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ใบอนุญาตธุรกจินาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

ม่ันใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
(วินเทอร์5) ฮอกไกโด ฮาโกะดาเตะ 7D4N 04-10พ.ย. 56900 TG (MJ) 
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วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ   

19.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C 

สายการบินไทย เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 

23.45 น. ออกเดินทางสู เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
 

วันท่ีสอง สนามบินชิโตเซ – โนโบริเบทสึ – ฟารมหมีโนโบริเบทสึ (น่ังกระเชา) - นิกเซ มารีนพารค – 

หุบเขาจิโกกุดานิ – ออนเซ็น  

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ เมืองซัปโปโร หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบทสึ เพ่ือนั่งกระเชา

ไฟฟาข้ึนสู ฟารมหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีสายพันธุ

พ้ืนเมืองฮอกไกโดไมวาจะเปนหมีสีน้ําตาลหรือหมีดํา

มากกวา 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสีน้ําตาลที่หาไดยาก

ในปจจุบันที่พบไดที่เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และ

หมูเกาะคูรินเทานั้น ซึ่งทานจะไดพบกับกิจกรรมที่

นาสนใจตางๆ เชน โชวหมี โลชิงชา ใหอาหารหมี

อยางใกลชิดโดยมีเพียงกระจกก้ันระหวางทานและหมีตัวใหญที่คอย โบกไมโบกมือเรียกรองความสนใจ และ

รวมสนุกกับการทายผลการแขงว่ิงเปด เปนตน  

จากนั้น นําทานไปยัง นิกเซมารีนพารค เพ่ือชมพิพิธภัณฑ

สัตวน้ํา ซึ่งทานพบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่

นารักอยางใกลชิดแคมือเอ้ือม ชมโชวแมวน้ําและโชว

ปลาโลมา นอกเหนือจากนั้นทานยังจะไดรับความ

เพลิดเพลินจากปลาซารดีนนับหมื่นตัวที่วายวนอยูใน

แทง็กกระจก ซึ่งการวายไปในทิศทางเดียวกันอยาง

พรอมเพรียงนั้นหาดูไดยากในอควาเรียมทั่วไป ทาน

ยังจะไดเขาอุโมงคใตน้ําเพ่ือดูปลาฉลามและสัตว

ทะเลอนุรักษที่หายาก เชน ปลาหมึกยักษ เตาทะเล มาน้ํา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายวาหุบผานรก หุบผานรกแหงนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับ จึง

กอใหเกิดน้ําพุรอน และบอโคลนเดือดตามธรรมชาติอุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอนใตพิภพ 

บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเปนจํานวนมาก ทานจะเห็นควันที่เกิดจากความรอนพวยพุง

ข้ึนมาจากใตดินตลอดเวลา 

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเทา 

 http://www.h-mahoroba.jp/  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม –เต็มอ่ิมไมอ้ันกับบุฟเฟตขาปูยักษ 
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จากนั้น ---- พักผอนกับสปารีสอรทแบบญี่ปุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ออนเซ็น (Onsen) 

เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบ

การเผาผลาญของรางกายใหดีข้ึน ---- 
 

วันท่ีสาม โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว) – โมโตะมาชิ – โกดัง

อิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (น่ังกระเชาไฟฟา) – ออนเซ็น 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ เพ่ือชม หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมปอม           โกะเรียวคะคุ) ซึ่งโกะ

เรียวคะคุเปนปอมปราการแบบตะวันตกที่สรางเสร็จเมื่อ 150 ป มาแลว โดยวิวมุมกวางอันงดงามของปอม

ปราการรูปดาวและคูปอมโดยรอบจะปรากฏแกสายตาของผูชมจากลานสังเกตการณของหอคอยโกะเรียวคะคุ

ที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยูติดกับตัวปอม และคูปอมรายลอมไปดวยตนซากุระกวา 1,600 ตน ทําใหในชวง

ฤดูใบไมผลิหอคอยโกะเรียวคะคุกลายเปนจุดชมซากุระลําดับตนๆ ของฮอกไกโด ในฤดูรอนคูปอมรายลอมไป

ดวยความเขียวชอุม ซึ่งเปลี่ยนเปนสีสันจากใบไมสีแดงสดในฤดูใบไมรวงกอนจะถูกปกคลุมดวยหิมะในฤดู

หนาว ทําใหเกิดเปนทิวทัศนที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล 

 

 

 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บาย นําทานสู โมโตะมาช ิที่แหงนี้มีทิวทัศนที่สวยงามไมเหมือนใคร ดวยลักษณะถนนที่เปนเนินทําใหสามารถ

มองเห็นทิวทัศนของทาเรือและสถาปตยกรรมตะวันตก เชน โบสถตางชาติและอาคารกงสุลเกาแกไดอยาง

ชัดเจน จากนั้นนําทานชม โกดังอิฐแดง สรางตามแบบตะวันตกดวยอิฐแดง แตเดิมที่แหงนี้เปนโกดังของ

พอคาผูมั่งค่ังที่สรางเอาไวเก็บสินคาจากทาเรือฮาโกดาเตะ แตปจจุบันโกดังจํานวน 5 หลัง ถูกดัดแปลงให

กลายเปนรานคาของที่ระลึก รานอาหาร โรงเบียร และอ่ืน ๆ  

จากนั้น นําทานนั่งกระเชาไฟฟาไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเชาไฟฟา) เปนภูเขาที่สูง 334 เมตร วิว

จากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังทาเรือและตัวเมืองที่โอบลอมดวยทะเลทั้งสองขางในยามคํ่าคืนนั้น

นับวาสวยงามแปลกตาและวากันวาเปนวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุนเลยทีเดียว 

หมายเหตุ : กระเชาจะไมสามารถใหบริการไดภายใตสภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เนื่องจากไมปลอดภัยของ

นักทองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธในการคืนเงินคาบริการ 

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเทา 

 http://www.kaiyo-tei.com/ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม --เต็มอ่ิมไมอ้ันกับบุฟเฟตขาปูยักษ 

 

 

http://www.kaiyo-tei.com/
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จากนั้น ---- พักผอนกับสปารีสอรทแบบญี่ปุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ออนเซ็น (Onsen) 

เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบ

การเผาผลาญของรางกายใหดีข้ึน ---- 
 

วันท่ีส่ี ฮาโกดาเตะ – ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ –  คลองโอตารุ – นาฬิกา

ไอนํ้าโบราณ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทานไปยัง ตลาดเชาฮาโกดาเตะ เปนตลาดเชาที่เปดตั้งแตตีหาถึงเที่ยง ในตลาดจะจําหนายอาหารทะเล

สด เชน ปู ไขปลาแซลมอน หอยเมน และผลไม เปนตน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองโอตาร ุเพ่ือชม คลองโอตาร ุที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมตอกับอาวโอตารุ 

ซึ่งในสมัยกอนประมาณค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟองฟูคลองนี้เคยถูกใชเปนเสนทางใน

การขนสงสินคาจากคลังสินคาในตัวเมืองออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาว ใหทานถายรูปกับวิวคลองซึ่งเปน

จุดถายรูปที่เปนไฮไลทของเมืองและเดินเลนตามอัธยาศัย และแวะถายรูปเปนที่ระลึกกับนาฬิกาไอนํ้า

โบราณ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้นซึ่งนาฬิกานี้จะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังทุกๆ      

15 นาที 

จากนั้น นําทานสู พิพิธภัณฑกลองดนตรี เปนอาคารเกาแกสองชั้นที่ภายนอกถูกสรางข้ึนจากอิฐแดงแตโครงสราง

ภายในทําจากไม ซึ่งพิพิธภัณฑแหงนี้สรางข้ึนในป ค.ศ.1910 ปจจุบันนับเปนมรดกทางสถาปตยกรรมที่

เกาแกและควรคาแกการอนุรักษใหเปนสมบัติของชาติ **สําหรับทานใดสนใจที่จะทํากลองดนตรีที่มีอันเดียว

ในโลกดวยฝมือของทานเอง สามารถเลือกกลองเพลงและตุกตาประดับตางๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ 

เพ่ือที่ทานจะไดเก็บความประทับใจใสลงในกลองดนตรีและเปนของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (อาจมีคาใชจาย

เพ่ิมเติม)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเทา 

 https://grandparkotaru.com/  

 

วันท่ีหา โอตารุ – หมูบานช็อกโกแลต อิชิยะ (ดานนอก) – ซัปโปโร – ศาลเจา ฮอกไกโด – ชอปปง

ทานุกิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทานชม หมูบานช็อกโกแลต อิชิยะ (ดานนอก) เปนแหลงผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน ซึ่งที่แหง

นี้ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณเฉพาะตวัโดยช็อกโกแลตที่ข้ึนชื่อที่สดุของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมาย

วา ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ทานสามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรักทาน หรือวาซื้อเปนของฝากติดไม

ติดมือกลับบาน 

จากนั้น นําทุกทานไปยัง ศาลเจาฮอกไกโด เปนศาลเจาลัทธิชินโต ตั้งอยูในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจา

ซัปโปโร ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปน “ศาลเจา ฮอกไกโด” เพ่ือใหสมกับความย่ิงใหญของเกาะเมืองฮอกไกโดที่

มีศาลเจาชินโตนี้คอยปกปกษรักษาใหชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอัน

https://grandparkotaru.com/
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ยาวนานเกาแกนับพันป แตที่นี่ก็เปนที่สําหรับใหคนทองถิ่นไดกราบไหวสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่สิงสถิตอยูเพ่ือเปนขวัญ

และกําลังใจ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บาย อิสระใหทานชอปปง ยานทานุกิ เปนยานการคาเกาแกของเมือง

ซัปโปโร ตั้งอยูทางดานใตของเมือง โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7 บล็อก 

ภายในนอกจากจะเปนแหลงรวมรานคาตางๆ อยางรานขาย

กิโมโน, เครื่องดนตรี, วิดีโอ, โรงภาพยนตรยังมีรานอาหาร

มากมาย ทั้งยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เนื่องจากมีเกมส

เซ็นเตอร และตูหนีบตุกตา ที่ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตา

ทานุกิขนาดใหญ นอกจากนียั้งมีศาลเจาทานุกิเกาแกที่สรางข้ึนตั้งแตปค.ศ.1973 ใหทานไดสักการะอีกดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

 พิเศษ! ใหทานไดเต็มอ่ิมกับบุฟเฟตปงยางอาหารทะเลสดใหมของฮอกไกโด เชน ปูยักษ 3 ชนิด กุง หอย

เชลล ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก วัว และเครื่องด่ืมซอฟดริ้ง 

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเทา 

 https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/index.html  

 

วันท่ีหก ซัปโปโร – ทําเนียบรัฐบาลเกา (ดานนอก) – พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร  (ฟรี! เบียรทานละ    

1 แกว) – มิตซุย เอาทเล็ต – ซัปโปโร  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทานชม ทําเนียบรัฐบาลเกา (ดานนอก)  เปน

อาคารสไตลนีโอบารอคอเมริกาที่สรางดวยอิฐสีแดงทั้ง

หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหง

รัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา ใชอิฐมากกวา 2.5 

ลานกอน โดยตึกแดงหลังนี้ใชเปนที่ทําการรัฐบาลฮอก

ไกโดตั้งแตป ค.ศ.1886 และใชตอเนื่องยาวมานานถึง 

80 ป กอนที่จะยายไปที่ทําการหลังใหมเปนอาคารสูง 

10 ชั้น ซึ่งตั้งอยูดานหลังตึกแดงหลังนี้ ในปจจุบันอาคารเกาที่ยังงดงามอยูนั้น ไดรับการบูรณะซอมแซมใหม

หลังจากถูกไฟไหมเมื่อปค.ศ.1911 จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร ซึ่งเบียรซัปโปโรเปน

เบียรที่เกาแกที่สุดของญี่ปุนและยังคงเปนเบียรที่ไดรับความนิยมมากอีกดวย ซึ่งตึกของโรงงานสรางดวยอิฐสี

แดง ทั้งนี้พิพิธภัณฑเบียรแหงนี้ไดเปดใหชมประวัติความเปนมา และข้ันตอนการผลิตเบียรเพ่ือจะออกมา 

เปนสินคาเพ่ือจัดจําหนาย *พิเศษ! ใหทานไดลิ้มรสเบียรฮอกไกโดแบบตนตํารับทานละ 1 แกว) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

พิเศษ!  ใหทานไดลิ้มรสสุก้ียาก้ีน้ําดําสูตรตนตํารับของฮอกไกโด จุดเดน คือ เนื้อของรานที่คัดสรรมาอยางดี ลวกแลว

นํามาจิ้มกับไขไกสดจึงคอยทาน จะไดรสชาติที่ละมุนนุมลิ้น ใหทุกทานอ่ิมเต็มที่กับเนื้อหมูแบบไมอ้ัน 
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บาย นําทานเดินทางสู มิตซุย เอาทเล็ต ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของสินคา แบรนดเนมชื่อดังจากทั่ว

โลก ซึ่งประกอบไปดวยแบรนดดังตางๆ ถึง 128 แบรนด อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 

เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬาและสินคาทั่วไป 

นอกจากนี้ภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญที่จุได 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่ง

เปนพ้ืนที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย 

 ทานเขาสูที่พัก SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเทา 

 https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/index.html  

 

วันท่ีเจ็ด ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น ไดเวลาอันสมควร เดินทางสู สนามบินชิโตเซ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

10.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

- - - Always with You - - - 
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§ / ¡ÒÃ¹íÒ
ÊÔè§¢Í§¼Ô´¡®ËÁÒÂ / àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃà Ố¹·Ò§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÊ‹Íä»ã¹·Ò§àÊ×èÍÁàÊÕÂ ºÃÔÉÑ·Ï ¢Í

Ê§Ç¹ÊÔ·¸ÔìäÁ‹¤×¹¤‹Ò·ÑÇÃ� äÁ‹Ç‹Ò¡Ã³Õã´æ·Ñé§ÊÔé¹ 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง :       พฤศจิกายน  04  –  10 
 

 

 
 

 

อัตราคาบริการทานละ ราคารวมต๋ัว ราคาไมรวมต๋ัว 

ผูใหญ พักหองละ 2-3 ทาน 56,900.- 41,500.- 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักรวมผูใหญ มีเตียง 51,500.- 37,500.- 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักรวมผูใหญ ไมมีเตียง 45,500.- 33,500.- 

พักหองเดี่ยว เพิ่มอีกทานละ 11,900.- 11,900.- 
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หมายเหตุ: กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระคามัดจํา 

- ¡ÒÃà Ố¹·Ò§ã¹áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§µŒÍ§ÁÕ í̈Ò¹Ç¹¼ÙŒÃ‹ÇÁà Ố¹·Ò§µÑé§áµ‹ 10 ·‹Ò¹¢Öé¹ä» ºÃÔÉÑ·¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃàÅ×èÍ¹ 

ËÃ×ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà Ố¹·Ò§ËÒ¡¤³Ð·ÑÇÃ�ÁÕ¼ÙŒà Ố¹·Ò§µèíÒ¡Ç‹Ò 10 ·‹Ò¹ â´Â¨Ðá Œ̈§ãËŒ¼ÙŒà Ố¹·Ò§·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒÍÂ‹Ò§

¹ŒÍÂ 15 ÇÑ¹ ¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 

- âÃ§áÃÁ ÍÒËÒÃ ÂÒ¹¾ÒË¹Ð ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ ·Ø¡ÇÑ¹à Ố¹·Ò§ÁÕÁÒµÃ°Ò¹à ṌÂÇ¡Ñ¹ áµ‹ÃÒ¤Ò·ÑÇÃ�ÍÒ¨¨Ðáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹

à¹×èÍ§¨Ò¡ µÃ§¡ÑºÇÑ¹ËÂǾ ÂÒÇ à·È¡ÒÅµ‹Ò§æ ·Ñé§¢Í§ä·ÂáÅÐ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ÃÒ¤ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹áÅÐâÃ§áÃÁ¨Ð

ÊÙ§¡Ç‹Ò¡µÔ 

- à¹×èÍ§¨Ò¡âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹à»š¹àµÕÂ§¤Ù‹áÂ¡ (TWN) ÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃËŒÍ§¾Ñ¡áººàµÕÂ§

à ṌÂÇ¾Ñ¡¤Ù‹ (DBL) ºÒ§âÃ§áÃÁÁÕâ´ÂäÁ‹µŒÍ§àÊÕÂ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ áµ‹ºÒ§âÃ§áÃÁµŒÍ§àÊÕÂ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂà¾ÔèÁàµÔÁáÅÐµŒÍ§ÃÕ

à¤ÇÊà¢ŒÒä» (µÔ´µ‹ÍÊÍº¶ÒÁà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§·Ø¡¤ÃÑé§)  

- àÁ×èÍ·‹Ò¹à Ố¹·Ò§ä»¡Ñº¤³ÐáÅŒÇ §´ãªŒºÃÔ¡ÒÃÃÒÂ¡ÒÃã´ÃÒÂ¡ÒÃË¹Öè§ËÃ×ÍäÁ‹à Ố¹·Ò§¾ÃŒÍÁ¤³Ð ¶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹

ÊÅÐÊÔ· Ô̧ì äÁ‹ÍÒ¨àÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¤×¹äÁ‹Ç‹Ò¡Ã³Õã´æ ·Ñé§ÊÔé¹ 

- ºÃÔÉÑ·ÏäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃ¶Ù¡» Ô̄àÊ¸ËÃ×ÍËŒÒÁÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È ËÃ×Í» Ô̄àÊ¸¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·È¢Í§¼ÙŒà Ố¹·Ò§ä Œ́

à¹×èÍ§¨Ò¡¼ÙŒà Ố¹·Ò§ÍÒ¨ÁÕÊÔè§¼Ô´¡®ËÁÒÂ àÍ¡ÊÒÃà Ố¹·Ò§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§, ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ, ¡ÒÃ»ÃÐ·ŒÇ§, ¡ÒÃ¡‹Í

¨ÅÒ¨Å, ¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¡ÒÃàÅ×èÍ¹ËÃ×ÍÂ¡àÅÔ¡à·ÕèÂÇºÔ¹ áÅÐÍØºÑµÔàËµØ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇàÍ§ 

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§ 

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 2,000,000.- ºÒ·  

   (ËÒ¡ÍÒÂØà¡Ô¹ 70 »‚¢Öé¹ä» ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà Ố¹·Ò§ ·‹Ò¹ÅÐ 500,000.-ºÒ·) **à»š¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§
¡ÃÁ¸ÃÃÁ�** 

6. ºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒ´×èÁÇÑ¹ÅÐ 1 ¢Ç´/·‹Ò¹ áÅÐ 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¡ 
 

µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ 

- ã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§à»š¹ËÁÙ‹¤³Ð ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ¨ÐµŒÍ§à Ố¹·Ò§ä»-¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¡ÃØ�» ¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡ÒÃàÅ×èÍ¹ÇÑ¹à Ố¹·Ò§¡ÅÑº·‹Ò¹

¨ÐµŒÍ§ªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂÊ‹Ç¹µ‹Ò§·ÕèÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹àÃÕÂ¡à¡çº áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈´·Õè¹Ñè§¢Í§¡ÃØ�» à»š¹ä»â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à»š¹¼ÙŒ¡íÒË¹´ «Öè§

·Ò§ºÃÔÉÑ·ÏäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢Òä»á·Ã¡á«§ä Œ́  
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- áÅÐã¹¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà Ố¹·Ò§ áµ‹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ïä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÍÍ¡µÑëÇä»áÅŒÇ¹Ñé¹ ¼ÙŒà Ố¹·Ò§µŒÍ§ÃÍ REFUND µÒÁÃÐºº

¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à·‹Ò¹Ñé¹ ¡ÃØ³ÒµÃÇ¨ÊÍº¡Ñºà Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔÉÑ·ÏÇ‹ÒÊÒÁÒÃ¶¤×¹¤‹Òâ´ÂÊÒÃä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 

- ¡Ã³Õ·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÃÐ Ñ́ºªÑé¹·Õè¹Ñè§¨Ò¡ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´à»š¹ªÑé¹ Ø̧Ã¡Ô¨ â´ÂãªŒ¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑµÃÊÐÊÁäÁÅ� ¨Ð

í́Òà¹Ô¹ä Œ́ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡ÍÍ¡µÑëÇ¡ÃØ�»áÅŒÇà·‹Ò¹Ñé¹ â´Â¼ÙŒâ´ÂÊÒÃµŒÍ§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹ Œ́ÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§ 

- ã¹¡Ã³Õ·ÕèÍÍ¡µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»áÅŒÇÅÙ¡¤ŒÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à Ố¹·Ò§ä Œ́ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙŒà Ố¹·Ò§ã¹¡Ã³Õ¹Õé·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¨Ðàªç¤

¡Ñº·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¡‹Í¹Ç‹ÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ª×èÍ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ·‹Ò¹Í×è¹á·¹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ ¡Ã³Õ¶ŒÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ä Œ́¨ÐÁÕ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ·Õè

à¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑëÇ ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§à»š¹¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂµÃ§¹ÕéàÍ§·Ñé§ËÁ´ 

- ·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹äÁ‹ÃÑº¨Í§·Õè¹Ñè§ (LONG LEG) ÅÙ¡¤ŒÒ·Õè»ÃÐÊ§¤�·Õè¹Ñè§µÃ§¹Õé ·Ò§ÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§ªÕéá¨§àËµØ¼ÅË¹ŒÒà¤Ò¹�àµÍÃ�àªç¤ÍÔ¹

Œ́ÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§ã¹ÇÑ¹à Ố¹·Ò§·ÕèÊ¹ÒÁºÔ¹ 

- ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä·Â¡íÒË¹´ãËŒ¹éíÒË¹Ñ¡¡ÃÐà»‰Òà Ố¹·Ò§äÁ‹à¡Ô¹ 20 ¡.¡. Ê‹Ç¹¡ÃÐà»‰ÒãºàÅç¡·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ä Œ́ÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁ

Ù́áÅ¢Í§·‹Ò¹¹éíÒË¹Ñ¡äÁ‹à¡Ô¹ 7 ¡.¡. áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§+ÂÒÇ+ÊÙ§ äÁ‹à¡Ô¹ (25 «Á. X 56 «Á. X 46 «Á.)  ËÒ¡·‹Ò¹à Ố¹·Ò§

Œ́ÇÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹ µŒÍ§µÃÇ¨ÊÍºàÃ×èÍ§¹éíÒË¹Ñ¡áÅÐ í̈Ò¹Ç¹ ÊÑÁÀÒÃÐÍÕ¡¤ÃÑé§¡Ñºà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè 

- ¡ÒÃÊÐÊÁäÁÅ�¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä·Â ËÒ¡ãªŒµÑëÇâ´ÂÊÒÃà»š¹áººËÁÙ‹¤³ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÐÊÁäÁÅ�ä Œ́ 50 % Ê‹Ç¹ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹æã¹

à¤Ã×Í STAR ALLIANCE ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºà§×èÍ¹ä¢ÃÐËÇ‹Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¹Ñé¹æ¡Ñº¡ÒÃºÔ¹ä·Â «Öè§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§à§×èÍ¹ä¢¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÊÔ· Ô̧ì

¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ 

- ã¹ºÒ§ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ� ·ÕèµŒÍ§à Ố¹·Ò§ Œ́ÇÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È ËÃ×ÍÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Í×è¹ ¹éíÒË¹Ñ¡¡ÃÐà»‰ÒÍÒ¨¨Ð¶Ù¡¡íÒË¹´ãËŒ

µèíÒËÃ×ÍÊÙ§¡Ç‹ÒÁÒµÃ°Ò¹ä Œ́ ·Ñé§¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§áµ‹ÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ «Öè§¼ÙŒà Ố¹·Ò§ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä Œ́¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹

Œ́ÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§ 

- ¡ÃØ³ÒãÊ‹ËÁÒÂàÅ¢ÊÐÊÁäÁÅ�·Ø¡¤ÃÑé§·Õè¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ�·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·ÏÊ‹§ãËŒà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�¢Í§µÑÇ·‹Ò¹àÍ§ (¡ÃØ³Ò

à¡çºËÒ§ºÑµÃâ´ÂÊÒÃ·Ñé§¢Òä»áÅÐ¢Ò¡ÅÑºäÇŒà¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¡Ã³Õ·‹Ò¹äÁ‹ä Œ́ÃÑºäÁÅ�ÊÐÊÁ ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒËÒ§ºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¾×èÍ

Â×¹ÂÑ¹¡Ñº·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä Œ́) 

 

 
 

 
 

 
à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ :    

 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ 

·‹Ò¹ÅÐ 10,000.- ºÒ·  

 ªíÒÃÐÂÍ´·Ñé§ËÁ´¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 25 ÇÑ¹ 
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¡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§ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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¢ŒÒàÁ×Í§ 

à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹Ç‹ÒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔã¹¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹  
µÑÇÍÂ‹Ò§¢Í§àÍ¡ÊÒÃÁṌ 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 Ốµ à»š¹µŒ¹ 

3. ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹ áÅÐËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�·ÕèµÔ´µ‹Íä Œ́ÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ àª‹¹ ¤¹ÃÙŒ Ñ̈¡ âÃ§áÃÁ áÅÐÍ×è¹æ 
4.  ¡íÒË¹´¡ÒÃà Ố¹·Ò§ÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ 

5.  ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶Â×¹ÂÑ¹Ç‹Ò·‹Ò¹ÁÕ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹·ÕèªÑ́ à¨¹ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Â àª‹¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ºÑµÃ
¾¹Ñ¡§Ò¹ à»š¹µŒ¹ 
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¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹(ÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÇÕ«‹Ò) 
1.  Ë¹Ñ§Ê×Íà Ố¹·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¢Ñ́ µ‹Í¡®ËÁÒÂ áÅÐà¢ŒÒ¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔà¾×èÍ¡ÒÃ¾íÒ¹Ñ¡ÃÐÂÐÊÑé¹
à·‹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 Œ́ÍÂÙ‹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§¡ÒÃ¶Ù¡»¯ÔàÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È áÅÐ

äÁ‹à¢ŒÒ¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèÍÒ¨¨Ð¶Ù¡»¯ÔàÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È 
 

 

 

 

ÊíÒ¤ÑÞ ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§·Ø¡·‹Ò¹¡ÃØ³ÒµÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅàËÅ‹Ò¹Õé  
** à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕ¡Ã³Õ·Õè¶Ù¡»¯ÔàÊ¸¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·È ** 

 
      Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§¢Í§·‹Ò¹µŒÍ§ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾ÊÁºÙÃ³�äÁ‹ªíÒÃǾ  àª‹¹  

1. »¡Ë¹ŒÒ-ËÅÑ§ äÁ‹ ©Õ¡ ËÃ×Í ¢Ò´¨Ò¡àÅ‹Á 
2. Ë¹ŒÒ¡ÃÐ´ÒÉã¹àÅ‹Á µŒÍ§äÁ‹ ©Õ¡ ¢Ò´ ËÃ×Í ËÅǾ  ¨Ò¡àÅ‹Á 
3. Ë¹ŒÒ¡ÃÐ´ÒÉã¹àÅ‹Á äÁ‹¤ÇÃÁÕÃÍÂ¢Ṍ à¢ÕÂ¹ ËÃ×Í µÃÒ»ÃÐ·Ñº·ÕèÃÐÅÖ¡ àª‹¹ àÁ×èÍ·‹Ò¹ä»à·ÕèÂÇ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹   

äÁ‹¤ÇÃ»ÃÐ·Ñº¢Í§Ê¶Ò¹Õ (Eki Stamp) áÅÐÊ¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ (Kinen Stamp) ã´æ Å§ã¹Ë¹ŒÒ¾ÒÊ»ÍÃ�µ  
4. àÅ‹ÁË¹Ñ§Ê×Íà Ố¹·Ò§äÁ‹¤ÇÃà»„›ÍÂ¨Ò¡¡ÒÃà»‚Â¡¹éíÒ 
5. Ë¹ŒÒ·ÕèÁÕ¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å äÁ‹¤ÇÃÁÕÃÍÂ»Ò¡¡Ò ËÁÖ¡àÅÍÐ ÃÍÂ¢Ṍ  ¢Ù́  ¢‹Ç¹ ¿¹̃ÊÑµÇ�àÅÕéÂ§á·Ð ÏÅÏ 
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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

 


