
CHI2502 - หงัโจว ผู่โถวซาน หนานไหก่วนอิม (5วนั 3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  1 | P a g e  

 

 

 

 

หงัโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม 5วนั 3คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2552 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) (CA716 : 02.10-07.00) 

วนัท่ี 2.   หงัโจว (สนามบินหงัโจวเส่ียวซาน) – หนิงปอ –เกาะผู่โถวซาน –วดัผูจ้ี้  – วดัไผ่ม่วง – วดัเจา้แมก่วนอิมไม่ยอม

ไป – หนานไหก่วนอิม- หนิงปอ  

วนัท่ี 3.   หนิงปอ – หงัโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีห ู-หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่- ถนนโบราณเหอฝัง่เจยี 

วนัท่ี 4.  หงัโจว-เซ่ียงไฮ-้ศนูยห์ยก – วดัพระหยกขาว – ศนูยผ์า้ไหม -ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว – หาดไวท่าน-อุโมงเลเซอร ์

วนัท่ี 5.  ศนูยส์มุนไพรจีน – ศนูยผ์ลิตภณัฑย์างพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery– เซ่ียงไฮ ้(สนามิ

นเซ่ียงไฮผู้่ตง)  – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) (CA805 : 23.15-02.25+1) 
 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) (CA716 : 02.10-07.00) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการบินแอรไ์ชน่า โดยมี

เจา้หน้าท่ี คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บั

ทุกท่าน 

วนัท่ี2 
หงัโจว (สนามบินหงัโจวเสีย่วซาน) – หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วดัผูจ้ี้  – วดัไผม่่วง – วดัเจา้แม่

กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม – หนิงปอ 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหงัโจว  โดยเท่ียวบินที่ CA980 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
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07.00 น.  เดินทางถึง สนามบินหังโจวเส่ียวซาน เมืองหงัโจว เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรค์วามเป็นมายาวนาน 

ปรากกฎร่องรอยในสมยัราชวงศฉิ์น มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถงั สมยัราชวงศสุ์ยเปล่ียนเป็นหงัโจวต่อมา

ในสมยัราชวงศซ่์งไดต้ั้งหงัโจวเป็นเมืองหลวง หงัโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ 

ตน้ไม ้และสวนจนไดร้บัสมญานามวา่ “สวรรคบ์นดิน”เน่ืองจาก ซโูจว+หงัโจว = ซหูงั แปลวา่ ฟากฟ้ามี

สรวงสวรรค ์บนผืนปฐพี ก็มี ซ ูหงั จากน้ันนําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบเมนูเซ็ต KFC หรือ Mc Donald ระหว่างเดินทาง 

 นําท่านเดินทางสู่ เกาะผู่โถวซาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ4 ชม.) นําท่านสู่ ท่าเรือจูเจยีเจยีน เพ่ือ

โดยสารเรือขา้มฟากสู่เกาะผู่โถวซาน (ใชเ้วลาในการนัง่เรือประมาณ 15 นาที) เป็นเกาะ 1 ในจาํนวน 

670 เกาะ นอ้ยใหญ่ของหมูเ่กาะตานซาน มณฑลเจอ๋เจียง ซ่ึงถือเป็นเกาะพุทธคีรี 1 ใน 4 แห่งของเมือง

จีน นอกเหนือจาก จิ่วหวัซาน มณฑลอนัฮุย งอ้ไบ ้มณฑลเสฉวน และอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซี เป็นเกาะ

ขนาดเล็กมีเน้ือท่ีประมาณ 11.82 ตารางกิโลเมตร มีสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีสกัการบชูาเจา้แม่

กวนอิมหลายวดั และวหิารท่ีสรา้งข้ึนตั้งแต่ราชวงศถ์งัและซ่งรวมอยูด่ว้ย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดินทางสู่ วดัผู่จี้  ซ่ึงวดัแหง่แรกมชีื่อเสียงมากท่ีสุดในเกาะผู่โถวซานสกัการะเจา้แมก่วนอิมปางนัง่

สมาธิท่ีใหญ่ท่ีสุดกินเน้ือท่ีประมาณ 37,019 ตารางเมตร วหิารตา้เยวียนทงเป็นวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุดของวดั

มีความยาว 47 เมตรลึก 29 เมตร และสงู 21 เมตร จะแตกต่างจากวดัพุทธทัว่ไป เน่ืองจากมีองคเ์จา้

แม่กวนอิมเป็นพระประธานสงู 8.8 เมตร  นําท่านสู่ วดัไผ่สีม่วง วดัท่ีมีตน้ไมไ้ผ่เป็นสีม่วง ซ่ึงโดยปกติ

ไผ่ท่ีเราเห็นโดยทัว่ไปจะเป็นสีเขียว  

 จากน้ันเดินทางสู่ วัดเจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไป เป็นวัดขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเล เป็นท่ี

ประดิษฐาน องคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีแกะสลกัจากไม ้ทาทบัดว้ยสีทอง เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมองคแ์รกของ

เกาะผู่โถวซาน สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 916 ตรงกบัสมยัราชวงศถ์งั เป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาใน

ประเทศจีน เล่ากนัว่าหลวงพ่อฮุ่ยเออ้ซ่ึงเป็นพระภิกษุจากประเทศญ่ีปุ่น ท่ีเดินทางมาศึกษาธรรมในจีน

เป็นครั้งท่ีสาม ไดอ้ญัเชิญองคเ์จา้แม่กวนอิมจากอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซี เพื่อนํากลบัไปยงัประเทศญ่ีปุ่น 

ขณะท่ีผ่านเกาะผู่โถวซานไดเ้กิดพายุฝน ไดอ้าศัยบริเวณสวนไผ่ม่วงน้ี เป็นท่ีหลบฝนอยู่เป็นเวลานาน

เขา้ใจว่าองคเ์จา้แม่กวนอิมไม่รบัเชิญไปญ่ีปุ่นดังน้ันจึงร่วมกบัชาวพ้ืนเมืองสรา้งศาลเล็กๆ ไวใ้นบริเวณ

ดงักล่าว พรอ้มตั้งช่ือศาลแห่งน้ีวา่ “วดัเจา้แมก่วนอิมไม่ยอมไป” บริเวณน้ีสามารถชมถํ้าเฉาหยินตง้ ซ่ึง

เป็นสถานท่ีปรากฏตัวของเจา้แม่กวนอิมและหลกัศิลาจารึก เตือนว่า “หา้มตามไปและหา้มจุดตะเกียง

น้ิว”พรอ้มทั้งสามารถชมพระนอนในทะเล  

จากน้ันนําท่านสกัการะ พระโพธ์ิสตัวก์วนอิม (หนานไห่กวนอิม) องคใ์หญ่และงดงามท่ีสุดในเกาะ สูง

ถึง 28 เมตร ซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่ตาํหนักริมทะเล อนัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวผู่ถ่อซานใหค้วามเคารพ

นับถือมากกวา่ 2,000 ปี  นําท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือจูเจยีเจีย่ว  เพ่ือเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั เมืองหนิง

ปอ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร   

ที่พกั โรงแรม NINGBO JIALE  HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองหนิงปอ) 

วนัที่ 3 หนิงปอ – หงัโจว – ลอ่งเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บา้นใบชาหลงจิง่ – ถนนโบราณเหอฝัง่เจยี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองหงัโจว (ใชเ้วลาเดินทางปราณ 4 ชม.) เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรค์วาม

เป็นมายาวนาน  จากน้ัน นาํท่านล่องเรือทะเลสาบซีหู ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจวทะเลสาบ

มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัวงรี มีเน้ือท่ี 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ําลึกเฉล่ีย 

1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหน่ึงดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานท่ี

สาํคญัมากกว่า 30 แห่งและสถานท่ีชมทิวทศัน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสาํคญัก็ไดแ้ก่ หน่ึงภูเขา สอง

ทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสิบทิวทศัน์ นําท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซ่ึงเป็นท่ีมาของตาํนาน

เร่ือง “นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทรน้ํ์าลึกตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดชื่น

รอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ีท่ีไดร้บัสมญานามจากนักท่องเท่ียววา่ “พฤกษชาติในนครินทร”์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 

 ออกเดินทางสู่ ศูนยใ์บชา ท่ีมีคุณภาพดี, ชาหลงจิ่ง หรือชาบ่อมงักร ,ชาชนิดน้ีอยูใ่น 10 อนัดบัชาท่ีดี

ท่ีสุดของโลก มีแหล่งกาํเนิดท่ีเมอืงหงัโจว จงัหวดัซีเจียง หลกัฐานท่ีพดูถึงชาหลงจ่ิงจนเป็นตาํนานปรากฎ

ในตาํหรบัการปรุงชาของวงัหลวงตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 เป็นตน้มา  

 จากน้ัน ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝัง่เจีย เป็นถนนสายหน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นประวติัศาสตร์

และวฒันธรรมอันเก่าแก่ของหงัโจวไดอ้ย่างดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ใน

ปัจจุบนัยงัคงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลกูสรา้งโบราณส่วนหน่ึงแลว้ บา้นเรือนทั้งสองขา้งทางท่ีสรา้งข้ึน

ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยักบัสินคา้พื้ นเมือง ของท่ีระลึกและ

ของเล่นมากมาย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ท่ีพกั โรงแรม  HANGZHOU LIANG  INTER  HOTEL    หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่ 4 
หงัโจว-เซ่ียงไฮ-้ศูนยห์ยก – วดัพระหยกขาว – ศูนยผ์า้ไหม –ตลาดเฉินหวงัเม่ียว-หาดไว่ทาน-

อุโมงเลเซอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

 นําท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้เป็นเมืองศนูยก์ลางความเจริญในดา้นต่างๆ ของภมูิภาคทั้งทางดา้น

เศรษฐกิจ การคา้ การเงิน การลงทุน รวมถึง ดา้นแฟชัน่ และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮจ้ึงนับเป็นความ

ภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือไดว้่าเซ่ียงไฮเ้ป็นสญัลกัษณ์ของจีนยุคใหม่ในดา้นความกา้วหน้าและความ

ทนัสมยั   

 นําท่านเยี่ยมชม ศูนยห์ยก อญัมณีลํ้าค่า เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเชื่อวา่ใส่ แลว้จะ

ชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ กาํไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคุณภาพและมี

ชื่อเสียงของประเทศจนี   

นําท่านชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซ่ียงไฮ ้เป็นวดัศูนยร์วม

จิตใจของชาวพุทธใน เซ่ียงไฮ ้และเป็นวดัท่ีนักท่องเท่ียวเขา้นมสัการเป็นจาํนวนมากท่ีสุดของเมืองเซ่ียง

ไฮ ้ภายในวดัมพีระพทุธรปูปางนัง่ทั้ง 2 องค ์สลกัจากหยกทั้งแท่ง แสงสวา่งและแสงสะทอ้นของหยกขาว

น้ันทําใหอ้งค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจา้ยิ่งข้ึน องค์พระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 

เซนติเมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและตรสัรูแ้จง้

พระพุทธเจา้ ส่วนพระพุทธรปูปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงดา้นขวาและหนุนพระ

เศียรดว้ยพระหตัถข์วาและพระหตัถซ์า้ยวางบนขาดา้นซา้ย ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ ปรินิพพาน ใบหน้าน่ิง
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สงบแสดงถึง สนัติสุข ของพระศากยมุนี เมื่อครั้งท่านไดจ้ากโลกน้ีไป ภายในวดั ยงัมีพระนอนองคอ่ื์นๆ 

ซ่ึงมีความยาว 4 เซนติเมตร ซ่ึงถูกอญัเชิญมาจากประเทศสิงคโปร ์โดยเจา้อาวาสองคท่ี์สิบ ในปี ค.ศ.

1989 มากกว่าน้ียงัมีภาพวาดโบราณ และคมัภีรพ์ระไตรปิฎก จดัวางไวอี้กส่วนของวดั ถึงแมว้า่ประวติั

ของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายทาํใหว้ดัแห่งน้ีมีความโดด

เด่นและไมอ่าจเลียนแบบได ้ในเมอืงทนัสมยัเชน่น้ี    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านเยี่ยมชม ศูนยผ์า้ไหม ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการนํา

เสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทําไสน้วมผา้ห่มไหม 

เหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  

นําท่านสู่ ตลาดเฉินหวงัเม่ียว หรือท่ีเรียกกนัวา่ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง เคยตั้งอยูใ่จกลางเมืองเก่า ซ่ึงได้

กลายเป็นศูนยร์วมสินคา้และอาหารพ้ืนเมืองท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซ่ียงไฮซ่ึ้งมีการผสมผสาน

ระหวา่งอดีตและปัจจุบนัไดอ้ย่างลงตัว ซ่ึงเป็นย่านสินคา้ราคาถูกท่ีมีชื่ออีกย่านหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ้ให้

ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 นําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝัง่ตะวนัตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง4

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช้ื่อวา่ “พิพิธภณัฑน์านาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณท่ี์โดดเด่นของนคร

เซ่ียงไฮ ้อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงินการธนาคารท่ีสาํคญั แห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนว

ยาวของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บา

รอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานภาครัฐ 

เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสาํนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นตน้ นําท่านนัง่ รถไฟอุโมง

เลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้มน้ํ่าหวงัผู่ ซ่ึงเป็นอุโมงคส์รา้งลึกลงไปจากพ้ืนแม่น้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร 

ภายในประดบัตกแต่งดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรปูต่างๆ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ กุง้มงักร) 

ท่ีพกั โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่ 5 

ศูนยส์มุนไพรจนี – ศูนยผ์ลิตภณัฑย์างพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery – 

เซ่ียงไฮ ้(สนามบินเซ่ียงไฮผู้่ตง)  – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 : 23.15-

02.25+1) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  จากน้ัน ชมศูนยส์มุนไพรและคน้ควา้ยาแผนจีนโบราณ เป่าซหูลิง หรือในชื่อวา่ ยาบวัหิมะ ยาประจาํ

บา้นท่ีมีชื่อเสียง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด และนําท่านเขา้ชม

ศูนยผ์ลิตภณัฑย์างพารา สินคา้แปรรปูท่ีไดร้บัความนิยมในปัจจุบนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   (เมนูพิเศษ เสีย่วหลงเปา) 

 จากน้ันนําท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนท่ีเกา่แกข่องเซ่ียงไฮส้รา้งข้ึนตั้งแต่

ปี ค.ศ. 1851 ถือวา่เป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พ้ืนถนนปดูว้ย

หินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝัง่ของนานจิงลู่ เป็นท่ีตั้งของรา้นคา้มากมาย มีทั้งรา้น

ขายเส้ือผา้แฟชัน่ รา้นขายของท่ีระลึก รา้นอาหาร ภตัตาคารหรู รา้นจิวเวลร่ีชื่อดงั ทั้งรา้นท่ีเป็นของคน
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จีนทอ้งถ่ิน และของต่างชาติ รา้นฟาสตฟ์ู้ ด มีตั้งแต่ รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้น

ไอศครีม  

 นําท่านสู่รา้น  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกติ 300 เท่า สาํหรบั

สาขา Reserve Roastery ท่ีเพ่ิงเปิดใหบ้ริการในเซ่ียงไฮใ้หม่หมาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผ่านมาน้ี สาขาน้ี

นอกจากความยิง่ใหญ่อลงัการแลว้ ยงัมีบารจ์ิบกาแฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ข้ึนแท่นเป็นสาขาท่ีมี

บารจ์ิบกาแฟยาวท่ีสุดในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศ

ของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองด่ืมต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีแห่งเดียว

เท่าน้ัน 

 สมควรแกเ่วลานําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเซ่ียงไฮผู้่ตง 

23.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CA805 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

02.25+1 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ : หงัโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินแอรไ์ชน่า 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-

3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

20 ปี  

(เสริมเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 

ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเด่ียว 

ทา่นละ 

ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

วนัท่ี 07-11 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 5,900.- 

วนัท่ี 21-25 พ.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 6,900.- 

วนัท่ี 05-09 ธ.ค.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 7,900.- 

วนัท่ี 28 ธ.ค.-01ม.ค.62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 12,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ทา่นละ 5,900.- ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน 

(ไม่รวมวีซ่าจนี) 

ราคาน้ีไม่รวมคา่วีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,650 บาท 

ราคาน้ีไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทริป 

กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี บริบรูณ ์นับจากวนัเดินทางกลบัคิดคา่บริการเพ่ิม ท่านละ 3,000 บาท 

อตัราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางไทยเทา่นั้น 

กรณีถอืหนงัสือเดินทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอีกครัง้ 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอ้มูล

ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั้งไฟลบิ์นและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ทั้งส้ิน 

3.  การชาํระคา่บริการ 
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โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกิตติ    บญัชีออมทรพัย ์

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

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

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) 

และเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจาํ 

    4.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

    4.2 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทั้งหมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได ้

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร)์ 

2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร)์ 

3. คณะจองไมถึ่งจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5.  คา่รถรบัส่งและระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษัทได ้** 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง่ + ภาษีน้ํามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาจนีแบบเด่ียว 4 วนัทาํการ ท่านละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกิน

น้ําหนักตามสายการบินกาํหนด 

4. คา่ทาํหนังสือเดินทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

8. คา่ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 

ความล่าชา้ เหตุสุดวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ 

จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน  

สาํหรบัผูท่ี้มีความประสงคต์อ้งการขอยืน่วีซ่าเด่ียว 

เอกสารในการยืน่วีซ่าจนีสาํหรบัผูท่ี้ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซ่ีาเด่ียวคา่บริการดงัน้ี ** 
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- ยืน่ธรรมดา 4 วนัทาํการ 1,650 บาท  

- ยืน่ด่วน 2 วนัทาํการ 2,775 บาท  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่าํรุด 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถ่ายหน้าตรง รปูสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ต๊ิกเกอร ์หรือรปูพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

 - หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

 - ตอ้งมีอายุของรปูถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิ้ มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง  2 ขา้ง 

 - ไมส่่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันกอ่นการส่งเอกสาร

ยืน่วซ่ีา 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, สาํเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนังสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

 ขอ้มลูจริงเกี่ยวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีทาํงาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีทาํงาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการ

ระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อย่างน้อย 

5-7 วนัทาํการ (กอ่นออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ช ้

บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จนีอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศ

ไทยเท่าน้ัน 

 - หากไมไ่ดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
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2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จา่ยเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 

- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   

1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือน ตอ้งมีหน้าว่าง สาํหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่างน้อย 2 

หนา้เต็ม   

2.รปูถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน] 

และตอ้งไม่ใชส่ต๊ิกเกอร ์หรือรปูพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมีอายุของรปูถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิ้ มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง  2ขา้ง 

- ไมส่่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนุญาตการทาํงาน  

4. หนังสือวา่จา้งในการทาํงาน  

5. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 

สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

2. นํารปูถ่ายเกา่ ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

3. นํารปูถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ทาํวซ่ีา 

4. นํารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

อตัราค่าวีซ่าดว่น ที่ตอ้งจา่ยเพิ่มใหส้ถานฑตูจนี เม่ือทา่นสง่หนงัสือเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

[ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได]้ 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูข้ึน ทาํใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน้ํามนัข้ึนในอนาคต 

ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจริง 
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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)  

 


