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ใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 

(ÅÒàÇ¹à´ÍÃ� 1) ÎÍ¤ä¡â´ ¿ØÃÒâ¹‹ 5ÇÑ¹ 3¤×¹ ¡.¤.-Ê.¤. TG 49900 (MJ) 

àÂ×Í¹ÞÕè»Ø†¹µÍ¹àË¹×Í à·ÕèÂÇÊ¹Ø¡ ËÍÁ¡ÅÔè¹·Ø‹§´Í¡ÅÒàÇ¹à´ÍÃ� ¡Ñº·ÑÇÃ�·Õè¤Ø³äÇŒã¨ä´Œ  

ÊØ¢ÊÑ¹µ�ÇÑ¹ËÂǾ  àÂ×Í¹ÎÍ¤ä¡â´ ¿ØÃÒâ¹‹ ÍÒ«ÒÎÔ¡ÒÇ‹Ò â·ÁÔµÐ¿ÒÃ�Á  5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹ 

¾ÔàÈÉ !! ÍÔèÁË¹íÒÊíÒÃÒÞ ¤ØŒÁ¤‹ÒÊǾ  æ ¡ÑºàÁ¹Ù¢Ò»ÙÂÑ¡É� 3 Á×éÍ 

ºÔ¹µÃ§ ºÔ¹ÊºÒÂ ¡ÒÃºÔ¹ä·Â (TG) ÊÐÊÁäÁÅ�ä´Œ 50 % 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

¡íÒË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§  26-30, 27 – 31 ¡.¤./ 09-13 Ê.¤. 261 ÃÒ¤Ò 49,900 ºÒ· 

 

ÇÑ¹·Õè ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ� 
Á×éÍÍÒËÒÃ 

àªŒÒ ¡ÅÒ§ÇÑ¹ ¤èíÒ 

ÇÑ¹áÃ¡ Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ ( ¡ÃØ§à·¾Ï ) TG670 23.45-08.30+1 - - - 

ÇÑ¹·ÕèÊÍ§ 
Ê¹ÒÁºÔ¹ªÔâµàÊÐ – ÊÇ¹ÊÑµÇ�ÍÒ«ÒÎÕÂÒÁ‹Ò – ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÃÒàÁ§ – ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�¹éíÒá¢ç§ 

 SOUNKYO KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS (ÍÍ¹à«¹) “ºØ¿à¿µ�¢Ò»ÙÂÑ¡É�” - ✓ HTL 

 
ÇÑ¹·ÕèÊÒÁ 

¿ØÃÒâ¹‹ – â·ÁÔµÐ¿ÒÃ�Á – ÊÇ¹ªÔ¤Ôä« â¹Ð âÍ¡Ð – º‹Í¹éíÒÊÕ¿‡Ò     
✓ ✓ ✓ 

 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS  “ºØ¿à¿µ�ªÒºÙ+¢Ò»ÙÂÑ¡É�” 

ÇÑ¹·ÕèÊÕè 
¤ÅÍ§âÍµÒÃØ – ¾Ô¾Ô̧ ÀÑ³±�¡Å‹Í§´¹µÃÕ – àºÕÂÃ�«Ñ»â»âÃ – ªŒÍ»»�œ§«Ù«Ù¡Ôâ¹Ð  

✓ ✓ ✓  APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS  “ºØ¿à¿µ�»�œ§Â‹Ò§+¢Ò»ÙÂÑ¡É�” 

ÇÑ¹·ÕèËŒÒ Ê¹ÒÁºÔ¹ªÔâµàÊÐ – Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ ( ¡ÃØ§à·¾Ï ) TG671 10.30-15.30 ✓ - - 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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¡íÒË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

20:00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

  พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C 

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้ นเครื่อง 

ดงันั้นผูโ้ดยสารจําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23:45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

 

 วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) สนามบินชิโตเซ่ – สวนสตัวอ์าซะฮิยาม่า – หมู่บา้นราเมงอาซาฮีกาว่า   

 พิพธิภณัฑน์ํ้ าแข็ง   

08:30 ถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า  

เมืองพร้อมตรวจเชค็สมัภาระ... 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “สวนสตัวอ์าซะฮิยาม่า” ชมความน่ารักของ “สตัว์ขั้วโลกเหนือ” ที่หาชมได้ยากซ่ึงสัตว์ต่าง ๆ 

ภายในสวนสตัว์แห่งน้ี ไม่ได้ถูกกกัขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเหน็ในสวนสตัว์ทั่ว ๆ ไป เช่น “หมีขั้วโลกเหนือ” ที่

ท่านไม่ต้องเดนิทางไปชมไกลถึงขั้วโลกเหนือ คุณจะได้เหน็หมีขาวขั้วโลกทั้งบนบกและใต้นํ้าได้อย่างชัดเจนผ่าน

กาํแพงแก้ว ...  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยบุฟเฟต์อาหารญีปุ่่นและอาหารนานาชาติ 

บ่าย นาํท่านสู่ “หมู่บา้นราเมงอาซาฮีกาว่า” ที่มีประวัติมายาวนานนับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซ่ึงในขณะน้ันฮ

อกไกโดราเมนได้กาํเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหม่ีหลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกคร้ัง

ที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะกไ็ด้กาํเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น การทาํให้นํ้า

ซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยนํา้มันหมู นํา้ซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมูและนํ้าสต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิ

โบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง)...  
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จากน้ัน นาํท่านสู่ “พิพิธภณัฑน์ํ้ าแข็ง” เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะ ช่ืนชมกบัผลงานการป้ันตุก๊ตาหิมะและการ

แกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่าน้ีเป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีช่ือเสยีง ภายในถํา้นํา้แขง็สร้างขึ้นมาเพ่ือให้

ได้สมัผัสบรรยากาศของความหนาวเยน็ในภูเขานํา้แขง็ นอกจากน้ียังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ใน

ถํา้หินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สมัผัสกบัความเยน็ -41 องศาเซลเซียส  

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นและนานาชาติ 

 ***เสิรฟ์พรอ้มดว้ยเมนูบุฟเฟต์ปูยกัษฮ์อกไกโด*** 

ท่ีพกั :   SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า  

   ***อิสระพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “อาบนํ้าแร่ออนเซ็น” การแช่นํ้าแร่ ทีค่นญีปุ่่ นเชื่อกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีขึ้ นกบับรรยากาศของบ่อนํ้ าแร่ที่ตกแต่งที่สวยงาม ทั้งบ่อภายในอาคาร นอก

อาคารทีจ่ะทําใหท่้านผ่อนคลาย สดชืน่ สบายตวั*** 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  โทมิตะฟารม์ - สวนชิคิไซ โนะ โอกะ – บ่อนํ้ าสีฟ้า – ชอ้ปป้ิงเจอาร ์ทาวเวอร ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ัน นําท่านสู่ “ฟุราโน่” เมืองแห่งทุ่งดอกไม้อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ จากน้ัน นําท่านช่ืนชมความ

งดงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ โทมิตะฟารม์ ที่สบืทอดกนัมายาวนานกว่า 70 ปีมาแล้ว โดยเร่ิมจากนําต้นลา

เวนเดอร์จากประเทศฝร่ังเศสมาปลูกเพียง 5 กิโลกรัมเท่าน้ัน จากน้ันอีก 3 ปีต่อมากส็ามารถผลิตนํ้าหอมจาก

ดอกลาเวนเดอร์เพ่ือจาํหน่ายเป็นคร้ังแรก และปัจจุบันน้ีสามารถเกบ็ผลผลิตได้กว่า 5,000  กิโลกรัม ด้วยเวลา

เพียง 33 ปีเท่าน้ัน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นและอาหารนานาชาติ  
***SPECIAL HILIGHT ใหท่้านไดร้บัประทานเมล่อนชือ่ดงัแห่งเมืองยูบาริแบบไม่อั้น!!!!*** 

บ่าย นาํท่านสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” (Shikisai-no-oka) สวนดอกไม้ 

 ขนาด 7 เฮกเตอร์ ที่มีเหล่าดอกไม้นานาชนิดผลิบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ปูพรมบานเตม็หุบเขา 

อย่างสวยงามน่าประทบัใจ จนได้รับสมญานามว่าเป็น “Flower Paradise”...  

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “บ่อนํ้ าสีฟ้า” ( Blue Pond บ่อนํ้าสีฟ้าแห่งน้ีเกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นโคลนที่ไหลลงมาจาก

ภูเขาไฟโทคาจิเม่ือเดือนธนัวาคม  

 ปี ค.ศ.1988 น้ีเอง ... 
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จากน้ัน สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิง JR TOWER ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่และโรงแรมที่สร้างเช่ือมต่อ

กบัสถานีรถไฟซัปโปโร มีร้านค้ากว่า 600 ร้าน โรงภาพยนต์โรงแรม และจุดชมวิวที่ช้ันสงูสดุช้ัน T38 ที่สามารถ

ชมวิวเมืองซัปโปโรได้ 360 องศา ซ่ึงหากวันไหนอากาศดีๆ กจ็ะมองเหน็ได้ไกลถึงท่าเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุ

ยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่เล่นสกอีนัเล่ืองช่ือของเมืองนิเซโกะ และสามารถชมวิวช่วงกลางคืนงดงามเป็น

พิเศษ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟต์ชาบู ชาบู แท้แบบฉบับญ่ีปุ่น มีทั้งเน้ือหมูหรือเน้ือ

วัวคัดพิเศษ ผักสดต่างๆ เหด็เขม็ทอง เสร์ิฟพร้อมนํา้จ้ิมชาบู ชาบูแท้ๆ ทั้งรสงา หวาน มัน และ รสเปร้ียว และ

ข้าวสวยญ่ีปุ่นร้อนๆ ***เสร์ิฟพร้อมด้วยเมนูบุฟเฟต์ปูยักษ์ฮอกไกโด*** 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีพกั :  SUNROUTE NEW SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว  
 

 วนัท่ีสีข่องการเดินทา (4) คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเบียรซ์ปัโปโร – ซูซูกิโน ่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่เมือง “โอตารุ” เดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของ

เมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอนัดบัต้นของเมือง 

มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสรจ็ในปี 

1923 เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจาก

เรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วนาํสนิค้ามาเกบ็ไว้ภายในโกดัง ...  

จากน้ัน นําท่านสู่ “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี” อาคารเก่าแก่สองช้ัน ที่ภายนอกถูก

สร้างขึ้นจากอฐิแดง แต่โครงสร้างภายในทาํด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้าง

ขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควร

ค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารขึ้ นช่ือ

เมืองโอตารุ “ปลาฮอกเกะย่าง” 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “โรงเบียรซ์ัปโปโร” ที่เก่าแก่ร่วม 100 ปี สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปด้วยอธิสีแดง ด้านในเป็นโถงขนาดใหญ่เตม็ไป

ด้วยเคร่ืองจักรโบราณที่ใช้ในการผลิตเบียร์ซ่ึงปัจจุบันกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว นําชม “พิพิธภัณฑ์เบียร์” ที่เล่าถึงประวัติความ

เป็นมาของเบียร์การกล่ันเบียร์ รวมทั้งความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ในการทาํ

เบียร์อกีด้วย ซัปโปโรเป็นเมืองแรกของญ่ีปุ่นที่มีการตั้งโรงบ่มเบียร์ขึ้น 

 

 



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 22 ยูนิต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ. 02-231-3399 LINE ID:@avenuetour  

191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

จากน้ัน สมควรแก่เวลานําท่านสู่ย่าน “ซูซูกิโน่” แหล่งช้อปป้ิงอันดับหน่ึงของ

เมืองซัปโปโรที่รวบรวมร้านช้อปป้ิงห้าง สรรพสินค้า ร้านกินดื่ม ไม่ว่า

จะเป็นห้าง PARCO, MITSUKOSHI , Apple Store และอื่นๆ อีก

มากมาย อสิระท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 NANDA ร้านช่ือดังแห่งเกาะฮอกไกโด สวรรค์ของคนรักอาหารทะเล

สไตล์ป้ิงย่าง บริการท่านดว้ยเมนูบุฟเฟต์ปูยักษ์ฮอกไกโดอันเลือ่งชือ่ ปู

ทาราบะ ปูสไุว ปูขน อาหารทะเลอืน่ๆ หอยเชลล ์หอยนางลม หอยเม่น 

กุง้ทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของหวาน เคก้หนา้ต่างๆ มมุเครือ่งดืม่ให้

ท่านไดร้บัประทานไดอ้ย่างไม่อัน้*** 

ท่ีพกั :  SUNROUTE NEW SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
  

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (5)  สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมควรแก่เวลาพร้อมกนันาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

10:30 เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG671 

15:30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 

 

ËÁÒÂàËµØ  :   

 ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä Œ́µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐÍÑµÃÒ
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹â´Â·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊǾ  

 ·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 Ố¹·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¡ÒÃâ¦É³Òà·‹Ò¹Ñé¹ 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ  ***¡ÃØ�»Â×¹ÂÑ¹ÍÍ¡à Ố¹·Ò§µÑé§áµ‹ 15 ·‹Ò¹¢Öé¹ä»¤‹Ò*** 

กําหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

26 - 30 กรกฎาคม 62 

27 – 31 กรกฎาคม 62 

09 – 13 สิงหาคม 62 

49,900.- 46,900.- 43,900.- 6,000.- 

 

***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 
***กรณีเด็กอายตุํ่ากวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท/ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวมแลว้ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาท)*** 
 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéÃÇÁ 

1. ¤‹Ò·Õè¾Ñ¡ ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹ µÒÁâÃ§áÃÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃËÃ×ÍÃÐ Ñ́ºà ṌÂÇ¡Ñ¹ 
2. ¤‹ÒÍÒËÒÃ, ¤‹Òà¢ŒÒªÁáÅÐ¤‹ÒÂÒ¹¾ÒË¹Ð·Ø¡ª¹Ô´µÒÁ·Õèä Œ́ÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ 

3. ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�·Õè¤ÍÂÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹ã¹µÅÍ´¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 
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4. ¤‹ÒºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»-¡ÅÑºªÑé¹·ÑÈ¹Ò¨ÃµÒÁàÊŒ¹·Ò§áÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹·Õèä Œ́ÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ 
5. ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà Ố¹·Ò§ã¹Ç§à§Ô¹ ·‹Ò¹ÅÐ 1,000,000.- ºÒ· (ËÒ¡ÍÒÂØà¡Ô¹ 70 »‚¢Öé¹ä» ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØ

ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà Ố¹·Ò§ ·‹Ò¹ÅÐ 500,000.-ºÒ·) **à»š¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁ�** 
6. บริการนํ้าดืม่วนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 
 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéäÁ‹ÃÇÁ 

1. ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÊ‹Ç¹µÑÇ ÍÒ·Ô ¤‹ÒÍÒËÒÃ-à¤Ã×èÍ§ ×́èÁ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ, ¤‹Ò«Ñ¡ÃṌ , ¤‹Òâ·ÃÈÑ¾·� à»š¹µŒ¹ 
2. ¤‹ÒÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ 7% áÅÐËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè ‹̈ÒÂ 3%   

3. ¤‹Ò·íÒË¹Ñ§Ê×Íà Ố¹·Ò§ 
4. ¤‹ÒÀÒÉÕàª×éÍà¾ÅÔ§·Õè·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çºà¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡ 
5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (รวม 2,000 เยน/ทริป ประมาณ 600 บาท)  
 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ :  
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ ·‹Ò¹ÅÐ 20,000.- ºÒ·  

 ªíÒÃÐÂÍ´·Ñé§ËÁ´¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 25 ÇÑ¹ 

ª×èÍºÑÞªÕ  ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ� á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ́  
 ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï ÊÒ¢Ò  ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ� àÅ¢·Õè  860-0-241510  ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

 ¸¹Ò¤ÒÃ¸¹ªÒµ   ÊÒ¢Ò ÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ�      àÅ¢·Õè  240-3-020067 ºÑÞªÕ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 
 ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â     ÊÒ¢Ò ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«�         àÅ¢·Õè  020-3-839278 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

 ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ�   ÊÒ¢Ò ÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ�      àÅ¢·Õè  234-2-012317  ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 
¡Ã³ÕªíÒÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´ÔµÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ́ ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ́   ·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ Ï äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂãËŒ·‹Ò¹ªíÒÃÐà§Ô¹

¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å  ·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ  
ËÁÒÂàËµØ ·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãºàÊÃç¨ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¡ÃØ³Òá Œ̈§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍÊ§Ç¹

ÊÔ· Ô̧ì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 
¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ :  

¡ÃØ³Òá Œ̈§Å‹Ç§Ë¹ŒÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 30 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹ÁÑ́ í̈Ò 
¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 25 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¤ÇÒÁ í̈Òà»š¹µŒÍ§ËÑ¡ 50% ¢Í§ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 

¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 20 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹·Ñé§ËÁ´ 
ËÁÒÂàËµØ :  

 ¡ÒÃà Ố¹·Ò§ã¹áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§¨ÐµŒÍ§ÁÕ í̈Ò¹Ç¹¼ÙŒà Ố¹·Ò§¤ÃÑé§ÅÐ 15 ·‹Ò¹¢Öé¹ä» ¶ŒÒ¼ÙŒà Ố¹·Ò§ÁÕ í̈Ò¹Ç¹äÁ‹¤ÃºµÒÁ í̈Ò¹Ç¹
Ñ́§¡Å‹ÒÇ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒ¤ÒáÅÐ/ËÃ×ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà Ố¹·Ò§â´Â¨Ðá Œ̈§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ  

 ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä Œ́µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐ ÍÑµÃÒ
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹â´Â·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊǾ  

 ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È / ËŒÒÁà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ / ¡ÒÃ¹íÒÊÔè§¢Í§¼Ô´¡®ËÁÒÂ / àÍ¡ÊÒÃ

¡ÒÃà Ố¹·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 Ố¹·Ò§ä»¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¤³ÐäÁ‹Ç‹Ò Œ́ÇÂàËµØã´¡çµÒÁ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒàÅ×èÍ¹
ÇÑ¹à Ố¹·Ò§ ËÃ×Í¤×¹à§Ô¹ä Œ́ 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÇÕ«‹Òà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ÊíÒËÃÑº¤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 Œ́ÇÂÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ àÂÕèÂÁÞÒµÔ ËÃ×Í Ø̧Ã¡Ô¨ ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃ¶Ù¡µÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒ
àÁ×Í§ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹Ç‹ÒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔã¹¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹  
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     

ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร            

              

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหม ู              ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวิรัต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      

(     ) 

    วนัท่ี      

    
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
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