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กําหนดการเดินทาง
26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562 “หยุดวันแรงงาน”
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
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วันที่

รายการทัวร์

มื้ออาหาร
เช้า

กลางวัน

คํา่

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 00.50-08.00+1

-

-

-

วันที่สอง

สนามบินฟุกโุ อกะ – สวนคาวาชิฟจู ิ (ชมดอกวิสทีเรีย) – ชมบ่อนํ้ าร้อน จิโกกุ 6 บ่อ
อาบทรายร้อน BEPPU WAN ROYAL HOTEL OR SIMILAR CLASS

-

✓

HTL

✓

✓

✓

✓

✓

HTL

✓

✓

✓

✓

-

-

วันที่สาม
วันที่ส่ี
วันที่หา้

หมู่บา้ นยูฟอู นิ – ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – ย่านชิโมโทริ
 DORMY INN KUMAMOTO HOTEL OR SIMILAR CLASS

นัง่ เรือเฟอร์ร่ี สู่ นางาซากิ – สวนสันติภาพ – ยอดเขาอินาสะ (รถบัส)
 YATARO NAGASAKI HOTEL OR SIMILAR CLASS

สวนเครือ่ งปัน้ ดินเผาอะริตะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน – ช้อปปิ้ งคาแนล ซิต้ ี
 CHISUN HAKATA HOTEL OR SIMILAR CLASS
***พิเศษ!!บุฟเฟต์ชาบู + ขาปูยกั ษ์***

วันที่หก

สนามบินฟุกโุ อกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 11.35-14.55

¡íÒË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

26 àÁÉÒÂ¹ - 01 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00 พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2) พบ
กับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่องดังนั้นผูโ้ ดยสาร
จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (2) สนามบินฟุกุโอกะ – สวนคาวาชิฟูจิ (ชมดอกวิสทีเรีย) - จิ โกกุ เมกุริ อาบทรายร้อน

00:50
08:00

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

จากนั้น

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้น

คํา่
**จากนั้น

นําท่านชมความสวยงามของดอกวิ สที เรี ย ณ “สวนคาวาชิ ฟูจิ” จุ ดเด่ นภายในสวนแห่ งนี้ คือ อุโมงค์ดอกวิสที
เรียกว่า 200 ต้ น ที่ท้ งิ กิ่งก้ านพร้ อมดอกสีม่วงเข้ ม ม่วงอ่อน ขาว และชมพูไล่เฉดสีห้อยลงมาจากอุโมงค์ไม้ ท่คี ลุม
ทางเดินยาวประมาณ 100 เมตร นอกจากนี้ยังมีจุดชมดอกไม้ ท่เี ป็ นซุ้มโค้ งครึ่งวงกลม และซุ้มสี่เหลี่ยมขนาดกว้ าง
เมื่อมองจากระยะไกลจะเหมือนพู่ประดับเต็ม ลานรอบๆจะมีม้านั่งให้ น่ังชมดอกไม้ อยู่หลายจุดทั่วบริเวณ ให้ ท่าน
ได้ เพลิดเพลินกับความสวยงามของดอกไม้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นําท่านสู่ “จิ โกกุ” ที่หมายถึง “นรก” ซึ่งเป็ นบริเวณที่บ่อนํา้ ร้ อนผุดขึ้นมาทั้งหมด 9 บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกัน
ตามแร่ ธาติโดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้ อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส อาทิ เช่น อุมิ จิ โกกุ (บ่อทะเล)
เป็ นบ่อนําร้ อนที่มีสฟี ้ า ,ชิโนะอิเกะ จิ โกกุ (บ่อเลือด) บ่อนําร้ อนที่นาํ้ เป็ นสีแดง และ ทะสึมากิ จิ โกกุ บ่อนํา้ ร้ อน
ที่มีลักษณะพิเศษคือจะมีการปะทุข้ ึนมาของนํา้ ร้ อนในบ่อทุกๆ25-30 นาที และจะประทุอยู่นานประมาณ 1 นาที
เป็ นต้ น บ่ อนํา้ พุร้อนธรรมชาติน้ ีเกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้ วยแร่ ธาตุท่เี ข้ มข้ น อาทิ
กํามะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็ นต้ น มีความร้ อนเกินกว่าที่จะอาบได้ อิสระกับการหามุมถูกใจ
เก็บภาพเป็ นที่ระลึก...
ให้ ท่านได้ สัมผัสกับการ “อาบทรายร้อน” ที่เลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น นําท่านอาบทรายร้ อน ที่ถือว่ าเป็ นบ่อนํา้ ร้ อน
โดยไอนํา้ จากทรายธรรมชาติท่เี ป็ นเอกลักษณ์ในญี่ปุ่น ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการรับไออุ่นสู่ร่างกายที่เกิดจาก
ไอนํา้ จากทราย ความผ่อนคลายที่เกิดหลังจากสิ้นสุดการแช่ ทรายนั้น ท่านจะไม่สามารถลืมเลือนได้ และชาวญี่ปุ่น
เชื่อกันว่ าในทรายร้ อนนั้นจะอุดมไปด้ วยแร่ ธาตุท่ที าํ ให้ ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ ได้ อกี ด้ วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหารไคเซกิ
แบบพื้นเมือง
 ทีพ่ กั BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าํ แร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิ ต
และช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (3)หมู่บา้ นยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (จุดถ่ายรูป)– ช่องเขาทาคาชิโฮะ -ย่านชิโมโทริ

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา เดิ นทางสู่ “หมู่ บา้ นยู ฟู อิน” หมู่ บ้ า นหั ตกรรม แห่ งต้ นกํา เนิ ดผลิ ตภั ณฑ์แ ละโครงการ หนึ่ งหมู่ บ้า นหนึ่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้ นํามาเป็ นต้ นแบบและปรั บปรุ งเป็ น หนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ภายในหมู่ บ้านมี
ร้ านค้ าการฝี มือมากมาย ชมร้ านเครื่องแก้ ว ร้ านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้ อนๆ และสะอาดสะอ้ าน และเลือกซื้อของที่
ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ท่หี ายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ...
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู” เพื่อนําท่านสู่จุดถ่ายภาพ “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มีปากปล่อง
ภูเขาไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ภูเขาไฟแห่งนี้มีความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสองหรือ
สามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และบริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา ...

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ “ช่องเขาทาคาชิโฮะ” เป็ นหนึ่งในสถานที่ทอ่ งเที่ยวทางธรรมชาติท่มี ีช่ือเสียงของจังหวัดมิยาซากิ
ซึ่งช่องเขานี้เกิดจากการก่อตัวของลาวาเมื่อครั้งภูเขาไฟอะโสะที่ต้ังอยู่ในจังหวัดคุมาโมโต้ เกิดปะทุ หลังจากนั้นได้
ถูกกัดเซาะโดยแม่นาํ้ โกคาเสะเรื่อยมาจนกลายเป็ นช่องเขาที่ท้งั สองฝั่งมีความสูงโดยประมาณ 80-100 เมตรเลย
ทีเดียว โดยสถานที่แห่งนี้ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นอุทยานแห่งชาติ **ราคานี้ยงั ไม่รวมค่าล่องเรือ หากท่านใดต้องการจะ

จากนั้น

คํา่

ล่องเรือรบกวนแจ้งทางเจ้าหน้าทีอ่ ีกครัง้ **

สมควรแก่เวลานําท่านสู่ย่านช้ อปปิ้ ง “ชิโมโทริ” ย่านศูนย์รวมการค้ าตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุ บันของเมืองคุมาโมโต้
เป็ นย่านการค้ าในร่ มแบบอาร์ เคดยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีร้านค้ า ห้ างสรรพสินค้ ารวมกว่ า 60,000 ร้ าน
รวม 4 อาร์เคด ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อของ ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ ายอดนิยอดอย่าง เครื่องสําอางยี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้ า รองเท้ า
กระเป๋ า ขนมของฝาก สินค้ าจําพวกอาหาร ผลไม้ รวมถึงร้ านอาหาร ร้ านชา กาแฟ ไว้ อยู่ในสถานที่เดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์ป้ ิ งย่างสไตล์ญ่ีปุ่น
 ทีพ่ กั DORMY INN KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 (4) นังเรื
่ อเฟอร์รีส่ ู่นางาซากิ – สวนสันติภาพ – ภูเขาอินะสะ (รถบัส)

เช้า
จากนั้น

เทีย่ ง
บ่าย
จากนั้น

คํา่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ “ท่ าเรือคุมาโมโตะ” เพื่ อนําท่านเปลี่ยนอริยาบถขึ้น “เรือเฟอร์รี่” สู่ “ท่ าเรือ ชิมาบาระ” (ใช้ เวลา
ประมาณ 30 นาที) ... อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันสวยงามบนเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ท่ามกลางฝูง
นกนางนวลที่คอยต้ อนรับนักท่องเที่ยวพร้ อมภูเขาไฟอุนเซนอันยิ่งใหญ่เป็ นฉากหลัง ... จากนั้นนําท่านเดินทางต่อ
ยัง “เมืองนางาซากิ” เมืองท่าเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็ นเมืองท่าที่มีการ
ติดต่อค้ าขายแลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆกับโลกตะวันตก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นําท่านเดินทางสู่ “สวนสันติภาพ” สวนแห่งนี้ถูกจัดแต่งในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ ๆ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็ นที่ต้ังของสถูป
เจดีย์ใหญ่ สีขาวทรงระฆังแบบอิน เดีย ภายในเจดีย์เ ป็ นที่ประดิ ษฐานพระบรมสารี ริ กธาตุของ องค์ พระสัมมา
สัมพุทธเจ้ า ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียเป็ นผู้อญ
ั เชิญมา ...
นํา ท่านเปลี่ยนบรรยากาศสู่การชม “ภู เ ขาอิ นะสะ” โดยรถบัส ภูเ ขาที่สูงที่สุดด้ ว ยความสูง 333 เมตร ชมวิ ว
ทิวทัศน์ ที่สวยงามของเมืองนางาซากิ และบรรยากาศธรรามชาติของภูเขาที่ล้อมรอบด้ วยต้ นไม้ เล็กใหญ่นานาชนิด
รวมถึงสถาณีกระจายเสียงทั้ง โทรทัศน์ และ วิทยุ และเป็ นสถานที่ออกเดทยอดฮิตสําหรับคู่หนุ่มสาวในย่านนี้อีก
ด้ วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหารไคเซกิ
แบบพื้นเมือง
 ทีพ่ กั YATARO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
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**จากนั้น

พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าํ แร่ที่คนญีป่ ุ่ นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิ ต
และช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 (5) สวนเครือ่ งเคลือบดินเผาอาริตะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ– ย่านเทนจิ น - คาแนล ซิ ตี้

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ “เมืองอาริตะ” เมืองเล็กๆ ที่มีช่ ือเสียงโด่งดังด้ านเครื่องปั่ นดินเผาโดยเฉพาะเครื่องเคลือบ ดินเผา
(Porcelain) เรียกว่าอาริตะ-ยากิ(Arita-yaki) เพื่อเข้ าชม “สวนอาริตะพอร์ชเลน” (Arita Porcelain Park)
ชมอาคารที่สร้ างตามแบบพระราชวังสวิงเจอร์ (Zwinger Palace) ของเมืองเดรสเดน(Dresden) ประเทศเยอรมนี
ที่มีช่ ือเสียงด้ านเครื่องเคลือบดินเผาเหมือนกัน ให้ ท่านสนุ กกับสวนสนุ กและเครื่ องเล่นต่างๆ ภายในอย่างเต็มที่
(ราคาทัวร์นี้ ไม่รวมค่าเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ)

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้น

จากนั้น
คํา่

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรืออาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู
นําท่านเดินสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” เป็ นศาลเจ้ าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็ นศาลเจ้ าที่ให้ พรในเรื่องการศึกษา
เล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้ านี้สร้ างขึ้นเพื่ออุทศิ ให้ กบั ท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็ นนักปราชญ์ประจําราชสํานัก
ในสมัยเฮอัน แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตําแหน่งและเนรเทศให้ มารับราชการอยู่ท่ดี าไซฟุ แต่อยู่ได้ แค่เพียง
2 ปี ก็เสียชีวิต โดยศาลเจ้ านี้สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมักมากราบไหว้ ฝากเนื้อฝากตัวกับศาลเจ้ าแห่ง
นี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพื่อขอพรให้ ฉลาดและมีสติปัญญาดี..
นําท่านเดินทางสู่ “ย่านเทนจิ น” ย่านธุรกิจและย่านช้ อปปิ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเกาะคิวชู ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ้ งอย่างจุ ใจไม่ว่า
จะเป็ นห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ๆ ร้ านขายเครื่องใช้ ไฟฟ้ า ร้ านเสื้อผ้ าบูติก และร้ านค้ ามากมายที่อยู่ใต้ ดิน “เทนจิน”
แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู อิสระกับการเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ ามากมายกับห้ างสรรพสินค้ า
ชื่อดัง ร้ านเครื่องสําอาง เสื้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า สินค้ าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์จะเป็ นแหล่งรวม
วัยรุ่นของเกาะคิวชู ท่มี าหาความสุขและความสนุ กกับเพื่อนและคนรู้ใจ ให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้ า
ตามอัธยาศัย…
ช้ อปปิ้ งกันต่อที่ “คาแนล ซิ ตี้” ศูนย์การค้ าทันสมัยที่สดุ แห่งหนึ่งในย่านนี้ ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจร ของคน
ญี่ปุ่นอาทิเช่ นโรงหนังจอยักษ์ 13 จอ ศูนย์รวม ร้ านอาหารหลากหลายสไตล์ รวมถึงราเมงที่มีช่ ือเสียง สุดแสน
อร่อย อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์ชาบู ชาบูแบบฉบับคนญี่ปุ่น
เสิร์ฟพร้ อมขาปูยักษ์ฮอกไกโด
 ทีพ่ กั CHISUN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 2562 (6) สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกโุ อกะ
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11:35
14:55

ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG649
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ËÁÒÂàËµØ
ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹â´Â·Ò§
ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊ´Ø
·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È / ËŒÒÁà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ¢Í§¡Í§µÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ / ¡ÒÃ¹íÒÊÔè§¢Í§¼Ô´¡®ËÁÒÂ /
àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÊ‹Íä»ã¹·Ò§àÊ×èÍÁàÊÕÂ ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸ÔìäÁ‹¤×¹¤‹Ò·ÑÇÃ äÁ‹Ç‹Ò¡Ã³Õã´æ·Ñé§ÊÔé¹
ÃÙ»¶‹ÒÂÊ¶Ò¹·ÕèãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃâ¦É³Òà·‹Ò¹Ñé¹

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ ***ÊíÒËÃÑº¼ÙàŒ ´Ô¹·Ò§µÑé§áµ‹ 30 ·‹Ò¹¢Ö¹é ä»***
กําหนดการเดินทาง

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

57,900.54,900.51,900.***¡Ã³ÕÁÕµÇÑë à¤Ã×Íè §ºÔ¹áÅŒÇÅ´·‹Ò¹ÅÐ 20,000.-ºÒ·***

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ

8,000.-

***กรณีเด็กอายุตา่ํ กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคาเพียง 9,000.-บาท***

***ÃÒ¤Ò·ÑÇÃ¢ÒŒ §µŒ¹ÂÑ§äÁ‹ÃÇÁ¤‹Ò·Ô»ä¡´áÅÐ¤¹¢ÑºÃ¶ ·‹Ò¹ÅÐ 2,000 àÂ¹ (»ÃÐÁÒ³ 600.-) / ·‹Ò¹ / ·ÃÔ»***
ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕÃé ÇÁ
1. ¤‹Ò·Õè¾Ñ¡ ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹ µÒÁâÃ§áÃÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃËÃ×ÍÃÐ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹
2. ¤‹ÒÍÒËÒÃ, ¤‹Òà¢ŒÒªÁáÅÐ¤‹ÒÂÒ¹¾ÒË¹Ð·Ø¡ª¹Ô´µÒÁ·Õèä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ
3. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡·Õè¤ÍÂÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹ã¹µÅÍ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
4. ¤‹ÒºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»-¡ÅÑºªÑé¹·ÑÈ¹Ò¨ÃµÒÁàÊŒ¹·Ò§áÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹·Õèä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ
5. ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹Ç§à§Ô¹ ·‹Ò¹ÅÐ 1,000,000.- ºÒ·
(ËÒ¡ÍÒÂØà¡Ô¹ 70 »‚¢Öé¹ä» ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ·‹Ò¹ÅÐ 500,000.-ºÒ·)

¡ÃÁ¸ÃÃÁ**

**à»š¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§

7. ºÃÔ¡ÒÃ¹éÒí ´×èÁÇÑ¹ÅÐ 1 ¢Ç´/·‹Ò¹ áÅÐ FREE WI-FI ON BUS
ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹Õäé Á‹ÃÇÁ
1. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊ‹Ç¹µÑÇ ÍÒ·Ô ¤‹ÒÍÒËÒÃ-à¤Ã×èÍ§´×èÁ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ, ¤‹Ò«Ñ¡ÃÕ´, ¤‹Òâ·ÃÈÑ¾· à»š¹µŒ¹
2. ¤‹Ò·íÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§
3. ¤‹ÒÀÒÉÕàª×éÍà¾ÅÔ§·Õè·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çºà¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡
4. ¤‹ÒÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ 7% áÅÐËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨‹ÒÂ 3%
5. ¤‹Ò·Ô»ä¡´áÅÐ¤¹¢ÑºÃ¶ (¨íÒ¹Ç¹ 2,000.-àÂ¹ (»ÃÐÁÒ³ 600.-) /·‹Ò¹/·ÃÔ»)
à§×Íè ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ :
 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ´¨íÒ ·‹Ò¹ÅÐ 15,000.- ºÒ·
 ªíÒÃÐÂÍ´·Ñ§é ËÁ´¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 25 ÇÑ¹
ª×Íè ºÑÞªÕ ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÇÔ ÍÔ¹àµÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï
ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ
àÅ¢·Õè 860-0-241510
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â
ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ
àÅ¢·Õè 968-0-091880
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â
ÊÒ¢Ò ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«
àÅ¢·Õè 020-3-839278
¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Ò ÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ
àÅ¢·Õè 234-2-012317

ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
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¡Ã³ÕªíÒÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´ÔµÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ´ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ´ ·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ Ï äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂãËŒ·‹Ò¹ªíÒÃÐà§Ô¹
¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å ·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ
ËÁÒÂàËµØ ·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãºàÊÃç¨ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¡ÃØ³Òá¨Œ§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍÊ§Ç¹
ÊÔ·¸Ôì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§
¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ :
¡ÃØ³Òá¨Œ§Å‹Ç§Ë¹ŒÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 30 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹ÁÑ´¨íÒ
¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹µŒÍ§ËÑ¡ 50% ¢Í§ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ
¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 20 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹·Ñé§ËÁ´
ËÁÒÂàËµØ :
 ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§¨ÐµŒÍ§ÁÕ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒà´Ô¹·Ò§¤ÃÑé§ÅÐ 30 ·‹Ò¹¢Öé¹ä» ¶ŒÒ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ÁÕ¨íÒ¹Ç¹äÁ‹¤ÃºµÒÁ¨íÒ¹Ç¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ
·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒ¤ÒáÅÐ/ËÃ×ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§â´Â¨Ðá¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
 ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐ ÍÑµÃÒ
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹â´Â·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´
 ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È / ËŒÒÁà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ / ¡ÒÃ¹íÒÊÔè§¢Í§¼Ô´¡®ËÁÒÂ / àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃ
à´Ô¹·Ò§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÊ‹Íä»ã¹·Ò§àÊ×èÍÁàÊÕÂ ÃÇÁ¶Ö§ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ, ¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡à·ÕèÂÇºÔ¹,¡ÒÃ»ÃÐ·ŒÇ§, ¡ÒÃ
¡‹Í¨ÅÒ¨Å
 µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹à»š¹µÑëÇ¡ÃØ»ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ ËÒ¡·‹Ò¹äÁ‹à´Ô¹·Ò§ä»¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¤³ÐäÁ‹Ç‹Ò´ŒÇÂàËµØã´¡çµÒÁ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒàÅ×èÍ¹ÇÑ¹
à´Ô¹·Ò§ ËÃ×Í¤×¹à§Ô¹ä´Œ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÇÕ«Ò‹ à¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕ»è ¹Ø† ÊíÒËÃÑº¤¹ä·Â
¨Ò¡ÁÒµÃ¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÇÕ«‹Òà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ãËŒ¡Ñº¤¹ä·Â ¼ÙŒ·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð¾íÒ¹Ñ¡ÃÐÂÐÊÑé¹ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹äÁ‹à¡Ô¹ 15 ÇÑ¹ äÁ‹Ç‹Ò
¨Ð´ŒÇÂÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ àÂÕèÂÁÞÒµÔ ËÃ×Í¸ØÃ¡Ô¨ ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃ¶Ù¡µÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§
à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹Ç‹ÒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔã¹¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§àÍ¡ÊÒÃÁÕ´§Ñ µ‹Íä»¹Õé
1. ºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¤Ã×èÍ§ºÔ¹¢ÒÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
2. ÊÔè§·ÕèÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Ò·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ àª‹¹ à§Ô¹Ê´ ºÑµÃà¤Ã´Ôµ à»š¹µŒ¹
3. ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹ áÅÐËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾··ÕèµÔ´µ‹Íä´ŒÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ àª‹¹ ¤¹ÃÙŒ¨Ñ¡ âÃ§áÃÁ áÅÐÍ×è¹æ
4. ¡íÒË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
5. ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶Â×¹ÂÑ¹Ç‹Ò·‹Ò¹ÁÕ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèªÑ´à¨¹ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Â àª‹¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ºÑµÃ
¾¹Ñ¡§Ò¹ à»š¹µŒ¹
¤Ø³ÊÁºÑµ¡Ô ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕ»è ¹Ø† (ÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»¹Ø† µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÇÕ«Ò‹ )
1. Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê·ÕèÂÑ§ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹àËÅ×ÍÍÂÙ‹
2. ¡Ô¨¡ÃÃÁã´æ ·Õè¨Ð¡ÃÐ·íÒã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹¨ÐµŒÍ§äÁ‹à»š¹ÊÔè§·Õè¢Ñ´µ‹Í¡®ËÁÒÂ áÅÐà¢ŒÒ¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔà¾×èÍ¡ÒÃ¾íÒ¹Ñ¡ÃÐÂÐÊÑé¹à·‹Ò¹Ñé¹
3. ã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¢Íà¢ŒÒ»ÃÐà·È ¨ÐµŒÍ§ÃÐºØÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ¾íÒ¹Ñ¡äÁ‹à¡Ô¹ 15 ÇÑ¹
4. à»š¹¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ÁÕ»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ¶Ù¡Ê‹§µÑÇ¡ÅÑº¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ËÃ×ÍÁÔä´ŒÍÂÙ‹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§¡ÒÃ¶Ù¡»¯ÔàÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È áÅÐäÁ‹à¢ŒÒ
¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèÍÒ¨¨Ð¶Ù¡»¯ÔàÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È
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Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์ กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จํากัด

รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จํานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด

วันเดินทาง
โทร

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุ ณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง)

ลําดับ

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่

เด็ก

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่อ
(

ผูจ้ อง
)
วันที่

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ
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