
 

 

รหสัทวัร  B2B2000356 
ทัวรอสิราเอล ISRAEL THE HOLY LAND 8 วัน 5 คืน (LY) 
เทล อาวีฟ | ไฮฟา | นาซาเร็ธ | แมน้ําจอรแดน | ลองเรือทะเลสาบกาลิลี | ทะเล
เดดซ ี | เยรูซาเลม | เจริโก | กาํแพงรองไห | ถนนเวีย โดโลโรซา | เบธเลเฮม 

 
  
 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. เทล อาวีฟ – เซซาเรยี – ไฮฟา – เมืองอคัโค - นาซาเรธ็ 
วนัที� �. มหาวิหารแห่งการประกาศ – หมู่บา้นคานา – หมู่บา้นทบักา – คาเปอรน์าอมู - ลอ่งเรอืในทะเลสาบกาลิลี 
วนัที� �. แม่น ํ�าจอรแ์ดน – เมืองเจรโิก ้- ภูเขาเทมพเ์ทชั�น - ทะเลเดดซี – เยรูซาเลม 
วนัที� �. ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – โบสถ์นานาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถไ์ก่ขนั – สสุานกษัตรยิเ์ดวดิ - อีน คาเรม็ - อนสุรณส์ถานยาด วาเชม 
วนัที� �. เบธเลเฮม – โบสถแ์ห่งการประสตูิ – เยรูซาเลม – กาํแพงรอ้งไห ้- ถนนเวีย โดโลโรซ่า – สสุานศักดิ�สทิธิ� 
วนัที� �. เทล อาวีฟ – เมืองท่าโบราณจฟัฟา – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสาย

การบินแอล อัล อิสราเอลแอรไลน ประตู 10 แถว W พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสูเมืองเทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอล
แอรไลน (LY) เที่ยวบินที่ LY 082 

วันที่ 2 เทลอาวีฟ – เซซาเรีย – ไฮฟา – เมืองอัคโค - นาซาเร็ธ 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเบนกูเรียล เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ประเทศ

อิสราเอล (Israel) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) เมืองเทล อาวีฟ ซึ่งเปน
เมืองหลวงและเปนเมืองใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศัย
อยุประมาณ 405,000 คน ต้ังอยูริมฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเมืองศูนยกลางการคา 
เศรษฐกิจ พาณิชยและการทองเที่ยว นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และดาน
ศุลกากร นําทานเดินทางตอไปยังทางเหนือสูเมืองเซซาเรีย (Caesarea) ซึ่งเปนเมือง
เกายุคสมัยสงครามครูเสด สรางโดยกษัตริยเฮโรดมหาราช เปนเมืองชายฝم�งริมทะเลเมดิ
เตอรเรเนียนที่สวยงามและมีความสําคัญเปนอันดับ 3 ของประเทศ นําทานชมเมืองทา
เกาแกโบราณสมัยโรมัน สนามแขงมาฮิปโปโดรม ชมเสาหินโบราณโรมันและโรงละคร
โรมันกลางแจงมีการออกแบบตามมาตรฐานโรมัน ชมคลองสงน้ํา (Aquaduct) ที่มีอายุ
กวา 2,000 ป กษัตริยเฮโรดมหาราชไดสั่งใหสรางทอระบายน้ําระหวางมหาสมุทรและน้ํา
บาดาลในเมือง ชวยใหประชาชนมีน้ํากินน้ําใชได จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมือง
ไฮฟา (Haifa) ที่ต้ังอยูบนยอดเขาคารเมล (Mt.Carmel) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางของ
เขตไฮฟาที่อยูทางดานเหนือและอยูติดกับริมทะเล เปนแหลงโรงงานอุตสาหกรรม เปน
เมืองอันดับที่สามของประเทศ เปนเมืองขนาดใหญที่สุดทางตอนเหนือของอิสราเอล มี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 270,000 คน ซึ่งผสมผสานกันระหวางพวกยิวและอาหรับ 
นอกจากน้ียังเปนที่ต้ังของศูนยกลางของศาสนาบาไฮหรือ บาไฮเวิลดเซ็นเตอร ที่ถูกสราง
เปนสวนที่สวยงามดวยงบประมาณ 50 ลานดอลลารและยังไดถูกจัดใหเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกในป ค.ศ. 2008  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอัคโค (Akko) หรือเมืองเอเคอร (Acre) ซึ่งเปนที่ต้ังมั่นสุดทาย

ของนักรบครูเสด นําทานชมเมืองเกาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโกเมื่อป 2001 เปนเมืองที่ต้ังอยูทางตะวันตกของบริเวณกาลิลีทางตอนเหนือของ
อิสราเอล ตัวเมืองต้ังอยูบนแหละหรือแผนดินที่ยื่นออกไปในทะเลของอาวไฮฟา เมืองน้ี
เปนเมืองสําคัญทางยุทธศาสตรของการรบ เพราะมีที่ต้ังอยูริมทะเล มีการรบกันหลายคร้ัง 
จนมีการเปลี่ยนผูครอบครองนครมาหลายรอบ ทําใหเมืองน้ีมีรองรอยและวัฒนธรรมที่
ผสมผสานมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึ่ง
ต้ังอยูระหวางภเูขาที่รวมตวักนัเปนจุดใตสุดของเทือกเขาเลบานอนแควนกาลิลี เปนเมืองที่
ไดช่ือวาเปนบานเกิดของพระเยซูคริสตและเปนสถานที่ในการเดินทางแสวงบุญของชาว
คริสต 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 3 มหาวหิารแหงการประกาศ – หมูบานคานา – หมูบานทับกา – คาเปอรนาอูม - 
ลองเรือในทะเลสาบกาลลิ ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมมหาวิหารแหงการประกาศ (Basilica of the Annunciation) ซึ่งถูก

สรางไวตรงบานพระนางมารีอา เปนสถานที่ซ่ึงนางมารีไดรับแจงจากทูตสวรรควาพระนาง
จะใหกําเนิดพระเยซู หลังจากน้ันนําทานเดินตอไปยังบอน้ําที่มีอายุนานกวา 2,000 ป 
เปนสถานที่ที่พระนางมารีไดเคยมาตักน้ําจากแหงน้ีเอาไปใชในชีวิตประจําวัน จากน้ันนํา



 

 

ทานเดินทางไปยังหมูบานคานา (Cana Village) เปนหมูบานที่ซึ่งพระเยซูทรงแสดง
อัศจรรยเปนคร้ังแรกในงานแตงงาน ซึ่งมีพระแมมารีมารวมงานดวย โดยทรงทําน้ําใหเปน
เหลาองุน เน่ืองจากเหลาองุนไมพอที่จะเล้ียงแขกที่มาในงาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางไปยังหมูบานทับกา(Tabgha Village) ซึ่งเปนหมูบานที่พระเยซูไดทํา

อัศจรรยโดยการเลี้ยงคน 5,000 คนดวยปลา 2 ตัว และขนมปง 5 กอน จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองคาเปอรนาอูม (Capernaum) ชมบานของปเตอร ซึ่งเปนสาวกคนแรก 
ปจจุบันถูกสรางเปนโบสถบนบานหลังเดิม  ที่ซึ่งพระเยซูทําการอัศจรรยในการรักษาโรค
ใหแกแมยายปเตอร และในบริเวณใกลๆกนัมธีรรมศาลาเกาแกที่พระเยซูสั่งสอนและรักษา
โรคแกประชาชน หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยังริมชายทะเลสาบฯ ที่ซึ่งพระเยซูปรากฏ
แกสาวกหลังฟم�นจากความตาย และทําการอัศจรรยชวยสาวกจับปลาได 153 ตัว และทรง
เรียกปเตอรใหเล้ียงลูกแกะของพระองค ปจจุบันมีโบสถ St.Peter’s Primacy ถูกสราง
ครอบเนินดินที่เช่ือวาเปนที่ที่พระเยซูปم�งปลาคอยสาวกอยู จากน้ันนําทานไปยังทะเลสาบ
กาลิลี(Lake Galilee) นําทานลองเรือในทะเลสาบกาลิลี (Cruise of Galilee) ที่
อยูใกลกับที่ราบสูงโกลาน เปนทะเลสาบน้ําจืดที่มีความลึกประมาณ 44 เมตร พื้นที่
ประมาณ 168 ตร.กม. และอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเลประมาณ 209 เมตร ใหทานไดชม
ความสวยงามของธรรมชาติ และการแสดงตางๆที่จะทําใหทานไดรับความสนุกสนานและ
เพลิดเพลิน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NAZARETH PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 4 แมน้ําจอรแดน – เมืองเจริโก - ภูเขาเทมพเทช่ัน - ทะเลเดดซี – เยรูซาเลม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูริมแมน้ําจอรแดน (Jordan River) ซึ่งเปนสถานที่ทําพิธีบัพติศมาใน
น้ํา (Baptismal Site of Yardenit) ซึ่งสาวกจอหนไดทําพิธีลางบาป และไดต้ังช่ือให 
กับพระเยซู ทานสามารถรับบัพติศมาเพื่อเปนการระลึกถึง หรือสําหรับผูที่เพิ่งตัดสินใจรับ
บัพติศมา (หากทานใดสนใจกรุณาติดตอผูนําทัวร เพื่อประสานงานกับศิษยาภิบาลที่นํา
คณะ สําหรับการใชเส้ือคลุม และขอใบประกาศนียบัตร)   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองเจริโก (Jericho) ที่ต้ังอยูทางดานตะวันออกในเขตเวสท
แบงค และอยูทางเหนือของทะเลสาบเดดซี มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 20,000 คน 
ซึ่งสวนมากจะเปนชาวอาหรับปาเลสไตน เจริโกไดช่ือวาเปนเมืองที่เกาแกที่สุดในโลก ใน
อดีตไดมีหลักฐานที่ถูกพบวามีคนมาตั้งถิ่นฐานอยูที่บริเวณน้ีมาแลวประมาณกวา 9,000 
ปกอนคริสตกาล จากน้ันนําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้นสูภูเขาเทมพเทช่ัน (Mt. of 
Temptation) ซึ่งมีความสูงประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ําทะเล ณ สถานที่แหงน้ีจะ
มีถํ้าซึ่งเปนที่ที่พระเยซู ไดเคยมาน่ังวิปสสนาและอดอาหารเปนเวลา 40 วัน และ 40 คืน 
ในระหวางน้ันก็มีพวกซาตานมารบกวนพระองค  นําทานชมโบสถ เทมพ เท ช่ัน 
(Temptation Monastery)  ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางลงจากเขา จากน้ันนําทาน
เดินทางสู ทะเลเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเปนทะเลที่ถูกบันทึกลงใน กินเนสสบุค วา เปน
จุดที่ต่ําที่สุดในโลก มีความต่ํากวาระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดใน
โลกมากกวา 20 เปอรเซนตของน้ําทะเลทั่วไป ทําใหไมมีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยูไดใน
ทองทะเลแหงน้ี ใหทานอิสระในการลงเลนน้ําทะเล หมักโคลน และพิสูจนความจริงวา
สามารถลอยตัวไดจริงหรือไม (การลงเลนน้ําในทะเลมีวิธีขั้นตอนการลงเลน และขอควร
ระวังตางๆ ควรฟงคําแนะนําจากมัคคุเทศกทองถิ่น) (กรุณาเตรียมชุดเลนน้ํา ผาเช็ดตัว
รองเทาฟองน้ําไปดวย) ไดเวลาพอสมควร นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองเยรูซาเลม
(Jerusalem) จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเทา 

  



 

 

วันที่ 5 ยอดเขาโอลีฟ – สวนเกทเสมนี – โบสถนานาชาติ – ภูเขาไซออน – โบสถไกขัน – 
สุสานกษัตริยเดวิด - อีน คาเร็ม - อนุสรณสถานยาด วาเชม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ยอดเขาโอลีฟ (Mt. of Olives) ทานจะไดชมตัวเมืองเยรูซาเล็ม

ทั้งหมด จากน้ันนําทานเดินตามเสนทางที่พระเยซูเสด็จสูกรุงเยรูซาเล็มในวันปาลมซันเดย
ไปยังโบสถปเตอร โนสเตอร (Peter Noster Church) เปนสถานที่พระเยซูทรงสอน
ใหสาวกรูจักคําอธิษฐาน “ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย”  นําทานเดินทางไปยัง
สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ซึ่งเปนภาษาฮิบรูว แปลวา ตนมะกอก บริเวณสวนน้ีมีตน
มะกอกเกาแกอยู 8 ตน ที่เช่ือกันวาเปนรากเดิมของตนมะกอกในสมัยพระเยซูเจา ซึ่งมี
อายุประมาณ 2,000 ป และเปนสถานที่ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวก กอนที่จะถูกพวก
ทหารโรมันจับตัวไป จากน้ันนําทานเขาชมในตัวโบสถนานาชาติ (Church of all 
Nations) ที่มีกอนหินขนาดใหญที่เช่ือวาเปนจุดที่พระเยซูทรงคุกเขาอธิษฐาน กอนถูก
ทหารโรมันจับตัวไป 

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

ภูเขาโอลีฟในเยรูซาเล็ม ซึ่งมี ช่ืออีกอยางหน่ึงวา เมืองของเดวิด (City of David) 
จากน้ันนําทานไปชม โบสถไกขัน (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเปนภาษาลาติน ใน
อดีตเปนบานของปุโรหิตคายาฟาส ที่เปนหัวหนาสมณะในยุคของพระเยซูที่ถูกตัดสินฯ 
และเปนสถานที่ที่ปเตอรปฏิเสธพระเยซูกอนไกขัน 3 คร้ัง (Before the cock crows 
thrice) จากน้ันนําทานไปชมสุสานกษัตริย เดวิด (King David’s Tomb) และ 
หองอาหารม้ือสุดทาย (Room of Last Supper) ที่พระเยซูทรงรวมรับประทาน
อาหารมื้อสุดทายกับเหลาสาวกกอนที่จะถูกจับตัวไป จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง
อีน คาเร็ม (Ein Karem) ที่มีความหมายวา น้ําธรรมชาติสําหรับไรองุน อยูทางดาน
ตะวันตกเฉียงใตของเยรูซาเล็ม และเปนเมืองที่มีความสําคัญรองลงมาจากเบธเลเฮ็ม คือ 
เมืองที่จอหนแหงแบพติสเกิดและนอกจากน้ันก็ยังมีโบสถวิหารที่มีความสําคัญหลายแหง
สําหรับผูที่เปนชาว คริสเตียน ใหทานไดชมอนุสรณสถานยาด วาเชม (Yad Vashem) 
ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อระลึกถงึชาวยิวทีเ่สียชีวิตในระหวางสงครามโลก รูปภาพตางๆ ที่ถายจาก
คายกักกันตางๆ ในยุโรป แสดงใหเห็นถึงความโหดรายของทหารนาซี ในความพยายาม



 

 

ทําลายลางเผาพันธุของชนชาติยิว ซึ่งเปนชนชาติของพระเจา ทําใหตระหนักถึงพระสัญญา
ของพระเจาตออับราฮัมที่ไมเคยเปล่ียนแปลง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 6 เบธเลเฮม – โบสถแหงการประสูต ิ– เยรูซาเลม – กําแพงรองไห - ถนนเวีย โดโลโร
ซา - สุสานศักดิ์สิทธิ์ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเปนดินแดนที่เกาแก และ

ถูกครอบครองโดยพวกปาเลสไตน ตั้งอยูหางจากเยรูซาเล็มทางตอนใต ประมาณ 10 กม. 
มีประชากรราว 30,000 คน ในอดีตเปนบานเกิดของกษัตริยเดวิด (King David) ซึ่ง
เปนผูสรางเมืองเยรูซาเล็ม และ เบธเลเฮม เช่ือกันโดยผูนับถือคริสตศาสนาวาเปนที่
ประสูติของพระเยซูแหงนาซาเร็ธ และยังเปนที่อยูของชุมชนคริสเตียนที่เกาแกที่สุดในโลก 
นําทานเดินทางสูโบสถแหงการประสูติ (The Church of Nativity) โบสถที่สรางบน
สถานที่ประสูติของพระเยซู ถูกสรางโดย พระนางเฮเลนา (Helena) ซึ่งเปนพระมารดา
ของจักรพรรดิคอนสแตนตินแหงจักรวรรดิไบแซนไทน เปนสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาใหรอด
พนจากการถูกทําลายจากผูครอบครองของหลายชาติไดอยางนาอัศจรรย ซึ่งประตูทางเขา
โบสถน้ีจะเล็กกวาปกติ และผิดสัดสวนจากขนาดของตัวอาคาร เพราะวาภายหลังดินแดน
แหงน้ีถูกครอบครองโดยพวกครูเสดก็ไดมีการตอเติม และทําประตูใหมีขนาดเล็กลง
สําหรับคนตองกมเดินเขาไปไดเพียงคนเดียว เพื่อเปนการป�องกันมิใหพวกโจรอาหรับขี่มา
เขามาปลน ภายในโบสถมีสถาปตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ทางเดินที่
ประดับลวดลายของโมเสค และภาพสีน้ํามันตามผนังตลอดจนเพดาน จากน้ันนําทาน
เดินทางไปยังทุงหญาคนเลี้ยงแกะ (Shepherd’s Field) ที่ทูตสวรรคมาบอกขาวการ
ประสูติของพระเยซทูามกลางคนเล้ียงแกะที่ยากจนกลุมหน่ึง ซึ่งเปนพวกแรกที่ไดรับขาว
การประสูติน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองที่อยูรวมกนัอยางลง

ตัวทั้งชาวยิว,ชาวมุสลิม และ คริสเตียน ต้ังอยูบนที่ราบของภูเขายูดาห (Judaean 
Mountains) ระหวางทะเลเมดเิตอรเรเนียนกับทะเลเดดซี เยรูซาเลมเปนเมืองที่พระยาห



 

 

เวห (Yahweh) ทรงเลือกสรรไวใหเปนป�อมแหงความเช่ือถึงพระเปนเจาแตเพียงองค
เดียว เปนเมืองที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลกและเมืองที่ใหญที่สุดของอิสราเอล นําทาน
เดินทางสูเมืองเกาเยรูซาเลม (Old City) ใหทานไดชมกําแพงรองไห (Wailing 
Wall) ซึ่งเปนกําแพงดานตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยูหลังจากถูกพวก
โรมันทําลาย ปจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือวาเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่สุด และโดยเฉพาะวัน
สําคัญทางศาสนา จะมีชาวยวิมากมายเดินทางมาสวดมนต อธิษฐานรองไหคร่ําครวญกับ
พระเจาอยางเนืองแนน และจากลานหนากําแพงศักด์ิสิทธิ์นี้ จะมีทางเดินเลาะเลียบ
ทางขวาที่ไตระดับสูงขึ้นไปสูภูเขาวหิาร(Temple Mount ) อันเปนที่ต้ังของมหาวิหาร ที่
ไดถูกทําลายไปถึง 2 คร้ัง จะเหลืออยูก็แคบางสวนของกําแพง ซึ่งในปจจุบันภูเขาวิหาร 
เปนที่ต้ังของศาสนสถานที่ศักด์ิสิทธของศาสนาอิสลาม เพราะวาในชวงป ค.ศ. 688 กา
หลิบโอมาร ที่เปนผูนําชาวมุสลิม ไดนิมิตประหลาดวาภูเขาวิหารน้ีเปนสถานที่ที่ศาสดา
โมหะหมัดไดเสด็จสูสวรรค โดยประทับยืนบนกอนหนิกอนหน่ึง ซึง่ตอมาเชื่อวาเปนกอนหิน
ศักด์ิสิทธิ์ สวนชาวคริสตเช่ือวา พระเยซูไดถูกซาตานนํามาประทับบนกอนหินน้ี เพื่อให
ทอดพระเนตรนครเยรูซาเล็ม ในขณะที่จําศีลอดอาหาร และชาวยิวเช่ือวา อับราฮัมไดนํา
ลูกชายมาฆา เพื่อบูชาพระเจาบนกอนหินกอนน้ี ตอมาจึงไดสรางสุเหราไมขึ้นบนยอดเขา
แหงน้ี โดยครอมกอนหินศักด์ิสิทธิ์ น้ีไว ซึ่งเรียกวา สุเหราแหงโอมาร (Mosque of 
Omar) แตปจจุบันน้ีไดถูกสรางเปนสุเหราทรง 8 เหลี่ยมที่มีหลังคาทรงกลม ทําดวยทอ
งบริสุทธ 24 กระรัต โดยไดรับความชวยเหลือจากกษัตริยฮุสเซนแหงจอรแดน และมีช่ือ
เรียกวา โดมแหงหินผา (Dome of the Rock) และบริเวณผนังดานในประดับดวยโม
เสคลวดลายงดงามมาก (ไมสามารถเขาไปชมภายในได ) จากน้ันนําทานเดินเทาไปตาม
ถนนเวีย โดโลโรซา (Via Dolorosa) เปนสถานที่ซึ่งทิ้งรองรอยสุดทายของพระเยซู
จากการถูกตรึงไมกางเขน ซึ่งเปนเสนทางที่พระเยซูถูกไตสวนที่ศาลปรีโทเรีย จนถูก
บังคับใหแบกไมกางเขนไปสูโกลโกธา (Korakotha Mountain) และตรึงพระองคไวบน
ไมกางเขน ตามเสนทางทั้งหมด 14 แหง จากน้ันนําทานชม สุสานศักดิ์สิทธิ์ (Church of 
The Holy Sepulcher) ซึ่งในปจจุบันเปนโบสถในศาสนาคริสต เปนอุโมงคที่สกัดไวใน
ศิลาที่ใชเก็บพระศพของพระเยซูหลังจากเชิญพระศพลงมาจากไมกางเขน ใหทานเดินทาง
เพื่อบรรลุถึงความทุกขทรมานของพระผูเปนเจา ถนนแหงประวัติศาตรน้ีมีการคนพบทาง
โบราณคดีตลอดหลายศตวรรษ 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CAESAR JERUSALEM HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 เทล อาวีฟ – เมืองทาโบราณจัฟฟา – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเปนเมืองหลวงและเปนเมืองใหญที่สุด
เปนอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล มีประชากรอาศัยอยุประมาณ 405,000 คน ต้ังอยู
ริมฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเมืองศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ พาณิชยและการ
ทองเที่ยว เมืองเทลอาวีฟ ยังมีอีกช่ือนึงวา เทล อาวีฟ-จัฟฟา เมืองน้ีกอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 
1909 บนเขตพื้นที่รอบนอกของเมืองทาโบราณจัฟฟา (Jaffa) ความเจริญของเทลอา
วีฟไดกาวไปไกลกวาเมืองจัฟฟาทีใ่นตอนน้ันเปนของอาหรับอยู จนเทลอาวีฟและจัฟฟาถูก
รวมเปนเมืองเดียวกันในป ค.ศ. 1950 สองปหลังจากการกอต้ังรัฐอิสราเอล นครสีขาว
แหงเทลอาวีฟได รับการขึ้นเปนมรดกโลกในป 2003 ถือเปนการรวมกลุมอาคาร
สถาปตยกรรมสมัยใหมที่ใหญที่สุดในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมเมืองเกาจัฟฟา (Old Jaffa) ซึ่งได ช่ือวาเปนเมืองทาที่ เกาแก อายุกวา 

3,000 ป ช่ือเดิมของเมืองน้ีคือ ยาโฟ (Yafo) ในภาษาฮิบรูว แปลวา สวยงาม ใน
ประวัติศาสตรเมืองน้ีถูกครอบครองมาหลายยุคหลายสมัยปจจุบันรัฐอิสราเอลไดอนุรักษ
เมืองน้ีไว แลวอนุญาตใหศลิปน พักอาศัย ทํางานสรางสรรค และขายผลงานของตนเองแก
นักทองเที่ยวที่มาเยือน ใหทานไดชมหอนาฬิกา (The Clock Tower) ที่ ต้ั งอยู
ศูนยกลางของเมือง จัฟฟา เปน 1 ใน 7 ของหอนาฬิกาที่ถูกสรางโดยพวกออตโตมานที่



 

 

เขามาปกครองในบริเวณน้ี ถูกสรางขึ้น โดยสุลตานอับดุล ฮามิด ที่ 2 ในราวป ค.ศ.
1900-1903 สวนที่เหลืออีก 6 แหง คือที่ ซาเฟด, เอเคอร, นาซาเรธ, ไฮฟา, นาบลุส 
และเยรูซาเล็ม ซึ่งทั้งหมดไดเสียหมด บนหอนาฬิกาเรือนน้ียังใชงานไดดี และที่ดานบนจะ
มีแผนหินสลักเปนที่ระลึกถึงการตอสูด้ินรนเพื่อใหเมืองน้ีในป ค.ศ.1948 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.45  น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอรไลน (LY) เที่ยวบิน
ที่ LY 081 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
14.00 น.
  

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

 
ราคาแนะนําเพียง 

  ISRAEL THE HOLY LAND อิสราเอล  8 วนั 5 คืน    
 โดยสายการบินแอล อลั อสิราเอลแอรไลน (LY) 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวซีา
ไดทันที 



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงตดิตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

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

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
10. คาวีซาเขาประเทศอิสราเอล 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียม

เอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง

กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพจิารณาวีซาทีค่อนขางนานและ
อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัท
ดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่น
คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไม
ต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 



 

 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่ น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ท างบ ริษั ท ฯขอสงวน สิท ธิ์  เก็ บ

คาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะ
ตอไปแต ทั้ ง น้ี ท านจะต องเสียค าใชจ ายที่ ไม สามารถ เรียก คืนได คื อ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคา



 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดีย่ว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา(อิสราเอล) 
การย่ืนวซีา ทานไมตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมหีนาเหลือสําหรับ

ประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน นับ
จากหลงัวันเดินทางกลับ หนังสือเดินทางหามชํารดุหรือขีดเขียนใดๆ 
รวมทัง้การประทบัตราอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของตราประทับ ตม. ประเทศตางๆ 
ทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง  
***(สําหรับทานทีม่ีหนังสือเดินทางเลมเกา 
จําเปนตองนํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย  เพือ่ความ
สะดวกในการพิจารณาวีซาของทาน)***                                                                                                                                      

 
2. รูปถาย รูปถายส ี พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน หนาตรง 

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

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

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สําเนาสมดุบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา
ยอนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงิน 15 วันกอนวนันัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสดุทายทีลู่กคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมยีอดเงินที่ครอบคลุม
คาทวัรดวยนะคะ ***** 

*** ไมรับพิจารณาบญัชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 

รูปตัวอย่าง 



 

 

  หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนามาทัง้ 2 เลม 
  หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 

6 เดือนลาสดุ (เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน 
STATEMENT จากทางธนาคารเทาน้ันไมสามารถใชเปน E-
Statement จาก Application มือถือหรอื เวบไซตธนาคาร  
พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนยื่นเอกสารวีซากับสถานทตู 

 
4.2 หากตองรบัรองคาใชจายใหบคุคลอืน่ในคณะ ตองทําเปนหนังสือ
รับรองคาใชจาย  
(BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี 
และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอง
สะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 

5. หลกัฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเปนหลกัฐานปจจุบันเทาน้ัน)   
- กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, 

เงินเดือน, วนัเร่ิมทํางานและชวงเวลาทีอ่นุมติัใหลาหยดุ ตองมีอายุ 1 เดอืน
กอนย่ืนวซีา ตองสะกดใหตรงตามหนาพาสปอรต 

- กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนทีม่ีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมทัง้ เซ็นช่ือ
รับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ (อายุสําเนาไมเกิน 3 เดือน)พรอมฉบับ
แปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย 

- กรณีเปนนักเรียน หรอื นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือ
สถาบันที่กาํลังศึกษาอยู(สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบตัรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุ 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) ตองสะกดใหตรง
ตามหนาพาสปอรต 
 

6. กรณีที่เดก็อายุตํ่ากวา 20 ป ขอสําเนาสูตบิตัร  
กรณีเด็กไมไดเดินทางพรอมผูปกครอง  



 

 

- หากเดก็เดินทางไปกับบดิาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดา
จะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีาร
รับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพนัธและยนิดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยคดัฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
พรอมทัง้แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดาจะตองมีใบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรอง
คาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกดั พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทัง้
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเดก็ไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร โดยมีการรับรอง
คาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกดั พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทัง้
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดามาดวย พรอมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพือ่รับรองแกบุตร
ดวย 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลัก
หลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดแูลบุตรแตเพียงผูเดียว พรอมฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ 

 
7. ทานไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถกูตองในเอกสารทุกอยางใหทานเซ็นเฉพาะ 

แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศอิสราเอล 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

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

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

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

13. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกช่ือ-นามสกลุ ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/
ดูแลผูเยาว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

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

15. ระดับช้ันการศึกษาสูงสุดที่เคยไดรับ............................................................................. 
16. หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................................................................  
17. อีเมล................................................................................................................... 
18. อาชีพปจจุบัน (ระบุตําแหนง ) 

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

19. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ประเภทของธุรกิจ /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………………………..……………….……………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….……………………..…. 



 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
21. ช่ือและนามสกุลบุคคลที่สามารถอางอิงไดในประเทศไทย .............................................. 

ที่อยูผูอางอิง.........................................................................................................ความสัมพันธ
.............................. 

22. ทานเคยเดินทางไปอิสราเอลมากอนหรือไม ............................................................... 
(ถาเคย) ไปมากี่คร้ัง ........................ไปมาเมื่อไหร (วัน/เดือน/ป) ………………..…………………… 
จุดประสงคที่เคยไป .................................. เมืองท่ีเคยไป ........................................ 

23. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาอิสราเอลมากอนหรือไม ................................................. ......... 
(ถาเคย) เมื่อไหร (วัน/เดือน/ป) …………………………………………..………… 
หมายเหต ุการอนุมัตวิีซาเปนดลุพินิจของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิทเปนเพียงตัวกลางและคอยบรกิารอาํนวยความ
สะดวกใหแกผูเดนิทางเทาน้ัน 
 
 


