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อิสราเอล หรือ Holy land ดนิแดนแหล่งกำเนิด ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลาม แหล่งกำเนิดอารยธรรมโลก   

มีความงดงามของสถาปัตยกรรมที่มีประวตัิศาสตร์และความงดงามของธรรมชาต ิชม เมืองเยรูซาเล็ม เมืองเก่าทีม่ีความสำคัญกับ

พระเยซูและนบมีฮูัมมัด ตามเส้นทางมรรคาศักดิ์สิทธิ์ ชม Mount of Olive, Golden gate , Gethsemme ,  

Church of The Holy Sepulcher และ Wailing Wall 

ชมความยิ่งใหญ่ของโดมแห่งศิลา หรือ Dome of Rock ศาสนสถานของศาสนาอิสลามที่เก่าแกท่ี่สุดในโลก  

ชมความมหัศจรรย์ของทะเลสาบเดดซี ฝั่งอิสราเอล พลาดไม่ได้กบัการว่ายน้ำในทะเลเกลือทีถ่ึงแม้วา่ยน้ำไม่เป็นก็ไม่มทีางจมและหมกั

โคลนอันมีคุณค่า ชมป้อมมาซาดา ป้อมปราการโบราณที่มีอายมุากกว่า 2,000 ปี เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเหน็ภูเขาสลับซบัซ้อน 

และทะเลสาบเดดซี รวมถึงพืน้ทีฝ่ั่ง Jordan  ชมเมอืงเบตชิอัน นครโรมันที่เคยรุ่งเรืองในอดีต  

ชมเมืองโบราณริมอ่าวจัฟฟา สัมผสัขีดสุดของความทันสมัยและมั่งค่ังของอาคารต่างๆ และศูนย์การค้าที่เมืองเทลอาวีฟ    
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1. เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563     กรุงเทพฯ  

 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์ EL AL ISRAEL AIRLINES  (ROW W) ประตทูี่ 10  
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 
23.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน LY 082  (11.20 ชม) 
 

2.อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563           เทลอาวีฟ – เบตชิอัน – เยรูซาเล็ม    
 

06.15 น. ถึงสนามบิน Ben Gurion  เมืองเทลอาวีฟ  (Tel Aviv) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  
เทลอาวีฟ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุอันดับ 2 ของประเทศอิสราเอล ก่อตัง้ในปี ค.ศ. 1909 บนเขตพืน้ที่รอบนอกของเมืองท่าโบราณ
จัฟฟา ความเจริญของเทลอาวีฟได้ก้าวไปไกลกว่าเมืองจัฟฟาที่ในตอนนัน้เป็นของอาหรับอยู่ จนทัง้สองเมืองถูกรวมเป็นเมือง
เดียวกันในปี ค.ศ. 1950 สองปีหลงัจากการก่อตัง้รัฐอิสราเอล นครสีขาวแห่งเทลอาวีฟได้รับการขึน้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2003 
ถือเป็นการรวมกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ท่ีใหญ่ที่สดุในโลก เทลอาวีฟเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคญัและเป็นเมืองที่มัง่คัง่
ที่สดุในอิสราเอล เป็นที่ตัง้ของตลาดหุ้นเทลอาวีฟ ส านักงานและศูนย์กลางการพฒันาและวิจัยหลายแห่ง การที่เมืองมีชายหาด 
บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านค้าราคาแพง ภูมิอากาศที่ดีและชีวิตคนเมือง ท าให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศและยงัได้ฉายาว่า "เมืองที่ไม่เคยหลบั"  
น าท่านชม เมืองเบตชิอัน (Beit Shean) ( 129 กม. / 2 ชม.) นครโรมันที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งปัจจุบนักลายเป็นซากแห่งอารย
ธรรมเพราะภยัธรรมชาติซึ่งถูกค้นพบว่าเคยมีโรงละคร ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือสนามแข่งม้าแบบกรีก, ศูนย์สขุภาพ และ 
คาร์โด (Cardo) ซึง่หมายถึงถนนท่ีทอดยาวจากเหนือจรดใต้ของนครโรมนั ซึง่จะพาดผ่านกองทหาร มีตลาดและร้านค้าเรียงรายอยู่
สองข้างทาง โดยถนนคาร์โดสายหลกัจะถกูเรียกว่า คาร์โด แม็กซิมสั (Cardo Maximus) 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

เดินทางไปชม  พระราชวังฮิชาม (Hisham’s Palace)  (90 กม. / 1.5 ชม.) โบราณสถานซึ่งมีความส าคัญมากในยุคต้นของ
ศาสนาอิสลาม สร้างโดยคอลีฟะห์แห่งราชวงศ์อุมาวี่ย์ ฮิชาม บิน อบัดุลมาลิก ในปี ค.ศ.724 และเต้ล อลัซุลต่าน (Tel Es-Sultan) 
โดยเป็นเขตที่เก่าแก่ที่สดุในเจริคโค่ ปัจจุบนัยงัคงมีก าแพงและหอคอยบางส่วนหลงเหลืออยู่ซึ่งโบราณสถานแห่งนีค้าดว่ามีตั ง้แต่
สมยั 7,000 ปี ก่อนคริสต์ศกัราช บริเวณรอบๆจะมีเจดีย์และน า้พ ุท่ีมีผู้คนทัว่โลกหลัง่ไหลมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย   

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร ROOFTOP พร้อมชมวิวกรุงเยรูซาเล็ม ภายในโรงแรม MAMILLA  
ที่พกั   MAMILLA HOTEL JERUSALEM  หรือเทียบเท่า (พกั 3 คืน)  
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3.จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563   เยรูซาเล็ม-มาซาดา- เดดซี    
 

 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ Mount Masada (103 กม. / 2 ชม.) แหล่งมรดกโลกที่ส าคญัที่สดุแห่งหน่ึงของอิสราเอลโดยเป็นแหล่งโบราณคดี
ที่ส าคัญทางตอนใต้ของอิสราเอล นั่งกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาที่มีลักษณะเป็นป้อมปราการบนเนินเขาที่รายล้อมด้วยทะเลทราย
สามารถมองไปถึงเดดซีได้ ซึ่งสถานที่แห่งนีส้ร้างโดยกษัตริย์แฮรอท ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของชาวอิสราเอล โดย
ป้อมปราการแห่งนีเ้คยถูกชาวโรมนัโจมตีมาแล้วเมื่อสองพนัปีก่อนนบัเป็นสมรภูมิรบแรกระหว่างชาวยิวและชาวโรมนั  จากนัน้น า
ท่านสู่  โรงแรม Crowne Plaza Dead Sea Hotel Ein Bokek โรงแรมริมทะเลสาบเดดซี (17 กม. /30 นาที) 

อาหารกลางวนัท่ีโรงแรม   

ให้ท่านสมัผสักับ ทะเลเดดซี ( Dead Sea) หรือ ทะเลมรณะ ฝ่ังอิสราเอล เป็นทะเลสาบน า้เค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสงูมาก 
อยู่ระหว่างเขตจอร์แดนและอิสราเอล ระดบัน า้อยู่ต ่าที่สดุในบรรดาทะเลทัง้หลาย กล่าวคือต ่ากว่าระดบัน า้ทะเลปานกลางลงไปอีก
ประมาณ 400 เมตร น า้ในทะเลนีเ้ค็มกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่า มีปริมาณ แร่ธาตุต่างๆ มากกว่า เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 
15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ท าให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดยไม่จม แม้ว่ายน า้ไม่เป็น อิสระให้ท่านว่ายน า้
และหมกัโคลนตามอธัยาศยั (กรุณาเตรียมชดุเล่นน า้ ผ้าเช็ดตวั รองเท้าฟองน า้ ติดกระเป๋าเล็กไปด้วย) จากนัน้น าท่านกลบัสู่ เมือง

เยรูซาเล็ม (125 กม. / 2 ชม.) 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

  4. อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563         เยรูซาเล็ม  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  

เที่ยวชม กรุงเยรูซาเล็ม เดินในตวัเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยอารยธรรมที่หลากหลาย ของ 3 ศาสนา  เร่ิมต้นที่ ยอดเขามะกอก (Mt. 
Of Olive) ท่านจะได้เห็นตวัเมืองเยรูซาเล็มทัง้หมด จากนัน้น าท่านสู่สวนเกทเสมนี (Gatsemane) ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวกและ
ถูกทหารโรมันจับตัว ในสวนนีย้งัมีต้นมะกอกเก่าแก่ 8 ต้น ท่ีเชื่อกันว่ารากเดิมเป็นต้นมะกอกในสมัยพระเยซูเจ้า  น าท่านสู่ประตู
โกลเด้น เกท (Golden Gate) อนัเป็นความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนที่ว่า พระเยซูจะฟืน้คืนชีพ ณ ประตแูห่งนี ้

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองเก่าเยรูซาเล็ม (Old City) เดินเท้าไปตามถนนเวียโดโลโรซา(Via Dolorosa)เส้นทางที่พระเยซูถกูไต่สวน
ที่ศาลปรีโทเรียมจนถกูบงัคบัให้แบกไม้กางเขนไปสู่โกลโกธาและตรึงพระองค์ไว้บนกางเขนซึง่ ปัจจบุนัเป็นโบสถ์แห่งศาสนาคริสต์  
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(Church of The Holy Sepulcher) ชมก าแพงร้องไห้ (Wailling Wall) ก าแพงด้านตะวันตกของพระวิหารหลังที่สองที่เหลืออยู่
หลังจากถูกโรมันท าลาย ปัจจุบันชาวยิวทั่วโลกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุด โดยเฉพาะวันส าคัญทางศาสนาจะมีชาวยิว
มากมายเดินทางมาสวดมนต์ อธิษฐานร้องไห้คร ่าครวญกบัพระเจ้าอย่างเนืองแน่น จากนัน้น าท่านไปสู่ Dome of The Rock (ชม
ได้จากด้านนอกเนื่องจากข้อจ ากัดทางศาสนา) เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สดุในเยรูซาเล็ม เพราะความใหญ่โตและสวยงามอันน่า
ประทบัใจที่สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศในเยรูซาเล็ม เปรียบเสมือนเป็นมงกุฎอนั รุ่งโรจน์ของศาสนสถานอัน ศกัดิ์สิทธ์ิของชาว
มสุลิม 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 
 

  

  5.พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  เยรูซาเล็ม – เบธเลเฮม - เทลอาวีฟ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางข้ามเขตแดนเยรูซาเล็มสู่  เมืองเบธเลเฮม (Bethleham) ( 10 กม.) ดินแดนที่ครอบครองโดยปาเลสไตน์ 
(Palestine)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นที่ประสตูิของพระเจ้า เยี่ยมชมสสุานของราเชลและทุ่งหญ้าของคนเลีย้งแกะ (Shepherd’s Field) 
ที่ซึง่ฑตูสวรรค์ได้มาประกาศข่าวที่พระเยซูจะมาประสตูิ แก่คนเลีย้งแกะ จากนัน้ชมโบสถ์พระกมุารบงัเกิด (Church of Nativity) ที่
สร้างครอบสถานที่ที่พระเยซูประสูติ ชมวัดถ า้น า้นม (The Milk Grotto) ซึ่งเป็นวัดที่นักบุญโยเซฟพาพระแม่มารีย์และพระเยซู 
หลบหนีมาพกัอาศยั ในช่วงที่กษัตริย์เฮโรดสัง่ฆ่าเด็กทารกทุกคน โดยมีความเชื่อที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาว่า แม่พระได้ให้นมพระเยซู
และน า้นมหยดลงพืน้ ท าให้หินที่ถ า้นีเ้ป็นสีขาว มีอีกชื่อหนึ่งอย่างเป็นทางการว่า ถ า้พระนางมารี (Magharet Sitti Mariam – 
Grotto of the Lady Mary) และ โบสถ์ St. Catherine 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าจัฟฟา (Old Jaffa) (68 กม. / 1 ชม.)  อญัมณีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ห่างจากความล า้สมยัของตวั
เมืองเทลอาวีฟไม่ไกล ให้ท่านได้สมัผสัอีกบรรยากาศหนึ่งของพืน้ท่ีแห่งประวตัิศาสตร์ที่เกา่แก ่ ซึง่มีการสร้างขึน้ก่อนเมืองเทลอาวีฟ
หลายร้อยปี การมาที่น่ีจึงเป็นเหมือนการย้อนอดีต เพื่อเข้าใจปัจจบุนัของเทลอาวีฟและอิสราเอลให้มากขึน้ โดยบริเวณ Jaffa Port 
เป็นท่าเรือน า้ที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลกที่ใช้งานกนัมาตัง้แต่หลายพนัปีก่อนจนถึงปัจจบุนั นอกจากท่าเรือแล้ว โอลด์จฟัฟายงัมี
ถนน และมมุเล็กๆ  ให้เดินส ารวจอย่างเพลิดเพลิน มีคกุโบราณ ประภาคารอนัโดดเด่น ท่านสามารถเดินขึน้ไปด้านบนของเนินเขา
โดยด้านบนจะมีสวนหย่อมที่สามารถมองเห็นเมืองเทลอาวีฟมมุสงูได้อย่างเต็มตาและบริเวณโดยรอบยงัมแีกลลอรีร้านขายของ คา
เฟ่น่ารักๆ ที่หลบอยู่มุมตึกอีกมากมาย จากนัน้น าท่านสู่ เมืองเทลอาวีฟ (79 กม. / 1 ชม. ) ชมนครแห่งความทันสมัย มีกลุ่ม
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใหญ่ที่สดุในโลกอยู่ในเมือง ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2003 และได้รับการขนานนามว่า 
‘White City’ หรือ ‘นครสีขาว’ มีตึกรามบ้านช่องที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบเบาเฮาส์ 
(Bauhaus) ของเยอรมนี ซึง่เป็นการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย โดยใช้ผนงักระจกขนาดใหญ่กรุอยู่ภายนอกตกึ เพื่อให้แสงสว่าง
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ส่องถึงทัว่ทัง้พืน้ที่ และให้คนภายนอกสามารถมองเห็นพืน้ที่ภายในได้ พลาดไม่ได้กับถนน รอทส์ไชลด์ บูเลอวาร์ด (Rothschild 
Boulevard) ด้วยความที่เป็นถนนเส้นใหญ่ สวยงาม และทอดผ่านกลางเมืองที่ยาวที่สุดในเทลอาวีฟ จะเห็นผู้ คนจูงสุนัข
หลากหลายสายพนัธุ์เดินเล่น ผู้คนป่ันจกัรยาน เล่นสเก็ตบอร์ด รวมทัง้กลุ่มคนที่มาเปิดหมวกเล่นกีตาร์ร้องเพลงแบบอินดี ้ๆ  ก็มีให้
เห็นเป็นระยะ  นอกจาก จะมีถนนไดเซนกอฟฟ์ (Dizengoff Street) ที่ถูกเปรียบเทียบให้เป็นดัง่ ‘Champs-Élysées of Tel Aviv’ ที่
มีศนูย์การค้าและร้านค้าต่างๆช้อปปิง้มากมาย  

อาหารค ่าที่ ภตัตาคาร Claro อาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่พิถีพิถนัในการท าโดยเชฟฝีมือดี  

ที่พกั  HOTEL HILTON TEL AVIV  (SEA VIEW)  หรือเทียบเท่า   

  
 

 6. พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563        เซซาเรีย – ไฮฟา - อัคโค – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือสู่ เซซาเรีย (Caesarea) (56 กม./ 1 ชม.)  เป็นเมืองท่าที่สวยงามและมีความส าคญัเป็นอนัดบั 3 
ของอิสราเอล ชมแหล่งขุดค้นใหม่ที่เพิ่งได้รับการส ารวจ ชมป้อมปราการของนักรบครูเสดในอดีต เดินต่อไปยังถนนไบแซนไทน์ 
(Byzantine) และชมท่อส่งน า้และระบบประปาที่ถกูสร้างโดยกษัตริย์เฮโรด (Caesarea  Aqueduct) ที่มีอายเุก่าแก่กว่า 2,000 ปี 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองไฮฟา (Haifa) (43  กม. / 1 ชม. )   เมืองใหญ่ที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความส าคัญและงดงามที่สุดในแถบตะวันออกกลาง   มีท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นจุด
ศูนย์กลางของศาสนาบาไฮ และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความไฮเทคระดบัโลก เพราะเป็นศูนย์กลางพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ และเทคโนโลยี น าท่านเดินทางสู่ เมืองอคัโค (Akko) (25 กม. / คร่ึงชม.)  เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของบริเวณกา
ลิลีทางตอนเหนือของอิสราเอล ตวัเมืองตัง้อยู่บนแหลมหรือแผ่นดินท่ียื่นออกไปในทะเล (promontory) ของอ่าวไฮฟา (Haifa Bay) 
ในทางประวตัิศาสตร์เอเคอร์เป็นเมืองส าคญัทางยทุธศาสตร์ของบริเวณเลแวนต์ (Levant) เพราะมีที่ตัง้อยู่ริมทะเล เดินทางกลบัสู่
เมืองเทลอาวีฟ (114  กม. / 1.5 ชม. )    

อาหารค ่าที่ ภตัตาคาร  

20.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน Ben Gurion  เมืองเทลอาวีฟ  (Tel Aviv) 
23.00 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน LY 081 (11 ชม.) 
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 7. ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563      กรุงเทพฯ              
 

15.00 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ  
หมายเหต ุ  ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม  
 

 
รายละเอยีดค่าบริการ  

  

อตัราคา่บริการ  ตัว๋เคร่ืองบิน  ค่าทวัร์  รวมทัง้สิน้ 

ท่านละ (พกัห้องคู่) Economy เร่ิมต้น 34,000.- บาท 105,000.- บาท 139,000.- บาท  
ท่านละ (พกัห้องคู่) Business เร่ิมต้น 129,000.- บาท 105,000.- บาท  234,000.- บาท  
พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ -   25,000.- บาท - 

***หมายเหต ุ   

- ราคาตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรและชัน้ธุรกิจเป็นราคาเร่ิมต้น   ราคาอาจเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ีจอง  
- อตัรานีต้้องมีผู้ เดินทางไม่ต า่กวา่ 15 ท่าน  

ตรานีร้วม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน สายการบิน  EL AL  ชัน้ทศันาจร  รายละเอียดเที่ยวบินดงันี ้ 
08 FEB 20  LY82   BKK-TLV 23:55-06:15 (+1)  
13 FEB 20  LY81   TLV-BKK 23:00-15:00 (+1) 
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2. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า 
3. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ ค่าพาหนะน าเที่ยวตามรายการ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ   
4. ค่าวีซ่าอิสราเอล E-VISA แบบกรุ๊ป  
5. อตัรานีร้วมค่าทิปพนกังานขบัรถ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไม่เกิน 23 กโิลกรัม)  
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
8. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลท่านตลอดการเดินทาง  

อตัรานีไ้มร่วม 
 

  1.  ค่าหนงัสือเดินทาง  
        2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ  ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มพิเศษ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  

 

การสำรองการเดนิทาง     

1. ส ารองที่นัง่ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั พร้อมยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นวีซ่าและเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท   
    ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 
2. กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง 

การชำระผา่นทางธนาคาร  
 

บญัชีออมทรัพย์   บจ.ชยัทวัร์ 1984  
 -   ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสาธุประดิษฐ์     เลขที่ 171-4-29914-4 

 -   ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนจนัทน์  เลขที่ 031-401413-1 

 -   ธนาคารกรุงไทย    สาขาถนนจนัทน์   เลขที่ 036-0-18827-3   

 
 
 

 

ติดตอ่  :    ซงั  /  ไปร์ท      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123 , 124                  

               Line ID: @chaitour         E-mail: outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119    
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 
 
 
 

www.chaitour.co.th 
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