
 

 

รหสัทวัร  B2B2000042 
ทัวรอสิราเอล ISRAEL LAND OF GOD 7 วัน 4 คืน (LY) 
เทลอาวฟี | ไฮฟา | นาซาเร็ธ | แมน้ําจอรแดน | ทะเลเดดซี  
เยรูซาเลม | เจริโก | กําแพงรองไห | ถนนเวีย โดโลโรซา | เบธเลเฮม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ISRAEL LAND OF GOD  
อิสราเอล  7 DAYS 4 NIGHTS 

 เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 63  

ราคาแนะนําเพียง 59,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสาย

การบินแอล อัล อิสราเอลแอรไลน ประตู 10 แถว W พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความ
สะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสูเมืองเทล อาวฟี ประเทศอสิราเอล โดยสายการบินแอล อลั อสิราเอล
แอรไลน (LY) เที่ยวบินที่ LY 082 

วันที่ 2 เทล อาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – เมืองอคัโค - นาซาเร็ธ 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเบนกูเรียล เมืองเทลอาวฟี (Tel Aviv) ประเทศ

อิสราเอล (Israel) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) เมืองเทล อาวีฟ ซึง่
เปนเมืองหลวงและเปนเมืองใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากร
อาศัยอยูประมาณ 405,000 คน ต้ังอยูริมฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเมืองศูนยกลาง
การคา เศรษฐกิจ พาณิชยและการทองเที่ยว นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมือง และ
ดานศุลกากร นําทานเดินทางตอไปยังทางเหนือสูเมืองเซซาเรีย (Caesarea) ซึง่เปน
เมืองเกายคุสมัยสงครามครูเสด สรางโดยกษตัริยเฮโรดมหาราช เปนเมืองชายฝم�งริมทะเล
เมดิเตอรเรเนียนที่สวยงามและมคีวามสําคัญเปนอันดับ 3 ของประเทศ นําทานชมเมือง
ทาเกาแกโบราณสมัยโรมัน สนามแขงมาฮิปโปโดรม ชมเสาหินโบราณโรมันและโรงละคร
โรมันกลางแจงมกีารออกแบบตามมาตรฐานโรมัน ชมคลองสงน้ํา (Aquaduct) ทีม่ี
อายุกวา 2,000 ป กษัตริยเฮโรดมหาราชไดสัง่ใหสรางทอระบายน้ําระหวางมหาสมทุร
และน้ําบาดาลในเมอืง ชวยใหประชาชนมีน้ํากินน้ําใชได จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. เทลอาวีฟ – เซซาเรยี – ไฮฟา – เมืองอคัโค - นาซาเรธ็ 
วนัที� �. มหาวิหารแห่งการประกาศข่าว – หมู่บา้นคานา – แม่น ํ�าจอรแ์ดน – ทะเลเดดซี - เยรูซาเลม 
วนัที� �. ยอดเขาโอลฟี – สวนเกทเสมนี – โบสถน์านาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถไ์ก่ขนั – สสุานกษัตรยิเ์ดวิด - อีน คาเรม็ - อนสุรณส์ถานยาด 
วาเชม 
วนัที� �. เจรโิก ้– ภูเขาเทมพเ์ทชั�น – เบธเลเฮม – โบสถแ์ห่งการประสตูิ – เยรูซาเลม – กาํแพงรอ้งไห ้- ถนนเวีย โดโลโรซ่า – สสุานศักดิ�สทิธิ� 
วนัที� �. เทล อาวีฟ – เมืองท่าโบราณจฟัฟา – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

เมืองไฮฟา (Haifa) ที่ต้ังอยูบนยอดเขาคารเมล (Mt.Carmel) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลาง
ของเขตไฮฟาที่อยูทางดานเหนือและอยูติดกับริมทะเล เปนแหลงโรงงานอุตสาหกรรม 
เปนเมืองอันดับที่สามของประเทศ เปนเมืองขนาดใหญที่สุดทางตอนเหนือของอิสราเอล 
มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกันระหวางพวกยวิและ
อาหรับ นอกจากน้ียงัเปนทีต้ั่งของศูนยกลางของศาสนาบาไฮหรือ บาไฮเวิลดเซ็นเตอร ที่
ถูกสรางเปนสวนที่สวยงามดวยงบประมาณ 50 ลานดอลลารและยังไดถูกจดัใหเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 2008  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอคัโค (Akko) หรือเมืองเอเคอร (Acre) ซึง่เปนทีต้ั่งมั่นสดุทาย

ของนักรบครูเสด นําทานชมเมืองเกาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโกเมื่อป 2001 เปนเมืองทีต้ั่งอยูทางตะวันตกของบริเวณกาลิลีทางตอนเหนือของ
อิสราเอล ตัวเมืองต้ังอยูบนแหละหรือแผนดินที่ยื่นออกไปในทะเลของอาวไฮฟา เมอืงน้ี
เปนเมืองสําคัญทางยุทธศาสตรของการรบ เพราะมีทีต้ั่งอยูริมทะเล มกีารรบกันหลาย
คร้ัง จนมีการเปล่ียนผูครอบครองนครมาหลายรอบ ทาํใหเมืองน้ีมีรองรอยและ
วัฒนธรรมที่ผสมผสานมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองนาซาเรธ็ 
(Nazareth) ซึ่งต้ังอยูระหวางภูเขาที่รวมตวักนัเปนจุดใตสุดของเทือกเขาเลบานอน
แควนกาลิลี เปนเมืองที่ไดช่ือวาเปนบานเกิดของพระเยซูคริสตและเปนสถานที่ในการ
เดินทางแสวงบุญของชาวคริสต 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 3 มหาวหิารแหงการประกาศ – หมูบานคานา – แมน้ําจอรแดน – ทะเลเดดซี - เยรู
ซาเลม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมมหาวหิารแหงการประกาศ (Basilica of the Annunciation) ซึง่ถูก

สรางไวตรงบานพระนางมารีอา เปนสถานที่ซึง่นางมารีไดรับแจงจากทูตสวรรควาพระ
นางจะใหกําเนิดพระเยซู หลงัจากน้ันนําทานเดินตอไปยังบอน้ําทีม่ีอายุนานกวา 2,000 
ป เปนสถานที่ทีพ่ระนางมารีไดเคยมาตักน้ําจากแหงน้ีเอาไปใชในชีวติประจําวัน จากน้ัน
นําทานเดินทางไปยังหมูบานคานา (Cana Village) เปนหมูบานที่ซึ่งพระเยซูทรง
แสดงอัศจรรยเปนคร้ังแรกในงานแตงงาน ซึง่มีพระแมมารีมารวมงานดวย โดยทรงทาํน้ํา



 

 

ใหเปนเหลาองุน เน่ืองจากเหลาองุนไมพอที่จะเล้ียงแขกทีม่าในงาน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสูริมแมน้ําจอรแดน (Jordan River) ซึ่งเปนสถานที่ทาํพิธีบัพติศมาใน

น้ํา (Baptismal Site of Yardenit) ซึง่สาวกจอหนไดทําพิธีลางบาป และไดต้ังช่ือให 
กับพระเยซู ทานสามารถรับบัพติศมาเพื่อเปนการระลกึถงึ หรือสําหรับผูที่เพิง่ตัดสินใจ
รับบัพติศมา (หากทานใดสนใจกรุณาติดตอผูนําทัวร เพื่อประสานงานกบัศิษยาภบิาลที่
นําคณะ สําหรับการใชเส้ือคลมุ และขอใบประกาศนียบัตร) จากน้ันนําทานเดินทางสู 
ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซึง่เปนทะเลที่ถกูบันทึกลงใน กินเนสสบุค วา เปนจดุทีต่ํ่า
ที่สุดในโลก มีความต่ํากวาระดับน้ําทะเลถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มที่สุดในโลก
มากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลทัว่ไป ทาํใหไมมีสิ่งมีชีวติใดเลยอาศัยอยูไดในทอง
ทะเลแหงน้ี ใหทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเล หมกัโคลน และพิสูจนความจริงวา
สามารถลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนน้ําในทะเลมวีิธขีั้นตอนการลงเลน และขอควร
ระวงัตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมคัคุเทศกทองถิ่น) (กรุณาเตรียมชดุเลนน้ํา ผาเช็ดตัว
รองเทาฟองน้ําไปดวย) ไดเวลาพอสมควร นําทานออกเดินทางไปยงั เมืองเยรูซาเลม
(Jerusalem) จากน้ันนําทานเขาสูที่พกั 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 4 ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – โบสถนานาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถไกขัน – 
สุสานกษัตริยเดวิด - อนี คาเร็ม - อนุสรณสถานยาด วาเช็ม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ยอดเขาโอลฟี (Mt. of Olives) ทานจะไดชมตัวเมอืงเยรูซาเล็ม

ทั้งหมด จากน้ันนําทานเดินตามเสนทางทีพ่ระเยซูเสด็จสูกรุงเยรูซาเล็มในวันปาลมซันเดย
ไปยังโบสถปเตอร โนสเตอร (Peter Noster Church) เปนสถานที่พระเยซูทรงสอน
ใหสาวกรูจกัคําอธิษฐาน “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทัง้หลาย”  นําทานเดินทางไปยัง
สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ซึ่งเปนภาษาฮิบรูว แปลวา ตนมะกอก บริเวณสวนน้ีมี
ตนมะกอกเกาแกอยู 8 ตน ที่เช่ือกันวาเปนรากเดมิของตนมะกอกในสมัยพระเยซูเจา ซึง่
มีอายปุระมาณ 2,000 ป และเปนสถานที่ทีพ่ระเยซูอธิษฐานกับสาวก กอนที่จะถูกพวก



 

 

ทหารโรมนัจับตัวไป จากน้ันนําทานเขาชมในตัวโบสถนานาชาติ (Church of all 
Nations) ทีม่ีกอนหินขนาดใหญที่เช่ือวาเปนจุดที่พระเยซูทรงคุกเขาอธิษฐาน กอนถกู
ทหารโรมนัจับตัวไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย หลังจากน้ัน นําทานเดินทางสูภูเขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยูทางดานตะวันตกของ

ภูเขาโอลฟีในเยรูซาเล็ม ซึ่งมีช่ืออีกอยางหน่ึงวา เมืองของเดวดิ (City of David) 
จากน้ันนําทานไปชม โบสถไกขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเปนภาษาลาติน ใน
อดตีเปนบานของปุโรหติคายาฟาส ทีเ่ปนหวัหนาสมณะในยุคของพระเยซูทีถู่กตัดสินฯ 
และเปนสถานที่ทีป่เตอรปฏิเสธพระเยซูกอนไกขัน 3 คร้ัง (Before the cock crows 
thrice) จากน้ันนําทานไปชมสสุานกษัตริยเดวิด (King David’s Tomb) และ 
หองอาหารม้ือสดุทาย (Room of Last Supper) ที่พระเยซูทรงรวมรับประทาน
อาหารมือ้สุดทายกับเหลาสาวกกอนที่จะถูกจบัตัวไป จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง
อีน คาเร็ม (Ein Karem) ทีม่ีความหมายวา น้ําธรรมชาติสําหรับไรองุน อยูทางดาน
ตะวันตกเฉียงใตของเยรูซาเลม็ และเปนเมืองที่มคีวามสําคัญรองลงมาจากเบธเลเฮม็ คือ 
เมืองที่จอหนแหงแบพติสเกิดและนอกจากน้ันก็ยังมีโบสถวิหารทีม่ีความสําคัญหลายแหง
สําหรับผูที่เปนชาว คริสเตียน ใหทานไดชมอนุสรณสถานยาด วาเช็ม (Yad 
Vashem) ทีถ่กูสรางขึ้นเพือ่ระลกึถึงชาวยิวทีเ่สียชีวิตในระหวางสงครามโลก รูปภาพ
ตางๆ ที่ถายจากคายกักกันตางๆ ในยุโรป แสดงใหเห็นถึงความโหดรายของทหารนาซี 
ในความพยายามทําลายลางเผาพันธุของชนชาติยวิ ซึง่เปนชนชาตขิองพระเจา ทําให
ตระหนักถงึพระสัญญาของพระเจาตออับราฮมัที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 5 เจริโก – ภูเขาเทมพเทช่ัน – เบธเลเฮม – โบสถแหงการประสูติ – เยรซูาเลม – 
กําแพงรองไห - ถนนเวีย โดโลโรซา - สสุานศักดิ์สทิธิ ์

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองเจรโิก (Jericho) ทีต้ั่งอยูทางดานตะวันออกในเขต

เวสทแบงค และอยูทางเหนือของทะเลสาบเดดซี มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 20,000 
คน ซึง่สวนมากจะเปนชาวอาหรับปาเลสไตน เจริโกไดช่ือวาเปนเมืองที่เกาแกที่สดุในโลก 
ในอดีตไดมหีลักฐานที่ถกูพบวามคีนมาต้ังถิ่นฐานอยูที่บริเวณน้ีมาแลวประมาณกวา 



 

 

9,000 ปกอนคริสตกาล จากน้ันนําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้นสูภูเขาเทมพเทชัน่ (Mt. of 
Temptation) ซึง่มคีวามสูงประมาณ 350 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ณ สถานทีแ่หงน้ีจะ
มีถํา้ซึ่งเปนที่ที่พระเยซู ไดเคยมาน่ังวิปสสนาและอดอาหารเปนเวลา 40 วัน และ 40 
คืน ในระหวางน้ันกม็ีพวกซาตานมารบกวนพระองค นําทานชมโบสถเทมพเทช่ัน 
(Temptation Monastery)  ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางลงจากเขา จากน้ันนํา
ทานเดินทางไปยงัเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึง่เปนดินแดนที่เกาแก และถูก
ครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ต้ังอยูหางจากเยรูซาเล็มทางตอนใต ประมาณ 10 กม. มี
ประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเปนบานเกิดของกษัตริยเดวดิ (King David) ซึง่
เปนผูสรางเมืองเยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เช่ือกันโดยผูนับถอืคริสตศาสนาวาเปนที่
ประสติูของพระเยซูแหงนาซาเร็ธ และยงัเปนทีอ่ยูของชุมชนคริสเตียนที่เกาแกที่สดุในโลก 
นําทานเดินทางสูโบสถแหงการประสตูิ (The Church of Nativity) โบสถที่สรางบน
สถานทีป่ระสติูของพระเยซู ถกูสรางโดย พระนางเฮเลนา (Helena) ซึง่เปนพระมารดา
ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินแหงจกัรวรรดิไบแซนไทน เปนสถานที่ทีถ่กูเก็บรักษาใหรอด
พนจากการถกูทาํลายจากผูครอบครองของหลายชาติไดอยางนาอัศจรรย ซึง่ประตู
ทางเขาโบสถน้ีจะเล็กกวาปกติ และผิดสดัสวนจากขนาดของตัวอาคาร เพราะวาภายหลัง
ดินแดนแหงน้ีถกูครอบครองโดยพวกครูเสดก็ไดมีการตอเติม และทาํประตูใหมีขนาดเล็ก
ลงสําหรับคนตองกมเดินเขาไปไดเพียงคนเดียว เพื่อเปนการป�องกันมิใหพวกโจรอาหรับขี่
มาเขามาปลน ภายในโบสถมีสถาปตยกรรมทีส่วยงาม โดยเฉพาะอยางยิง่พื้นที่ทางเดินที่
ประดับลวดลายของโมเสค และภาพสีน้ํามันตามผนังตลอดจนเพดาน จากน้ันนําทาน
เดินทางไปยงัทุงหญาคนเลี้ยงแกะ (Shepherd’s Field) ทีทู่ตสวรรคมาบอกขาวการ
ประสติูของพระเยซูทามกลางคนเลี้ยงแกะที่ยากจนกลุมหน่ึง ซึง่เปนพวกแรกที่ไดรับขาว
การประสติูน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองที่อยูรวมกันอยาง

ลงตัวทัง้ชาวยวิ,ชาวมุสลิม และ คริสเตียน ต้ังอยูบนที่ราบของภูเขายูดาห (Judaean 
Mountains) ระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนกับทะเลเดดซี เยรูซาเลมเปนเมืองที่พระ
ยาหเวห (Yahweh) ทรงเลือกสรรไวใหเปนป�อมแหงความเช่ือถงึพระเปนเจาแตเพียง
องคเดียว เปนเมืองที่เกาแกที่สดุแหงหน่ึงของโลกและเมืองที่ใหญที่สดุของอิสราเอล นํา
ทานเดินทางสูเมืองเกาเยรซูาเลม (Old City) ใหทานไดชมกําแพงรองไห (Wailing 



 

 

Wall) ซึ่งเปนกาํแพงดานตะวันตกของพระวหิารหลงัที่สองที่เหลืออยูหลังจากถกูพวก
โรมันทําลาย ปจจุบันชาวยวิทัว่โลกถอืวาเปนสถานทีศั่กด์ิสิทธิ์ที่สุด และโดยเฉพาะวัน
สําคัญทางศาสนา จะมชีาวยิวมากมายเดินทางมาสวดมนต อธษิฐานรองไหคร่ําครวญกับ
พระเจาอยางเนืองแนน และจากลานหนากําแพงศักด์ิสิทธิน้ี์ จะมีทางเดินเลาะเลียบ
ทางขวาที่ไตระดบัสูงขึน้ไปสูภูเขาวิหาร(Temple Mount ) อันเปนทีต้ั่งของมหาวิหาร 
ที่ไดถูกทําลายไปถงึ 2 คร้ัง จะเหลืออยูก็แคบางสวนของกําแพง ซึง่ในปจจุบันภูเขาวหิาร 
เปนที่ต้ังของศาสนสถานทีศั่กด์ิสิทธของศาสนาอิสลาม เพราะวาในชวงป ค.ศ. 688 กา
หลิบโอมาร ที่เปนผูนําชาวมุสลิม ไดนิมติประหลาดวาภูเขาวิหารน้ีเปนสถานที่ทีศ่าสดา
โมหะหมดัไดเสด็จสูสวรรค โดยประทับยนืบนกอนหนิกอนหน่ึง ซึง่ตอมาเช่ือวาเปนกอน
หินศักด์ิสิทธิ์ สวนชาวคริสตเช่ือวา พระเยซูไดถูกซาตานนํามาประทับบนกอนหินน้ี 
เพื่อใหทอดพระเนตรนครเยรูซาเล็ม ในขณะทีจ่ําศีลอดอาหาร และชาวยวิเช่ือวา อับ
ราฮมัไดนําลกูชายมาฆา เพือ่บูชาพระเจาบนกอนหินกอนน้ี ตอมาจงึไดสรางสุเหราไมขึ้น
บนยอดเขาแหงน้ี โดยครอมกอนหินศักดิ์สิทธิน้ี์ไว ซึ่งเรียกวา สุเหราแหงโอมาร 
(Mosque of Omar) แตปจจบัุนน้ีไดถกูสรางเปนสุเหราทรง 8 เหลี่ยมทีม่ีหลงัคาทรง
กลม ทําดวยทองบริสทุธ 24 กระรัต โดยไดรับความชวยเหลือจากกษตัริยฮุสเซนแหง
จอรแดน และมช่ืีอเรียกวา โดมแหงหนิผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนัง
ดานในประดับดวยโมเสคลวดลายงดงามมาก (ไมสามารถเขาไปชมภายในได ) จากน้ัน
นําทานเดินเทาไปตามถนนเวีย โดโลโรซา (Via Dolorosa) เปนสถานที่ซึง่ทิง้
รองรอยสุดทายของพระเยซูจากการถกูตรึงไมกางเขน ซึ่งเปนเสนทางที่พระเยซูถกูไต
สวนทีศ่าลปรีโทเรีย จนถกูบังคับใหแบกไมกางเขนไปสูโกลโกธา (Korakotha 
Mountain) และตรึงพระองคไวบนไมกางเขน ตามเสนทางทั้งหมด 14 แหง จากน้ันนํา
ทานชม สุสานศักดิ์สทิธิ์ (Church of The Holy Sepulcher) ซึ่งในปจจุบันเปน
โบสถในศาสนาคริสต เปนอุโมงคที่สกัดไวในศิลาที่ใชเกบ็พระศพของพระเยซูหลงัจาก
เชิญพระศพลงมาจากไมกางเขน ใหทานเดินทางเพื่อบรรลถุึงความทกุขทรมานของพระผู
เปนเจา ถนนแหงประวติัศาตรน้ีมกีารคนพบทางโบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 เทล อาวีฟ – เมืองทาโบราณจัฟฟา – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเทล อาวฟี (Tel Aviv) ซึ่งเปนเมอืงหลวงและเปนเมืองใหญที่สุด

เปนอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศัยอยุประมาณ 405,000 คน ต้ังอยู
ริมฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเมืองศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิชยและการ
ทองเที่ยว เมืองเทลอาวีฟ ยังมีอีกช่ือนึงวา เทล อาวฟี-จฟัฟา เมอืงน้ีกอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 
1909 บนเขตพื้นที่รอบนอกของเมืองทาโบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอา
วีฟไดกาวไปไกลกวาเมอืงจฟัฟาที่ในตอนน้ันเปนของอาหรับอยู จนเทลอาวฟีและจฟั
ฟาถกูรวมเปนเมอืงเดียวกันในป ค.ศ. 1950 สองปหลงัจากการกอต้ังรัฐอิสราเอล นครสี
ขาวแหงเทลอาวีฟไดรับการขึ้นเปนมรดกโลกในป 2003 ถือเปนการรวมกลุมอาคาร
สถาปตยกรรมสมัยใหมที่ใหญที่สุดในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมเมืองเกาจัฟฟา ซึง่ไดช่ือวาเปนเมืองทาที่เกาแก อายกุวา 3,000 ป ช่ือเดิม

ของเมืองน้ีคือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว แปลวา สวยงาม ในประวติัศาสตรเมืองน้ี
ถูกครอบครองมาหลายยุคหลายสมัยปจจุบันรัฐอิสราเอลไดอนุรักษเมืองน้ีไว แลว
อนุญาตใหศิลปน พักอาศัย ทาํงานสรางสรรค และขายผลงานของตนเองแกนกัทองเที่ยว
ที่มาเยือน ใหทานไดชมหอนาฬิกา (The Clock Tower) ทีต้ั่งอยูศูนยกลางของเมอืง 
จัฟฟา เปน 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาทีถ่กูสรางโดยพวกออตโตมานที่เขามาปกครองใน
บริเวณน้ี ถกูสรางขึ้น โดยสุลตานอับดุล ฮามดิ ที่ 2 ในราวป ค.ศ.1900-1903 สวนที่
เหลืออีก 6 แหง คือที่ ซาเฟด, เอเคอร, นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลุส และเยรูซาเล็ม ซึง่



 

 

ทั้งหมดไดเสียหมด บนหอนาฬิกาเรือนน้ียังใชงานไดดี และที่ดานบนจะมีแผนหินสลักเปน
ที่ระลกึถงึการตอสูด้ินรนเพือ่ใหเมืองน้ีในป ค.ศ.1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
20.05  น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอรไลน (LY) เที่ยวบิน

ที่ 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 สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
ISRAEL LAND OF GOD  อสิราเอล  7 วัน 4 คืน 

โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอรไลน 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดั

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจาํตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7%  
10. คาวีซาเขาประเทศอิสราเอล 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอื
ของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (30 USD) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด



 

 

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซา(อิสราเอล) 
การย่ืนวซีา ทานไมตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมหีนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง

นอย 2 หนา อายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากหลงัวันเดินทางกลับ 
หนังสือเดินทางหามชํารุดหรือขดีเขียนใดๆ รวมทั้งการประทับตราอื่นๆ ทีไ่ม
เกี่ยวของตราประทับ ตม. ประเทศตางๆ ทัง้สิ้นภายในหนังสือเดนิทาง  
***(สําหรับทานทีม่ีหนังสือเดินทางเลมเกา 
จําเปนตองนํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย  เพือ่ความ
สะดวกในการพิจารณาวีซาของทาน)***                                                                                                                              

 
2. รูปถาย รูปถายสี พืน้หลังสีขาวเทาน้ัน หนาตรง 

ขนาด กวาง 5 ซม. สงู 5.5 ซม. ใบหนา 90 
เปอรเซ็นตของพ้ืนที่รปูถาย(สัดสวนใบหนาโดย
ละเอียด ใบหนากวาง 3.5 ซม. สูง 5.5 ซม. จาก
คางถงึหนาผาก) จาํนวน 2 ใบ  เปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
หามสวมแวนตาหรือ เครื่องประดับ ,ตองไมเปนรูปสติก๊เกอรรูปตามตวัอยาง  

3. สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประชาชน/สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล(ถาเคยเปลี่ยน) 
ทะเบียนสมรส / ใบหยา / ใบมรณะ 

รูปตัวอย่าง 



 

 

  
4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 
เดือน ปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ  
ยอดเงินสดุทายทีลู่กคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมยีอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวร
ดวยนะคะ ***** 
*** ไมรับพิจารณาบญัชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 

  หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนามาทัง้ 2 เลม 
  หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือน

ลาสุด (เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทาง
ธนาคารเทาน้ันไมสามารถใชเปน E-Statement จาก Application 
มือถือหรือ เวบไซตธนาคาร  พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนยื่นเอกสารวี
ซากับสถานทูต 

 
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย  
(BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคล
ที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต 
 

5. หลกัฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเปนหลกัฐานปจจุบันเทาน้ัน)   
- กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงานและชวงเวลาที่อนุมติัใหลาหยุด ตองมีอายุ 1 เดือนกอนย่ืนวซีา ตองสะกด
ใหตรงตามหนาพาสปอรต 

- กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ีช่ือ
ของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมทัง้ เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตรา
บริษัทฯ (อายุสําเนาไมเกิน 3 เดือน)พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย 

- กรณีเปนนักเรียน หรอื นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลงั
ศึกษาอยู(สถานทตูไมรบัเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมี
อายุ 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) ตองสะกดใหตรงตามหนาพาสปอรต 



 

 

 
6. กรณีที่เดก็อายุตํ่ากวา 20 ป ขอสําเนาสูตบิตัร  

กรณีเด็กไมไดเดินทางพรอมผูปกครอง  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอม
แจงความสมัพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกดั พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทัง้แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดาจะตองมีใบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกดั พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทัง้แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเดก็ไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร โดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สงักดั พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทัง้แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดามาดวย พรอมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา
หรือมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตรแตเพียงผูเดียว พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 
7. ทานไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถกูตองในเอกสารทุกอยางใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม

ใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศอสิราเอล 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

1. ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………….……… 
2. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………………….…… 
3. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….…………... 
4. ช่ือตวั [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..…………………………………………………….………….. 
5. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….………………………………………………..…………... 
6. สถานที่เกิด (จังหวดั) …………………………………………………..…………………………………………………........  
7. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..……………………………………………………..…..…..… 
8. สัญชาตปิจจุบัน .......................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………..………... 
9. ศาสนา.................................................................................................................. 
10. เพศ   ชาย         หญิง 
11. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)          

         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              หยา              แยกกันอยู                                   
      หมาย                อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………..…. 

12. ช่ือ-นามสกุลคูสมรส [ภาษาอังกฤษ] 
............................................................................................................................................... 
สัญชาตคูิสมรส ................................อาชีพของคูสมรส ............................................... 



 

 

13. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาตขิองผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

14. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………รหัสไปรษณีย……………………………………………………………………. 

15.ระดับช้ันการศึกษาสงูสุดที่เคยไดรับ............................................................................. 
16. หมายเลขโทรศัพทมอืถอื..........................................................................................  
17. อีเมล................................................................................................................... 
18. อาชีพปจจุบัน (ระบุตําแหนง ) 

.............................................................................................................................................. 
ถาเปนเกษียณ ใหระบุอาชีพกอนเกษียณ …………………….………………………………………………………… 

19. ช่ือบริษทัหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ประเภทของธรุกิจ /  สําหรับนักเรียน 
นักศกึษา กรุณากรอกช่ือ ทีอ่ยูของสถาบันศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………………………..……………….……………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….……………………..…. 
เบอรโทรที่ทํางาน .................................................................................................. 

20. ทานเดินทางไปอิสราเอลคร้ังน้ีกับครอบครัวหรือไม โปรดระบุ (ช่ือ-นามสกุล) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21. ช่ือและนามสกุลบุคคลที่สามารถอางอิงไดในประเทศไทย .............................................. 
ที่อยูผูอางอิง.........................................................................................................ความสมัพันธ
.............................. 

22. ทานเคยเดินทางไปอิสราเอลมากอนหรือไม ............................................................... 
(ถาเคย) ไปมากีค่ร้ัง ........................ไปมาเมื่อไหร (วนั/เดือน/ป) ………………..…………………… 
จุดประสงคที่เคยไป .................................. เมืองท่ีเคยไป ........................................ 

23. ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาอิสราเอลมากอนหรือไม ................................................. ......... 
(ถาเคย) เมือ่ไหร (วัน/เดือน/ป) …………………………………………..………… 
 



 

 

หมายเหต ุการอนุมัตวิีซาเปนดลุพินิจของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบรษัิทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 
 
 


