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ISRAEL THE HOLY LAND  

อิสราเอล 

8 DAYS 5 NIGHTS 

 

 

เดนิทาง เมษายน 63  

ราคาแนะน าเพียง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. เทล อาวีฟ – เซซาเรยี – ไฮฟา – เมืองอคัโค - นาซาเรธ็ 

วนัที่ 3. มหาวิหารแห่งการประกาศ – หมู่บา้นคานา – หมู่บา้นทบักา – คาเปอรน์าอมู - ลอ่งเรอืในทะเลสาบกาลิลี 

วนัที่ 4. แม่น  า้จอรแ์ดน – เมืองเจรโิก ้- ภูเขาเทมพเ์ทชั่น - ทะเลเดดซี – เยรูซาเลม 
วนัที่ 5. ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – โบสถน์านาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถไ์ก่ขนั – สสุานกษัตรยิเ์ดวดิ - อีน คาเรม็ - อนสุรณส์ถานยาด วาเชม 

วนัที่ 6. เบธเลเฮม – โบสถแ์ห่งการประสติู – เยรูซาเลม – ก าแพงรอ้งไห ้- ถนนเวีย โดโลโรซ่า – สสุานศักด์ิสทิธ์ิ 

วนัที่ 7. เทล อาวีฟ – เมืองท่าโบราณจฟัฟา – สนามบิน 

วนัที่ 8. กรุงเทพฯ 

 

 



  2  ISRAEL THE HOLY LAND อิสราเอล 8 DAYS 5 NIGHTS BY LY                                              [GQ3TLV-LY002] 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินแอล อัล อิสราเอลแอรไ์ลน ์ประตู 

10 แถว W พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
23.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอรไ์ลน ์(LY) เที่ยวบินที่ LY 082 

วันที ่2 เทลอาวฟี – เซซาเรีย – ไฮฟา – เมอืงอัคโค - นาซาเร็ธ 
06.15 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติเบนกเูรยีล เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ประเทศอิสราเอล (Israel) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศ

ไทย 4 ชั่วโมง) เมืองเทล อาวีฟ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สดุเป็นอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศัย

อยุ่ประมาณ 405,000 คน ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ พาณิชยแ์ละการท่องเที่ยว น  า

ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และด่านศลุกากร น  าท่านเดินทางต่อไปยังทางเหนือสู่เมืองเซซาเรีย (Caesarea) ซึ่งเป็นเมือง

เก่ายคุสมยัสงครามครูเสด สรา้งโดยกษัตรยิเ์ฮโรดมหาราช เป็นเมืองชายฝ่ังริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที่สวยงามและมีความส  าคัญ

เป็นอันดับ 3 ของประเทศ น าท่านชมเมืองท่าเก่าแก่โบราณสมัยโรมัน สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม ชมเสาหินโบราณโรมันและโรง

ละครโรมนักลางแจง้มีการออกแบบตามมาตรฐานโรมนั ชมคลองส่งน ้า (Aquaduct) ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี กษัตริยเ์ฮโรดมหาราช

ไดส้ั่งใหส้รา้งท่อระบายน า้ระหว่างมหาสมุทรและน า้บาดาลในเมือง ช่วยใหป้ระชาชนมีน  ้ากินน า้ใชไ้ด ้จากนั้นน  าท่านเดินทาง

ต่อไปยงัเมืองไฮฟา (Haifa) ที่ตัง้อยู่บนยอดเขาคารเ์มล (Mt.Carmel) ซึ่งเป็นเมืองศูนยก์ลางของเขตไฮฟาที่อยู่ทางดา้นเหนือ

และอยู่ติดกบัรมิทะเล เป็นแหลง่โรงงานอตุสาหกรรม เป็นเมืองอันดับที่สามของประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สดุทางตอนเหนือ

ของอิสราเอล มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกันระหว่างพวกยิวและอาหรับ นอกจากนีย้ังเป็นที่ตั้งของ

ศนูยก์ลางของศาสนาบาไฮหรอื บาไฮเวิลดเ์ซ็นเตอร ์ที่ถูกสรา้งเป็นสวนที่สวยงามดว้ยงบประมาณ 50 ลา้นดอลล่ารแ์ละยังไดถู้ก

จดัใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 2008  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอัคโค (Akko) หรือเมืองเอเคอร ์(Acre) ซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นสดุทา้ยของนักรบครูเสด น  าท่านชมเมืองเก่าที่

ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 2001 เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของบริเวณกาลิลีทางตอน
เหนือของอิสราเอล ตวัเมืองตัง้อยู่บนแหละหรอืแผ่นดินที่ย่ืนออกไปในทะเลของอ่าวไฮฟา เมืองนีเ้ป็นเมืองส  าคัญทางยุทธศาสตร์
ของการรบ เพราะมีที่ตัง้อยู่รมิทะเล มีการรบกันหลายครัง้ จนมีการเปลี่ยนผูค้รอบครองนครมาหลายรอบ ท าใหเ้มืองนีม้ีร่องรอย
และวฒันธรรมที่ผสมผสานมากมาย จากนัน้น  าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาที่รวมตัว
กันเป็นจุดใตส้ดุของเทือกเขาเลบานอนแควน้กาลิลี เป็นเมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นบา้นเกิดของพระเยซูคริสตแ์ละเป็นสถานที่ในการ
เดินทางแสวงบญุของชาวครสิต ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั NAZARETH PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า  

วันที ่3 
มหาวหิารแห่งการประกาศ – หมู่บ้านคานา – หมู่บ้านทับกา – คาเปอรน์า
อูม - ล่องเรือในทะเลสาบกาลิล ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมมหาวิหารแห่งการประกาศ (Basilica of the Annunciation) ซึ่งถูกสรา้งไวต้รงบา้นพระนางมารีอา เป็นสถานที่ซึ่ง

นางมารไีดร้บัแจง้จากทตูสวรรคว์่าพระนางจะใหก้  าเนิดพระเยซู หลงัจากนั้นน  าท่านเดินต่อไปยังบ่อน า้ที่มีอายุนานกว่า 2 ,000 ปี 
เป็นสถานที่ที่พระนางมารไีดเ้คยมาตกัน า้จากแห่งนีเ้อาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั จากนั้นน  าท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านคานา (Cana 

Village) เป็นหมู่บา้นที่ซึ่งพระเยซูทรงแสดงอศัจรรยเ์ป็นครัง้แรกในงานแต่งงาน ซึ่งมีพระแม่มารีมาร่วมงานดว้ย โดยทรงท าน  า้ให้
เป็นเหลา้องุ่น เนื่องจากเหลา้องุ่นไม่พอที่จะเลีย้งแขกที่มาในงาน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านทับกา(Tabgha Village) ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่พระเยซูไดท้  าอศัจรรยโ์ดยการเลีย้งคน 5,000 คนดว้ยปลา 

2 ตวั และขนมปัง 5 กอ้น จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เมืองคาเปอรน์าอูม (Capernaum) ชมบา้นของปีเตอร ์ซึ่งเป็นสาวกคนแรก 
ปัจจบุนัถกูสรา้งเป็นโบสถบ์นบา้นหลงัเดิม  ที่ซึ่งพระเยซูท  าการอัศจรรยใ์นการรกัษาโรคใหแ้ก่แม่ยายปีเตอร ์และในบริเวณใกล้ๆ
กนัมีธรรมศาลาเก่าแก่ที่พระเยซูสั่งสอนและรกัษาโรคแก่ประชาชน หลงัจากนั้นน  าท่านเดินทางไปยังริมชายทะเลสาบฯ ที่ซึ่งพระ
เยซูปรากฏแก่สาวกหลงัฟ้ืนจากความตาย และท าการอัศจรรยช์่วยสาวกจับปลาได ้153 ตัว และทรงเรียกปีเตอรใ์หเ้ลีย้งลกูแกะ
ของพระองค ์ปัจจบุนัมีโบสถ ์St.Peter’s Primacy ถูกสรา้งครอบเนินดินที่เชื่อว่าเป็นที่ที่พระเยซูป้ิงปลาคอยสาวกอยู่ จากนั้นน  า
ท่านไปยงัทะเลสาบกาลิลี(Lake Galilee) น  าท่านล่องเรือในทะเลสาบกาลิลี (Cruise of Galilee) ที่อยู่ใกลก้ับที่ราบสงูโกลาน 
เป็นทะเลสาบน า้จืดที่มีความลกึประมาณ 44 เมตร พืน้ที่ประมาณ 168 ตร.กม. และอยู่ต  ่ากว่าระดับน า้ทะเลประมาณ 209 เมตร 
ใหท้่านไดช้มความสวยงามของธรรมชาติ และการแสดงต่างๆที่จะท าใหท้่านไดร้บัความสนกุสนานและเพลิดเพลนิ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที ่4 แม่น า้จอรแ์ดน – เมอืงเจริโก้ - ภูเขาเทมพเ์ทช่ัน - ทะเลเดดซี – เยรูซาเลม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ริมแม่น ้าจอรแ์ดน (Jordan River) ซึ่งเป็นสถานที่ท  าพิธีบัพติศมาในน า้ (Baptismal Site of Yardenit) ซึ่ง
สาวกจอหน์ไดท้  าพิธีลา้งบาป และได้ตั้งชื่อให ้กับพระเยซู ท่านสามารถรับบัพติศมาเพื่อเป็นการระลกึถึง หรือส  าหรับผูท้ี่ เพิ่ง
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ตดัสนิใจรบับพัติศมา (หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อผูน้  าทัวร ์เพื่อประสานงานกับศิษยาภิบาลที่น  าคณะ ส  าหรบัการใชเ้สือ้คลมุ 
และขอใบประกาศนียบตัร)   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเจริโก้ (Jericho) ที่ตั้งอยู่ทางดา้นตะวันออกในเขตเวสทแ์บงค ์และอยู่ทางเหนือของทะเลสาบ

เดดซี มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คน ซึ่งสว่นมากจะเป็นชาวอาหรบัปาเลสไตน ์เจรโิกไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุใน
โลก ในอดีตไดม้ีหลกัฐานที่ถกูพบว่ามีคนมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ที่บรเิวณนีม้าแลว้ประมาณกว่า 9,000 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นน  าท่าน 
นั่งกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูภู่เขาเทมพเ์ทช่ัน (Mt. of Temptation) ซึ่งมีความสงูประมาณ 350 เมตรจากระดับน า้ทะเล ณ สถานที่แห่ง
นีจ้ะมีถ  า้ซึ่งเป็นที่ที่พระเยซู ไดเ้คยมานั่งวิปัสสนาและอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน และ 40 คืน ในระหว่างนั้นก็มีพวกซาตานมา
รบกวนพระองค ์น  าท่านชมโบสถเ์ทมพเ์ทช่ัน (Temptation Monastery)  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางลงจากเขา จากนั้นน  า
ท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นทะเลที่ถูกบันทึกลงใน กินเนสสบ์ุ๊ค ว่า เป็นจุดที่ต  ่าที่สดุในโลก มีความต ่ากว่า
ระดบัน  า้ทะเลถงึ 400 เมตร และ มีความเค็มที่สดุในโลกมากกว่า 20 เปอรเ์ซนตข์องน า้ทะเลทั่วไป ท  าใหไ้ม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัย
อยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี ้ใหท้่านอิสระในการลงเลน่น  า้ทะเล หมกัโคลน และพิสจูนค์วามจริงว่าสามารถลอยตัวไดจ้ริงหรือไม่ (การ
ลงเลน่น  า้ในทะเลมีวิธีขัน้ตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน)  (กรุณาเตรียมชุดเล่นน า้ 
ผา้เช็ดตวัรองเทา้ฟองน า้ไปดว้ย) ไดเ้วลาพอสมควร น  าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเยรูซาเลม(Jerusalem) จากนั้นน  าท่านเขา้สู่
ที่พกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CAESAR JERUSALEM HOTEL หรอืเทียบเท่า  

วันที ่5 
ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – โบสถน์านาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถ์
ไก่ขัน – สุสานกษัตริยเ์ดวดิ - อนี คาเร็ม - อนุสรณส์ถานยาด วาเชม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ท่านจะไดช้มตวัเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมด จากนั้นน  าท่านเดินตามเสน้ทางที่พระ

เยซูเสด็จสูก่รุงเยรูซาเลม็ในวนัปาลม์ซนัเดยไ์ปยงัโบสถปี์เตอร ์โนสเตอร ์(Peter Noster Church) เป็นสถานที่พระเยซูทรงสอน
ใหส้าวกรูจ้กัค  าอธิษฐาน “ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองคท์ั้งหลาย”  น าท่านเดินทางไปยังสวนเกทเสมนี (Gatsemane) ซึ่งเป็น
ภาษาฮิบรูว ์แปลว่า ตน้มะกอก บรเิวณสวนนีม้ีตน้มะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ตน้ ที่เชื่อกันว่าเป็นรากเดิมของตน้มะกอกในสมัยพระเยซู
เจา้ ซึ่งมีอายปุระมาณ 2,000 ปี และเป็นสถานที่ที่พระเยซูอธิษฐานกบัสาวก ก่อนที่จะถกูพวกทหารโรมันจับตัวไป จากนั้นน  าท่าน
เขา้ชมในตวัโบสถน์านาชาติ (Church of all Nations) ที่มีกอ้นหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อน
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ถกูทหารโรมนัจบัตวัไป 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัจากนัน้ น  าท่านเดินทางสูภู่เขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวันตกของภูเขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซึ่งมีชื่ออีกอย่าง

หนึ่งว่า เมืองของเดวิด (City of David) จากนั้นน  าท่านไปชม โบสถไ์ก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเป็นภาษาลาติน ใน
อดีตเป็นบา้นของปโุรหิตคายาฟาส ที่เป็นหัวหนา้สมณะในยุคของพระเยซูที่ถูกตัดสินฯ และเป็นสถานที่ที่ปีเตอรป์ฏิเสธพระเยซู
ก่อนไก่ขัน 3 ครัง้ (Before the cock crows thrice) จากนั้นน  าท่านไปชมสุสานกษัตริยเ์ดวิด (King David’s Tomb) และ 
ห้องอาหารมือ้สุดท้าย (Room of Last Supper) ที่พระเยซูทรงรว่มรบัประทานอาหารมือ้สดุทา้ยกบัเหล่าสาวกก่อนท่ีจะถูกจับตัวไป 

จากนัน้น  าท่านออกเดินทางสูเ่มืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ที่มีความหมายว่า น  า้ธรรมชาติส  าหรบัไร่องุ่น อยู่ทางดา้นตะวันตก
เฉียงใตข้องเยรูซาเลม็ และเป็นเมืองที่มีความส าคญัรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองที่จอหน์แห่งแบพติสเกิดและนอกจากนั้นก็
ยงัมีโบสถว์ิหารที่มีความส าคญัหลายแห่งส  าหรบัผูท้ี่เป็นชาว ครสิเตียน ใหท้่านไดช้มอนุสรณส์ถานยาด วาเชม (Yad Vashem) 
ที่ถกูสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชาวยิวที่เสยีชีวิตในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่างๆ ที่ถ่ายจากค่ายกักกันต่างๆ ในยุโรป แสดงใหเ้ห็น
ถงึความโหดรา้ยของทหารนาซี ในความพยายามท าลายลา้งเผ่าพนัธุข์องชนชาติยิว ซึ่งเป็นชนชาติของพระเจา้ ท  าใหต้ระหนักถึง
พระสญัญาของพระเจา้ต่ออบัราฮมัที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CAESAR JERUSALEM HOTEL หรอืเทียบเท่า  

วันที ่6 
เบธเลเฮม – โบสถแ์ห่งการประสูต ิ– เยรูซาเลม – ก าแพงร้องไห้ - ถนนเวยี 
โดโลโรซ่า - สุสานศักดิส์ิทธิ ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น  าท่านเดินทางไปยงัเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ และถกูครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ์ตั้งอยู่

ห่างจากเยรูซาเล็มทางตอนใต ้ประมาณ 10 กม. มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเป็นบ้านเกิดของกษัตริยเ์ดวิด (King 

David) ซึ่งเป็นผูส้รา้งเมืองเยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เชื่อกันโดยผูน้ับถือคริสตศ์าสนาว่าเป็นที่ประสติูของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ 
และยังเป็นที่อยู่ของชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สดุในโลก  น าท่านเดินทางสู่โบสถแ์ห่งการประสูติ (The Church of Nativity) 
โบสถท์ี่สรา้งบนสถานที่ประสติูของพระเยซู ถกูสรา้งโดย พระนางเฮเลน่า (Helena) ซึ่งเป็นพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตน
ตินแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน ์เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรกัษาใหร้อดพน้จากการถูกท าลายจากผูค้รอบครองของหลายชาติไดอ้ย่างน่า
อัศจรรย์ ซึ่งประตูทางเขา้โบสถ์นีจ้ะเล็กกว่าปกติ และผิดสดัส่วนจากขนาดของตัวอาคาร เพราะว่าภายหลังดินแดนแห่งนีถู้ก
ครอบครองโดยพวกครูเสดก็ไดม้ีการต่อเติม และท าประตูใหม้ีขนาดเล็กลงส  าหรบัคนตอ้งกม้เดินเขา้ไปไดเ้พียงคนเดียว เพื่อเป็น
การป้องกนัมิใหพ้วกโจรอาหรบัขี่มา้เขา้มาปลน้ ภายในโบสถม์ีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงพืน้ที่ทางเดินที่ประดับ
ลวดลายของโมเสค และภาพสนี  า้มนัตามผนงัตลอดจนเพดาน จากนั้นน  าท่านเดินทางไปยังทุ่งหญ้าคนเลีย้งแกะ (Shepherd’s 

Field) ที่ทตูสวรรคม์าบอกข่าวการประสติูของพระเยซูท่ามกลางคนเลีย้งแกะที่ยากจนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นพวกแรกที่ไดร้บัข่าวการ
ประสติูนี ้

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวทั้งชาวยิว,ชาวมุสลิม และ คริสเตียน 

ตัง้อยู่บนที่ราบของภูเขายูดาห ์(Judaean Mountains) ระหว่างทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนกับทะเลเดดซี เยรูซาเลมเป็นเมืองที่พระ
ยาหเ์วห ์(Yahweh) ทรงเลอืกสรรไวใ้หเ้ป็นป้อมแห่งความเชื่อถงึพระเป็นเจา้แต่เพียงองคเ์ดียว เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของ
โลกและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของอิสราเอล น  าท่านเดินทางสู่เมืองเก่าเยรูซาเลม (Old City) ใหท้่านไดช้มก าแพงร้องไห้ (Wailing 
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Wall) ซึ่งเป็นก าแพงดา้นตะวนัตกของพระวิหารหลงัที่สองที่เหลอือยู่หลงัจากถกูพวกโรมนัท  าลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็น
สถานที่ศกัด์ิสทิธ์ิที่สดุ และโดยเฉพาะวันส  าคัญทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต ์อธิษฐานรอ้งไหค้ร  ่าครวญ
กบัพระเจา้อย่างเนืองแน่น และจากลานหนา้ก าแพงศักด์ิสิทธ์ินี ้จะมีทางเดินเลาะเลียบทางขวาที่ไต่ระดับสงูขึน้ไปสู่ภูเขาวิหาร
(Temple Mount ) อนัเป็นที่ตัง้ของมหาวิหาร ที่ไดถ้กูท  าลายไปถงึ 2 ครัง้ จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของก าแพง ซึ่งในปัจจุบันภูเขา
วิหาร เป็นที่ตัง้ของศาสนสถานที่ศกัด์ิสทิธข์องศาสนาอิสลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอมาร ์ที่เป็นผูน้  าชาวมุสลิม ได้
นิมิตประหลาดว่าภูเขาวิหารนีเ้ป็นสถานที่ที่ศาสดาโมหะหมดัไดเ้สด็จสูส่วรรค ์โดยประทับยืนบนกอ้นหินกอ้นหนึ่ง ซึ่งต่อมาเชื่อว่า
เป็นกอ้นหินศกัด์ิสทิธ์ิ สว่นชาวครสิตเ์ช่ือว่า พระเยซูไดถู้กซาตานน ามาประทับบนกอ้นหินนี ้เพื่อใหท้อดพระเนตรนครเยรูซาเล็ม 
ในขณะที่จ  าศีลอดอาหาร และชาวยิวเชื่อว่า อับราฮัมได้น  าลกูชายมาฆ่า เพื่อบูชาพระเจา้บนกอ้นหินก้อนนี ้ต่อมาจึงได้สรา้ง
สเุหรา่ไมข้ึน้บนยอดเขาแห่งนี ้โดยครอ่มกอ้นหินศกัด์ิสทิธ์ินีไ้ว ้ซึ่งเรยีกว่า สุเหร่าแห่งโอมาร ์(Mosque of Omar) แต่ปัจจุบันนีไ้ด้
ถกูสรา้งเป็นสเุหรา่ทรง 8 เหลี่ยมที่มีหลงัคาทรงกลม ท าดว้ยทองบริสทุธ์ 24 กระรตั โดยไดร้บัความช่วยเหลือจากกษัตริยฮ์ุสเซน
แห่งจอรแ์ดน และมีช่ือเรยีกว่า โดมแห่งหินผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนังดา้นในประดับดว้ยโมเสคลวดลายงดงาม
มาก (ไม่สามารถเขา้ไปชมภายในได ้) จากนั้นน  าท่านเดินเทา้ไปตามถนนเวีย โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็นสถานท่ีซ่ึงทิง้

ร่องรอยสุดท้ายของพระเยซูจากการถกูตรึงไม้กางเขน ซึ่งเป็นเสน้ทางที่พระเยซูถกูไต่สวนที่ศาลปรโีทเรีย จนถูกบังคับใหแ้บก
ไมก้างเขนไปสูโ่กลโกธา (Korakotha Mountain) และตรงึพระองคไ์วบ้นไมก้างเขน ตามเสน้ทางทั้งหมด 14 แห่ง จากนั้นน  าท่าน
ชม สุสานศักดิส์ิทธิ ์(Church of The Holy Sepulcher) ซึ่งในปัจจบุนัเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสต ์เป็นอุโมงคท์ี่สกัดไวใ้นศิลาที่ใช้
เก็บพระศพของพระเยซูหลงัจากเชิญพระศพลงมาจากไมก้างเขน ใหท้่านเดินทางเพื่อบรรลถุึงความทุกขท์รมานของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ถนนแห่งประวติัศาตรน์ีม้ีการคน้พบทางโบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CAESAR JERUSALEM HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่7 เทล อาวฟี – เมอืงท่าโบราณจัฟฟา – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สดุเป็นอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มี
ประชากรอาศยัอยุ่ประมาณ 405,000 คน ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ พาณิชยแ์ละ
การท่องเที่ยว เมืองเทลอาวีฟ ยงัมีอีกช่ือนงึว่า เทล อาวีฟ-จฟัฟา เมืองนีก่้อตั้งขึน้ในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพืน้ที่รอบนอกของเมือง
ท่าโบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอาวีฟไดก้า้วไปไกลกว่าเมืองจัฟฟาที่ในตอนนั้นเป็นของอาหรบัอยู่ จนเทลอาวีฟ
และจฟัฟาถกูรวมเป็นเมืองเดียวกนัในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลงัจากการก่อตัง้รฐัอิสราเอล นครสขีาวแห่งเทลอาวีฟไดร้บัการขึน้เป็น
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มรดกโลกในปี 2003 ถือเป็นการรวมกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองเก่าจฟัฟา (Old Jaffa) ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองท่าที่เก่าแก่ อายกุว่า 3,000 ปี ชื่อเดิมของเมืองนีคื้อ ยาโฟ (Yafo) ใน

ภาษาฮิบรูว ์แปลว่า สวยงาม ในประวติัศาสตรเ์มืองนีถ้กูครอบครองมาหลายยคุหลายสมยัปัจจบุนัรฐัอิสราเอลไดอ้นุรกัษ์เมืองนีไ้ว ้
แลว้อนญุาตใหศิ้ลปิน พกัอาศยั ท  างานสรา้งสรรค ์และขายผลงานของตนเองแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ใหท้่านไดช้มหอนาฬิกา 
(The Clock Tower) ที่ตั้งอยู่ศูนยก์ลางของเมือง จัฟฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาที่ถูกสรา้งโดยพวกออตโตมานที่เขา้มา
ปกครองในบริเวณนี ้ถูกสรา้งขึน้ โดยสลุต่านอับดุล ฮามิด ที่ 2 ในราวปี ค.ศ.1900-1903 ส่วนที่เหลืออีก 6 แห่ง คือที่ ซาเฟ็ด, 
เอเคอร,์ นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลสุ และเยรูซาเลม็ ซึ่งทัง้หมดไดเ้สยีหมด บนหอนาฬิกาเรอืนนีย้งัใชง้านไดดี้ และที่ดา้นบนจะมีแผ่น
หินสลกัเป็นที่ระลกึถงึการต่อสูดิ้น้รนเพื่อใหเ้มืองนีใ้นปี ค.ศ.1948 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.45  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอรไ์ลน ์(LY) เที่ยวบินที่ LY 081 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
14.00 น.  ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง 
  ISRAEL THE HOLY LAND อสิราเอล  8 วัน 5 คนื    

 โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอรไ์ลน ์(LY) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

09 – 16 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 40,900.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 
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5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
10. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศอิสราเอล 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (36 USD) 
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6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่(อสิราเอล) 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทูต 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 

หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากหลังวนัเดนิทางกลบั หนงัสอืเดนิทาง

หา้มช ารดุหรอืขดีเขยีนใดๆ รวมท ัง้การประทบัตราอืน่ๆ ทีไ่มเ่ก ีย่วขอ้งตราประทบั ตม. 

ประเทศตา่งๆ ท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง  

***(ส าหรับท่านทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย  เพือ่

ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของท่าน)***                                                                                                                                                                                                 

 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ หนา้ตรง ขนาด กวา้ง 5 

ซม. สูง 5.5 ซม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีร่ปูถา่ย

(สดัสว่นใบหนา้โดยละเอยีด ใบหนา้กวา้ง 3.5 ซม. สูง 5.5 

ซม. จากคางถงึหนา้ผาก) จ านวน 2 ใบ  เป็นรูปทีถ่่ายจากรา้น

ถ่ายรูปเท่านัน้ 

หา้มสวมแวน่ตาหรอื เคร ือ่งประดบั ,ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติก๊เกอร์

รปูตามตวัอยา่ง  

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

สมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะ 

  

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน 

ปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์ 

ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะ

คะ ***** 

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

 หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถ่ายส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดอืนลา่สดุ 

(เดอืนตอ่เน่ืองดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคารเท่านัน้

รูปตัวอย่าง 
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ไมส่ามารถใชเ้ป็น E-Statement จาก Application มอืถอืหรอื เวบ๊ไซต์

ธนาคาร  พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นยืน่เอกสารวซีา่กบัสถานทูต 

 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย  

(BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี และบุคคลทีเ่จา้ของ

บัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ 

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท า

งานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยุด ตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายุ

ส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืน)พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลงั

ศกึษาอยู่(สถานทตูไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

6. กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสูตบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมาย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้

ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั 

พรอ้มฉบับแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามา

ดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละ

ยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับ

แปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละ

ยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับ
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แปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย 

พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบับแปลภาษาองักฤษ 

 

7. ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารทุกอย่างใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค า

รอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าประเทศอสิราเอล 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

6. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..…………………………………………………........  

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

8. สญัชาตปัิจจุบนั .......................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั…………………..………... 

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

10. เพศ   ชาย         หญงิ 

11. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)          

         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              หยา่              แยกกนัอยู ่                                   

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

12. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส [ภาษาอังกฤษ] 

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

สญัชาตคิูส่มรส ................................อาชพีของคูส่มรส ............................................... 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

14. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

16. หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..........................................................................................  
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17. อเีมล................................................................................................................... 

18. อาชพีปัจจุบัน (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 ่(วัน/เดอืน/ปี) ………………..…………………… 

จุดประสงคท์ีเ่คยไป .................................. เมอืงทีเ่คยไป ........................................ 

23. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่อสิราเอลมากอ่นหรอืไม ่................................................. ......... 

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 
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