ขอเชิญพี่น้องคริสเตียน
สนใจศึกษาพระคัมภีร์
ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศอิสราเอล
กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ในหัวข้อ ดาวิดกับพระคริสต์ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2018

นำ�ทีมและบรรยายโดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย ท่านเป็นนักวิชาการทาง
พระคัมภีร์เดิม เป็นนักแปล นักเขียน นักเทศน์ และเป็นอาจารย์สอนในสถาบันพระคริสต
ธรรม การทัศนศึกษานี้ท่านจะได้เห็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ และจะได้เข้าใจพระคัมภีร์
ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความเชื่อ ความเข้าใจ และความสามารถในการถ่ายทอดพระวจนะพระเจ้า
ของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย

กำ�หนดการเดินทาง
วันแรก
20.00 น.

วันที่สอง
00.20 น.
06.40 น.

เทีย่ ง

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018
กรุงเทพฯ เทลอาวีฟ

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอิสราเอล (EL AL) ประตูทาง
เข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ ดับเบิลยู (W) สายการบินอิสราเอล (EL AL ISRAEL AIRLINE) เทีย่ วบินที่ LY82 เพือ่ รับการตรวจสัมภาระและสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยจากสถานทูตอิสราเอล หลังจากนั้นนำ�กระเป๋าสัมภาระทำ�การเช็คอินกับสาย
การบิน โดยเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั เบธเอล ทัวร์ คอยอำ�นวยความสะดวก

อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018
เมืองเบธเลเฮ็ม เมืองเฮบโบรน

ออกเดินทางสูเ่ ทลอาวีฟ โดยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ LY 82
ถึงสนามบินเบนกูเรียน (Ben Gurion) เมืองเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ศูนย์กลางการพาณิชย์
การท่องเทีย่ วริมฝัง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนึง่ ในสามของประเทศอิสราเอล นำ�ท่านเดิน
ทางสูเ่ มืองเบธเลเฮ็ม ทุง่ หญ้าคนเลีย้ งแกะ (Sheperd’s Field) ทีเ่ ด็กหนุม่ ดาวิดได้รบั การ
เจิมตัง้ จากซามูเอลผูเ้ ผยพระวจนะทีย่ ง่ิ ใหญ่ และต่อมาเป็นทีซ่ ง่ึ ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการ
ประสูตขิ องพระเยซูแก่คนเลีย้ งแกะ (มธ.2.8-20) และเป็นทีป่ ระสูตขิ องพระเยซู พระผูไ้ ถ่
ของประชาชาติ (ลก.2:4-15) ปัจจุบนั มีคริสตจักร The Church of Nativity ซึง่ สร้างครอบ
ไว้ และถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทำ�ลายจากผูค้ รอบครองชาติแล้วชาติเล่าอย่าง
น่าอัศจรรย์ ชมอุโมงค์ทพ่ี บกะโหลกศรีษะมากมายเป็นหลักฐานทีก่ ษํตริยเ์ ฮโรดสัง่ ฆ่าเด็ก
ผูช้ ายทัง้ หลายอายุตง้ั แต่ 2 ขวบลงมา (มธ.2.1-23) ผ่านนาข้าวของโบอาสและนางรูธต้น
ตระกูลของดาวิด
รับประทานในภัตตาคารพืน้ เมือง
นำ�ท่านเดินทางสู่ Ella Valley สัมผัสความตืน่ เต้นบนสนามรบระหว่างยักษ์โกลิอทั ชาว
ฟิลสิ เตีย กับเด็กหนุม่ ดาวิด ผูส้ ามารถคว่�ำ ยักษ์ในพระนามพระยาห์เวห์ดว้ ยสลิงกับก้อน
หินจากลำ�ธาร หลังจากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองเฮบโบรน (Hebron) ศูนย์กลางการค้าจากอียปิ ต์
สูด่ ามาสกัส ทีก่ ษัตริยด์ าวิดปกครองเหนือยูดาห์ทเ่ี ฮบโบรนอยู่ 7 ปี 6 เดือน (2ซมอ.5.4)
อับราฮัมตัง้ เต็นท์และอาศัยอยูท่ ร่ี าบมัมเรและสร้างแท่นบูชาต่อพระเยโฮวาห์หลังจากแยก
จากโลท (ปฐก13.18) และพระเจ้าทรงปรากฎแก่อบั ราฮัมทีร่ าบมัมเร (ปฐก18.1) อับรา
ฮัมซือ้ นาและถ้�ำ มัคเป-ลาห์หน้ามัมเร จากเอโฟรน คนฮิตไทต์เป็นเงิน 400 เชเคลเป็น
อุโมงค์ฝงั ศพนางซาราห์ทอ่ี ยู่ในเมืองคีรยี าทอารบาคือเมืองเฮโบรน (ปฐก23) ปัจจุบนั ถ้�ำ
มัคเป-ลาห์ ถือครองโดยอิสราเอลและปาเลสไตน์ อธิษฐานเผือ่ สันติภาพและความเป็นหนึง่
เดียวกันระหว่างยิวและอาหรับพักทีเ่ มืองเบธเลเฮ็ม คืนที่ 1 (โรงแรมระดับ 3 ดาว)
ดาวิดกับพระคริสต์ 3

เย็น

รับประทานอาหารในโรงแรมทีพ่ กั

วันที่สาม

พุธที่ 30 พฤษภาคม 2018
อุทยานแห่งชาติเอนเกดี ถ้ำ�คุมราน ทะเลเดดซี

เช้า

เทีย่ ง

ค่�ำ

วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง

เย็น

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติเอนเกดี(Ein Gedi National Park) ทีซ่ าอูลตามล่ากษัตริยด์ าวิด
และเข้าไปถ่ายทุกข์ในถ้�ำ ทีด่ าวิดซ้อนตัวอยู่ ดาวิดตัดสายฉลองพระองค์ แต่ไม่ได้ฆา่ ซาอูล
แสดงความยำ�เกรงต่อผูท้ พ่ี ระเจ้าทรงตัง้ ไว้อย่างสัตย์ซอ่ื ท่านจะพบสัตว์ในพระธรรมสดุดี
เช่นตัวไอเปค และอืน่ ๆ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
หลังจากนัน้ นำ�ท่านเดินทางเลียบทะเลเดดซี (DeadSea หรือทะเลเกลือ) สูถ่ �ำ้ คุมราน ที่
ค้นพบพระคัมภีร์โบราณในปี 1947 และเป็นหลักฐานทีส่ �ำ คัญทีย่ นื ยันว่า พระคัมภีรพ์ นั ธ
สัญญาเดิมของคริสเตียนเป็นเล่มเดียวกับยิว นำ�ท่านรับประสบการณ์กับการผอกและ
ลอยตัวในทะเลเดดซี สิง่ มหัศจรรย์ของโลกทีแ่ ม้วา่ ยน้�ำ ไม่เป็นก็ไม่จมเพราะแร่ธาตุในทะเล
เดดซีหนาแน่นกว่าน้�ำ ทะเลปกติ 5-15 เท่า นำ�ท่านเดินทางสูท่ พ่ี กั ในเมืองเบธเลเฮ็ม คืนที่
2 (โรงแรมระดับ 3 ดาว)
รับประทานอาหารค่�ำ ในโรงแรมทีพ่ กั

พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018
เมืองชิโลห์ เมืองเบธเชเมท

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำ�ท่านเดินทางสูเ่ มืองชิโลห์เป็นทีต่ ง้ั หีบพันธสัญญาเกือบ 400 ปี บทเรียนจากการสัง่ สอน
บุตรของผูเ้ ผยพระวจนะเอลี ชมวีดที ศั น์เหตุการณ์ตา่ งๆ ในเมืองชิโลห์โบราณ พลังของ
การอธิษฐานของนางฮันนาห์ (1ซมอ2) มารดาของซามูเอล ผูเ้ ผยพระวจนะทีย่ ง่ิ ใหญ่ของ
อิสราเอล ผูเ้ จิมตัง้ กษัตริยด์ าวิด ชมวีดที ศั น์ชวี ติ การรับใช้ของซามูเอลและสัมผัสทีต่ ง้ั ของ
หีบพันธสัญญา
อาหารกลางวันเป็นอาหารพืน้ เมือง
นำ�ท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเบธเชเมช สนามรบระหว่างคนยิวและกองทัพฟีลสิ เตีย บทเรียน
ผลของการไม่เชือ่ ฟังพระเจ้าของลูกชาย 2 คนของเอลี เป็นเหตุให้หบี พันธสัญญาของพระเจ้า
ถูกกองทัพฟีลิสเตียยึดไป (1ซมอ4) บทเรียนของฤทธานุภาพพระเจ้าไม่มีใครต้านทานได้
สุดท้ายตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นอาบีนาดับ ทีเ่ มืองคีรยี าท เยอาริมอยู่ 20 ปี จนกษัตริยด์ าวิดได้ครอบครอง
เยรูซาเล็มและสร้างนครดาวิด จึงไปนำ�หีบพันธสัญญากลับสูน่ ครดาวิด (2ซมอ6) นำ�สูท่ พ่ี กั
เมืองเบธเลเฮม คืนที่ 3 (โรงแรมระดับ 3 ดาว)
รับประทานอาหารในโรงแรมทีพ่ กั

4 ดาวิดกับพระคริสต์

วันที่ห้า	

เช้า

เทีย่ ง

ค่�ำ

ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018
ภูเขามะกอกเทศ นครดาวิด อุโมงค์น้ำ�เฮเซคียาห์ สระสิโลอัม ภูเขาพระวิหาร
กำ�แพงร้องไห้ ร่วมประสบการณ์ขุดค้นในสถานโบราณคดี Emek Zurim
ใกล้ภูเขาพระวิหาร

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำ�ท่านเดินทางสูย่ อดเขามะกอก (Mt. Of Olive) ท่านจะได้เห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทัง้ หมด
จากนัน้ นำ�ท่านเดินตามเส้นทางทีพ่ ระเยซูเสด็จสูก่ รุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซันเดย์ นำ�ท่าน
เดินเท้าในเส้นทางทางปาล์ม (Palm Sunday) เส้นทางทีพ่ ระเยซูคริสต์ทรงลาเข้าสูก่ รุง
เยรูซาเล็ม(มธ.21:1-11) ร่วมอธิษฐานในโบสถ์แห่งหยดน้�ำ ตา (Dominus Flevit) ทีพ่ ระ
เยซูรอ้ งไห้คร่�ำ ครวญสำ�หรับกรุงเยรูซาเล็ม (มธ.23.37-39) เดินเท้าต่อไปยังสวนเกทเสมนี
(Gatsemane) ทีพ่ ระเยซูอธิษฐานกับสาวกและถูกทหารโรมันจับตัว ในสวนนีย้ งั มีตน้ มะกอก
เก่าแก่ 8 ต้น ทีเ่ ชือ่ กันว่ารากเดิมเป็นต้นมะกอกในสมัยพระเยซูคริสต์ ในตัวโบสถ์นานาชาติ
(Church Of All Nations) มีกอ้ นหินขนาดใหญ่ทเ่ี ชือ่ ว่าเป็นจุดทีพ่ ระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน
ก่อนทีย่ ดู าสจะนำ�ทหารโรมันมาจับตัวพระเยซูคริสต์ (มธ.26.36-56) นำ�ท่านเดินทางสู่
Emek Tzurim National Park หุบเขาขิดโรน ด้านล่างของภูเขาสคอปุส (Mt. Scopus) ที่
ตัง้ ของมหาวิทยาลัยฮีบรู ฟังการบรรยายและร่วมขุดหาหลักฐานทางโบราณคดี ชิน้ ส่วน
ต่างๆ ในสมัยพระวิหารหลังที่ 1 และ 2 ท่านจะดืม่ ด่�ำ กับยุคสมัยมากกว่า 3,000 ปีทท่ี า่ น
ได้สมั ผัสชิน้ ส่วนต่างๆ ทีท่ า่ นขุดพบด้วยตัวเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำ�ท่านเดินทางสูน่ ครดาวิด (City of David) เป็นเนินเขาเล็กๆ ทีก่ ษัตริยด์ าวิดได้ตง้ั เป็น
เมืองหลวงโดยยึดครองมาจากชาวเยบุสเมือ่ 3000 ปีทแ่ี ล้ว ชมภาพยนตร์ประวัตศิ าสตร์
ของเมืองดาวิดใน ระบบสาม มิติ ถ่ายทอดความเป็นมาของนครดาวิดทีเ่ ริม่ ต้นของกรุง
เยรูซาเล็มอย่างน่าอัศจรรย์ หลังจากนัน้ นำ�ท่านเดินในอุโมงค์สง่ น้�ำ ทีส่ ร้างในสมัยคานา
ไนซ์ และกษัตริยเ์ ฮเซคียาห์ ซึง่ ขุดไปถึงบ่อน้�ำ ซึง่ อยูน่ อกกำ�แพงเมืองในเวลานัน้ เดินตาม
อุโมงค์น�ำ้ ไปยังสระสิโลอัม ทีป่ โุ รหิตต้องมาตักน้�ำ ปีละครัง้ เพือ่ ทำ�พิธลี า้ งมลทินบาปให้แก่
ประชากรในเทศกาลอยู่เพิง และเป็นที่ท่พี ระเยซูคริสต์รักษาชายตาบอดแต่ก�ำ เนิดโดย
พระองค์ทรงบ้วนน้�ำ ลายลงทีด่ นิ แล้วทรงเอาน้�ำ ลายนัน้ ทำ�เป็นโคลนทาทีต่ าของคนตาบอด
และให้ไปล้างโคลนออกทีส่ ระสิโลอัม (ยน.9.1-12) หลังจากนัน้ นำ�ท่านสู่ กำ�แพงร้องไห้
(Wailling Wall) กำ�แพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังทีส่ องทีเ่ หลืออยูห่ ลังจากถูกโรมัน
ทำ�ลาย ปัจจุบนั ชาวยิวทัว่ โลกถือว่าเป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ ส่ี ดุ และโดยเฉพาะวันสำ�คัญทาง
ศาสนาจะมีชาวยิวมากมายเดินทางมาอธิษฐานร้องไห้คร่�ำ ครวญกับพระเจ้าอย่างเนืองแน่น
เพราะเป็นจุดทีอ่ ยู่ใกล้พระวิหารเดิม ท่านสามารถนำ�คำ�อธิษฐานเขียนใส่กระดาษไปเสียบ
ไว้ตามช่องกำ�แพง หลังจากนัน้ นำ�ท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ในเมืองนาซาเร็ธ
รับประทานอาหารค่�ำ ในโรงแรมทีพ่ กั โรงแรม Nazareth Nimonim Hotel หรือโรงแรม
เทียบเท่า 3 ดาว
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วันที่หก

เช้า

เทีย่ ง

เย็น

23.05 น.

วันที่เจ็ด
15.00 น.

เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018
ล่องเรือในทะเลสาบกาลิลี โบสถ์ St. Peters Primacy
ริมทะเลสาบกาลิลี แม่น้ำ�จอร์แดน

นำ�กระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ 1 ใบ วางไว้หน้าห้องพักตามเวลานัดหมาย ก่อนลงไปรับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

กรุณามาชีก้ ระเป๋าสัมภาระของท่าน ก่อนขึน้ รถ ตามระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศอิสราเอล

นำ�ท่านเดินทางสูเ่ มืองทิเบเรียส ล่องเรือในทะเลสาบกาลิลี นมัสการบนเรือผูเ้ ชือ่ ในพระเยซู
คริสต์ Worship Boat นำ�นมัสการโดยพีน่ อ้ งเมเสียนิคยิว ล่องในทะเลสาบกาลิลี สถานที่
พระเยซูเลือกสาวก 4 คนแรก และประกาศสัง่ สอน ทำ�การอัศจรรย์-รักษาโรคแก่ประชาชน
มากมาย หลังจากนัน้ นำ�ท่านสูร่ มิ ทะเลสาบกาลิลี สัมผัสน้�ำ ในทะเลสาบที่โบสถ์ St Peter
s Primacy บริเวณทีพ่ ระเยซูคริสต์พบสาวกหลังจากเป็นขึน้ จากความตาย ถามเปโตร 3
ครัง้ ว่าเจ้ารักเราหรือ จงเลีย้ งแกะของเรา
รับประทานอาหารภัตตาคารปลาเปโตร
หลังจากนัน้ นำ�ท่าน เดินทางสูเ่ มืองจาฟฟา (ประมาณ2.30ชม) ผ่านทุง่ ราบอามาเกดโดน
ทีจ่ ะเกิดสงครามครัง้ สุดท้ายระหว่างกองทัพของพระเจ้าและกองทัพของซาตาน ภูเขาคาร
เมล เมืองเซซารียา และเมืองจาฟฟา เมืองทีเ่ ปโตรรักษานางลิเดีย และพักอาศัยกับซีโมน
ช่างฟอกหนัง และพระเจ้ายืน่ ยันกับเปโตรว่าข่าวประเสริฐเพือ่ ทุกประชาชาติโดยผ่านนิมติ
เรือ่ งอาหารมลทินและไม่มลทิน
รับประทานอาหารในภัตตาคาร
นำ�ท่านเดินทางสูส่ นามบินเบนกูเรียล ท่านสามารถจัดสัมภาระใหม่ และทำ�พิธกี ารขอคืน
ภาษี ก่อนทีจ่ ะเข้าคิวเพือ่ รับสัมภาษณ์และการตรวจค้นสัมภาระตามระเบียบการรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศอิสราเอล หลังจากนัน้ นำ�สัมภาระเพือ่ รับการเช็ค-อินกับสายการบิน
เอลอัล อิสราเอลแอร์ไลน์ ต่อไป
ออกเดินทางสูป่ ระเทศไทยโดยสายการบิน อิสราเอลแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ LY 081

อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018
เทลอาวีฟ สนามบิน กรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ

• 7 วัน ราคา 72,900 บาท
• พักเดียวเพิม่ 3,500 บาท

ค่าบริการนี้รวม

• ค่าตัว๋ เครือ่ งบินตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการ
• ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับสามดาว และอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
• ค่าตัว๋ เครือ่ งบินชัน้ ประหยัดสายการบินอิสราเอล และภาษีสนามบิน
• ค่าวีซา่ หมูป่ ระเทศอิสราเอล (วิซา่ เดีย่ วเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท)
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราบริการไม่รวม

• ค่าธรรมเนียมทำ�หนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%

เงื่อนไขในการบริการ

• บริษทั เบธเอล ทัวร์ เป็นเพียงตัวแทนสายการบินโรงแรมภัตตาคาร
• บริษทั ไม่อาจรับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของสาย
		 การบิน
• บริษทั ไม่อาจรับผิดชอบต่อการตอบปฏิเสธการเข้าออกประเทศเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้า
		 เมืองทุกแห่ง
• บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมได้ในกรณีทม่ี เี หตุจ�ำ เป็น
		 สุดวิสยั
โดยบริษทั จะดำ�เนินการบนพืน้ ฐานเพือ่ รักษาประโยชน์ของผูเ้ ดินทางและมาตรฐานในด้านการบริการไว้
หมายเหตุ : รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก่ บั สายการบินโดยจะ
ยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำ�คัญ ราคานี้ได้รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ แล้วหากมีการเปลีย่ นแปลง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงตามความเป็นจริง

เงื่อนไขการยกเลิก

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด (ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือ
เทศกาลทีต่ อ้ งการันตี มัดจำ�กับทางสายการบินหรือกรุป๊ ทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจำ�ทีพ่ กั โดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ�
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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การเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าอิสราเอล กรุณาจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้

1. พาสปอร์ตตัวจริง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน วันหมดอายุของพาสปอร์ตต้องก่อนวัน
เดินทางอย่างน้อย 6 เดือน หากหมดอายุกอ่ น กรุณานำ�ไปต่ออายุทก่ี ระทรวงต่างประเทศก่อน
นำ�ส่ง (กรุณาแนบพาสปอร์ตเล่มเดิมมาด้วย หากพาสปอร์ตเล่มปัจจุบนั ไม่คอ่ ยได้เดินทาง เพือ่
เป็นประโยชน์กบั การพิจารณาวีซา่ )
2. สำ�เนาพาสปอร์ต 1 ชุด ถ้ามีการต่ออายุในเล่ม กรุณาถ่ายหน้าต่ออายุมาด้วย
3. รูปถ่ายปัจจุบนั อายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 x 2 นิว้ 2 รูป (ควรเป็นภาพสี)
4. สำ�เนาทะเบียนบ้าน สำ�เนาบัตรประชาชน สำ�เนาทะเบียนสมรส ถ้าหากแต่งงานแล้ว
5. หลักฐานการเงิน (STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
6. หลักฐานการทำ�งาน
		 • กรณีเป็น พนักงาน จดหมายรับรองการทำ�งานภาษาอังกฤษ ระบุวนั หยุดและสถานทีท่ จ่ี ะ
			 เดินทางท่องเทีย่ ว
		 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ เตรียมสำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั หนังสือ
ใบรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ 1 ชุด ต้องออกหนังสือรับรองตนเองโดยบอกถึงตำ�แหน่ง
ของหน้าทีก่ ารงานและระบุจดุ ประสงค์การเดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วในประเทศอิสราเอลตามวัน
เวลาทีร่ ะบุ (จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

ก่อนการเดินทาง กรุณาอ่านพระธรรม 1, 2 ซามูเอล จนจบ
ผู้ที่ต้องการสมัครร่วมเดินทางในครั้งนี้ กรุณาโอนเงินมัดจำ� จำ�นวน 10,000 บาท
โอนเงินมัดจำ�มาที่ 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

