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วันแรก  กรุงเทพ – ฟุคุโอกะ 

20.00 น. คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สายการ

บินไทย เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง 
 

วันที่สอง ฟุคุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – เบปปุ – อาบทรายรอน – ออนเซ็น    

05.50 น. ออกเดินทางสู เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุนโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุคุ

โอกะ ซ่ึงเปนเมืองหลวงของเกาะคิวชู เปนเกาะท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย 

เพื่อสักการะ ศาลเจาดาไซฟุ ซ่ึงสรางข้ึนในป ค.ศ.905 เพื่อถวายแดพระนักปราชญมิจิซาเนะ สุงาวาระ เปน

วิหารเกาแกและมีผูคนหลั่งไหลไปสักการะกันอยางเนืองแนน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองเบปปุ ท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองออนเซ็นของญี่ปุน ใหทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณล้ําคาท่ีหา

ไดเฉพาะในคิวชูเทาน่ันคือ การอาบทรายรอน เปนวิธีการลงไปอบตัวอยูในทรายท้ังตัวตั้งแตสวนคอลงมา

ประมาณ 10-20 นาที การอบทรายรอนมักจะทํากันในแหลงท่ีมีออนเซ็นและมีสวนผสมของออนเซ็นแทรกซึมอยู

ในทราย ซ่ึงสงผลเร่ืองความงามของผิวพรรณ สุขภาพ และการผอนคลายความเม่ือยลาเทียบเทากับการเขาออน

เซ็น 

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา 

 http://www.daiwaresort.jp.e.zr.hp.transer.com/beppu/index.html  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

*** พักผอนกับสปารีสอรทแบบญี่ปุนแทๆ ใหทานไดอาบนํ้าแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาออนเซ็น (Onsen) เพื่อ

ผอนคลายความเม่ือยลา การอาบนํ้าแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีนํ้ามีนวลและยังชวยในระบบการเผา

ผลาญของรางกายใหดีข้ึน ***  
 

วันที่สาม เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (บอทะเลเดือดและบอสีเลือด) – หมูบานยูฟูอิน – ทาคาชิโฮ  ชองเขาทาคาชิโฮ – คุ

มาโมโต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู จิโกกุ เมกุริ (Jigoku Meguri) หรือขุมนรกท้ังแปด ซ่ึงเปนบอนํ้าพุรอนธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจาก

การระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบดวยแรธาตุท่ีเขมขน มีลักษณะท่ีแตกตางกันมีท้ังหมด 8 บอ สําหรับยูมิ จิโกกุ 

หรือ "บอทะเลเดือด" เปนบอนํ้ารอนสีฟาเหมือนนํ้าทะเล  สวนโอนิอิชิโบสุ  จิโกกุ หรือ "บอโคลนเดือด” มีลักษณะ

คลายโคลนสีเทาเดือดปุดๆ ยามะ จิโกกุ หรือ "หุบเขานรก" คามาโดะ จิโกกุ หรือ "นรกกระทะทองแดง" โอนิยา

มะ จิโกกุ หรือ "หุบเขาปศาจ" ชิราอิเกะ  จิโกกุ หรือ "นรกสีขาว" เปนบอนํ้าพุรอนสีขาวคลายนํ้านมชิโนอิเกะ จิโก

กุ หรือ "บอสีเลือด" ทัตสึมากิ จิโกกุ หรือ "นํ้าพุนรก” ทุก ๆ 20-30 นาทีจะมีนํ้าพุรอนพุงข้ึนมาจากใตพิภพอยาง

รุนแรง แตละคร้ังใชเวลาพนนํ้านาน 5 นาที  

จากน้ัน นําทานชม หมูบานยูฟุอิน เปนหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บานอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียง

รายอยูบนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปดวยดอกไมนานาชนิด ถือเปนไฮไลทหน่ึงประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแก

การเดินเลนและถายรูป ภายในบริเวณประกอบดวยสวนหยอม รานอาหาร รายขายของท่ีระลึก งานประดิษฐท่ี
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เปนเอกลักษณของเลน ของสะสมท้ังญี่ปุนและตางประเทศ แตละรานตกแตงภายในไดดูดีดึงดูดใหคนเขามาเลือก

ซ้ือสินคา  

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู ชองเขาทาคาชิโฮ เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดมิยาซากิ ซ่ึงเกิด

จากรอยแตกของภูเขาท่ีมีแมนํ้า Gokase ตัดผาน 2 ขางจะเปนหินสูงชันเหมือนหนาผาท่ีเกิดจากการระเบิดของ

ภูเขาไฟจนมีรูปรางคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซ่ึงจะมีนํ้าตก Minainotaki ท่ีสูงถึง 17 เมตรอยูในชองเขาน้ี (สําหรับ

ลูกคาท่ีอยากน่ังเรือชมธรรมชาต ิจะมีคาใชจายเพิ่มเติม) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก KUMAMOTO VERDE HOTEL หรือเทียบเทา 

 http://www.greenland.co.jp/hotels/verde/ 
 

วันที่สี่ คุมาโมโต – น่ังเรือเฟอรร่ี (คุมาโมโต – ชิมาบาระ) – ซาเซโบะ – เฮาสเทนบอช (คร่ึงวัน) – ชมเทศกาล 

Kingdom Of Light  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานมุงหนาสูทาเรือ เพื่อลองเรือเฟอรร่ี จากทา คุมาโมโต สูทาเรือ ชิมาบาระ (ใชเวลาประมาณ 30 นาที) 

ระหวางน้ันทานสามารถเพลิดเพลินกับการใหอาหารนกนางนวลระหวางการลองเรือ จากน้ันนําทานเดินทางสู 

เมืองซาเซโบะ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เฮาสเทนบอช (คืนเปนคูปองเงินสด1500 เยน) 

บาย นําทานเขาชม เฮาสเทนบอช หมูบานฮอลแลนดของประเทศญี่ปุนท่ีรวมสถาปตยกรรมศิลปะและวัฒนธรรม

ขนานแทของชาวฮอลแลนดและดัชทรวมไวดวยกัน พรอมสนุกสนานตื่นเตนไปกับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

อยางมากมาย และนอกจากน้ีทานสามารถถายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ไดอยางสนุกสนาน ไมวาจะเปนท้ังกังหัน

แบบฮอลแลนด ทุงดอกไม ตางๆ เชน ทุงดอกทิวลิป, ทุงดอกกุหลาบ, หรือแมกระท่ังลองเรือชมบรรยากาศของ

เฮาสเทนบอชไดอยางสบายใจ หรือทานท่ีชอบความตื่นเตนเชิญท่ี โรงภาพยนตรและสวนสนุกแบบตะวันตก อาทิ 

HORIZON ADVENTURE โดยทานจะไดรับชมการแสดงฉากนํ้าทวมใหญ ฟาผาท่ีทําไดเหมือนจริงอยางนาท่ึง

พรอมชมทิวทัศนอันสวยงามของเมืองน้ี เปนตน ไดเวลาอันสมควรนําทานชมงาน Kingdom of Light  ซ่ึงเปน

งานเทศกาลประดับไฟ ท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของญี่ปุนดวยหลอดไฟกวา 13 ลานดวง พรอมกันน้ีทุกทานจะไดชมภาพวิว

ของแสงสีตระการตาในตอนกลางคืนบนอาณาจักรแหงแสงไฟอีกดวย 

 

 

 

 

 

http://www.greenland.co.jp/hotels/verde/
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ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก HUIS TEN BOSCH WATERMARK HOTEL หรือเทียบเทา 

  https://watermarkhotelnagasaki.com/ja/ 
 

วันที่หา ซาเซโบะ – ซากะ – ศาลเจายูโทคุอินาริ – ฟุคุโอกะ – ชอปปงเท็นจิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สรางข้ึนในป 1688 เปนศาลเจานิกายชินโต 

ดานบนของตัวศาลเจาก็เปนจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามท่ีดอกซากุระบาน

สะพร่ังและชวงฤดูใบไมรวงท่ีใบไมจะเปลี่ยนเปนสีสมแดง สวนหนาศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมนํ้าสาย

เล็กๆ เปนจุดถายภาพท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง และศาลเจาแหงน้ียังเปนท่ีประทับของเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ท่ีประชาชน

ตางนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดานธุรกิจและความปลอดภัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุโอกะ เพื่อชอปปงยานการคาท่ีมีช่ือเสียงอยาง ยานเท็นจิน โดยท่ีทุกทานจะได

เพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือของท่ีระลึกอยางจุใจกับรานคามากมายใหทานไดเลือกซ้ือสินคาและผลิตภัณฑช้ันนํา

นานาชนิด เชน เคร่ืองใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เสื้อผา รองเทา กระเปา เคร่ืองสําอาง ฯลฯ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย  

จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก ROYAL PARK FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเทา 

https://www.the-royalpark.jp/the/fukuoka/  

 

วันที่หก ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู สนามบินฟุคุโอกะ 

11.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

ËÁÒÂàËµØ  :   
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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 
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อัตราคาบรกิาร  กําหนดการเดินทาง 12  -  17 เมษายน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ËÁÒÂàËµØ 

- การเดินทางในแตละคร้ังตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานข้ึนไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการ

เดินทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางต่ํากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการ

เดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรง

กับวันหยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญี่ปุน ราคาตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ 

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญี่ปุนสวนใหญเปนเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู 

(DBL) บางโรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอ

สอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดินทางทุกคร้ัง)  

- เม่ือทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ

เรียกรองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผู

เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการ

เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
 

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´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 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%   

อัตราคาบรกิารทานละ ราคารวมตัว๋ ราคาไมรวมตั๋ว 
ผูใหญ พักหองละ 2-3 ทาน 70,900.- 44,900.- 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักรวมผูใหญ มีเตียง 63,900.- 40,500.- 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักรวมผูใหญ ไมมีเตียง 56,900.- 35,900.- 

พักหองเดี่ยว เพิ่มอีกทานละ 10,500.- 10,500.- 
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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� 

¡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§ 

เง่ือนไขต๋ัวเครื่องบิน 
- ã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§à»š¹ËÁÙ‹¤³Ð ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ¨ÐµŒÍ§à´Ô¹·Ò§ä»-¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¡ÃØ�» ¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡ÒÃàÅ×èÍ¹ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§¡ÅÑº·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§

ªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÊ‹Ç¹µ‹Ò§·ÕèÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹àÃÕÂ¡à¡çº áÅÐ¡ÒÃ Ñ̈́ ·Õè¹Ñè§¢Í§¡ÃØ�» à»š¹ä»â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à»š¹¼ÙŒ¡íÒË¹´ «Öè§·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï

äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢Òä»á·Ã¡á«§ä Œ́  

- áÅÐã¹¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ áµ‹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ïä´Œ´íÒà¹Ô¹¡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´ÑºªÑé¹·Õè¹Ñè§¨Ò¡ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´à»š¹ªÑé¹ Ø̧Ã¡Ô¨ â´ÂãªŒ¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑµÃÊÐÊÁäÁÅ� ¨Ð

´íÒà¹Ô¹ä´ŒÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡ÍÍ¡µÑëÇ¡ÃØ�»áÅŒÇà·‹Ò¹Ñé¹ â´Â¼ÙŒâ´ÂÊÒÃµŒÍ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹´ŒÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§ 

- ã¹¡Ã³Õ·ÕèÍÍ¡µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»áÅŒÇÅÙ¡¤ŒÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à Ố¹·Ò§ä Œ́ áÅÐµŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹µÑÇ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ã¹¡Ã³Õ¹Õé·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¨Ðàªç¤¡Ñº

·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¡‹Í¹Ç‹ÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ª×èÍ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ·‹Ò¹Í×è¹á·¹ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ ¡Ã³Õ¶ŒÒÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹ä´Œ¨ÐÁÕ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ·Õèà¡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´ŒÇÂ

µÑÇ·‹Ò¹àÍ§ã¹ÇÑ¹à Ố¹·Ò§·ÕèÊ¹ÒÁºÔ¹ 

- ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä·Â¡íÒË¹´ãËŒ¹éíÒË¹Ñ¡¡ÃÐà»‰Òà´Ô¹·Ò§äÁ‹à¡Ô¹ 30 ¡.¡. Ê‹Ç¹¡ÃÐà»‰ÒãºàÅç¡·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ä Œ́ÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁ

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

ÊÒÂ¡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´Œ 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´Œ ·Ñé§¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Í§áµ‹ÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ «Öè§¼ÙŒà Ố¹·Ò§ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä Œ́¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹

´ŒÇÂµÑÇ·‹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) 

 

 

 

 



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม 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 

 
 

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     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      

(     ) 

    วนัท่ี      

    
 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
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