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ISRAEL LAND OF GOD 

อิสราเอล 

7 DAYS 4 NIGHTS 

 

 

เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 63  

ราคาแนะนำเพียง 59,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วันท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วันท่ี 2. เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – เมืองอัคโค - นาซาเร็ธ 

วันท่ี 3. มหาวิหารแห่งการประกาศข่าว – หมู่บ้านคานา – แม่น้ำจอร์แดน – ทะเลเดดซี - เยรซูาเลม 

วันท่ี 4. ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – โบสถ์นานาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถ์ไก่ขัน – สุสานกษตัริย์เดวิด - อีน คาเรม็ - อนุสรณ์สถานยาด 
วาเชม 
วันท่ี 5. เจริโก้ – ภูเขาเทมพ์เทชั่น – เบธเลเฮม – โบสถ์แห่งการประสูติ – เยรูซาเลม – กำแพงร้องไห้ - ถนนเวยี โดโลโรซ่า – สุสานศักดิ์สิทธิ ์

วันท่ี 6. เทล อาวีฟ – เมืองท่าโบราณจัฟฟา – สนามบิน 

วันท่ี 7. กรุงเทพฯ 

วันท่ี 8. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ ประตู 

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

วันที่ 2 เทล อาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – เมืองอัคโค - นาซาเร็ธ 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเบนกูเรียล เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ประเทศอิสราเอล (Israel) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

ไทย 4 ชั่วโมง) เมืองเทล อาวีฟ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศัย

อยู่ประมาณ 405,000 คน ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชย์และการท่องเที่ยว นำ

ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร นำท่านเดินทางต่อไปยังทางเหนือสู่เมืองเซซาเรีย (Caesarea) ซึ่งเป็นเมือง

เก่ายุคสมัยสงครามครูเสด สร้างโดยกษัตริย์เฮโรดมหาราช เป็นเมืองชายฝั่งริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามและมีความสำคัญ

เป็นอันดับ 3 ของประเทศ นำท่านชมเมืองท่าเก่าแก่โบราณสมัยโรมัน สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม ชมเสาหินโบราณโรมันและโรง

ละครโรมันกลางแจ้งมีการออกแบบตามมาตรฐานโรมัน ชมคลองส่งน้ำ (Aquaduct) ทีม่ีอายุกว่า 2,000 ปี กษัตริย์เฮโรดมหาราช

ได้ส่ังให้สร้างท่อระบายน้ำระหว่างมหาสมุทรและน้ำบาดาลในเมือง ช่วยให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ได้ จากนั้นนำท่านเดินทาง

ต่อไปยังเมืองไฮฟา (Haifa) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาคาร์เมล (Mt.Carmel) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของเขตไฮฟาที่อยู่ทางด้านเหนือ

และอยู่ติดกับริมทะเล เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเมืองอันดับที่สามของประเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือ

ของอิสราเอล มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกันระหว่างพวกยิวและอาหรับ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ

ศูนย์กลางของศาสนาบาไฮหรือ บาไฮเวิลด์เซ็นเตอร์ ที่ถูกสร้างเป็นสวนท่ีสวยงามด้วยงบประมาณ 50 ล้านดอลล่าร์และยังได้ถูก

จัดให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2008  

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอัคโค (Akko) หรือเมืองเอเคอร์ (Acre) ซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นสุดท้ายของนักรบครูเสด นำท่านชมเมืองเก่าที่

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2001 เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของบริเวณกาลิลีทางตอน
เหนือของอิสราเอล ตัวเมืองตั้งอยู่บนแหละหรือแผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเลของอ่าวไฮฟา เมืองนี้เป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์
ของการรบ เพราะมีที่ตั้งอยู่ริมทะเล มีการรบกันหลายครั้ง จนมีการเปล่ียนผู้ครอบครองนครมาหลายรอบ ทำให้เมืองนี้มีร่องรอย
และวัฒนธรรมที่ผสมผสานมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาที่รวมตัว
กันเป็นจุดใต้สุดของเทือกเขาเลบานอนแคว้นกาลิลี เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของพระเยซูคริสต์และเป็นสถานที่ในการ
เดินทางแสวงบุญของชาวคริสต์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 
มหาวิหารแห่งการประกาศ – หมู่บ้านคานา – แม่น้ำจอร์แดน – ทะเลเดดซี 
- เยรูซาเลม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านชมมหาวิหารแห่งการประกาศ (Basilica of the Annunciation) ซึ่งถูกสร้างไว้ตรงบ้านพระนางมารีอา เป็นสถานที่ซึ่ง

นางมารีได้รับแจ้งจากทูตสวรรค์ว่าพระนางจะให้กำเนิดพระเยซู หลังจากนั้นนำท่านเดินต่อไปยังบ่อน้ำที่มีอายุนานกว่า 2 ,000 ปี 
เป็นสถานท่ีที่พระนางมารีได้เคยมาตักน้ำจากแห่งนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านคานา (Cana 

Village) เป็นหมู่บ้านท่ีซึ่งพระเยซูทรงแสดงอัศจรรย์เป็นครั้งแรกในงานแต่งงาน ซึ่งมีพระแม่มารีมาร่วมงานด้วย โดยทรงทำน้ำให้
เป็นเหล้าองุ่น เนื่องจากเหล้าองุ่นไม่พอที่จะเล้ียงแขกที่มาในงาน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ริมแม่น้ำจอร์แดน (Jordan River) ซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีบัพติศมาในน้ำ (Baptismal Site of Yardenit) ซึ่ง

สาวกจอห์นได้ทำพิธีล้างบาป และได้ตั้งชื่อให้ กับพระเยซู ท่านสามารถรับบัพติศมาเพื่อเป็นการระลึกถึง หรือสำหรับผู้ที่เพิ่ง
ตัดสินใจรับบัพติศมา (หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อผู้นำทัวร์ เพื่อประสานงานกับศิษยาภิบาลที่นำคณะ สำหรับการใช้เส้ือคลุม 
และขอใบประกาศนียบัตร) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นทะเลท่ีถูกบันทึกลงใน กินเนสส์บุ๊ค ว่า เป็น
จุดที่ต่ำที่สุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำทะเล
ทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ ให้ท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล หมักโคลน และพิสูจน์ความจริง
ว่าสามารถลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจาก
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) (กรุณาเตรียมชุดเล่นน้ำ ผ้าเช็ดตัวรองเท้าฟองน้ำไปด้วย) ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเย

รูซาเลม(Jerusalem) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก 
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4 
ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – โบสถ์นานาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถ์
ไก่ขัน – สุสานกษัตริย์เดวิด - อีน คาเร็ม - อนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ท่านจะได้ชมตัวเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมด จากนั้นนำท่านเดินตามเส้นทางที่พระ

เยซูเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย์ไปยังโบสถ์ปีเตอร์ โนสเตอร์ (Peter Noster Church) เป็นสถานที่พระเยซูทรงสอน
ให้สาวกรู้จักคำอธิษฐาน “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย”  นำท่านเดินทางไปยังสวนเกทเสมนี (Gatsemane) ซึ่งเป็น
ภาษาฮิบรูว์ แปลว่า ต้นมะกอก บริเวณสวนนี้มีต้นมะกอกเก่าแก่อยู่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่าเป็นรากเดิมของต้นมะกอกในสมัยพระเยซู
เจ้า ซึ่งมีอายุประมาณ 2,000 ปี และเป็นสถานท่ีที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวก ก่อนท่ีจะถูกพวกทหารโรมันจับตัวไป จากนั้นนำท่าน
เข้าชมในตัวโบสถ์นานาชาติ (Church of all Nations) ที่มีก้อนหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อน
ถูกทหารโรมันจับตัวไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของภูเขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซึ่งมีชื่ออีกอย่าง

หนึ่งว่า เมืองของเดวิด (City of David) จากนั้นนำท่านไปชม โบสถ์ไก่ขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเป็นภาษาลาติน ใน
อดีตเป็นบ้านของปุโรหิตคายาฟาส ที่เป็นหัวหน้าสมณะในยุคของพระเยซูที่ถูกตัดสินฯ และเป็นสถานที่ที่ปีเตอร์ปฏิเสธพระเยซู
ก่อนไก่ขัน 3 ครั้ง (Before the cock crows thrice) จากนั้นนำท่านไปชมสุสานกษัตริย์เดวิด (King David’s Tomb) และ 
ห้องอาหารมื้อสุดทา้ย (Room of Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกก่อนที่จะถูกจับตัวไป 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองอีน คาเร็ม (Ein Karem) ที่มีความหมายว่า น้ำธรรมชาติสำหรับไร่องุ่น อยู่ทางด้านตะวันตก
เฉียงใต้ของเยรูซาเล็ม และเป็นเมืองที่มีความสำคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ เมืองที่จอห์นแห่งแบพติสเกิดและนอกจากนั้นก็
ยังมีโบสถ์วิหารที่มีความสำคัญหลายแห่งสำหรับผู้ที่เป็นชาว คริสเตียน ให้ท่านได้ชมอนุสรณ์สถานยาด วาเช็ม (Yad Vashem) 
ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชาวยิวที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลก รูปภาพต่างๆ ท่ีถ่ายจากค่ายกักกันต่างๆ ในยุโรป แสดงให้เห็น
ถึงความโหดร้ายของทหารนาซี ในความพยายามทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของชนชาติยิว ซึ่งเป็นชนชาติของพระเจ้า ทำให้ตระหนักถึง
พระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมที่ไม่เคยเปล่ียนแปลง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่ 5 
เจริโก้ – ภูเขาเทมพ์เทชั่น – เบธเลเฮม – โบสถ์แห่งการประสูติ  – เยรู
ซาเลม – กำแพงร้องไห ้- ถนนเวีย โดโลโรซ่า - สุสานศักดิ์สิทธ์ิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเจริโก้ (Jericho) ที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกในเขตเวสท์แบงค์ และอยู่ทางเหนือของทะเลสาบ

เดดซี มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน ซึ่งส่วนมากจะเป็นชาวอาหรับปาเลสไตน์ เจริโกได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน
โลก ในอดีตได้มีหลักฐานที่ถูกพบว่ามีคนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้มาแล้วประมาณกว่า 9,000 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นนำท่าน 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภูเขาเทมพ์เทชั่น (Mt. of Temptation) ซึ่งมีความสูงประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ สถานท่ีแห่ง
นี้จะมีถ้ำซึ่งเป็นที่ที่พระเยซู ได้เคยมานั่งวิปัสสนาและอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน และ 40 คืน ในระหว่างนั้นก็มีพวกซาตานมา
รบกวนพระองค์ นำท่านชมโบสถ์เทมพ์เทชั่น (Temptation Monastery)  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากเขา จากนั้นนำ
ท่านเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ และถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน์ ตั้งอยู่ห่างจาก
เยรูซาเล็มทางตอนใต้ ประมาณ 10 กม. มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเป็นบ้านเกิดของกษัตริย์เดวิด (King David) ซึ่งเป็น
ผู้สร้างเมืองเยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เชื่อกันโดยผู้นับถือคริสต์ศาสนาว่าเป็นที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ และยังเป็นที่อยู่
ของชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่โบสถ์แห่งการประสูติ (The Church of Nativity) โบสถ์ที่สร้างบน
สถานที่ประสูติของพระเยซู ถูกสร้างโดย พระนางเฮเลน่า (Helena) ซึ่งเป็นพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่ง
จักรวรรดิไบแซนไทน์ เป็นสถานท่ีที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทำลายจากผู้ครอบครองของหลายชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
ซึ่งประตูทางเข้าโบสถ์นี้จะเล็กกวา่ปกติ และผิดสัดส่วนจากขนาดของตวัอาคาร เพราะว่าภายหลังดินแดนแห่งนี้ถูกครอบครองโดย
พวกครูเสดก็ได้มีการต่อเติม และทำประตูให้มีขนาดเล็กลงสำหรับคนต้องก้มเดินเข้าไปได้เพียงคนเดียว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
พวกโจรอาหรับขี่ม้าเข้ามาปล้น ภายในโบสถ์มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางเดินที่ประดับลวดลายของโม
เสค และภาพสีน้ำมันตามผนังตลอดจนเพดาน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะ (Shepherd’s Field) ที่ทูต
สวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูท่ามกลางคนเล้ียงแกะที่ยากจนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นพวกแรกที่ได้รับข่าวการประสูตินี้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวทั้งชาวยิว,ชาวมุสลิม และ คริสเตียน 

ตั้งอยู่บนที่ราบของภูเขายูดาห์ (Judaean Mountains) ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลเดดซี เยรูซาเลมเป็นเมืองที่พระ
ยาห์เวห์ (Yahweh) ทรงเลือกสรรไว้ให้เป็นป้อมแห่งความเชื่อถึงพระเป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียว เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของ
โลกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอล นำท่านเดินทางสู่เมืองเก่าเยรูซาเลม (Old City) ให้ท่านได้ชมกำแพงร้องไห้ (Wailing 

Wall) ซึ่งเป็นกำแพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยู่หลังจากถูกพวกโรมันทำลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา จะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐานร้องไห้คร่ำครวญ
กับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น และจากลานหน้ากำแพงศักดิ์สิทธิ์นี้ จะมีทางเดินเลาะเลียบทางขวาที่ไต่ระดับสูงขึ้นไปสู่ภูเขาวิหาร

(Temple Mount ) อันเป็นที่ตั้งของมหาวิหาร ที่ได้ถูกทำลายไปถึง 2 ครั้ง จะเหลืออยู่ก็แค่บางส่วนของกำแพง ซึ่งในปัจจุบันภูเขา
วิหาร เป็นท่ีตั้งของศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของศาสนาอิสลาม เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 688 กาหลิบโอมาร์ ท่ีเป็นผู้นำชาวมุสลิม ได้
นิมิตประหลาดว่าภูเขาวิหารนี้เป็นสถานท่ีที่ศาสดาโมหะหมัดได้เสด็จสู่สวรรค์ โดยประทับยืนบนก้อนหินก้อนหนึ่ง ซึ่งต่อมาเชื่อว่า
เป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ ส่วนชาวคริสต์เชื่อว่า พระเยซูได้ถูกซาตานนำมาประทับบนก้อนหินนี้ เพื่อให้ทอดพระเนตรนครเยรูซาเล็ม 
ในขณะที่จำศีลอดอาหาร และชาวยิวเชื่อว่า อับราฮัมได้นำลูกชายมาฆ่า เพื่อบูชาพระเจ้าบนก้อนหินก้อนนี้ ต่อมาจึงได้สร้าง
สุเหร่าไม้ขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ โดยคร่อมก้อนหินศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ ซึ่งเรียกว่า สุเหร่าแห่งโอมาร์ (Mosque of Omar) แต่ปัจจุบันนี้ได้
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ถูกสร้างเป็นสุเหร่าทรง 8 เหล่ียมที่มีหลังคาทรงกลม ทำด้วยทองบริสุทธ์ 24 กระรัต โดยได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ฮุสเซน
แห่งจอร์แดน และมีชื่อเรียกว่า โดมแห่งหินผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนังด้านในประดับด้วยโมเสคลวดลายงดงาม
มาก (ไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้ ) จากนั้นนำท่านเดินเท้าไปตามถนนเวีย โดโลโรซ่า (Via Dolorosa) เป็นสถานที่ซึ่งทิ้ง

ร่องรอยสุดท้ายของพระเยซูจากการถูกตรึงไม้กางเขน ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระเยซูถกูไต่สวนท่ีศาลปรีโทเรีย จนถูกบังคับให้แบก
ไม้กางเขนไปสู่โกลโกธา (Korakotha Mountain) และตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขน ตามเส้นทางทั้งหมด 14 แห่ง จากนั้นนำท่าน
ชม สุสานศักดิ์สิทธิ์ (Church of The Holy Sepulcher) ซึ่งในปัจจุบันเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์ เป็นอุโมงค์ที่สกัดไว้ในศิลาที่ใช้
เก็บพระศพของพระเยซูหลังจากเชิญพระศพลงมาจากไม้กางเขน ให้ท่านเดินทางเพื่อบรรลุถึงความทุกข์ทรมานของพระผู้เป็นเจ้า 
ถนนแห่งประวัติศาตร์นี้มีการค้นพบทางโบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 นำท่านเดินทางสู่เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มี
ประชากรอาศัยอยุ่ประมาณ 405,000 คน ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชย์และ
การท่องเที่ยว เมืองเทลอาวีฟ ยังมีอีกชื่อนึงว่า เทล อาวีฟ-จัฟฟา เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพื้นท่ีรอบนอกของเมือง

ท่าโบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอาวีฟได้ก้าวไปไกลกว่าเมืองจัฟฟาที่ในตอนนั้นเป็นของอาหรับอยู่ จนเทลอาวีฟ
และจัฟฟาถูกรวมเป็นเมอืงเดยีวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลังจากการก่อตั้งรัฐอิสราเอล นครสีขาวแห่งเทลอาวีฟได้รับการขึ้นเป็น
มรดกโลกในปี 2003 ถือเป็นการรวมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย นำท่านชมเมืองเก่าจัฟฟา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าที่เก่าแก่ อายุกว่า 3,000 ปี ชื่อเดิมของเมืองนี้คือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว์ 

แปลว่า สวยงาม ในประวัติศาสตร์เมืองนี้ถูกครอบครองมาหลายยุคหลายสมัยปัจจุบันรัฐอิสราเอลได้อนุรักษ์เมืองนี้ไว้ แล้ว
อนุญาตให้ศิลปิน พักอาศัย ทำงานสร้างสรรค์ และขายผลงานของตนเองแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ให้ท่านได้ชมหอนาฬิกา 

(The Clock Tower) ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง จัฟฟา เป็น 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาที่ถูกสร้างโดยพวกออตโตมานที่เข้ามา
ปกครองในบริเวณนี้ ถูกสร้างขึ้น โดยสุลต่านอับดุล ฮามิด ที่ 2 ในราวปี ค.ศ.1900-1903 ส่วนที่เหลืออีก 6 แห่ง คือที่ ซาเฟ็ด, 
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เอเคอร,์ นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลุส และเยรูซาเล็ม ซึ่งทั้งหมดได้เสียหมด บนหอนาฬิกาเรือนนี้ยังใช้งานได้ดี และที่ด้านบนจะมีแผ่น
หินสลักเป็นที่ระลึกถึงการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้เมืองนี้ในปี ค.ศ.1948 

 
 
 
 
 
 
 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.05  น. ออกเดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ (LY) เทีย่วบินที่ 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 กรุงเทพฯ 
12.05 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ 

 

ราคาแนะนำเพียง  
ISRAEL LAND OF GOD  อิสราเอล  7 วัน 4 คืน    

 โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน ์

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ป ี
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

30 ม.ค. - 05 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 8,900.- 
11 - 17 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 8,900.- 

19 - 25 มี.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 32,900.- 8,900.- 
29 เม.ย. –05 พ.ค. 63 61,900.- 61,900.- 61,900.- 34,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที ่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
10. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอิสราเอล 
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (30 USD) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 USD) 
 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็ค่ามดัจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 

 

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 รูปถา่ยส ี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  เป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้น

ถา่ยรูปเทา่นัน้ 

หา้มสวมแวน่ตาหรอื เครือ่งประดบั ,ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติก๊เกอร์

รปูตามตวัอยา่ง  

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

สมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะ 

 

  

รูปตัวอย่าง 
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4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน 

ปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะ

คะ ***** 

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

• หากในส าเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ 

(เดอืนตอ่เน่ืองดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคารเทา่นัน้

ไมส่ามารถใชเ้ป็น E-Statement จาก Application มอืถอืหรอื เวบ๊ไซต์

ธนาคาร  พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นยืน่เอกสารวซีา่กับสถานทตู 

 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ่้าย  

(BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี และบคุคลทีเ่จา้ของ

บัญชอีอกคา่ใชจ่้ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ 

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณเีป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท า

งานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ 

- กรณเีจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายุ

ส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย 

- กรณเีป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลัง

ศกึษาอยู(่สถานทตูไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

6. กรณทีีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ่้ายพรอ้มแจง้
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ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักัด 

พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามา

ดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละ

ยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละ

ยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย 

พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณเีด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรับรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุอยา่งใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค า

รอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอสิราเอล 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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. ระดับชัน้การศกึษาสงูสดุทีเ่คยไดร้ับ............................................................................. 

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



 

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

 

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

18. อาชพีปัจจบุัน (ระบตุ าแหน่ง ) 

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

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

19. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ประเภทของธรุกจิ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา 

กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา 

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

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

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

20. ทา่นเดนิทางไปอสิราเอลครัง้น้ีกบัครอบครัวหรอืไม ่โปรดระบ ุ(ชือ่-นามสกลุ) 

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

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

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

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

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

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

จดุประสงคท์ีเ่คยไป .................................. เมอืงทีเ่คยไป ........................................ 

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

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

 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


