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อิสราเอล
พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม – พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (7 วัน)

อิสราเอล หรือ Holy land ดินแดนแหล่งกาเนิด ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลา แหล่งกาเนิดอารยธรรมโลก
มีความงดงามของสถาปัตยกรรมที่มีประวัติศาสตร์และความงดงามของธรรมชาติ ชม เมืองเยรูซาเล็ม เมืองเก่าทีม่ ีความสาคัญกับ
พระเยซูและนบีมฮู ัมมัด ตามเส้นทางมรรคาศักดิ์สิทธิ์ ชม Mount of Olive, Golden gate , Gethsemme ,
Church of The Holy Sepulcher และ Willing Wall
ชมความยิ่งใหญ่ของโดมแห่งศิลา หรือ Dome of Rock ศาสนสถานของศาสนาอิสลามที่เก่าที่สุดในโลก
ชมความมหัศจรรย์ของทะเลสาบเดดซี ฝั่งอิสราเอล พลาดไม่ได้กบั การว่ายนาในทะเลเกลือที่ถึงแม้วา่ ยนาไม่เป็นก็ไม่มที างจมและหมัก
โคลนอันมีคุณค่า ชมป้อมมาซาดา ป้อมปราการโบราณที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ที่เป็นจุดชมวิวที่ สามารถมองเห็นภูเขา
สลับซับซ้อน และทะเลสาบเดดซี รวมถึงพืนที่ฝั่ง Jordan ชมเมืองเบตชิอนั นครโรมันที่เคยรุ่งเรืองในอดีต
ชมเมืองโบราณริมอ่าวจัฟฟา สัมผัสขีดสุดของความทันสมัยและมั่งคั่งของอาคารต่างๆ และศูนย์การค้าที่เมืองเทลอาวีฟ
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01. พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

กรุงเทพฯ

21.30 น. พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ EL AL ISRAEL AIRLINES (ROW W) ประตูที่ 10
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอานวยความสะดวกให้กับท่าน
02. ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทเพฯ –เทลอาวีฟ –อัคโค-ไฮฟา –เยรูซาเล็ม

00.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน LY 082 (11.05 ชม)
06.25 น. ถึงสนามบิน Ben Gurion เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เทลอาวีฟ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพื้นที่รอบนอกของเมืองท่าโบราณ
จัฟฟา ความเจริญของเทลอาวีฟได้ก้าวไปไกลกว่าเมืองจัฟฟาที่ในตอนนั้นเป็นของอาหรับอยู่ จนทั้งสองเมืองถูกรวมเป็นเมือง
เดียวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลังจากการก่อตั้งรัฐอิสราเอล นครสีขาวแห่งเทลอาวีฟได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2003
ถือเป็นการรวมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เทลอาวีฟเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญและเป็นเมืองที่มั่งคั่ง
ที่สุดในอิสราเอล เป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นเทลอาวีฟและสานักงานและศูนย์กลางการพัฒนาและวิจัยหลายแห่ง การที่เมืองมีชายหาด
บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านค้าราคาแพง ภูมิอากาศที่ดีและชีวิต คนเมือง ทาให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศและยังได้ฉายาว่า "เมืองที่ไม่เคยหลับ"
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอัคโค (Akko) (114 กม. / 2 ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของบริเวณกาลิลีทางตอนเหนือของ
อิสราเอล ตัวเมืองตั้งอยู่บนแหลมหรือแผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเล (promontory) ของอ่าวไฮฟา (Haifa Bay) ในทางประวัติศาสตร์
เอเคอร์เป็นเมืองสาคัญทางยุทธศาสตร์ของบริเวณเลแวนต์ (Levant) เพราะมีที่ตั้งอยู่ริมทะเล เดินทางสู่ เมืองไฮฟา (Haifa) (25
กม. / 45 นาที) เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสาคัญ
และงดงามที่สุดในแถบตะวันออกกลาง มีท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาบาไฮต์ และยังได้ชื่อ
ว่าเป็นเมืองที่มีความไฮเทคระดับโลก เพราะเป็นศูนย์กลางพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองเบตชิอัน (Beit Shean) ( 69 กม. / 1 ชม.) นครโรมันที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นซากแห่งอารยธรรม
เพราะภัยธรรมชาติซึ่งถูกค้นพบว่าเคยมีโรงละคร,ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือสนามแข่งม้าแบบกรีก, ศูนย์สุขภาพ และ คาร์โด
(Cardo) ซึ่งหมายถึงถนนที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้ของนครโรมัน ซึ่งจะพาดผ่านกองทหาร และมีตลาดและร้านค้าเรียงรายอยู่
สองข้างทาง โดยถนนคาร์โดสายหลักจะถูกเรียกว่า คาร์โด แม็กซิมัส (Cardo Maximus)
เดินทางสู่เมืองเยรูซาเล็ม (Jerusalem) ( 162 กม. / 2 ชม.)
อาหารค่าที่ภัตตาคาร
ที่พัก MAMILA HOTEL YERUSALEM หรือเทียบเท่า (พัก 3 คืน)
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03. เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

เยรูซาเล็ม-มาซาดา- เดดซี

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Masada (103 กม. / 2 ชม.) แหล่งมรดกโลกที่สาคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของอิสราเอลโดยเป็นแหล่งโบราณคดีที่สาคัญ
ทางตอนใต้ของอิสราเอล นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาที่มีลักษณะเป็นป้อมปราการบนเนินเขาที่รายล้อมด้วยทะเลทรายสามารถมองไป
ถึงเดดซีได้ ซึ่งสถานทีแ่ ห่งนี้สร้างโดยกษัตริย์แฮรอท ผู้ซงึ่ เป็นหนึ่งในกษัตริย์ทยี่ ิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอิสราเอล โดยป้อมปราการแห่งนี้
เคยถูกชาวโรมันโจมตีมาแล้วเมื่อสองพันปีก่อนนับเป็นสมรภูมิรบแรกระหว่างชาวยิวและชาวโรมัน จากนั้นนาท่านสู่ โรงแรม
Crowne Plaza Dead Sea Hotel Ein Bokek โรงแรมริมทะเลสาบเดดซี (17 กม. /30 นาที)
อาหารกลางวันที่โรงแรม
ให้ท่านสัมผัสกับ ทะเลเดดซี ( Dead Sea) หรือ ทะเลมรณะ ฝั่งอิสราเอล เป็นทะเลสาบน้าเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมาก
อยู่ระหว่างเขตจอร์แดนและอิสราเอล ระดับน้าอยู่ต่าที่สุดในบรรดาทะเลทั้งหลาย กล่าวคือต่ากว่าระดับน้าทะเลปานกลางลงไปอีก
ประมาณ 400 เมตร น้าในทะเลนีเ้ ค็มกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่า มีปริมาณ แร่ธาตุต่างๆ มากกว่า เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม
15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทาให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดยไม่จม แม้ว่าว่ายน้าไม่เป็น อิสระให้ท่านว่ายน้า
และหมักโคลนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชุดเล่นน้า ผ้าเช็ดตัว รองเท้าฟองน้า ติดกระเป๋าเล็กไปด้วย) จากนั้นนาท่านกลับสู่เมือง
เยรูซาเล็ม (125 กม. / 2 ชม.)
อาหารค่าที่ภัตตาคาร

04. อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

เยรูซาเล็ม

อาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยวชมกรุงเยรูซาเล็ม เดินในตัวเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยอารยธรรมที่หลากหลาย ของ 3 ศาสนา เริ่มต้นที่ ยอดเขามะกอก (Mt. Of
Olive) ท่านจะได้เห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมด จากนั้นนาท่านสู่สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวกและถูก
ทหารโรมันจับตัว ในสวนนี้ ยังมีต้นมะกอกเก่าแก่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่ารากเดิมเป็นต้นมะกอกในสมัยพระเยซูเจ้า นาท่านสู่ประตู
โกลเด้น เกท (Golden Gate) อันเป็นความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนที่ว่า พระเยซูจะฟื้นคืนชีพ ณ ประตูแห่งนี้
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเก่าเยรูซาเล็ม (Old City) เดินเท้าไปตามถนนเวียโดโลโรซา(Via Dolorosa)เส้นทางที่พระเยซูถูกไต่สวน
ที่ศาลปรีโทเรียจนถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนไปสู่โกลโกธาและตรึงพระองค์ไว้บนกางเขนซึ่ง ปัจจุบันเป็นโบสถ์แห่งศาสนาคริสต์

3

อิสราเอล |

(Church of The Holy Sepulcher) ชมกาแพงร้องไห้ (Willing Wall) กาแพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยู่
หลังจากถูกโรมันทาลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่ ว โลกถือว่าเป็นสถานที่ศั กดิ์สิทธิ์ที่สุ ด โดยเฉพาะวั นสาคัญทางศาสนาจะมีชาวยิว
มากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐานร้องไห้คร่าครวญกับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น จากนั้นนาท่านไปสู่ Dome of The Rock (ชมได้
จากได้จากด้านนอกเนื่องจากข้อจากัดทางศาสนา) เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยรูซาเล็ม เพราะความใหญ่โตและสวยงามอันน่า
ประทับใจที่สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศในเยรูซาเลม เปรียบเสมือนเป็นมงกุ ฎอัน รุ่งโรจน์ของศาสนสถานอัน ศักดิ์สิทธิ์ของชาว
มุสลิม
อาหารค่าที่ภัตตาคาร

05. จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เยรูซาเล็ม - เทลอาวีฟ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามเขตแดนเยรูซาเล็มสู่ เมืองเบธเลเฮ็ม (Bethleham) (10 กม.) ดินแดนที่ครอบครองโดยปาเลสไตน์ เมืองที่ได้
ชื่อว่าเป็นที่ประสูติของพระเจ้า นาท่านไปยังทุ่งหญ้าคนเลี้ยงแกะ (Sheperd’s Field ) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระ
เยซูแก่คนเลี้ยงแกะ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซู เป็นสถานที่ที่ถูก
เก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทาลายจากผู้ครอบครองชาติแล้ว ชาติเล่าอย่างน่าอัศจรรย์
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านสู่ อนุสรณ์สถาน ยาด วาเชม (Yad Vashem) พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงการเสียชีวิตของชาวยิวราวหกล้านคน
จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust) ของฮิตเลอร์ ..จากนั่นนาท่านชมพิพิธภัณฑ์อิสราเอล (Israel Museum) ซึ่งมีสุสานหนังสือ
(Shrine of Book) และบรรดาศิลปวัตถุที่ได้มาจากป้อมมาซาดา (Masada) จากนั้นนาท่านสู่เมืองเทลอาวีฟ (67 กม. / 1 ชม. )
อาหารค่าที่ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL HILTON TEL AVIV หรือเทียบเท่า
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06. อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เทลอาวีฟ - จัฟฟา – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าจัฟฟา (Old Jaffa) (11 กม.) อัญมณีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ห่างจากความล้านาสมัยของตัวเมือง
เทลอาวีฟไม่ไกล ให้ท่านได้สัมผัสอีกบรรยากาศหนึ่งของพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ ซึ่งมีการสร้างขึ้นก่อนเมืองเทลอาวีฟ
หลายร้อยปี การมาที่นี่จึงเป็นเหมือนการย้อนอดีต เพื่อเข้าใจปัจจุบันของเทลอาวีฟและอิสราเอลให้มากขึ้น โดยบริเวณ Jaffa Port
เป็นท่าเรือน้าทะเลที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่งของโลกที่ใช้งานกันมาตั้งแต่หลายพันปีก่อนจนถึงปัจจุบัน นอกจากท่าเรือแล้ว โอลด์
จัฟฟายังมีถนน และมุมเล็กๆ น้อยๆ ให้เดินสารวจอย่างเพลิดเพลิน มีคุกโบราณ ประภาคารอันโดดเด่น ท่านสามารถเดินขึ้นไป
ด้านบนของเนินเขาโดยด้านบนจะมีสวนหย่อมที่สามารถมองเห็นเมืองเทลอาวีฟมุมสูงได้อย่างเต็มตาและบริเวณโดยรอบยังมีแกล
เลอรีร้านขายของ คาเฟ่น่ารักๆ ที่หลบอยู่มุมตึกอีกมากมาย
อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่ เมืองเทลอาวีฟ ชมนครแห่งความทันสมัย มีกลุ่มสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในเมือง ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2003 และได้รับการขนานนามว่า ‘White City’ หรือ ‘นครสีขาว’ มีตึกรามบ้านช่องที่เป็นเอกลักษณ์
ของเมือง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบเบาเฮาส์ (Bauhaus) ของเยอรมนี ซึ่งเป็นการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย
โดยใช้ผนังกระจกขนาดใหญ่กรุอยูภ่ ายนอกตึก เพื่อให้แสงสว่างส่องถึงทั่วทั้งพื้นที่ และให้คนภายนอกสามารถมองเห็นพื้นที่ภายใน
ได้ พลาดไม่ได้กับถนน รอทส์ไชลด์ บูเลอวาร์ด (Rothschild Boulevard) ด้วยความที่เป็นถนนเส้นใหญ่ สวยงาม และทอดผ่าน
กลางเมืองที่ยาวที่สุดในเทลอาวีฟ จะเห็นผู้คนจูงสุนัขหลากหลายสายพันธุ์เดินเล่น ผู้คนปั่นจักรยาน เล่นสเกตบอร์ด รวมทั้งกลุ่ม
คนที่มาเปิดหมวกเล่นกีตาร์ร้องเพลงแบบอินดี้ๆ ก็มีให้เห็นเป็นระยะ นอกจาก จะมีถนนไดเซนกอฟฟ์ (Dizengoff Street) ที่ถูก
เปรียบเทียบให้เป็นดั่ง ‘Champs-Élysées of Tel Aviv’ ที่มีศูนย์การค้าและร้านค้าต่างๆช้อปปิ้งมากมาย
อาหารค่าที่ภัตตาคาร
20.00 น. นาท่านเดินทางสู่สนามบิน Ben Gurion เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv)
23.00 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน LY 081 (10.35 ชม.)

7. พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ

14.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ ( 15 ท่าน ขึ้นไป )
@
@

ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ม

126, 000 .- บาท
27,000.- บาท

อัตรานีร
้ วม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน EL AL ชั้นทัศนาจร
ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า
อาหารจัดเลี้ยงตามรายการ ค่าพาหนะนาเที่ยวตามรายการ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าวีซ่าอิสราเอล E-VISA แบบกรุ๊ป
อัตรานี้รวมค่าทิปพนักงานขับรถ
ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
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อัตรานีไ้ ม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

ติดต่อ :

นัท / ซัง / อร

Line ID: @chaitour

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 121 , 123 , 125

E-mail: outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

โทรสาร. 0 2211 0119
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