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มรดกโลกทางธรรมชาต ิ#อุทยานจิว่จา้ยโกว 

มรดกโลกทางธรรมชาติ #อุทยานแห่งชาตหิวงหลง 

ชมความน่ารกัของหมีแพนดา้ #ศูนยวิ์จยัหมีแพนดา้ 

ชอ้ปป้ิง เต็มอ่ิม จใุจ #ถนนคนเดินชุนซีลู ่

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง คํา่ 
                 พกัท่ี 

4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมู)ิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เฉิงต ู(MU5036 : 03.25-07.20)-  

เมา่เส้ียน-เมืองโบราณซงพาน-จิ่วจา้ยโกว    

CELEBRITY JIUZHAIGOU 

HOTEL 

 

3 
อุทยานจิว่จา้ยโกว(รวมรถเวยีนอุทยาน)-ชวนจู่

ซ่ือ    
AWUCANG HOTEL 

4 ชวนจูซ่ื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เฉิงต ู
   

FLOWER HOTEL 

5 

ศนูยอ์นุรกัษ์แพนดา้(รวมรถแบตเตอร่ี)-รา้นหมอน

ยางพารา-รา้นบวัหิมะ-รา้นใบชา-ถนนคนเดินชุน

ซีลู่-เฉิงต-ูกรุงเทพฯ 

(MU5035: 23.30-02.25+1) 

  
X  
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กาํหนดการเดนิทาง 

วนัที่ 11-15 ตลุาคม 2562 ราคา  21,899.- 

วนัที่ 15-19 ตลุาคม 2562 NEW ราคา  19,899.- 

วนัที่ 16-20 ตลุาคม 2562 ราคา  19,899.- 

วนัที่ 20-24 ตลุาคม 2562  NEW ราคา  21,899.- 

วนัที่ 23-27 ตลุาคม 2562 ราคา  21,899.- 

วนัที่ 10-14 พฤศจกิายน 2562 ราคา  18,899.- 

วนัที่ 20-24 พฤศจกิายน 2562 ราคา  17,899.- 

วนัที่ 26-30 พฤศจกิายน 2562 ราคา  17,899.- 

วนัที่ 02-06 ธนัวาคม 2562 ราคา  17,899.- 

วนัที่ 11-15 ธนัวาคม 2562 ราคา  17,899.- 

วนัที่ 17-21 ธนัวาคม 2562 ราคา  17,899.- 

หมายเหต ุ: ไม่รวมค่าวีซ่าจนีท่องเท่ียวแบบเด่ียว (4 วนัทาํการ) ท่านละ 1,800 บาท 

 ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 1,500บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชาํระทิปเท่า

ผูใ้หญ)่ 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.55 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 

บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอาํนวยความสะดวก

ใหก้บัท่าน 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – เฉิงต ู- จิว่จา้ยโกว 

03.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงต ูประเทศจีน เท่ียวบินท่ี MU5036 (บริการอาหารแบบ Snack Box) 

07.20 น.      เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงต ู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดของ

ประเทศจนี หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านเดินทางสู่ จิว่จา้ยโกว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง) ระหวา่งทาง ผ่านชม ทะเลสาบเต๋ีย

ซีไห่ ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีผิวน้ําราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามตาํนานท่ีเล่าขานกนัมาวา่ ทะเลสาบแห่ง

น้ีเกิดจากแผ่นดินไหว ทาํใหห้มูบ่า้นทั้งหมู่บา้นจมอนัตธานหายไปทนัที และความงามท่ีเห็นอยูน้ี่เป็นความ

งามท่ีเกิดจากความหายนะ  จากน้ันเดินทาง ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

ธรรมชาติและความงามของทุ่งหญา้ ชวนจูซ่ื่อ สมยัเมื่อ 70 ปีท่ีแลว้ไดเ้กดิสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดง

หนีมาตามเสน้ทางผ่านทุ่งหญา้อนัสวยงามเพ่ือเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดง 
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

บา่ย นําท่านเดินทางต่อ ท่านจะไดพ้บกบัความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจา้ยโกว ผ่านเสน้ทางท่ีท่าน

จะไดช้มทิวทศัน์ท่ีแปลกตาทั้งภเูขาท่ีสะทอ้นกบัแสงพระอาทิตย ์ทศันียภาพของลาํน้ําหมิงเจียงทอดยาวเป็น

แนวคดเค้ียวเม่ือมองจากท่ีสงู ผ่านเสน้ทางคดโคง้ไปตามขุนเขาและโตรกผา ซ่ึงเสน้ทางน้ีเป็นเสน้ทางสาํคญั

ในสมยัโบราณ เพราะเป็นเสน้ทางท่ีศตัรใูชรุ้กราน เสฉวน ตั้งแต่รฐัฉิน กก๊โจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต ์ผ่าน

ยอดเขาท่ีสงูท่ีสุด ตูเ้จียงซาน ท่ีระดบัความสงู 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดบัลง และเล้ียวลดไปตาม

ทาง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัท่ี   CELEBRITY JIUZHAIGOU HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม  อุทยานจิว่จา้ยโกว (รถเวียนในอทุยาน) - เมืองชวนจูซ่ื่อ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจา้ยโกว (รถเวียนในอุทยาน) เพื่อชม แหล่งมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ ธารสวรรค ์“จิว่จา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี อาํเภอหนานปิง อยูท่างเหนือของมณฑลเสฉวน หา่งจากตวั

เมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 

148,260 เอเคอร์ ใหท่้านสมัผัสกบัความงาม ซ่ึงไดร้ับการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี 

ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกวดินแดนท่ีธรรมชาติไดเ้นรมิตประดุจดัง่แดนสวรรค ์อุทยานจิ่วจา้ย

โกวไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีเน้ือท่ี 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเกา้หมูบ่า้น 

ฉะน้ันจงึไดช่ื้อวา่ จิว่จา้ยโกว มแีมน้ํ่าลาํธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายรอ้ยกวา่แห่ง ซ่ึงชาวทอ้งถ่ิน

เรียกวา่ลกูทะเล น้ําในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะทอ้นภาพของภเูขาและป่าดง

ดิบทอ้งฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธ์ิท่ีไดร้ับการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทําลายดว้ย

น้ํามือมนุษย ์ซ่ึงทุกสถานท่ีลว้นเป็นความงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสรา้งไวไ้ดด้ัง่ภาพวาดในจินตนาการของ

เหล่ากวีทั้งหลาย นําท่านชมความงาม เร่ิมตั้งแต่ นํ้าตกโน่ยื่อหล่าง สงูจากระดบัน้ําทะเล 2,365 เมตร 

กวา้ง 320 เมตร สงู 25 เมตร เป็นน้ําตกหินปนูท่ีกวา้งท่ีสุดของอุทยานจิ่วจา้ยโกว และกวา้งท่ีสุดใน

ประเทศจีน จากน้ันชม หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้ น ใหท่้านไดอิ้สระกบัการบนัทึกถ่ายภาพและด่ืมดํา่กบัธรรมชาติ 

ท่ีสวยสดงดงามไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในอุทยาน (5) 

บา่ย  นําท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ ซ่ึงช่ือของทะเลสาบน้ีมาจากแนวหินปนูกน้ทะเลสาบท่ีมีรูปร่าง

เหมือนมงักรสองตัว จากน้ันนําท่านชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ท่ีสุดในจิ่วจา้ยโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่

ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศท่ีเงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบหา้สี เป็นทะเลสาบท่ีมีสีของน้ําแปลกตา

โดยเฉพาะเม่ือยามแสงอาทิตยต์กกระทบพ้ืนน้ํา สีของน้ําในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุง้ดงูดงาม 

  ***โปรดทราบ!! การท่องเที่ยวในอุทยานจะตอ้งดาํเนินการตามกฎระเบียบของอุทยานเป็นสาํคัญ 

และในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชมอุทยายจิ่วจา้ยโกวได ้อันเน่ืองมาจากประกาศของทางอุทยานฯทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนสถานท่ีท่องเท่ียวเป็น อุทยานซงผิงโกว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้และไม่คืนคา่บริการใดๆทั้งส้ิน *** 
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 อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) อุทยานน้ีรวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความ

แปลกใหม่ และความล้ีลบัของธรรมชาติ มารวมกนัอยูใ่น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์ นําท่าน

ชม ทะเลสาบยาว(ฉางไห่), ทะเลสาบตน้กก(ฟางไห่), ทะเลสาบหินขาว(ไป๋สือไห่), ทะเลสาบไป๋ล่าไห่

(ช่างไป๋ลา่ไห่-เช่ียไป๋ล่าไห่), ทะเลสาบแห่งความรกั, ทะเลสาบ 5 สี, สระมรกต, ทะเลสาบหมึกสีนํ้า

เงินเขม้ และนํ้าตกธารไข่มุก สวยงดงามไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว ดินแดนสวรรคบ์นดินท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควร

พลาด  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองชวนจูซ่ื่อ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) ระหวา่งทางท่านจะได้

ชื่นชมบรรยากาศสองขา้งทาง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (6)  

  ทา่นสามารถซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

 •โชวท์ิเบต การแสดงวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงามตระการตา ในโรงละครที่ตกแตง่ ดว้ยแสงสีใน

แบบทิเบต  

 **ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีและชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถ่ิน** 

พกัท่ี   AWUCANG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี            ชวนจูซ่ื่อ-อุทยานแห่งชาตหิวงหลง-เม่าเส้ียน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านเท่ียวชมความงามของ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ท่ีมีลาํธารน้ํา

ไหลมาจากยอดเขาท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ซ่ึงเป็นสายน้ําท่ีมีส่วนผสมของหินปนู เมื่อไหลลงสู่ท่ี

ราบก่อเกิดเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่น้อย ทาํใหหิ้นปนูตกตะกอนเกาะตัวกนัเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น้ําใส

เรียบเหมอืนกระจกท่ีสะทอ้นภาพทอ้งฟ้า ภเูขา และตน้ไม ้(เดินทางเทา้ตามเสน้ทางท่ีทางอุทยานสรา้งไว ้

ไม่รวมกระเชา้ข้ึน–ลง) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงต ู(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ท่านจะไดส้มัผสัธรรมชาติอนังดงาม

ระหวา่งการเดินทาง เมืองเฉิงตตูั้งอยูท่ี่กน้กระทะซ่ือชวน กลางลุ่มแม่น้ํา หมินเจียง ตะวนัออกมีเทือกเขา

หลงเฉวียนใกลก้บัชลประทานเข่ือนตูเจียงเยี้ ยนซ่ึงสรา้งบนแม่น้ําหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ํา

กระจายออกไปเป็นรปูพดัเพ่ือทดน้ําเขา้สู่ท่ีราบ เฉิงต ูเมืองน้ีจึงเป็นพ้ืนท่ีอุดมสมบรูณจ์นไดฉ้ายาวา่ “เมือง

สวรรคข์องจีน อีกทั้งยงัมีชื่อเสียงทางประวติัศาสตรก์อ่นคริสตศกัราช 500 กวา่ปี 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (9)  

พกัท่ี   FLOWER HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ศูนยอ์นุรกัษแ์พนดา้(รวมรถแบตเตอร่ี)-รา้นหมอนยางพารา-รา้นบวัหิมะ-รา้นใบชา-ถนนคนเดิน

ชุนซีลู-่เฉิงต-ูกรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 นําท่านเดินทางสู่ ศูนยห์มีแพนดา้ (รวมรถแบตเตอรี่) ท่ีน่ีมีหมีแพนดา้กวา่ 20 ตวั หมีแพนดา้เป็นสตัว์

สงวนหายากมีกาํเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกูยากเพราะอุณหภมูิในร่างกายท่ีพรอ้มจะตั้งทอ้งมีเพียง 3 วนัใน 
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1 ปี และจะตกลกูครั้งละประมาณ 2 ตวั ตวัท่ีแข็งแรงเพียงตวัเดียวเท่าน้ันจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมี

แพนดา้คอืไผ่ลกูศร จากน้ันนําท่านแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมาฝากคนทางบา้น 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11)   

บา่ย  นําท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่

ซํ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้ผุ

พอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น นําท่านแวะรา้นชา ชิมชาตน้กาํเนิดซ่ึงมีชาหลายประเภท

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้

ต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนดต่์างประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, 

นาฬกิา, เกมส,์ ของท่ีระลึกต่าง  ๆฯลฯ ตามอธัยาศยั 

คํา่ อิสระตามอธัยาศยั  

  ทา่นสามารถซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

 •สุก้ีเสฉวนตน้ตาํรบั ล้ิมรสสุก้ีรสชาตเิผ็ดรอ้นหอมกล่ินเคร่ืองเทศและสมุไพร  

 **ติดตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีและชาํระเงินกบัไกดท์อ้งถ่ิน** 

 สมควรแกเ่วลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.30 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เท่ียวบินที่ MU5035 

(บริการอาหารแบบ Snack Box) 

02.25+1 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ ***  

ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หน้า หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้

ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วนัก่อนการ

เดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทาง

บริษัทฯ ยนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ

คอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ี
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ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหม้ีการประชาสัมพันธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นนวดเทา้(บัวหิมะ), รา้นหมอนยางพารา, รา้นใบชา ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจาํเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็น

หลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 400 หยวน / ทา่น / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัท

พรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียว

เพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีใหร้บัทราบก่อนการ

ทาํจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้าํระคา่มดัจาํและคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพือ่เตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแกผู่เ้ดินทางอีกครั้ง 

 เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น) 

พกัเด่ียว 

(จา่ยเพิ่ม) 

วนัท่ี 11-15 ตลุาคม 2562 21,899 3,500 

วนัท่ี 15-19 ตลุาคม 2562  NEW 19,899 3,500 

วนัท่ี 16-20 ตลุาคม 2562 19,899 3,500 

วนัท่ี 20-24 ตลุาคม 2562  NEW 21,899 3,500 
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วนัท่ี 23-27 ตลุาคม 2562 21,899 3,500 

วนัท่ี 10-14 พฤศจกิายน 2562  18,899 3,500 

วนัท่ี 20-24 พฤศจกิายน 2562 17,899 3,500 

วนัท่ี 26-30 พฤศจกิายน 2562 17,899 3,500 

วนัท่ี 02-06 ธนัวาคม 2562 17,899 3,500 

วนัท่ี 11-15 ธนัวาคม 2562 17,899 3,500 

วนัท่ี 17-21 ธนัวาคม 2562 17,899 3,500 

ไม่รบัจอยแลนด ์

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน  

2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. คา่อาหาร 11 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 

4. คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน้ํามนัเชื้ อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 3 

ก.ค.62 (หากมีการเรียกเก็บเพิม่จากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพ่ิม)  

7. คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จาํกดัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ: กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ข้ึนไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทาง

บริษทัได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเร่ิมตน้ท่ี 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้

อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 

นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม

เง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการ) 
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2. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 1,500 บาท/ทริป/ทา่น (เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ)่ 

4. คา่ทาํวซ่ีาชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จา่ยเพิ่มจากค่าทวัร ์800 หยวน และผูเ้ดินทาง

เป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาเอง) 

5. ค่าวีซ่าจนีท่องเท่ียวแบบเด่ียว (4 วนัทาํการ) ทา่นละ 1,800 บาท 

6. ค่าวีซ่าจนีท่องเท่ียวแบบเด่ียว (ดว่น 2 วนัทาํการ) ทา่นละ 2,925 บาท 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

(กรณีไมช่าํระเงิน หรือ ชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

 สแกนหนา้พาสฯแบบเตม็และเห็นชดัเจน สง่ภายใน 5 วนัหลงัจากการชาํระมดัจาํ 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 40 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 25-39 วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-24 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้นเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนท่ีบริษทัฯกาํหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืน

ท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระคา่เสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่

สามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจาํ

ท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี

ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้ม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย (วีซ่าเดีย่ว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดือน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชาํรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้ นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสอง

ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเส้ือสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สรอ้ย 

ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพร้ินจาก

คอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพ่ิมเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพอ่แม่  / เดินทางพรอ้มพอ่ หรือ แม่   

5.1.1 สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 

5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 

5.1.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาติ   

5.2.1 สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 

5.2.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพ่ิมเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไมต่ํา่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
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6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํา่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจนี 

 สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อนการ

ส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์

อยา่งน้อย 7 วนัทาํการ (กอ่นออกเดินทาง) 

 โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,360 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 นํารปูถ่ายเกา่ ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 นํารปูถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ทาํวซี่า 

 นํารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได)้ 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 

 

 

 

 

 


