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ISRAEL LAND OF GOD 

อิสราเอล 

7 DAYS 4 NIGHTS 
เดนิทาง มกราคม – พฤษภาคม 63  

ราคาแนะนําเร่ิมต้นเพียง 65,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – เมืองอคัโค - นาซาเร็ธ 

วนัท่ี 3. มหาวิหารแหง่การประกาศขา่ว – หมูบ้่านคานา – แมน่ํา้จอร์แดน – ทะเลเดดซี - เยรูซาเลม 

วนัท่ี 4. ยอดเขาโอลฟี – สวนเกทเสมานี – โบสถ์นานาชาติ – ภเูขาไซออน – โบสถ์ไก่ขนั – สสุานกษัตริย์เดวิด - อีน คาเร็ม - อนสุรณ์สถานยาด วา
เช็ม 
วนัท่ี 5. เจริโก้ – ภเูขาเทมพ์เทชัน่ – เบธเลเฮม – โบสถ์แหง่การประสตูิ – เยรูซาเลม – กําแพงร้องไห้ - ถนนเวยี โดโลโรซา่ – สสุานศกัดิ์สทิธ์ิ 

วนัท่ี 6. เทล อาวีฟ – เมืองทา่โบราณจฟัฟา – สนามบิน 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ ประตู 10 

แถว W พบเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก 
23.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ (LY) เที่ยวบินที่ LY 082 

วันที่ 2 เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – เมืองอัคโค - นาซาเร็ธ 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเบนกเูรียล เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ประเทศอิสราเอล (Israel) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศ

ไทย 4 ชัว่โมง) เมืองเทล อาวีฟ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศยั

อยุป่ระมาณ 405,000 คน ตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองศนูย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชย์และการท่องเที่ยว นํา

ทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และดา่นศลุกากร นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัทางเหนือสูเ่มืองเซซาเรีย (Caesarea) ซึ่งเป็นเมือง

เก่ายคุสมยัสงครามครูเสด สร้างโดยกษัตริย์เฮโรดมหาราช เป็นเมืองชายฝ่ังริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามและมีความสําคญั

เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ นําทา่นชมเมืองท่าเก่าแก่โบราณสมยัโรมนั ชใสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม ชมเสาหินโบราณโรมนัและโรง

ละครโรมนักลางแจ้งมีการออกแบบตามมาตรฐานโรมนั ชมคลองส่งนํา้ (Aquaduct) ทีม่ีอายกุวา่ 2,000 ปี กษัตริย์เฮโรดมหาราช

ได้สัง่ให้สร้างท่อระบายนํา้ระหว่างมหาสมุทรและนํา้บาดาลในเมือง ช่วยให้ประชาชนมีนํา้กินนํา้ใช้ได้ จากนัน้นําท่านเดินทาง

ตอ่ไปยงัเมืองไฮฟา (Haifa) ที่ตัง้อยู่บนยอดเขาคาร์เมล (Mt.Carmel) ซึ่งเป็นเมืองศนูย์กลางของเขตไฮฟาที่อยู่ทางด้านเหนือ

และอยูต่ิดกบัริมทะเล เป็นแหลง่โรงงานอตุสาหกรรม เป็นเมืองอนัดบัที่สามของประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สดุทางตอนเหนือ

ของอิสราเอล มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 270,000 คน ซึง่ผสมผสานกนัระหวา่งพวกยิวและอาหรับ นอกจากนีย้งัเป็นที่ตัง้ของ

ศนูย์กลางของศาสนาบาไฮหรือ บาไฮเวิลด์เซ็นเตอร์ ท่ีถกูสร้างเป็นสวนที่สวยงามด้วยงบประมาณ 50 ล้านดอลลา่ร์และยงัได้ถกู

จดัให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 2008  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองอัคโค (Akko) หรือเมืองเอเคอร์ (Acre) ซึ่งเป็นที่ตัง้มัน่สดุท้ายของนกัรบครูเสด นําท่านชมเมืองเก่าที่

ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกเมื่อปี 2001 เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของบริเวณกาลิลีทางตอน
เหนือของอิสราเอล ตวัเมืองตัง้อยูบ่นแหละหรือแผน่ดินท่ียื่นออกไปในทะเลของอ่าวไฮฟา เมืองนีเ้ป็นเมืองสําคญัทางยทุธศาสตร์
ของการรบ เพราะมีที่ตัง้อยูริ่มทะเล มีการรบกนัหลายครัง้ จนมีการเปลี่ยนผู้ครอบครองนครมาหลายรอบ ทําให้เมืองนีม้ีร่องรอย
และวฒันธรรมที่ผสมผสานมากมาย จากนัน้นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตัง้อยู่ระหว่างภเูขาที่รวมตวั
กนัเป็นจุดใต้สดุของเทือกเขาเลบานอนแคว้นกาลิลี เป็นเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นบ้านเกิดของพระเยซูคริสต์และเป็นสถานที่ในการ
เดินทางแสวงบญุของชาวคริสต์ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั PLAZA NAZARETH HOTEL หรือเทียบเทา่  

วันที่ 3 
มหาวหิารแห่งการประกาศข่าว – หมู่บ้านคานา – แม่นํา้จอร์แดน – ทะเล
เดดซี - เยรูซาเลม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทา่นชมมหาวิหารแห่งการประกาศข่าว (Basilica of the Annunciation) ซึง่ถกูสร้างไว้ตรงบ้านพระนางมารีอา เป็นสถานที่

ซึง่นางมารีได้รับแจ้งจากทตูสวรรค์วา่พระนางจะให้กําเนิดพระเยซู หลงัจากนัน้นําท่านเดินต่อไปยงับ่อนํา้ที่มีอายนุานกว่า 2 ,000 
ปี เป็นสถานที่ที่พระนางมารีได้เคยมาตกันํา้จากแห่งนีเ้อาไปใช้ในชีวิตประจําวนั จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านคานา 

(Cana Village) เป็นหมูบ้่านท่ีซึง่พระเยซูทรงแสดงอศัจรรย์เป็นครัง้แรกในงานแต่งงาน ซึ่งมีพระแม่มารีมาร่วมงานด้วย โดยทรง
ทํานํา้ให้เป็นเหล้าองุ่น เนื่องจากเหล้าองุ่นไมพ่อท่ีจะเลีย้งแขกที่มาในงาน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ริมแม่นํา้จอร์แดน (Jordan River) ซึ่งเป็นสถานที่ทําพิธีบพัติศมาในนํา้ (Baptismal Site of Yardenit) ซึ่ง

สาวกจอห์นได้ทําพิธีล้างบาป และได้ตัง้ช่ือให้ กับพระเยซู ท่านสามารถรับบพัติศมาเพื่อเป็นการระลึกถึง หรือสําหรับผู้ที่เพิ่ง
ตดัสนิใจรับบพัติศมา (หากทา่นใดสนใจกรุณาติดต่อผู้นําทวัร์ เพื่อประสานงานกบัศิษยาภิบาลที่นําคณะ สําหรับการใช้เสือ้คลมุ 
และขอใบประกาศนียบตัร) จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึง่เป็นทะเลที่ถกูบนัทกึลงใน กินเนสส์บุ๊ค ว่า เป็น
จุดที่ตํ่าที่สดุในโลก มีความตํ่ากว่าระดบันํา้ทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สดุในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของนํา้ทะเล
ทัว่ไป ทําให้ไมม่ีสิง่มีชีวิตใดเลยอาศยัอยูไ่ด้ในท้องทะเลแหง่นี ้ให้ทา่นอิสระในการลงเลน่นํา้ทะเล หมกัโคลน และพิสจูน์ความจริง
ว่าสามารถลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นนํา้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคําแนะนําจาก
มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน) (กรุณาเตรียมชดุเลน่นํา้ ผ้าเช็ดตวัรองเท้าฟองนํา้ไปด้วย) ได้เวลาพอสมควร นําทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองเย

รูซาเลม(Jerusalem) จากนัน้นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั 
 
 
 
 
 



 

  4  ISRAEL LAND OF GOD  7 DAYS 4 NIGHTS BY LY                                        [GQ3TLV-LY001] 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั LEONARDO JERUSALEM หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4 
ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมานี – โบสถ์นานาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถ์
ไก่ขัน – สุสานกษัตริย์เดวดิ - อีน คาเร็ม - อนุสรณ์สถานยาด วาเชม็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเดินทางสู ่ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ทา่นจะได้ชมตวัเมืองเยรูซาเล็มทัง้หมด จากนัน้นําท่านเดินตามเส้นทางที่พระ

เยซูเสด็จสูก่รุงเยรูซาเลม็ในวนัปาล์มซนัเดย์ไปยงัโบสถ์ปีเตอร์ โนสเตอร์ (Peter Noster Church) เป็นสถานที่พระเยซูทรงสอน
ให้สาวกรู้จกัคําอธิษฐาน “ข้าแตพ่ระบิดาแหง่ข้าพระองค์ทัง้หลาย”  นําทา่นเดินทางไปยงัสวนเกทเสมานี (Gatsemane) ซึ่งเป็น
ภาษาฮิบรูว์ แปลวา่ ต้นมะกอก บริเวณสวนนีม้ีต้นมะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ต้น ที่เช่ือกนัว่าเป็นรากเดิมของต้นมะกอกในสมยัพระเยซู
เจ้า ซึง่มีอายปุระมาณ 2,000 ปี และเป็นสถานท่ีที่พระเยซูอธิษฐานกบัสาวก ก่อนท่ีจะถกูพวกทหารโรมนัจับตวัไป จากนัน้นําท่าน
เข้าชมในตวัโบสถ์นานาชาติ (Church of all Nations) ที่มีก้อนหินขนาดใหญ่ที่เช่ือวา่เป็นจุดที่พระเยซูทรงคกุเข่าอธิษฐาน ก่อน
ถกูทหารโรมนัจบัตวัไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัจากนัน้ นําทา่นเดินทางสูภ่เูขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยู่ทางด้านตะวนัตกของภเูขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซึ่งมีช่ืออีกอย่าง

หนึ่งว่า เมืองของเดวิด (City of David) จากนัน้นําท่านไปชม โบสถ์ไก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเป็นภาษาลาติน ใน
อดีตเป็นบ้านของปโุรหิตคายาฟาส ที่เป็นหวัหน้าสมณะในยคุของพระเยซูที่ถกูตดัสินฯ และเป็นสถานที่ที่ปีเตอร์ปฏิเสธพระเยซู
ก่อนไก่ขนั 3 ครัง้ (Before the cock crows thrice) จากนัน้นําท่านไปชมสุสานกษัตริย์เดวิด (King David’s Tomb) และ 
ห้องอาหารมือ้สุดท้าย (Room of Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารมือ้สดุท้ายกบัเหลา่สาวกก่อนที่จะถกูจบัตวัไป 

จากนัน้นําทา่นออกเดินทางสูเ่มืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ที่มีความหมายว่า นํา้ธรรมชาติสําหรับไร่องุ่น อยู่ทางด้านตะวนัตก
เฉียงใต้ของเยรูซาเลม็ และเป็นเมืองที่มีความสาํคญัรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองที่จอห์นแห่งแบพติสเกิดและนอกจากนัน้ก็
ยงัมีโบสถ์วิหารที่มีความสาํคญัหลายแหง่สาํหรับผู้ที่เป็นชาว คริสเตียน ให้ทา่นได้ชมอนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม (Yad Vashem) 
ที่ถกูสร้างขึน้เพื่อระลกึถึงชาวยิวที่เสยีชีวิตในระหวา่งสงครามโลก รูปภาพต่างๆ ที่ถ่ายจากค่ายกกักนัต่างๆ ในยโุรป แสดงให้เห็น
ถึงความโหดร้ายของทหารนาซี ในความพยายามทําลายล้างเผา่พนัธุ์ของชนชาติยิว ซึง่เป็นชนชาติของพระเจ้า ทําให้ตระหนกัถึง
พระสญัญาของพระเจ้าตอ่อบัราฮมัที่ไมเ่คยเปลีย่นแปลง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั LEONARDO JERUSALEM หรือเทียบเทา่  

วันที่ 5 
เจริโก้ – ภูเขาเทมพ์เทช่ัน – เบธเลเฮม – โบสถ์แห่งการประสูติ – เยรู
ซาเลม – กาํแพงร้องไห้ - ถนนเวีย โดโลโรซ่า - สุสานศักดิ์สิทธ์ิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเจริโก้ (Jericho) ที่ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัออกในเขตเวสท์แบงค์ และอยู่ทางเหนือของทะเลสาบ

เดดซี มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 คน ซึง่สว่นมากจะเป็นชาวอาหรับปาเลสไตน์ เจริโกได้ช่ือวา่เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุใน
โลก ในอดีตได้มีหลกัฐานท่ีถกูพบวา่มีคนมาตัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่บริเวณนีม้าแล้วประมาณกวา่ 9,000 ปีก่อนคริสตกาล จากนัน้นําท่าน 
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นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้สูภ่เูขาเทมพ์เทชั่น (Mt. of Temptation) ซึง่มีความสงูประมาณ 350 เมตรจากระดบันํา้ทะเล ณ สถานท่ีแหง่
นีจ้ะมีถํา้ซึ่งเป็นที่ที่พระเยซู ได้เคยมานัง่วิปัสสนาและอดอาหารเป็นเวลา 40 วนั และ 40 คืน ในระหว่างนัน้ก็มีพวกซาตานมา
รบกวนพระองค์ นําท่านชมโบสถ์เทมพ์เทชั่น (Temptation Monastery)  ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงจากเขา จากนัน้นํา
ทา่นเดินทางไปยงัเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ และถกูครอบครองโดยพวกปาเลสไตน์ ตัง้อยู่ห่างจาก
เยรูซาเลม็ทางตอนใต้ ประมาณ 10 กม. มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเป็นบ้านเกิดของกษัตริย์เดวิด (King David) ซึง่เป็น
ผู้สร้างเมืองเยรูซาเลม็ และ เบธเลเฮม เช่ือกนัโดยผู้นบัถือคริสต์ศาสนาว่าเป็นที่ประสตูิของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ และยงัเป็นที่อยู่
ของชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สดุในโลก นําท่านเดินทางสู่โบสถ์แห่งการประสูติ (The Church of Nativity) โบสถ์ที่สร้างบน
สถานที่ประสูติของพระเยซู ถูกสร้างโดย พระนางเฮเลน่า (Helena) ซึ่งเป็นพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่ง
จกัรวรรดิไบแซนไทน์ เป็นสถานท่ีที่ถกูเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถกูทําลายจากผู้ครอบครองของหลายชาติได้อย่างน่าอศัจรรย์ 
ซึง่ประตทูางเข้าโบสถ์นีจ้ะเลก็กวา่ปกติ และผิดสดัสว่นจากขนาดของตวัอาคาร เพราะวา่ภายหลงัดินแดนแหง่นีถ้กูครอบครองโดย
พวกครูเสดก็ได้มีการตอ่เติม และทําประตใูห้มีขนาดเลก็ลงสาํหรับคนต้องก้มเดินเข้าไปได้เพียงคนเดียว เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้
พวกโจรอาหรับขี่ม้าเข้ามาปล้น ภายในโบสถ์มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพืน้ท่ีทางเดินที่ประดบัลวดลายของโม
เสค และภาพสีนํา้มนัตามผนงัตลอดจนเพดาน จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัทุ่งหญ้าคนเลีย้งแกะ (Shepherd’s Field) ที่ทูต
สวรรค์มาบอกขา่วการประสตูิของพระเยซูทา่มกลางคนเลีย้งแกะที่ยากจนกลุม่หนึง่ ซึง่เป็นพวกแรกที่ได้รับขา่วการประสตูินี ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองที่อยูร่่วมกนัอย่างลงตวัทัง้ชาวยิว,ชาวมสุลิม และ คริสเตียน 

ตัง้อยู่บนที่ราบของภูเขายูดาห์ (Judaean Mountains) ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกบัทะเลเดดซี เยรูซาเลมเป็นเมืองที่พระ
ยาห์เวห์ (Yahweh) ทรงเลอืกสรรไว้ให้เป็นป้อมแหง่ความเช่ือถึงพระเป็นเจ้าแตเ่พียงองค์เดียว เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุแหง่หนึ่งของ
โลกและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของอิสราเอล นําท่านเดินทางสู่เมืองเก่าเยรูซาเลม (Old City) ให้ท่านได้ชมกําแพงร้องไห้ (Wailing 

Wall) ซึง่เป็นกําแพงด้านตะวนัตกของพระวิหารหลงัที่สองที่เหลอือยูห่ลงัจากถกูพวกโรมนัทําลาย ปัจจบุนัชาวยิวทัว่โลกถือวา่เป็น
สถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิท่ีสดุ และโดยเฉพาะวนัสําคญัทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐานร้องไห้คร่ําครวญ
กบัพระเจ้าอย่างเนืองแน่น และจากลานหน้ากําแพงศกัดิ์สิทธ์ินี ้จะมีทางเดินเลาะเลียบทางขวาที่ไต่ระดบัสงูขึน้ไปสู่ภูเขาวิหาร

(Temple Mount ) อนัเป็นท่ีตัง้ของมหาวิหาร ท่ีได้ถกูทําลายไปถึง 2 ครัง้ จะเหลืออยู่ก็แค่บางสว่นของกําแพง ซึ่งในปัจจุบนัภเูขา
วิหาร เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ของศาสนาอิสลาม เพราะวา่ในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอมาร์ ที่เป็นผู้นําชาวมสุลิม ได้
นิมิตประหลาดวา่ภเูขาวิหารนีเ้ป็นสถานท่ีที่ศาสดาโมหะหมดัได้เสด็จสูส่วรรค์ โดยประทบัยืนบนก้อนหินก้อนหนึ่ง ซึ่งต่อมาเช่ือว่า
เป็นก้อนหินศกัดิ์สิทธ์ิ สว่นชาวคริสต์เช่ือว่า พระเยซูได้ถกูซาตานนํามาประทบับนก้อนหินนี ้เพ่ือให้ทอดพระเนตรนครเยรูซาเล็ม 
ในขณะที่จําศีลอดอาหาร และชาวยิวเช่ือว่า อบัราฮัมได้นําลกูชายมาฆ่า เพื่อบูชาพระเจ้าบนก้อนหินก้อนนี ้ต่อมาจึงได้สร้าง
สเุหร่าไม้ขึน้บนยอดเขาแหง่นี ้โดยคร่อมก้อนหินศกัดิ์สทิธ์ินีไ้ว้ ซึง่เรียกวา่ สุเหร่าแห่งโอมาร์ (Mosque of Omar) แตปั่จจุบนันีไ้ด้
ถกูสร้างเป็นสเุหร่าทรง 8 เหลี่ยมที่มีหลงัคาทรงกลม ทําด้วยทองบริสทุธ์ 24 กระรัต โดยได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ฮุสเซน
แหง่จอร์แดน และมีช่ือเรียกวา่ โดมแห่งหินผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนงัด้านในประดบัด้วยโมเสคลวดลายงดงาม
มาก (ไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้ ) จากนัน้นําท่านเดินเท้าไปตามถนนเวีย โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็นสถานที่ซึ่งทิง้

ร่องรอยสุดท้ายของพระเยซูจากการถกูตรึงไม้กางเขน ซึง่เป็นเส้นทางที่พระเยซูถกูไตส่วนท่ีศาลปรีโทเรีย จนถกูบงัคบัให้แบก
ไม้กางเขนไปสูโ่กลโกธา (Korakotha Mountain) และตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขน ตามเส้นทางทัง้หมด 14 แห่ง จากนัน้นําท่าน
ชม สุสานศักดิ์สิทธ์ิ (Church of The Holy Sepulcher) ซึง่ในปัจจบุนัเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์ เป็นอโุมงค์ที่สกดัไว้ในศิลาที่ใช้
เก็บพระศพของพระเยซูหลงัจากเชิญพระศพลงมาจากไม้กางเขน ให้ทา่นเดินทางเพื่อบรรลถุึงความทกุข์ทรมานของพระผู้ เป็นเจ้า 
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ถนนแหง่ประวตัิศาตร์นีม้ีการค้นพบทางโบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั LEONARDO JERUSALEM หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 เทล อาวีฟ – เมืองท่าโบราณจัฟฟา – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั 2 ของประเทศอิสราเอล มี
ประชากรอาศยัอยุ่ประมาณ 405,000 คน ตัง้อยู่ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองศนูย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การทอ่งเที่ยว เมืองเทลอาวีฟ ยงัมีอีกช่ือนงึวา่ เทล อาวีฟ-จฟัฟา เมืองนีก้่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพืน้ที่รอบนอกของเมือง

ท่าโบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอาวีฟได้ก้าวไปไกลกว่าเมืองจฟัฟาที่ในตอนนัน้เป็นของอาหรับอยู่ จนเทลอาวีฟ
และจฟัฟาถกูรวมเป็นเมอืงเดยีวกนัในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลงัจากการก่อตัง้รัฐอิสราเอล นครสขีาวแหง่เทลอาวีฟได้รับการขึน้เป็น
มรดกโลกในปี 2003 ถือเป็นการรวมกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหมท่ี่ใหญ่ที่สดุในโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นําท่านชมเมืองเก่าจัฟฟา () ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่าที่เก่าแก่ อายกุว่า 3,000 ปี ช่ือเดิมของเมืองนีค้ือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษา

ฮิบรูว์ แปลวา่ สวยงาม ในประวตัิศาสตร์เมืองนีถ้กูครอบครองมาหลายยคุหลายสมยัปัจจบุนัรัฐอิสราเอลได้อนรัุกษ์เมืองนีไ้ว้ แล้ว
อนุญาตให้ศิลปิน พกัอาศยั ทํางานสร้างสรรค์ และขายผลงานของตนเองแก่นกัท่องเที่ยวที่มาเยือน ให้ท่านได้ชม หอนาฬิกา 

(The Clock Tower) ที่ตัง้อยู่ศนูย์กลางของเมือง จฟัฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาท่ีถกูสร้างโดยพวกออตโตมานท่ีเข้ามา
ปกครองในบริเวณนี ้ถูกสร้างขึน้ โดยสลุต่านอบัดลุ ฮามิด ที่ 2 ในราวปี ค.ศ.1900-1903 สว่นที่เหลืออีก 6 แห่ง คือที่ ซาเฟ็ด, 
เอเคอร์, นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลสุ และเยรูซาเลม็ ซึง่ทัง้หมดได้เสยีหมด บนหอนาฬิกาเรือนนีย้งัใช้งานได้ดี และที่ด้านบนจะมีแผ่น
หินสลกัเป็นท่ีระลกึถึงการตอ่สู้ดิน้รนเพื่อให้เมืองนีใ้นปี ค.ศ.1948 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
 ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

20.05  น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ (LY) เที่ยวบินที่ LY 083 

** คณะออกเดินทางวนัท่ี 11-17 ก.พ. 63 และ วนัท่ี 19-25 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 23.00 น. และ เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 
15.00+1 เที่ยวบินที่  LY 081 ** 
** คณะออกเดินทางวนัท่ี 29 เม.ย. -05 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 22.45 น. และ เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.00+1 เที่ยวบินที่  
LY 081 ** 
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
12.05 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะนําเร่ิมต้น  ISRAEL LAND OF GOD  
อิสราเอล  7 วัน 4 คืน    

 โดยสายการบนิแอล อัล อสิราเอลแอร์ไลน์ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

30 ม.ค. - 05 ก.พ. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 38,900.- 11,900.- 
11 - 17 ก.พ. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 38,900.- 11,900.- 

19 - 25 มี.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 42,900.- 15,900.- 
29 เม.ย. –05 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 42,900.- 15,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
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4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 
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3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5.           คา่วีซา่อิสราเอลประมาณ 1,000 บาท ชําระตรงที่สถานทตู 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (30 USD) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 USD) 
 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเ ล่มเก่า ให้กบัทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งสาํหรับติดวีซา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
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3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ชําระคา่ทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่(อสิราเอล) 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากหลังวันเดนิทางกลับ หนงัสอืเดนิทาง

หา้มช ารดุหรอืขดีเขยีนใดๆ รวมท ัง้การประทบัตราอืน่ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งตราประทบั ตม. 

ประเทศตา่งๆ ท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง  

***(ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย  เพือ่

ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)***                                                                                                                                                                                                 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีพืน้หลังสขีาวเทา่น ัน้ หนา้ตรง ขนาด กวา้ง 5 

ซม. สงู 5.5 ซม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีร่ปูถา่ย

(สดัสว่นใบหนา้โดยละเอยีด ใบหนา้กวา้ง 3.5 ซม. สงู 5.5 

ซม. จากคางถงึหนา้ผาก) จ านวน 2 ใบ  เป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

หา้มสวมแวน่ตาหรอื เครือ่งประดบั ,ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติก๊เกอร์

รปูตามตวัอยา่ง  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ(ถา้เคยเปลีย่น) ทะเบยีน

สมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะ 

  

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน 

ปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะ

คะ ***** 

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ 

(เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคารเทา่นัน้

รูปตัวอย่าง 
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ไมส่ามารถใชเ้ป็น E-Statement จาก Application มอืถอืหรอื เวบ๊ไซต์

ธนาคาร  พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นยืน่เอกสารวซีา่กบัสถานทตู 

 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย  

(BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี และบคุคลทีเ่จา้ของ

บญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ 

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท า

งานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายุ

ส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลัง

ศกึษาอยู(่สถานทตูไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

6. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้

ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั 

พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามา

ดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละ

ยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบั

แปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละ

ยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบั
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แปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย 

พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุอยา่งใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค า

รอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอสิราเอล 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

1. ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………….……… 

2. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………………….…… 

3. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….…………... 

4. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..…………………………………………………….………….. 

5. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….………………………………………………..…………... 

6. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..…………………………………………………........  

7. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..……………………………………………………..…..…..… 

8. สญัชาตปัิจจบุัน .......................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………..………... 

9. ศาสนา.................................................................................................................. 

10. เพศ   ชาย         หญงิ 

11. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยา่              แยกกันอยู ่                                   

      หมา้ย                อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………..…. 

12. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส [ภาษาอังกฤษ] 

............................................................................................................................................... 

สญัชาตคิูส่มรส ................................อาชพีของคูส่มรส ............................................... 
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13. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

14. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………………………………………………………. 

15. ระดับชัน้การศกึษาสงูสดุทีเ่คยไดรั้บ............................................................................. 

16. หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..........................................................................................  

17. อเีมล................................................................................................................... 

18. อาชพีปัจจบุัน (ระบตุ าแหน่ง ) 

.............................................................................................................................................. 

ถา้เป็นเกษียณ ใหร้ะบอุาชพีกอ่นเกษียณ …………………….………………………………………………………… 

19. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ประเภทของธรุกจิ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา 

กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา 

 …………………………………………………………………………………………………………..……………….……………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….……………………..…. 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน .................................................................................................. 

20. ทา่นเดนิทางไปอสิราเอลครัง้นีก้ับครอบครัวหรอืไม ่โปรดระบ ุ(ชือ่-นามสกลุ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21. ชือ่และนามสกลุบคุคลทีส่ามารถอา้งองิไดใ้นประเทศไทย .............................................. 

ทีอ่ยูผู่อ้า้งองิ.........................................................................................................

ความสมัพันธ.์............................. 

22. ทา่นเคยเดนิทางไปอสิราเอลมากอ่นหรอืไม ่............................................................... 

(ถา้เคย) ไปมากีค่รัง้ ........................ไปมาเมือ่ไหร ่(วนั/เดอืน/ปี) ………………..…………………… 

จดุประสงคท์ีเ่คยไป .................................. เมอืงทีเ่คยไป ........................................ 
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23. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่อสิราเอลมากอ่นหรอืไม ่................................................. ......... 

(ถา้เคย) เมือ่ไหร ่(วนั/เดอืน/ปี) …………………………………………..………… 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


