ขอเชิญพี่น้องคริสตชน
ร่วมทัศนศึกษากับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ท่องดินแดนพระคัมภีร์ 2 ประเทศ
อิสราเอลและจอร์แดน เจาะลึกโลกพระคัมภีร์
ในหัวข้อ “อับราฮัมกับพระคริสต์”
วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2018

นำ�ทีมและบรรยายโดย อ.ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย ท่านเป็นนักวิชาการทางพระ
คัมภีร์เดิม/ใหม่ เป็นนักแปล นักเขียน นักเทศน์ และเป็นอาจารย์สอนในสถาบัน
พระคริสตธรรม ขอเชิญสัมผัสบรรยากาศ และชมโบราณสถานต่าง ๆ ในโลกพระคัมภีร์ เพือ่
เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในความเชื่อของคริสตชน อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการถ่ายทอด
พระวจนะพระเจ้าให้กับผู้อื่น

ก�ำหนดการเดินทาง
วันแรก

จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018
กรุงเทพฯ - อัมมาน

21.30 น.

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ คิว  (S)  สาย
การบินรอยัล จอร์แดนเนีย่ น (Royal Jordan Airlines)  พบเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ คอย
อ�ำนวยความสะดวกในการเช็คอินสัมภาระ และรับบัตรทีน่ งั่

วันที่สอง

อังคารที่ 23 ตุลาคม 2018
อัมมาน - เมืองมาดาบา ภูเขาเนโบ - เมืองเพตรา

00.20 น.
06.00 น.
เช้า

เทีย่ ง

ออกเดินทางสูก่ รุงอัมมาน โดยสายการบินรอยัล จอร์แดน  เทีย่ วบิน RJ181
ถึงสนามบิน Queen Alia กรุงอัมมานประเทศจอร์แดน ดินแดนของชาวโมอับและอัมโมน
และเอโดม ลูกหลานของโลท และเอซาว น�ำท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง มัคคุเทศก์
รอต้อนรับทุกท่าน น�ำท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารเช้าอาหารพืน้ เมือง
น�ำท่านเดินทางสูเ่ มือง มาดาบา (Madaba) เมืองทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นศูนย์กลางการท�ำ
โมเสก ชมเมือง โบสถ์ วิหาร นิยมตกแต่งด้วยโมเสก น�ำท่านชมโบสถ์เซ็นต์ จอร์จ (Saint
George) มีแผ่นโมเสกขนาดใหญ่บนพืน้ ของโบสถ์ซงึ่ ถือว่าเป็นศิลปะงานโมเสกชิน้ ทีส่ ำ� คัญ
และมีคา่ มากของประวัตศิ าสตร์ของโลกคือ แสดงภาพแผนทีข่ องดินแดนศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ 180
แห่งครอบคลุมตัง้ แต่พน้ื ทีข่ องประเทศอียปิ ต์ จนถึงแถบพืน้ ทีข่ องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ประกอบด้วยโมเสกทัง้ สิน้ 2.5 ล้านชิน้
น�ำท่านเดินทางสูย่ อดปิสกาห์ ภูเขาเนโบ (Mount Nebo) ยอดเขาสูง 3,300 ฟุต พระเจ้า
ได้นำ� โมเสสขึน้ มาดูแผ่นดินคานาอันตามพระสัญญาบนยอดเขานี  
้ และทรงรับโมเสสไป
ไม่มีใครได้เห็นโมเสสอีกเลย (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:1-6 ) ตัวโบสถ์สนั นิษฐานว่าถูกสร้าง
ขึน้ ในยุคไบเซนไทน์ (Byzantine) ในศตวรรษที่ 4 ภายในโบสถ์มภี าพท�ำด้วยเศษกระเบือ้ ง
สีโมเสกแสดงวิถชี วี ติ ของชุมชน การท�ำไวน์ การล่าสัตว์ ด้านนอกโบสถ์มสี ญั ลกั ษณ์ ไม้
เท้าโมเสสทีม่ งี พู นั อยูบ่ นปลายไม้ เล็งถึงลักษณะการไถ่บาปแก่มนุษย์ของพระเยซูคริสต์
ในวันทีท่ อ้ งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นทะเลเดดซี (Dead Sea) หรือทะเลตาย และ
กรุงเยรูซาเล็ม (Jerusalem) อย่างชัดเจนได้
รับประทานอาหารพืน้ เมือง
น�ำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเพตรา ระยะทาง 3 ช.ม นครเพตรา (Petra) หรือ นครศิลา
ทรายสีชมพู หรือ Wadi Musa (Valley of Moses หุบเขาของโมเสส) มีหลักฐานว่าชาว
อาหรับนาบาเทียน(Nabateans) เป็นผูก้ อ่ ตัง้ ชุมชนนีข้ นึ้ ในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล
(6 BC) เป็นเมืองทีส่ ลักขึน้ จากภูเขาหินอ่อนสีเทาอมชมพูให้เป็น เมือง พระราชวัง สุสาน
โรงละคร ทีอ่ ยูอ่ าศัย ฯลฯ ตัง้ อยูก่ ลางวงล้อมของขุนเขา เป็นเมืองทีเ่ จริญรุง่ เรืองมากใน
อับราฮัมกับพระคริสต์ 3

เย็น

วันที่สาม

เช้า

เทีย่ ง

อดีตจากการเก็บค่าผ่านทางจากกองคาราวานต่าง ๆ ทีต่ อ้ งใช้เส้นทางนีเ้ ป็นเส้นทางการ
ค้าสูเ่ มืองดามัสกัส ถูกขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) ในปี 1985
น�ำเข้าทีพ่ กั โรงแรม Seven Wonders หรือโรงแรมเทียบเท่า 4 ดาว
กรุณาแยกเสื้อผ้า 1 คืน ไว้ในกระเป๋าลากและน�ำขึ้นไปไว้บนรถ เพื่อค้างคืนในเต็นท์
เบดูอนิ 1 คืน
รับประทานอาหารในโรงแรมทีพ่ กั

พุธที่ 24 ตุลาคม 2018
อุทยานแห่งชาติเพตรา - อัมมาน - ทะเลทรายวาดิ ลัม เต็นท์เบดูอิน

กรุณาน�ำกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ 1 ใบ วางไว้หน้าห้องพักตามเวลานัดหมายก่อนลงไปรับประทานอาหาร
เช้า และมาชีก้ ระเป๋าสัมภาระของท่าน ก่อนขึน้ รถ ตามระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศจอร์แดน

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมทีพ่ กั
น�ำท่านสู่อุทยานแห่งชาติเพตรา (Petra) เดินชมความงดงามของภูเขาหินทราย ที่
ภูมิปัญญาของชาวนาบาเทียนได้แกะสลักภูเขาธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์  
จากหน้าประตูอุทยานถึงปากทาง ซิค (SIQ) ซึ่งเกิดจากการที่แผ่นดินไหวแล้วท�ำให้
เกิดการแยกตัวของเปลือกโลก ระยะทาง 400 เมตร จากนัน้ น�ำท่านเดินเท้าสู่ คลังมหา
สมบัติ (Main Gate) ระยะทาง 1.5 ก.ม ชมทัศนียภาพ ทัง้ สองด้านทีส่ วยงามด้วยสีสนั
ของหินสีตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากธรรมชาติ เช่น สีเทา ชมพู เหลือง น�ำ้ เงิน ฯลฯ ท่านจะตืน่
ตาตืน่ ใจกับหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่ มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (El
Khazneh)  ซึง่ ถูกค้นพบและน�ำมาเผยแพร่สสู่ ายตาโลกในรูปแบบภาพวาดโดยนักวาดรูป
ชาวสวิสในปี ค.ศ. 1812 ต่อมาตัววิหารถูกใช้เป็นทีถ่ า่ ยท�ำภาพยนตร์อมตะเรือ่ ง อินเดียน า่
โจนส์ ภาค 3 ชุดขุมทรัพย์สดุ ขอบฟ้า (Indiana Jones and the Last Crusade) ดืม่ ด�ำ่
กับสติปญั ญาของชาวนาบาเทียน ชมความผสมผสานของศิลปะของกรีก โรมัน  และพืน้
เมือง ซึง่ ถูกเปลีย่ นไปตามยุคสมัยของผูค้ รอบครองอย่างน่าอัศจรรย์ ชมวิหารต่าง ๆ ที่
แกะสลักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืนได้สดั ส่วนเป็นอาคาร 2 ชัน้ ประดับด้วยเสาแบบ
คอรินเทียนส์ และ รูปคน  เชือ่ ว่าเป็นคลังทีเ่ ก็บสมบัตขิ องฟาโรห์ ท่านสามารถอุดหนุน
สินค้าจากชาวพืน้ เมือง หรือเลือกนัง่ จิบกาแฟชาวอาหรับพักเหนือ่ ยได้ตามอัธยาศัย หรือ
ลองขีอ่ ฐู ขีล่ าของชาวพืน้ เมืองทีน่ ำ� มาบริการนักท่องเทีย่ วได้ตามอัธยาศัย (กรุณาต่อรอง
ราคากันก่อนใช้บริการนะคะ)
รับประทานอาหารกลางวันพืน้ เมือง
หลังจากนัน้ น�ำท่านเดินทางสู่ ทะเลทราย Wadi Rum เส้นทางลงใต้หา่ งจากอ่าวอะคาบา
ประมาณ 40 กม. ทิวทัศน์เริม่ เปลีย่ นเป็นหินผาสีตา่ งๆ และทะเลทราย เป็นสถานทีท่ นี่ าย
ทหารอังกฤษ T.E Lawrence สร้างความสัมพันธ์กบั ชาวเบดูอนิ และใช้ทะเลทรายแห่งนี้
เป็นฐานบัญชาการ เพือ่ ต่อสูก้ บั อ�ำนาจของทหารออตโตมัน (ตุรกี) ในระหว่างสงครามโลก
ครัง้ ที่ 1 ปี 1914-1918 และเป็นฉากในภาพยนตร์ชดุ Lawrence of Arabia น�ำท่าน

4 อับราฮัมกับพระคริสต์

ท่องทะเลทรายบนรถกระบะ เดินขึ้นไปบนสันทรายเพื่ออธิษฐานเผื่อสันติภาพใน
ตะวันออกกลาง น�ำชมลายแกะสลักบนหินผา และเยีย่ มชมหมูบ่ า้ นเบดูอนิ ก่อนน�ำเข้าสู่
ทีพ่ กั ในเต้นท์เบดูอนิ Sun Camp หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน ห้องน�ำ้ ในห้องพัก)
ค�ำ	
่

วันที่สี่
5:30 น.
เช้า

(กรุณาเตรียมแยกเสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้ทจ่ี ะใช้ใส่ลอยตัวในทะเลเดดซีในวันรุง่ ขึน้ เช่น ผ้าเช็ดตัว รองเท้า
แตะฯ ไว้ในกระเป๋าใบเล็กและน�ำขึน้ ไปเก็บบนตัวรถด้วยค่ะ)

รับประทานอาหารแบบเบดูอนิ ร่วมนมัสการ และดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศกลางทะเลทราย

พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2018
ด่านอะคาบา - เมืองโสโดม - โกโมราห์ - แม่น�้ำจอร์แดน - นั่งกระเช้าสู่
ภูเขาแห่งการทดลอง - เมืองเยรีโค - ทะเลเดดซี - กรุงเยรูซาเล็ม

ปลุกเช้ามืด เพือ่ ร่วมสามัคคีธรรมหรือเฝ้าเดีย่ วรับอรุณ ท่ามกลางความงดงามของทะเลทราย

กรุณาน�ำกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ วางไว้หน้าเต็นท์ทพี่ กั ตามเวลานัดหมายก่อนลงไปรับประทานอาหาร
เช้า และมาชีก้ ระเป๋าสัมภาระของท่าน ก่อนขึน้ รถ ตามระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศจอร์แดน

รับประทานอาหารในทีพ่ กั
น�ำท่านเดินทางจาก Wadi Rum สูด่ า่ นอะคาบา (ระยะทาง 1 ชม.) น�ำทานผ่านพิธกี าร
ออกจากประเทศจอร์แดนและเข้าประเทศอิสราเอล (วีซา่ หมูค่ ณะ) กรุณาใช้กระเป๋าทีม่ ลี อ้
ลากเพือ่ ลากผ่านด่าน (ไม่มี Porter ต้องช่วยตัวเองค่ะ) หลังจากนัน้ พบไกด์อสิ ราเอลทีร่ อ
ต้อนรับพร้อมรถบัสปรับอากาศของอิสราเอล ทีจ่ ะอยูก่ บั เราตลอด 4 วัน) หลังจากนัน้ น�ำ
ท่านเดินทางผ่านถิน่ ทุรกันดารสิน เลียบทะเลเกลือ (Salt Sea หรือ Dead Sea) สูเ่ มือง
โสโดม โกโมราห์ ทีอ่ บั ราอัมทูลขอชีวติ ของชาวเมืองต่อพระเจ้า เมือ่ พระเจ้าทรงเปิดเผย
ว่าจะท�ำลายเมืองทัง้ สองนีเ้ พราะความบาปชัว่ ของประชากรในเมือง ท�ำให้หลานชาย คือ
โลทและลูกสาว 2 คน รอดชีวติ และต่อมาได้กลายเป็นต้นตระกูลของชาวโมอับและอัมโมน
ส่วนภรรยาของโลทกลายเป็นเสาเกลือ เพราะหันกลับไปมองเมืองนัน้ ทัง้ ๆ ทีท่ ตู สวรรค์
ได้สงั่ ไว้แล้ว จึงยังมีสญั ลักษณ์เสาเกลือตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาท่ามกลางซากเมืองโสโดม
โกโมราห์ เพือ่ เตือนใจชาวอิสราเอลและประชาชาติจนถึงทุกวันนี้ ผ่านอุทยาน Ein Gedi
ทีก่ ษัตริยด์ าวิดเคยมาหลบซ่อนตัวจากกษัตริยซ์ าอูล และมีโอกาสปลงพระชนม์กษัตริย์
ซาอูลในถ�ำ 
้ แต่ทรงถ่อมใจไม่ทำ� อันตรายซาอูลแต่อย่างใด เพราะทรงย�ำเกรงผูท้ พ่ี ระเจ้า
ทรงเจิมตัง้ ไว้ น�ำท่านเดินทางสู่ Qaser El Yahud แม่นำ�้ จอร์แดน สถานทีซ่ งึ่ มีเหตุการณ์
ส�ำคัญในแต่ละยุค อาทิเช่น เอลีชารับเสือ้ คลุมของเอลียาห์เมือ่ รถเพลิงมารับท่านขึน้ ไป
และเอลีชาใช้เสือ้ ตีนำ 
�้ น�ำ้ ในแม่นำ�้ จอร์แดนก็แหวกออก ให้ทา่ นเดินบนดินแห้ง และเอลีชา
ได้รบั ของประทานเป็นสองเท่าของเอลียาห์ ท่านยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา ได้ประกอบบัพติศ
มาให้กบั พระเยซูคริสต์ ณ แม่นำ้� จอร์แดนฟากตะวันออก ปัจจุบนั คือประเทศจอร์แดน
หลังจากนัน้ น�ำท่านเดินทางสูเ่ มืองเยรีโค เมืองแรกในแผ่นดินคานาอันทีพ่ ระเจ้าทรงมอบ
ให้แก่คนอิสราเอล โดยให้โยชูวาน�ำประชากรอิสราเอลเดินรอบก�ำแพง 7 วัน และเป่าเขา
สัตว์ ในวันที่ 7 ก�ำแพงเมืองก็ถล่มลง (ยชว.6:20) จากนัน้ น�ำท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้า สูภ่ เู ขา
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แห่งการทดลอง (Mt. Temptation) ทีซ่ าตานทดลองพระเยซูคริสต์หลังจากทีพ่ ระองค์ทรง
รับบัพติศมาจากยอห์น ทรงเข้าไปในถิน่ ทุรกันดาร อดอาหาร 40 วัน 40 คืน (มธ.4:1-11)
ปัจจุบนั มีอารามของนักบวชคณะกรีกออธอด๊อกสร้างอยูบ่ นไหล่เขา
รับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากนัน้ น�ำท่านเดินทางสู่ ทะเลตาย (ทะเลเดดซี Dead Sea) (อสค.47:6-12) ซึง่ เป็นที่
ต�ำ่ ทีส่ ดุ ของโลก อยูต่ ำ�่ กว่าระดับน�ำ้ ทะเลทัว่ ไปกว่า 400 เมตร และน�ำ้ ในทะเลนีเ้ ค็มกว่าทะเล
ปกติถงึ 10 เท่า อุดมไปด้วย แร่ธาตุตา่ งๆ ทีม่ ากกว่า เช่น ไอโอดีน  10  เท่า  แมกนีเซียม
15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ท�ำให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดย ไม่
จม แม้วา่ ว่ายน�ำ้ ไม่เป็น น�ำท่านสูห่ าดคาเลีย ให้ทา่ นมีเวลาอิสระเพือ่ ลอยตัวในน�ำ้ และหมัก
โคลนตามอัธยาศัย (น�ำกระเป๋าเสือ้ ผ้าทีเ่ ตรียมส�ำหรับจะใส่ลอยตัวในน�ำ้ - ผ้าเช็ดตัว- รองเท้า
ฟองน�ำ้ ไปด้วย) หลังจากนัน้ น�ำท่านเดินทางสูก่ รุงเยรูซาเล็ม พักที่โรงแรม Jerusalem Gate
Hotel (คืนที่ 1)
รับประทานอาหารเย็นในโรงแรมทีพ่ กั

ศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018
เมืองเชเคม - ภูเขาเกริซิม - เมืองเบธเอล - เมืองเฮโบรน - เยรูซาเล็ม

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมทีพ่ กั
น�ำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเกราซิม เมืองเชเคม อธิษฐานอวยพรประเทศอิสราเอลประกาศ
สันติสขุ เหนือดินแดนแห่งพันธสัญญาทัง้ อิสราเอลและปาเลสไตน์–หลังจากนัน้ น�ำท่านเดิน
ทางสูเ่ มือง ชิโลห์ Shilo (ทีท่ หี่ บี พันธสัญญาตัง้ อยูก่ ว่า 400 ปี) ในสมัยผูเ้ ผยพระวจนะเอลี
ประชาชนขึน้ ไปถวายเครือ่ งบูชาทีช่ โิ ลห์ปลี ะครัง้ นางฮันนาห์ได้ถวายซามูเอลให้ปรนนิบตั ิ
พระเจ้าอยูใ่ นพระนิเวศน์ของพระเจ้าทีช่ โิ ลห์  (1 ซมอ.1) ชมวีดโี อและพิพธิ ภัณฑ์ หลังจาก
นัน้ น�ำท่าน นัง่ รถต่อไปยังเมือง เบธเอล (Bethel) ทีย่ าโคบฝันเห็นบันไดทอดจากโลกขึน้
สูส่ วรรค์และมีเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าก�ำลังขึน้ ลงบันไดนัน้ (ปฐก.28:12)  เป็นทีท่ ยี่ า
โคบได้พบและสนทนากับพระเจ้า แต่ในหลายร้อยปีตอ่ มา กลับถูกใช้เป็นทีต่ งั้ ของลูกวัว
ทองค�ำ  ในสมัยของกษัตริยเ์ รโหโบอัม ราชบุตรของกษัตริย์โซโลมอน ประเทศอิสราเอล
แตกเป็นสองส่วนคือ 10 เผ่าทางเหนือน�ำโดย เยโรโบอัม มีสะมาเรียเป็นเมืองหลวง
เยโรโบอัมได้สร้างวัวทองค�ำและสถานบูชาไว้ทเี่ มืองเบธเอล (1 พกษ.12:28-29) เพือ่ ไม่
ให้คนอิสราเอล 10 เผ่าเดินทางไปนมัสการพระเจ้าทีก่ รุงเยรูซาเล็ม ส่วนอีก 2 เผ่าคือ
ยูดาห์และเบนยามิน มีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง
อาหารกลางวันเป็นอาหารพืน้ เมือง
หลังจากนั้นน�ำท่านเดินทางสูเ่ มืองเฮโบรน อับราฮัมตั้งเต็นท์และอาศัยอยู่ที่ราบมัมเร
และสร้างแท่นบูชาต่อพระยาห์เวห์หลังจากแยกจากโลท (ปฐก.13:18) และพระเจ้าทรง
ปรากฏแก่อบั ราฮัมทีร่ าบมัมเร (ปฐก.18:1) อับราฮัมซือ้ นาและถ�ำ้ มัคเป-ลาห์หน้ามัมเร
จากเอโฟรน คนฮิตไทต์เป็นเงิน 400 เชเคล ใช้เป็นอุโมงค์ฝงั ศพนางซาราห์ทอี่ ยู่ในเมือง
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คีรยี าทอารบาคือ เมืองเฮโบรน (ปฐก.23) ปัจจุบนั ถ�ำ้ มัคเป-ลาห์ ถือครองโดยอิสราเอล
และปาเลสไตน์ อธิษฐานเผือ่ สันติภาพและความเป็นหนึง่ เดียวกันระหว่างยิวและอาหรับ
หลังจากนัน้ น�ำท่านเดินทางกลับสูท่ พี่ กั โรงแรม Jerusalem Gate Hotel (คืนที่ 2)
รับประทานอาหารค�ำ่ ในโรงแรมทีพ่ กั

เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018
ภูเขามะกอกเทศ - โบสถ์หยดน�้ำตา - สวนเกทเสมนี - ก�ำแพงร้องไห้ โบราณสถาน Emek Tzurim - เมืองคานา - เมืองนาซาเร็ธ

น�ำกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ 1 ใบ วางไว้หน้าห้องพักตามเวลานัดหมายก่อนลงไปรับประทานอาหารเช้า
กรุณามาชีก้ ระเป๋าสัมภาระของท่าน ก่อนขึน้ รถ ตามระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศอิสราเอล

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น�ำท่านเดินทางสูย่ อดเขามะกอก (Mt. Of Olive)  ท่านจะได้เห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทัง้ หมด
จากนัน้ น�ำท่านเดินตามเส้นทางทีพ่ ระเยซูเสด็จสูก่ รุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย์ น�ำท่าน
เดินเท้าในเส้นทางทางปาล์ม (Palm Sunday) เส้นทางทีพ่ ระเยซูคริสต์ทรงลาเข้าสูก่ รุง
เยรูซาเล็ม ร่วมอธิษฐานในโบสถ์แห่งหยดน�ำ้ ตา (Dominus Flevit) ทีพ่ ระเยซูทรงร้องไห้
คร�ำ่ ครวญส�ำหรับกรุงเยรูซาเล็ม (มธ.23:37-39) เดินเท้าต่อไปยังสวนเกทเสมนี (Gatsemane) ทีพ่ ระเยซูทรงอธิษฐานกับสาวกและถูกทหารโรมันจับตัว ในสวนนีย้ งั มีตน้ มะกอก
เก่าแก่ 8 ต้น ทีเ่ ชือ่ กันว่ารากเดิมเป็นต้นมะกอกในสมัยพระเยซูคริสต์ ในตัวโบสถ์นานาชาติ
(Church Of All Nations) มีกอ้ นหินขนาดใหญ่ทเี่ ชือ่ ว่าเป็นจุดทีพ่ ระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน
ก่อนทีย่ ดู าส จะน�ำทหารโรมันมาจับตัวพระเยซูคริสต์  (มธ.26:36-56) หลังจากนัน้ น�ำท่านสู่
ก�ำแพงร้องไห้ (Wailling Wall) ก�ำแพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังทีส่ องทีเ่ หลืออยูห่ ลัง
จากถูกโรมันท�ำลาย  ปัจจุบนั ชาวยิวทัว่ โลกถือว่าเป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ดุ และโดยเฉพาะ
วันส�ำคัญทางศาสนาจะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาอธิษฐานร้องไห้คร�ำ่ ครวญกับพระเจ้า
อย่างเนืองแน่นเพราะเป็นจุดทีอ่ ยู่ใกล้พระวิหารเดิม ท่านสามารถน�ำค�ำอธิษฐานเขียนใส่
กระดาษไปเสียบไว้ตามช่องก�ำแพง หลังจากนัน้ น�ำท่านเดินทางสู่ Emek Tzurim National
Park หุบเขาขิดโรน ด้านล่างของภูเขาสคอปุส (Mt. Scopus) ทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยฮีบรู ฟัง
การบรรยายและร่วมขุดหาหลักฐานทางโบราณคดี ชิน้ ส่วนต่าง ๆ ในสมัยพระวิหารหลังที่
1 และ 2 ท่านจะดืม่ ด�ำ่ กับยุคสมัยมากกว่า 3,000 ปีทที่ า่ นได้สมั ผัสชิน้ ส่วนต่าง ๆ ทีท่ า่ น
ขุดพบด้วยตัวเอง
รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารพืน้ เมือง
หลังจากนัน้ น�ำท่านเดินทางสูเ่ มืองนาซาเร็ธ (Nazareth) ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาเป็นเมืองที่
พระเยซูใช้ชวี ติ ในวัยเด็กจนเติบโตเป็นหนุม่ น�ำชม (The Church of the Annunciation)
ซึง่ สร้างครอบบ้านนางมารีย์ไว้ สถานทีซ่ งึ่ นางมารีย์ได้รบั แจ้งจากทูตสวรรค์วา่ นางจะให้
ก�ำเนิดพระเยซู (ลก.1:26-33) หากมีเวลาท่านสามารถชมบ้านของโยเซฟ ทีอ่ ยู่ใกล้ ๆ
กันด้วย หลังจากนัน้ น�ำท่านเดินทางสูห่ มูบ่ า้ นคานา (Cana) ทีซ่ งึ่ พระเยซูทรงแสดงการ
อับราฮัมกับพระคริสต์ 7
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อัศจรรย์ครั้งแรกโดยทรงเปลี่ยนน�้ำให้เป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งงาน (ยน.2:1-12) น�ำ
ท่านเดินทางสูท่ พี่ กั ในเมืองทิเบเรียส โรงแรม Astoria Hotel หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น

อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018
เมืองเทลดาน - ล่องเรือในทะเลสาบกาลิลี - โบสถ์ St.Peter’s Primacy
ริมทะเลสาบกาลิลี - จาฟฟา - สนามบิน

กรุณาน�ำกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ 1 ใบ วางไว้หน้าห้องพักตามเวลานัดหมายก่อนลงไปรับประทานอาหาร
เช้า และมาชีก้ ระเป๋าสัมภาระของท่าน ก่อนขึน้ รถ ตามระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศอิสราเอล

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น�ำท่านเดินทางสู่ Tel Dan เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ด้านเหนือของอิสราเอลติดกับ
เลบานอน หิมะจากภูเขาเฮอร์โมนละลายสู่แม่น�้ำจอร์แดนและผ่านแถบนี้จึงท�ำให้เป็น
บริเวณทีอ่ ดุ มสมบูรณ์มาก ถูกเอ่ยถึงในพระธรรมผูว้ นิ จิ ฉัย 18:27 เป็นเมืองทีเ่ ผ่าดานเข้า
ยึดและครอบครองจากชาวลาอีช (Laish) ในปฐมกาล 14:14 อับราฮัมน�ำคนไปช่วยโลท
หลานชาย ทันกันทีด่ าน ปัจจุบนั พบประตูโบราณ และก�ำแพงอับราฮัม หลังจากนัน้ น�ำท่าน
เดินทางกลับมายังเมืองทิเบเรียส ต่อไปยังท่าเรือริมทะเลสาบกาลิลี ร่วมนมัสการบนเรือ
Worship Boat น�ำนมัสการโดยพีน่ อ้ งเมไสยานิคยิว ล่องในทะเลสาบกาลิลี สถานทีพ่ ระเยซู
เลือกสาวก 4 คนแรก และประกาศสัง่ สอน-ท�ำการอัศจรรย์-รักษาโรคแก่ประชาชนมากมาย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (แบบบุฟเฟต์)
หลังจากนัน้ น�ำท่านเดินทางไปยังริมชายทะเลสาบกาลิลี ทีซ่ งึ่ พระเยซูปรากฏแก่สาวก
หลังเป็นขึน้ จากความตาย และท�ำการอัศจรรย์ชว่ ยสาวกทีจ่ บั ปลาไม่ได้เลยตัง้ แต่คำ�่ ยัน
รุง่ ให้จบั ปลานับได้ 153 ตัว และทรงเรียกถามเปโตร 3 ครัง้ ให้เลีย้ งลูกแกะของพระองค์
(ยน.21:1-19) ปัจจุบนั มีโบสถ์ชอื่ St Perter’s Primacy สร้างครอบเนินดินทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นทีท่ ี่
พระเยซูปง้ิ ปลาคอยสาวก หลังจากนัน้ น�ำท่านเดินทางผ่านทีร่ าบอามาเกดโดน ทีเ่ ชือ่ ว่าจะ
เกิดสงครามสุดท้าย (วิวรณ์) ผ่านภูเขาคารเมล ทีท่ เี่ อลียาห์พนันขันต่อกับปุโรหิตของพระ
บาอัล ในสมัยกษัตริยอ์ าหับ ผ่านเมืองซีซารียา (Caesarea) ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เมืองทีข่ า่ วประเสริฐมาถึงคนต่างชาติเป็นครัง้ แรก ในพระธรรมกิจการ 10:34-48 ทีต่ งั้ ของ
พระราชวังกษัตริยเ์ ฮโรด มีหลักฐานว่าเป็นสถานทีเ่ ดียวกับทีอ่ าจาร์ยเปาโลถูกน�ำมาขังไว้
หลายปีกอ่ นถูกส่งไปกรุงโรม (กจ.23:23) ฮิบโปโดม ทีจ่ บั คริสเตียนมาสูก้ บั สิงโต หาก
มีเวลาน�ำท่านเดินทางสูเ่ มืองจาฟฟา (ใช้เวลาเดินทางจากเมืองทิเบเรียสถึงจาฟฟา ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2-2.30 ช.ม) เมืองจาฟฟา หรือเมืองยัฟฟา ได้ชอื่ ว่าเป็นเมืองท่า
เก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี รัฐบาลอิสราเอลได้อนุรกั ษ์เมืองนี้ไว้แล้วอนุญาตให้ศลิ ปินพัก
อาศัยท�ำงานสร้างสรรค์และขายผลงานของตนเองแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนพาท่าน
เดินทางสู่บริเวณเนินเขาที่เป็นจุดชมทิวทัศน์ ท่านจะได้เห็นบริเวณชายหาดของนคร
เทลอาวีฟทีง่ ดงามมาก ทีเ่ ป็นเมืองแรกทีช่ าวยิวอพยพกลับมาหลังสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
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เย็น

23.45น.
00.30น.

ยิว 6 ล้านคน และสร้างเมืองและเริม่ ปลูกต้นไม้ทกุ ต้นขึน้ ใหม่ โยนาห์หนีพระเจ้ามาขึน้
เรือทีเ่ มืองยัฟฟาเพือ่ ไปยังเมืองทารชิช (ยนา.1:3) เปโตรได้รบั นิมติ ในเรือ่ งอาหารมลทิน
และไม่มลทิน (กจ.10:1-48) เมือ่ ไปพักอาศัยอยูท่ บี่ า้ นของซีโมนช่างฟอกหนัง และเป็น
หมายส�ำคัญทีพ่ ระเจ้าส�ำแดงน�ำ้ พระทัยแก่เปโตรว่าพระเจ้าได้ให้ความรอดไปถึงคนต่าง
ชาติเช่นกัน พวกยิวก่อนและคนต่างชาติดว้ ย (รม.1:16)
รับประทานอาหารเย็นในภัตตาคาร
น�ำท่านเดินทางสูส่ นามบินเบนกูเรียน ท่านสามารถจัดสัมภาระใหม่ ส�ำหรับท่านทีม่ ี VAT
Refund ให้เตรียมของทีซ่ อื้ มาส�ำแดงแก่เจ้าหน้าที่ เพือ่ รับตราประทับการขอคืนภาษี VAT
17% บนเอกสาร น�ำสัมภาระเก็บเข้ากระเป๋าใหญ่ (ส่วนเงินคืนภาษีฯ รับได้ทบี่ ริเวณห้อง
พักผูโ้ ดยสารขาออกหลังจากผ่านพิธกี ารต่างๆ แล้ว) ทุกท่านต้องผ่านการสัมภาษณ์ตาม
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยของประเทศอิสราเอล ตอบค�ำถาม 3 ข้อ (ดูรายละเอียด
ในคูม่ อื การเตรียมตัวก่อนเดินทาง) หลังจากนัน้ เช็ค-อิน รับบัตรทีน่ งั่ กับสายการบินรอยัล
จอร์แดน เทีย่ วบินที่ RJ341
ออกเดินทางสูก่ รุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
ถึงสนามบินควีนอาเลีย กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน แวะเปลีย่ นเครือ่ ง เทีย่ วบิน RJ180

วันที่แปด จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018
อัมมาน - กรุงเทพฯ
03.15 น.
15.35 น.

ออกเดินทางสูป่ ระเทศไทย โดยเทีย่ วบิน RJ182
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ 7 วัน 2 ประเทศ (ขั้นต�่ำ 20 คนขึ้นไป)
• ราคา 89,500 บาท
• พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

ค่าบริการนี้รวม

• ค่าตัว๋ เครือ่ งบินของสายการบินรอยัลจอร์แดนเนียน แอร์ไลน์ตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการ
• ค่าทีพ่ กั 5 คืนในโรงแรมระดับ 3-4 ดาว และอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
• ค่าวีซา่ หมูป่ ระเทศ จอร์แดน อิสราเอล (วีซา่ เดีย่ วเพิม่ ท่านละ 1,200 บาทต่อประเทศ)
• ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 42 เหรียญยูเอส
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราบริการไม่รวม

• ค่าธรรมเนียมท�ำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%

เงื่อนไขการช�ำระเงินและการยื่นวีซ่า

• เงินมัดจ�ำตัว๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั 10,000 บาทต่อท่านทันที พร้อมใบสมัคร/ส�ำเนาพาสปอร์ต/
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
• ส่งเอกสารตัวจริง 45 วันก่อนเดินทางคือ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2018
• ช�ำระเงินส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนเดินทางคือ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2018

เงื่อนไขการยกเลิก

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือ
เทศกาลทีต่ อ้ งการันตี มัดจ�ำกับทางสายการบินหรือกรุป๊ ทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจ�ำทีพ่ กั โดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ�ำ
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

เงื่อนไขในการบริการ

• บริษทั เป็นเพียงตัวแทนสายการบินโรงแรมภัตตาคาร
• บริษทั ไม่อาจรับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของสายการบิน
• บริษทั ไม่อาจรับผิดชอบต่อการตอบปฏิเสธการเข้าออกประเทศเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้า
เมืองทุกแห่ง
• บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมได้ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็น
สุดวิสยั โดยบริษทั จะด�ำเนินการบนพืน้ ฐานเพือ่ รักษาประโยชน์ของผูเ้ ดินทางและมาตรฐานในด้าน
การบริการไว้

หมายเหตุ : รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก่ บั สายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส�ำคัญ หากมีการเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงตามความเป็นจริง
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การเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าจอร์แดนและอิสราเอล

กรุณาจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เป็นสามชุดเพือ่ ยืน่ สามสถานทูต ดังนี้
1. พาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน วันหมดอายุของพาสปอร์ตต้องก่อนวันเดิน
		 ทางอย่างน้อย 6 เดือน หากหมดอายุกอ่ น กรุณาน�ำไปต่ออายุทกี่ ระทรวงต่างประเทศก่อน
		 น�ำส่ง (กรุณาแนบพาสปอร์ตเล่มเดิมมาด้วย)
2. รูปถ่ายปัจจุบนั อายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2*2 นิว้ 2 รูป (พืน้ หลังสีขาว)
(กรณียนื่ เดีย่ ว รูปถ่ายส�ำหรับวีซา่ อิสราเอล ต้องเป็นขนาด 2*2 นิว้ เปิดใบหู ใบหน้าต้องใหญ่
คือ จากหน้าผากถึงคาง 4.5 ซ.ม จากหูขวาถึงหูซา้ ย 3.5 ซ.ม และค่าใช้จา่ ยเพิม่ ท่านละ
1,000 บาท)
3. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาบัตรประชาชน ส�ำเนาทะเบียนสมรส (กรณีแต่งงานแล้ว) จดหมาย
จากสถานศึกษากรณีเป็นนักเรียน-นักศึกษา
4. หลักฐานการเงิน : STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการท�ำงาน
• กรณีเป็น พนักงาน - จดหมายรับรองการท�ำงานภาษาอังกฤษ ระบุวนั หยุดและสถานทีท่ จ่ี ะ
เดินทางท่องเทีย่ ว และวันเวลา (จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษ TO WHOM IT MAY
CONCERNED)
• กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้ทำ� จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากหนังสือ
รับรองบริษทั ฯ
6. จดหมายรับรองการเป็นสมาชิกจากคริสตจักร
กรุณาจัดเตรียมเอกสารข้างต้น พร้อมเซ็นต์ชื่อลงในแบบฟอร์มวีซ่าที่แนบมาให้เท่านั้น โดย
ลายเซ็นต้องเหมือนในพาสปอร์ต กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้โดยละเอียด และจัดส่งพร้อมส�ำเนา
เอกสารดังกล่าวข้างต้น ส�ำหรับหนังสือเดินทางที่ต่ออายุ กรณีถ่ายหน้าต่ออายุมาด้วย เพื่อที่บริษัทฯ
จะได้ใช้ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าแทนท่าน
กรุณาส่งมอบเอกสารก่อนการเดินทาง 45 วันคือวันที่ 1 กันยายน 2018
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ผู้ที่ต้องการสมัครร่วมเดินทางในครั้งนี้ กรุณาโอนเงินมัดจ�ำ จ�ำนวน 10,000 บาท
โอนเงินมัดจ�ำมาที่ คุณนวลละออ ตระการไพโรจน์
บัญชีธนาคารกรุงเทพ 180-851768-2
ติดต่อขอใบสมัครที่คุณวราภรณ์ โทร. 02-279-8341

สมาคมพระคริสตธรรมไทย

319/52-55 ถ.วิภาวดีรงั สิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2279-8341 โทรสาร 0-2616-0517
http://www.thaibible.or.th, www.thaibible.net
e-mail:tbs@thaibible.or.th

บริษัท เบธเอล ทัวร์ จำ�กัด

147 หมูบ่ า้ นศรีชวาลา รุน่ 6 ถ.รามคำ�แหง 21 (ซอยนวศรี)
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310   
โทรศัพท์ 0-2318-2356-7, 086-399-0549 โทรสาร 0-2314-5787
http://www.betheltour.net, e-mail:info@ betheltour.net

