยซูจากการถูกตรึงไม้กางเขน ซึง่ เป็ นเส้นทางที่พระเยซูถกู ไต่สวนที่ศาลปรีโทเรีย จนถูกบังคับให้แบก
ไม้กางเขนไปสูโ่ กลโกธา (Korakotha Mountain) และตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขน ตามเส้นทางทัง้ หมด 14 แห่ง จากนัน้ นาท่าน
ชม สุสานศักดิ์สิทธิ์ (Church of The Holy Sepulcher) ซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นโบสถ์ในศาสนาคริสต์ เป็ นอุโมงค์ที่สกัดไว้ในศิลาที่ใช้
เก็บพระศพของพระเยซูหลังจากเชิญพระศพลงมาจากไม้กางเขน ให้ทา่ นเดินทางเพื่อบรรลุถึงความทุกข์ทรมานของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ถนนแห่งประวัติศาตร์นมี ้ ีการค้นพบทางโบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 เทล อาวีฟ – เมืองท่าโบราณจัฟฟา – สนามบิน
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมืองใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มี
ประชากรอาศัยอยุ่ประมาณ 405,000 คน ตัง้ อยู่ริมฝั่ งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็ นเมืองศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การท่องเที่ยว เมืองเทลอาวีฟ ยังมีอีกชื่อนึงว่า เทล อาวีฟ-จัฟฟา เมืองนีก้ ่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพืน้ ที่รอบนอกของเมือง
ท่าโบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอาวีฟได้กา้ วไปไกลกว่าเมืองจัฟฟาที่ในตอนนัน้ เป็ นของอาหรับอยู่ จนเทลอาวีฟ
และจัฟฟาถูกรวมเป็ นเมืองเดียวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปี หลังจากการก่อตัง้ รัฐอิสราเอล นครสีขาวแห่งเทลอาวีฟได้รบั การขึน้ เป็ น
มรดกโลกในปี 2003 ถือเป็ นการรวมกลุม่ อาคารสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านชมเมืองเก่าจัฟฟา () ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองท่าที่เก่าแก่ อายุกว่า 3,000 ปี ชื่อเดิมของเมืองนีค้ ือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษา
ฮิบรูว ์ แปลว่า สวยงาม ในประวัติศาสตร์เมืองนีถ้ กู ครอบครองมาหลายยุคหลายสมัยปั จจุบนั รัฐอิสราเอลได้อนุรกั ษ์เมืองนีไ้ ว้ แล้ว
อนุญาตให้ศิลปิ น พักอาศัย ทางานสร้างสรรค์ และขายผลงานของตนเองแก่นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือน ให้ท่า นได้ชมหอนาฬิกา
(The Clock Tower) ที่ตงั้ อยู่ศนู ย์กลางของเมือง จัฟฟา เป็ น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาที่ถกู สร้างโดยพวกออตโตมานที่เข้ามา
ปกครองในบริเวณนี ้ ถูกสร้างขึน้ โดยสุลต่านอับดุล ฮามิด ที่ 2 ในราวปี ค.ศ.1900-1903 ส่วนที่เหลืออีก 6 แห่ง คือที่ ซาเฟ็ ด,
เอเคอร์, นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลุส และเยรูซาเล็ม ซึง่ ทัง้ หมดได้เสียหมด บนหอนาฬิกาเรือนนีย้ งั ใช้งานได้ดี และที่ดา้ นบนจะมีแผ่น
หินสลักเป็ นที่ระลึกถึงการต่อสูด้ ิน้ รนเพื่อให้เมืองนีใ้ นปี ค.ศ.1948
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ค่า
20.05 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ (LY) เที่ยวบินที่ LY 083
** คณะออกเดินทางวันที่ 11-17 ก.พ. 63 และ วันที่ 19-25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 23.00 น. และ เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.00+1 เที่ยวบินที่
LY 081 **
** คณะออกเดินทางวันที่ 29 เม.ย. -05 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 22.45 น. และ เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.00+1 เที่ยวบินที่ LY 081 **

วันที่ 7 กรุ งเทพฯ
12.05 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเริ่มต้น ISRAEL LAND OF GOD
อิสราเอล 7 วัน 4 คืน

โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

30 ม.ค. - 05 ก.พ. 63

59,900.59,900.59,900.32,900.11 - 17 ก.พ. 63
59,900.59,900.59,900.32,900.19 - 25 มี.ค. 63
59,900.59,900.59,900.32,900.29 เม.ย. –05 พ.ค. 63
61,900.61,900.61,900.34,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ
8,900.8,900.8,900.9,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้

ISRAEL LAND OF GOD 7 DAYS 4 NIGHTS BY LY
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5.
6.

9

การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

ISRAEL LAND OF GOD 7 DAYS 4 NIGHTS BY LY
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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8.

เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าวีซา่ อิสราเอลประมาณ 1,000 บาท ชาระตรงที่สถานทูต
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (30 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 USD)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

12

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทาง
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5.

บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ (อิสราเอล)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ท่านไม่ตอ
การยืน
่ วีซา
้ งมาแสดงตนทีส
่ ถานทูต
ื เดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2
1. หน ังสอ
ื เดินทาง
หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ หน ังสอ
ห้ามชารุดหรือขีดเขียนใดๆ รวมทงการประท
ั้
ับตราอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย
่ วข้องตราประท ับ ตม.
ิ้ ภายในหน ังสอ
ื เดินทาง
ประเทศต่างๆ ทงส
ั้ น
***(สาหรับท่านทีม
่ ห
ี นังสือเดินทางเล่มเก่า จาเป็นต้องนามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย เพือ
่
ความสะดวกในการพิจารณาวีซา่ ของท่าน)***
ี าวเท่านน
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี พืน
้ หลังสข
ั้ หน ้าตรง ขนาด กว้าง 5
้ ทีร่ ป
ซม. สูง 5.5 ซม. ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพืน
ู ถ่าย
ั ว่ นใบหน้าโดยละเอียด ใบหน้ากว้าง 3.5 ซม. สูง 5.5
(สดส

รูปตัวอย่าง

ซม. จากคางถึงหน้าผาก) จานวน 2 ใบ เป็ นรูปทีถ
่ า่ ยจากร ้าน
ถ่ายรูปเท่านัน
้
ห้ามสวมแว่นตาหรือ เครือ
่ งประด ับ ,ต้องไม่เป็นรูปสติก
๊ เกอร์
รูปตามต ัวอย่าง
ื่ -สกุล(ถ้าเคยเปลีย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน/บ ัตรประชาชน/สาเนาใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

ทะเบียน

สมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ
4. หล ักฐานการเงิน
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4.1 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทร ัพย์ ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนาย ้อนหลัง 6 เดือน
ปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์

ยอดเงินสุดท้ายทีล
่ ก
ู ค้าอ ัพเดท 15 ว ันก่อนยืน
่ ต้องมียอดเงินทีค
่ รอบคลุมค่าท ัวร์ดว้ ยนะ
คะ *****
ี ระแสรายว ัน และฝากประจา ***
*** ไม่ร ับพิจารณาบ ัญชก


หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนามาทัง้ 2 เล่ม



หากในสาเนาบัญชีบค
ุ๊ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด
(เดือนต่อเนือ
่ งด ้วยนะคะ) แนะนาให ้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคารเท่านัน
้
ไม่สามารถใชเ้ ป็น E-Statement จาก Application มือถือหรือ เว๊บไซต์
ธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนยืน
่ เอกสารวีซา่ กับสถานทูต

้ า่ ยให้บค
4.2 หากต้องร ับรองค่าใชจ
ุ คลอืน
่ ในคณะ ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่าย
ื่ เจ ้าของบัญชี และบุคคลทีเ่ จ ้าของ
(BANK GUARANTEE) ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ ระบุชอ
บัญชีออกค่าใช ้จ่ายให ้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ

ื่ -สกุลให้ตรงตามหน้า
ต้องสะกดชอ

พาสปอร์ต

5. หล ักฐานการทางาน(ภาษาอ ังกฤษและเป็นหล ักฐานปัจจุบ ันเท่านน)
ั้
-

กรณีเป็นพน ักงาน หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทา
่ ต้องสะกดให้ตรงตาม
งานและช่วงเวลาทีอ
่ นุมต
ั ใิ ห ้ลาหยุด ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา
หน้าพาสปอร์ต

-

กรณีเจ้าของกิจการ

ื่ ของผู ้
สาเนาใบทะเบียนการค ้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม
่ ช
ี อ

่ รับรองสาเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุ
เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน พร ้อมทัง้ เซ็นชือ
สาเนาไม่เกิน 3 เดือน)พร ้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด ้วย
-

กรณีเป็นน ักเรียน

หรือ

ึ ษา
น ักศก

ใช ้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
่ าลัง

ศึกษาอยู(่ สถานทูตไม่ร ับเอกสารทีเ่ ป็นบ ัตรน ักเรียน

่ งปิ ดเทอมและต้องมี
ไม่วา่ เป็นชว

่ ) ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
อายุ 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา

6. กรณีทเี่ ด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ขอสาเนาสูตบ
ิ ัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผูป
้ กครอง
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดาจะต้องมีใบร ับรองจากมารดา

โดยมารดาจะต ้องคัดจดหมาย

ยินยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช ้จ่ายพร ้อมแจ ้ง
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ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต ้นสังกัด
พร ้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

พร ้อมทัง้ แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามา

ด ้วย
-

หากเด็กเดินทางก ับมารดาจะต้องมีใบร ับรองจากบิดา

โดยบิดาจะต ้องคัดจดหมายยินยอม

ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช ้จ่ายพร ้อมแจ ้งความสัมพันธ์และ
ยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต ้นสังกัด

พร ้อมฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ พร ้อมทัง้ แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
-

หากเด็กไม่ได้เดินทางทงก
ั้ ับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต ้องคัดจดหมายยินยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร

โดยมีการรับรองค่าใช ้จ่ายพร ้อมแจ ้งความสัมพันธ์และ

ยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต ้นสังกัด

พร ้อมฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ พร ้อมทัง้ แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด ้วย
พร ้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพือ
่ รับรองแก่บต
ุ รด ้วย
-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง

จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า

และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้ดูแลบุตรแต่เพียงผู ้เดียว พร ้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต ้องในเอกสารทุกอย่างให ้ท่านเซ็นเฉพาะ

แบบฟอร์มใบคา

่ เท่านน
ร้องขอวีซา
ั้
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่ ประเทศอิสราเอล
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
(กรุณากรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา่ ของท่าน)
ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………….………
1. ชอ
2. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………………….……
3. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….…………...
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..…………………………………………………….…………..
4. ชอ
5. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….………………………………………………..…………...
6. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..…………………………………………………........
7. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………………..…..…..…
ั ชาติปัจจุบัน .......................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………..………...
8. สญ
9. ศาสนา..................................................................................................................
10. เพศ

ชาย

11. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

แต่งงาน (จดทะเบียน)
หย่า

แยกกันอยู่

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)……………..….

ื่ -นามสกุลคูส
12. ชอ
่ มรส [ภาษาอังกฤษ]
...............................................................................................................................................
ั ชาติคส
ี ของคูส
สญ
ู่ มรส ................................อาชพ
่ มรส ...............................................
ื่ -นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจ
13. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอกชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
14. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………………………………………………………….
ั ้ การศก
ึ ษาสูงสุดทีเ่ คยได ้รับ.............................................................................
15. ระดับชน
16. หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ..........................................................................................
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17. อีเมล...................................................................................................................
ี ปั จจุบัน (ระบุตาแหน่ง )
18. อาชพ
..............................................................................................................................................
ี ก่อนเกษี ยณ …………………….…………………………………………………………
ถ ้าเป็ นเกษียณ ให ้ระบุอาชพ
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ึ ษา
19. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประเภทของธุรกิจ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
ื่ ทีอ
ึ ษา
กรุณากรอกชอ
่ ยูข
่ องสถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………..……………….………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……………………..….
เบอร์โทรทีท
่ างาน ..................................................................................................
ื่ -นามสกุล)
20. ท่านเดินทางไปอิสราเอลครัง้ นีก
้ ับครอบครัวหรือไม่ โปรดระบุ (ชอ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ื่ และนามสกุลบุคคลทีส
21. ชอ
่ ามารถอ ้างอิงได ้ในประเทศไทย ..............................................
ทีอ
่ ยูผ
่ ู ้อ ้างอิง.........................................................................................................
ั พันธ์..............................
ความสม
22. ท่านเคยเดินทางไปอิสราเอลมาก่อนหรือไม่ ...............................................................
(ถ ้าเคย) ไปมากีค
่ รัง้ ........................ไปมาเมือ
่ ไหร่ (วัน/เดือน/ปี ) ………………..……………………
จุดประสงค์ทเี่ คยไป .................................. เมืองทีเ่ คยไป ........................................
23. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ อิสราเอลมาก่อนหรือไม่ ................................................. .........
(ถ ้าเคย) เมือ
่ ไหร่ (วัน/เดือน/ปี ) …………………………………………..…………

่ เป็นดุลพินจ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้อง
ิ้ ทงนี
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู ้
ใดๆทงส
ั้ น
ั้ บ
เดินทางเท่านน
ั้
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