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วนัศุกรที์ ่26 เมษายน 2562 (1)    กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

20.00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบ

กบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 
 

วนัเสารที์ ่27 เมษายน 2562 (2)  สนามบนิฟุกุโอกะ – สวนคาวาชิฟูจิ (ชมดอกวิสทีเรีย) - จิโกกุ เมกุริ อาบทรายรอ้น 

 
00:50 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG648 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08:00   ถงึ สนามบนิฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั...ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั คํา่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 00.50-08.00+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนิฟกุโุอกะ – สวนคาวาชิฟจู ิ(ชมดอกวสิทเีรยี) – ชมบ่อน้ํารอ้น จโิกก ุ6 บ่อ  

อาบทรายรอ้น  BEPPU WAN ROYAL HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ HTL  

วนัที่สาม 
หมู่บา้นยูฟอูนิ – ภเูขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – ย่านชิโมโทร ิ 

 DORMY INN KUMAMOTO HOTEL OR SIMILAR CLASS          
✓ ✓ ✓ 

วนัที่สี ่
นัง่เรอืเฟอรร์ี ่สู ่นางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพ – ยอดเขาอนิาสะ (รถบสั) 

 YATARO NAGASAKI HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ HTL 

วนัที่หา้ 

สวนเครือ่งปัน้ดินเผาอะรติะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– ย่านเทนจนิ – ชอ้ปป้ิงคาแนล ซติี้ 

 CHISUN HAKATA HOTEL OR SIMILAR CLASS  

***พเิศษ!!บฟุเฟตช์าบู + ขาปูยกัษ*์** 
✓ ✓ ✓ 

วนัที่หก สนามบนิฟกุโุอกะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG648 11.35-14.55 ✓ - - 
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จากน้ัน นําท่านชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย ณ “สวนคาวาชิฟูจิ” จุดเด่นภายในสวนแห่งน้ีคืออุโมงค์ดอกวิสที

เรียกว่า 200 ต้น ที่ทิ้ งกิ่งก้านพร้อมดอกสีม่วงเข้ม ม่วงอ่อน ขาว และชมพูไล่เฉดสีห้อยลงมาจากอุโมงค์ไม้ที่คลุม

ทางเดินยาวประมาณ 100 เมตร นอกจากน้ียังมีจุดชมดอกไม้ที่เป็นซุ้มโค้งคร่ึงวงกลม และซุ้มสี่เหล่ียมขนาดกว้าง 

เม่ือมองจากระยะไกลจะเหมือนพู่ประดับเตม็ ลานรอบๆจะมีม้าน่ังให้น่ังชมดอกไม้อยู่หลายจุดทั่วบริเวณ ให้ท่าน

ได้เพลิดเพลินกบัความสวยงามของดอกไม้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู 

บ่าย  นาํท่านสู่ “จิโกกุ” ที่หมายถึง “นรก” ซ่ึงเป็นบริเวณที่บ่อนํา้ร้อนผุดข้ึนมาทั้งหมด 9 บ่อที่มีลักษณะแตกต่างกัน

ตามแร่ธาติโดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส อาท ิเช่น อุมิ จิโกกุ (บ่อทะเล) 

เป็นบ่อนาํร้อนที่มีสฟ้ีา ,ชิโนะอิเกะ จิโกกุ (บ่อเลือด) บ่อนาํร้อนที่นํา้เป็นสีแดง และ ทะสึมากิ จิโกกุ บ่อนํา้ร้อน

ที่มีลักษณะพิเศษคือจะมีการปะทุข้ึนมาของนํา้ร้อนในบ่อทุกๆ25-30 นาท ีและจะประทุอยู่นานประมาณ 1 นาท ี

เป็นต้น บ่อนํา้พุร้อนธรรมชาติน้ีเกิดข้ึนภายหลังจากการระเบิดของภเูขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น อาท ิ

กาํมะถัน แร่เหลก็ โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น มีความร้อนเกินกว่าที่จะอาบได้ อิสระกับการหามุมถูกใจ

เกบ็ภาพเป็นที่ระลึก... 

จากน้ัน ให้ท่านได้สัมผัสกับการ “อาบทรายรอ้น” ที่เล่ืองช่ือที่สุดของญ่ีปุ่น นาํท่านอาบทรายร้อน ที่ถือว่าเป็นบ่อนํา้ร้อน

โดยไอนํา้จากทรายธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในญ่ีปุ่น ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการรับไออุ่นสู่ร่างกายที่เกิดจาก

ไอนํา้จากทราย ความผ่อนคลายที่เกิดหลังจากสิ้นสุดการแช่ทรายน้ัน ท่านจะไม่สามารถลืมเลือนได้และชาวญ่ีปุ่น

เช่ือกันว่าในทรายร้อนน้ันจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทาํให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษา

อาการปวดเม่ือยต่างๆ ได้อกีด้วย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหารไคเซกิ

แบบพ้ืนเมือง 

  ทีพ่กั  BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้น พกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่นํ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิต

และช่วยใหผิ้วพรรณดีข้ึน** 
 

วนัอาทิตยที์ ่28 เมษายน 2562 (3)หมู่บา้นยูฟูอิน – ภูเขาไฟอะโสะ (จุดถ่ายรูป)– ช่องเขาทาคาชิโฮะ -ย่านชิโมโทริ 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน นําเดินทางสู่ “หมู่บา้นยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นกาํเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หน่ึงหมู่บ้านหน่ึง

ผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้นํามาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมี

ร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเคร่ืองแก้ว ร้านขนมญ่ีปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซ้ือของที่

ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ...

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู” เพ่ือนาํท่านสู่จุดถ่ายภาพ “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มีปากปล่อง

ภเูขาไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก ภเูขาไฟแห่งน้ีมีความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสองหรือ

สามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และบริเวณปากปล่องภเูขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา ...   
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู 

 

บ่าย  นาํทา่นเดินทางสู่ “ช่องเขาทาคาชิโฮะ” เป็นหน่ึงในสถานที่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียงของจังหวัดมิยาซาก ิ

ซ่ึงช่องเขาน้ีเกดิจากการก่อตัวของลาวาเม่ือคร้ังภเูขาไฟอะโสะที่ต้ังอยู่ในจังหวัดคุมาโมโต้เกิดปะทุ หลังจากน้ันได้

ถูกกัดเซาะโดยแม่นํา้โกคาเสะเร่ือยมาจนกลายเป็นช่องเขาที่ทั้งสองฝั่งมีความสูงโดยประมาณ 80-100 เมตรเลย

ทเีดียว โดยสถานที่แห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ **ราคาน้ียงัไม่รวมค่าล่องเรือ หากท่านใดตอ้งการจะ

ล่องเรือรบกวนแจง้ทางเจา้หนา้ทีอี่กครัง้**  

จากนั้น สมควรแก่เวลานาํท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ชิโมโทริ” ย่านศูนย์รวมการค้าต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองคุมาโมโต้ 

เป็นย่านการค้าในร่มแบบอาร์เคดยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้ารวมกว่า 60,000 ร้าน  

รวม 4 อาร์เคด ให้ทา่นได้เลือกซ้ือของ ไม่ว่าจะเป็นสนิค้ายอดนิยอดอย่าง เคร่ืองสาํอางย่ีห้อต่างๆ เสื้อผ้า รองเท้า 

กระเป๋า ขนมของฝาก สนิค้าจาํพวกอาหาร ผลไม้ รวมถึงร้านอาหาร ร้านชา กาแฟ ไว้อยู่ในสถานที่เดียวกนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น 

  ทีพ่กั  DORMY INN KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัจนัทรที์ ่29 เมษายน 2562 (4)  นัง่เรือเฟอรรี์สู่่นางาซากิ – สวนสนัติภาพ – ภูเขาอินะสะ (รถบสั) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านสู่ “ท่าเรือคุมาโมโตะ” เพ่ือนาํท่านเปล่ียนอริยาบถข้ึน “เรือเฟอรรี์่” สู่ “ท่าเรือ ชิมาบาระ” (ใช้เวลา

ประมาณ 30 นาท)ี ... อสิระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัสวยงามบนเรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ท่ามกลางฝูง

นกนางนวลที่คอยต้อนรับนักทอ่งเที่ยวพร้อมภเูขาไฟอุนเซนอันย่ิงใหญ่เป็นฉากหลัง ... จากน้ันนาํท่านเดินทางต่อ

ยัง “เมืองนางาซากิ” เมืองท่าเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าที่มีการ

ติดต่อค้าขายแลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆกบัโลกตะวันตก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู 

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ “สวนสนัติภาพ” สวนแห่งน้ีถูกจัดแต่งในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ๆ บนเนินเขาแห่งน้ียังเป็นที่ต้ังของสถูป

เจดีย์ใหญ่สีขาวทรงระฆังแบบอินเดีย ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ องค์พระสัมมา 

สมัพุทธเจ้า ซ่ึงนายกรัฐมนตรีคนแรกของอนิเดียเป็นผู้อญัเชิญมา ... 

จากน้ัน นําท่านเปล่ียนบรรยากาศสู่การชม “ภูเขาอินะสะ” โดยรถบัส ภูเขาที่สูงที่สุดด้วยความสูง 333 เมตร ชมวิว

ทวิทศัน์ ที่สวยงามของเมืองนางาซาก ิและบรรยากาศธรรามชาติของภเูขาที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้เลก็ใหญ่นานาชนิด 

รวมถึงสถาณีกระจายเสียงทั้ง โทรทศัน์ และ วิทยุ และเป็นสถานที่ออกเดทยอดฮิตสาํหรับคู่หนุ่มสาวในย่านน้ีอีก

ด้วย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหารไคเซกิ

แบบพ้ืนเมือง 

  ทีพ่กั  YATARO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า  
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**จากนั้น พกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่นํ้ าแร่ท่ีคนญีปุ่่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิต

และช่วยใหผิ้วพรรณดีข้ึน 

 
 

วนัองัคารที ่30 เมษายน 2562 (5)  สวนเครือ่งเคลือบดินเผาอาริตะ - ศาลเจา้ดาไซฟุ– ย่านเทนจิน - คาแนล ซิต้ี 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านสู่ “เมืองอาริตะ” เมืองเลก็ๆ ที่มีช่ือเสียงโด่งดังด้านเคร่ืองป่ันดินเผาโดยเฉพาะเคร่ืองเคลือบ ดินเผา 

(Porcelain) เรียกว่าอาริตะ-ยากิ(Arita-yaki) เพ่ือเข้าชม “สวนอาริตะพอรช์เลน” (Arita Porcelain Park) 

ชมอาคารที่สร้างตามแบบพระราชวังสวิงเจอร์ (Zwinger Palace) ของเมืองเดรสเดน(Dresden) ประเทศเยอรมนี 

ที่มีช่ือเสียงด้านเคร่ืองเคลือบดินเผาเหมือนกัน ให้ท่านสนุกกับสวนสนุกและเคร่ืองเล่นต่างๆ ภายในอย่างเตม็ที่ 
(ราคาทัวร์น้ี ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรืออาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู 

บ่าย นาํทา่นเดินสู่ “ศาลเจา้ดาไซฟุ” เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซ่ึงคนญ่ีปุ่นเช่ือว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเร่ืองการศึกษา

เล่าเรียน เน่ืองจากศาลเจ้าน้ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทศิให้กบัทา่นสกึาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนักปราชญ์ประจาํราชสาํนัก

ในสมัยเฮอนั แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตาํแหน่งและเนรเทศให้มารับราชการอยู่ที่ดาไซฟุ แต่อยู่ได้แค่เพียง 

2 ปีกเ็สยีชีวิต โดยศาลเจ้าน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1448 ปัจจุบันผู้คนมักมากราบไหว้ฝากเน้ือฝากตัวกบัศาลเจ้าแห่ง

น้ี โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 7-5-3 เพ่ือขอพรให้ฉลาดและมีสติปัญญาดี.. 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “ย่านเทนจิน” ย่านธุรกจิและย่านช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สดุในเกาะคิวชู ให้ทา่นได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจไม่ว่า

จะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน “เทนจิน” 

แหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหน่ึงของเกาะคิวชู  อสิระกบัการเลือกซ้ือและเลือกชมสินค้ามากมายกับห้างสรรพสินค้า

ช่ือดัง ร้านเคร่ืองสาํอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าแฮนด์เมด โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทติย์จะเป็นแหล่งรวม

วัยรุ่นของเกาะคิวชูที่มาหาความสุขและความสนุกกับเพ่ือนและคนรู้ใจ ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซ้ือสินค้า

ตามอธัยาศัย… 

จากน้ัน ช้อปป้ิงกนัต่อที่ “คาแนล ซิต้ี” ศูนย์การค้าทนัสมัยที่สดุแห่งหน่ึงในย่านน้ี ศูนย์รวมความบันเทงิครบวงจร ของคน

ญ่ีปุ่นอาทิเช่นโรงหนังจอยักษ์ 13 จอ ศูนย์รวม ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ รวมถึงราเมงที่มีช่ือเสียง สุดแสน

อร่อย อสิระตามอธัยาศัย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์ชาบู ชาบูแบบฉบับคนญ่ีปุ่น 

 เสร์ิฟพร้อมขาปูยักษ์ฮอกไกโด 

  ทีพ่กั  CHISUN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัพุธที ่01 พฤษภาคม 2562 (6) สนามบนิฟุกุโอกะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกโุอกะ 
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11:35 ออกเดินทางจากสนามบนิฟุกุโอกะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG649 

14:55 ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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§»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´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 ***ÊíÒËÃÑº¼ÙŒà´Ô¹·Ò§µÑé§áµ‹ 30 ·‹Ò¹¢Öé¹ä»***  
 

กําหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62 57,900.- 54,900.- 51,900.- 8,000.- 

***¡Ã³ÕÁÕµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹áÅŒÇÅ´·‹Ò¹ÅÐ 20,000.-ºÒ·*** 
***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคาเพยีง 9,000.-บาท*** 

***ÃÒ¤Ò·ÑÇÃ�¢ŒÒ§µŒ¹ÂÑ§äÁ‹ÃÇÁ¤‹Ò·Ô»ä¡´�áÅÐ¤¹¢ÑºÃ¶ ·‹Ò¹ÅÐ 2,000 àÂ¹ (»ÃÐÁÒ³ 600.-) / ·‹Ò¹ / ·ÃÔ»*** 
ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéÃÇÁ 

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 Œ́ÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡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 Ố¹·Ò§ ·‹Ò¹ÅÐ 500,000.-ºÒ·)  **à»š¹ä»µÒÁà§×èÍ¹ä¢¢Í§
¡ÃÁ¸ÃÃÁ�** 

7. 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. ¤‹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§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ :    

 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ ·‹Ò¹ÅÐ 15,000.- 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¡ÃØ§ä·Â  ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ�  àÅ¢·Õè  968-0-091880 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

 ¸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� 
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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¢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´Ô¹·Ò§ã¹áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§¨ÐµŒÍ§ÁṎ íÒ¹Ç¹¼ÙŒà´Ô¹·Ò§¤ÃÑé§ÅÐ 30 ·‹Ò¹¢Öé¹ä» ¶ŒÒ¼ÙŒà Ố¹·Ò§ÁÕ í̈Ò¹Ç¹äÁ‹¤ÃºµÒÁ í̈Ò¹Ç¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ 

·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒ¤ÒáÅÐ/ËÃ×ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§â´Â¨Ðá Œ̈§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§»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¡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 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¢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´Ôµ à»š¹µŒ¹ 

3. ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹ áÅÐËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�·ÕèµÔ´µ‹Íä´ŒÃÐËÇ‹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 

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹(ÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ¡ÒÃà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹µÒÁÁÒµÃ¡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¢Ñ́ 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 Œ́ÍÂÙ‹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§¡ÒÃ¶Ù¡» Ô̄àÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È áÅÐäÁ‹à¢ŒÒ

¢‹ÒÂ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèÍÒ¨¨Ð¶Ù¡» Ô̄àÊ¸äÁ‹ãËŒà¢ŒÒ»ÃÐà·È 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            

              

               

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

จาํนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสัตวปี์ก               ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
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ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      

(     ) 

    วนัท่ี      

    
 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
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