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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
(สงกรานต์ 3.1) ฮอคไกโด ซับโปโร่ โอตารุ โนโบริเบทสึ 5 วัน 3 คืน (33,900) TG 
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รายละเอียดแบบย่อ 

 
¡íÒË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§    ÇÑ¹·Õè  14-18 àÁ.Â.  ÃÒ¤Ò 33,900.- 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 
190 พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 “สายการบินไทย

แอร์เอเชีย เอ็กซ์”พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์เคร่ือง AIRBUS 

A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง ที่น่ังบนเคร่ือง 3-3-3  

(นํ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกที่น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสาย

การบิน หากต้องการซ้ือเพิ่มต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 

ดังน้ันผู้โดยสาร จําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

 

 

 

 

 

     2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบิน XJ 620 

มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเว้นนํ้าอัดลม, นํ้าผลไม้, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วันที่สอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมีสีนํ้าตาล 
0840 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญี่ปุ่ น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

วันที ่ กาํหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง คํา่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมอืง – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.55-08.40)   ✈  

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – 

ฟาร์มหมสีีนํา้ตาล – ออนเซน 
-  

 
(HOTEL) 

YUTORIRO TAYAKO 

HOTEL 

3 

โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอนํา้โบราณ – ถนนซาไคมาจิ – 

พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต็ – ซัปโปโร 

– ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

  - 
PREMIER HOTEL 

CABIN SAPPORO 

4 
ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่าํการรัฐบาล

เก่า – หอนาฬิกา – ช้อปป้ิง สถานีซัปโปโร – ช้อปป้ิง เรร่า เอาท์เลท็ 
  - 

PREMIER HOTEL 

CABIN SAPPORO 

5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมอืง (09.55-15.10) 

✈ 

- -  
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จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีช่ือเสียงดา้นบ่อนํ้ าพุร้อนประจาํภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนาํท่านชมความ

แปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกดุานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยูเ่หนือยา่นบ่อนํ้ าร้อนโนโบริเบทสึ 

เป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติไดส้ร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปดว้ยแร่กาํมะถัน ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพเผาผลาญ

กาํมะถนัแลว้พวยพุง่ขึ้นมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชม และบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

จากนั้น หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของ

ญี่ปุ่ น เพื่อนาํท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “น่ังกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศ

เอือ้อํานวย) ที่ไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่ นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนยก์ลางที่ทาํให้

เกิดทะเลสาบโทยะและพบวา่ ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภูมิ

ทศัน์ของพื้นที่แถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาํใหเ้กิด “ภูเขาไฟโชวะชิน

ซัง” (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้ แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้น

หินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะ ไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได ้ช่ืนชม

กบัความสวยงามของธรรมชาติและววิทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

จากนั้น นาํท่านชมแหล่งอนุรักษ ์“หมีสีนํ้าตาล” พนัธุห์มีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซา

คาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ต่ืนตากบัความน่ารักของน้องหมีตวัเล็กท่ีมีอาย ุตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโตอาย ุ12 

ขวบ และประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ที่ทาํท่าทางตลก ๆ ใหท้่านชมเช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอแอปเป้ิล 

หรือกวกัมือเรียกขอเพือ่แลกกบัการไดกิ้นแอปเป้ิลหรือคุกก้ี ... อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักของเหล่า

หมีสีนํ้ าตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั ... 

จากนั้น สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทาง เขา้โรงแรมท่ีพกั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 ที่พัก : YUTORIRO TOYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่สไตล์

ญี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเช่ือวา่นํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณ

เปล่งปลัง่  

วันที่สาม โทยะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอนํ้าโบราณ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงาน

ช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

   
จากนั้น นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางนํ้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหวา่งทางท่านจะได้

เพลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวถีิชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญี่ปุ่ น ...ถึงเมือง “โอตา

รุ” เมืองที่ท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยูใ่นเมืองเวนิส นาํท่านแวะชม “คลองโอ

ตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการ

ขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงั

ท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและววิฟทิวทศัน์ที่สวยงาม 

จากนั้น นาํท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงสาํคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึง

เป็นที่ตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้ง

ทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อกโกแล็ต Le TAO ที่มีขาย

เฉพาะที่โอตารุ เคก้ และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท่้านเดินชมไดต้าม

อธัยาศยั ... จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” สไตล์องักฤษ ที่เหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบน

โลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะมี

เสียงดนตรีดงัขึ้นทุก ๆ 15 นาที และจะพน่ไอนํ้ าออกมาทุก ๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนที่ลอนดอน ... 

อิสระให้ท่านเดินชมได ้ตามอธัยาศยั ... พร้อมนาํท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและ

กล่องดนตรี” ท่านจะได ้ต่ืนตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งที่ทาํมาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิง่

นัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การ

ผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้าํนาญการ ... อิสระใหท่้านได ้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ที่ผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไม้

ติดมือฝากคนทางบา้น                           

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั้น หลงัอาหารกลางวนันําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคา้ขึ้นช่ืออีก

อย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยม

มากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํให้

“ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศ
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สวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได ้. .. ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจาํลอง

โรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ 
จากนั้น สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไก

โด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญี่ปุ่ น ผงัเมือง ซัปโปโร มีลกัษณะคลา้ย

ตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในญี่ปุ่ นซ่ึง

ไดรั้บคาํแนะนาําและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูก

ออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา ... เพื่อนาํ

ท่านเดินทางสู่ “ทานุกิ โคจิ” ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่ม อนัเก่าแก่กว่า 

130 ปี ของเมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร กบัร้านคา้มากมายนับ 

200 ร้าน ที่ให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ อยา่งจุใจ อาทิเช่น ร้านสินคา้ 98 

เยน ร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกที่มีใหเ้ลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคา

ตั้งแต่ 1050 เยน    ร้านขายเคร่ืองสาํอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสุนัข ร้านขาย

ผลไมพ้ื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 

*** เพือ่ใหท่้านใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่า อาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ใหท้่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ *** 

ที่พกั : PREMIER HOTEL CABIN SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปป้ิง สถานีซัปโป

โร –ช้อปป้ิง เรร่า เอาท์เล็ท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

   
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้าโจไก” นาํท่านชมและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่าง ๆ นานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกัษ์

ทะเล หอยเชลล ์สตัวน์ํ้ าเคม็สด ๆ จากทะเลชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ ตลาดแห่งน้ีเป็นที่ตั้งทั้งร้านปลาสด ผกัสดและผลไม้

สดมากมายกวา่ 70 ร้านคา้ทีเ่อาสินคา้วางขายอยา่งน่าชม 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพื่อให้สมกับความยิง่ใหญ่ของเกาะ

เมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต ... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาํหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้ง

ศกัด์ิสิทธ์ิที่สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพือ่เป็นขวญัและกาํลงัใจสืบไป 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนั้น หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี 

ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมืองซปัโปโร ทาํให้

นกัท่องเที่ยวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดม
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แปดเหล่ียม นาํมาจากที่ทาํการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท้ี่ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน 

และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วสัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นและเป็น

สัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้าํให้ตอ้งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้

เป็นสมบติัที่มีความสําคญัทางดา้นวฒันธรรม และสาํหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลที่สําคญัทางการเมือง ของ

รัฐบาลญี่ปุ่ น ... นาํท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโร ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 

ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัถือวา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญี่ปุ่ น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเที่ยงตรงมานาน

นบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรมที่สาํคญัของญี่ปุ่ นอีกดว้ย 

จากนั้น นํา ท่านเดินทาง สู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร”  สวรรค์แห่งนักช้อปโดยมี

ห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุและอาคาร ESTA เป็นตน้ ใน

อาคาร ESTA มีศูนยอ์าหารสไตล์์ธีมพาร์ค ‘ราเม็ง รีพบัลิค ซัปโปโร’ ท่านจะ

สามารถล้ิมรสราเมงช่ือดงัจากทัว่ฮอกไกโดไดท่ี้น้ี นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC 

CAMERA ซ่ึงเป็นสถานที่แห่งการบูชาเคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมี 

UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยูเ่หนืออาคาร 7 ชั้นของ BIC CAMERA และ ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น 

‘เอเปีย’ ที่มีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นขึ้นมายงัพื้นดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนม

มนัจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย 

จากนั้น นาํท่านเดินทางชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ “เรร่า เอาท์เล็ท” ท่านจะเพลิดเพลินกบัการเลือก

ซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั

ของญี่ปุ่ น และสินคา้ดีราคาพเิศษที่มี ใหเ้ลือกถึง 130 ร้านคา้ซ่ึงในบรรดาแบรนด์

ดงัเหล่าน้ีจะมีถึง 58  แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 

แบรนด์ที่เปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญี่ปุ่ น อีก 9 แบนด์ดงัที่มาเปิดคร้ังแรก

ในญี่ปุ่ น มีทั้งสินคา้สาํหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์ กีฬา นาฬิกา 

รองเทา้ อาทิ Armani, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva  Levi Vans ฯลฯ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

จากน้ัน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”  

0955 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 621 

1510 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

ËÁÒÂàËµØ :  ÃÒÂ¡ÒÃÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ à»š¹µŒ¹ 

ÃÙ»¶‹ÒÂÊ¶Ò¹·ÕèãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâ¦É³Òà·‹Ò¹Ñé¹ 

 

 

 

 

*** ·Ò§ºÃÔÉÑ·¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìà©¾ÒÐÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ·‹Í§à·ÕèÂÇËÃ×ÍÊíÒÃÇ¨àÊŒ¹·Ò§à·‹Ò¹Ñé¹ ËÒ¡·‹Ò¹

¶Ù¡à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§¢Í§·Ò§»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐÞÕè»Ø†¹»¯ÔàÊ¸¡ÒÃà¢ŒÒ-ÍÍ¡àÁ×Í§ ¶×Íà»š¹àËµØ¼Å·ÕèÍÂÙ‹

¹Í¡àË¹×Í¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§·Ò§ºÃÔÉÑ· ·Ò§ºÃÔÉÑ·¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ·Õè̈ Ð¤×¹¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã´æ ·Ñé§ÊÔé¹á¡‹·‹Ò¹ 

*** ***Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§µŒÍ§àËÅ×ÍÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ä´ŒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 6 à´×Í¹*** 
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อตัราค่าบริการ    เดินทางวนัท่ี 14-18 เมษายน *วันสงกรานต* 
ผูใ้หญ่                                                                     ท่านละ 33,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                                ท่านละ 9,000.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                              ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                              ท่านละ 10,000.- บาท 

***ราคาโปรโมช่ันจึงไม่มีราคาเด็กครับ*** 
***¡ÃØ³ÒÍ‹Ò¹à§×èÍ¹ä¢´ŒÒ¹Å‹Ò§¡‹Í¹ªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ·Ø¡¤ÃÑé§  

áÅÐÃº¡Ç¹Ê‹§ÊíÒà¹Ò¾ÒÊ»ÍÃ�µ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 15 ÇÑ¹¹Ð¤Ð*** 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéÃÇÁ 

1. ¤‹ÒºÑµÃâ´ÂÊÒÃà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ ä» – ¡ÅÑºªÑé¹·ÑÈ¹Ò¨Ã µÒÁàÊŒ¹·Ò§áÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹·Õèä Œ́ÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ  

2. ¤‹Ò·Õè¾Ñ¡  ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹  µÒÁâÃ§áÃÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ  ËÃ×ÍÃÐ Ñ́ºà ṌÂÇ¡Ñ¹ 

3. ¤‹ÒÍÒËÒÃ, ¤‹Òà¢ŒÒªÁ áÅÐ¤‹ÒÂÒ¹¾ÒË¹Ð·Ø¡ª¹Ô´  µÒÁ·Õèä Œ́ÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ 

4. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�·Õè¤ÍÂÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹ã¹µÅÍ´¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 

5. ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà Ố¹·Ò§ã¹Ç§à§Ô¹ ·‹Ò¹ÅÐ  1,000,000.- ºÒ·  

(ËÒ¡ÍÒÂØà¡Ô¹ 70 »‚¢Öé¹ä» ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 50%) 

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. ¤‹ÒÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õè¨‹ÒÂ áÅÐ¤‹ÒÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ 

3. ¤‹Ò·íÒË¹Ñ§Ê×Íà Ố¹·Ò§ 

4. ¤‹ÒÀÒÉÕàª×éÍà¾ÅÔ§·Õè·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çºà¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡ !!!!! 

5. ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÇÕ«‹ÒÃÒ¤Ò 1,655 ºÒ· (»ÃÐ¡ÒÈÂ¡àÇŒ¹ ³ ÇÑ¹·Õè 1 ¡.¤. 56) 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹  ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Í§ ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ ·‹Ò¹ÅÐ 10,000.- ºÒ·    

 ªíÒÃÐÂÍ´·Ñé§ËÁ´¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 14 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¸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¨Œ§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍÊ§Ç¹

ÊÔ· Ô̧ì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 

¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡áÅÐ¤×¹¤‹Ò·ÑÇÃ�  

1. Â¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 45 ÇÑ¹¢Öé¹ä» ¤×¹ÁÑ́ ¨íÒ·Ñé§ËÁ´ 

2. Â¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 30 ÇÑ¹¢Öé¹ä» à¡çº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂàº×éÍ§µŒ¹ 5,000 ºÒ· 

3. Â¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 25-30 ÇÑ¹ ¢Íà¡çºà§Ô¹ÁÑ́ ¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ 

4. Â¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 15-25 ÇÑ¹ ¢Íà¡çº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ 50% ¢Í§ÃÒ¤Ò¤‹Ò·ÑÇÃ�·Ñé§ËÁ´ 

5. Â¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 15 ÇÑ¹ ¢Íà¡çº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ 100% ¢Í§ÃÒ¤Ò¤‹Ò·ÑÇÃ�·Ñé§ËÁ´ 
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6. Â¡àÇŒ¹¡ÃØ�»·ÕèÍÍ¡à Ố¹·Ò§ª‹Ç§à·È¡ÒÅÇÑ¹ËÂǾ  àª‹¹ »‚ãËÁ‹, Ê§¡ÃÒ¹µ� à»š¹µŒ¹ ºÒ§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÁÕ¡ÒÃ¡ÒÃÑ¹µÕÁÑ́ ¨íÒ·Õè¹Ñè§¡Ñº

ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹áÅÐ¤‹ÒÁÑ́ ¨íÒ·Õè¾Ñ¡ ÃÇÁ¶Ö§à·ÕèÂÇºÔ¹¾ÔàÈÉ àª‹¹ CHARTER FLIGHT ¨ÐäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹ÁÑ́ ¨íÒ ËÃ×Í ¤‹Ò·ÑÇÃ�·Ñé§ËÁ´äÁ‹

Ç‹ÒÂ¡àÅÔ¡ Œ́ÇÂ¡Ã³Õã´æ 

7. ¡Ã³Õ·Õè·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¨ÐÂ×è¹ÇÕ«‹ÒáÅÐ¿̃§¼ÅÇÕ«‹ÒËÅÑ§¨Ò¡ÇÑ¹·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ä Œ́´Òà¹Ô¹¡ÒÃÍÍ¡µÑëÇ à¤Ã×èÍ§ºÔ¹áÅŒÇ ¶ŒÒÇÕ«‹ÒäÁ‹

¼‹Ò¹ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍàÃÕÂ¡à¡çº¤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ 100% (»ÃÐÁÒ³ 25,000 ºÒ· áµ‹¨Ð¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÃÒ¤ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ã¹áµ‹ÅÐ¡ÃØ�»)  

8. ¡Ã³Õ·Õè¡Í§µÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§·Ñé§¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È » Ô̄àÊ¸ÁÔãËŒà Ố¹·Ò§ÍÍ¡ ËÃ×Í à¢ŒÒ»ÃÐà·È·ÕèÃÐºØäÇŒ ã¹ ÃÒÂ¡ÒÃ

à Ố¹·Ò§ ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ì·Õè̈ ÐäÁ‹¤×¹¤‹Ò·ÑÇÃ�äÁ‹Ç‹Ò¡Ã³Õã´æ ·Ñé§ÊÔé¹ 

ËÁÒÂàËµØ 

1. ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒÂ¡ÒÃâ´ÂÁÔµŒÍ§á¨Œ§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä Œ́µÒÁ¤ÇÒÁ

àËÁÒÐÊÁ à¹×èÍ§¨Ò¡ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ, ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ, »̃ÞËÒ¡ÒÃ¨ÃÒ¨ÃÍØºÑµÔàËµØ, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹, ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ ËÃ×Í

»̃ÞËÒÍ×è¹æ â´Â·Ò§ ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ðá¡Œä¢áÅÐ¤íÒ¹Ö§¶Ö§»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊǾ  

2. ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ố ªÍºµ‹Í¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È / ËŒÒÁà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ / ¡ÒÃ¹íÒÊÔè§¢Í§¼Ô´¡®ËÁÒÂ / àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃ
à Ố¹·Ò§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÊ‹Íä»ã¹·Ò§àÊ×èÍÁàÊÕÂ ÃÇÁ¶Ö§ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ áÅÐ¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡à·ÕèÂÇºÔ¹ 

3. ã¹¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´ÀÑÂ¾ÔºÑµÔ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔµ‹Ò§æ ·Ò§ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶¤×¹à§Ô¹ÁÑ́ ¨íÒ ËÃ×Í¤‹Ò·ÑÇÃ� ä Œ́¡çµ‹ÍàÁ×èÍ·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ áÅÐ

âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡ä Œ́·íÒ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤×¹à§Ô¹Ê‹Ç¹¹Ñé¹ãËŒáÅŒÇ 

4. ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºã´æ ·Ñé§ÊÔé¹ ËÒ¡à¡Ô´ÊÔè§¢Í§ÊÙÞËÒÂ ÍÑ¹à¹×èÍ§à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·¢Í§·‹Ò¹, à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃâ¨Ã¡ÃÃÁ 
áÅÐ ÍØºÑµÔàËµØ̈ Ò¡¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇàÍ§ 

5. ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃ¨Ñ́ ·Õè¹Ñè§º¹ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ËÒ¡ÅÙ¡¤ŒÒã¹¡ÃØ�»Ê‹§àÅ‹Á¾ÒÊ»ÍÃ�µäÁ‹¶Ö§ 15 ·‹Ò¹ ·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ä·Â

¨ÐäÁ‹ÃÑº¨Ñ́ ·Õè¹Ñè§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ (PRE CHECK IN) ÍÒ¨µŒÍ§¹Ñè§áÂ¡¡Ñ¹·Ñé§¡ÃØ�» áµ‹·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ð¾ÂÒÂÒÁ¨Ñ́ ãËŒÊÁÒªÔ¡áµ‹ÅÐºŒÒ¹ä Œ́¹Ñè§

Œ́ÇÂ¡Ñ¹ â»Ã´·ÃÒº!!! ·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹äÁ‹ÃÑº¨Í§·Õè¹Ñè§ LONG LEG ·Ø¡¡Ã³Õ 

6. ËÒ¡·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§ÍÍ¡µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ÀÒÂã¹ (à¤Ã×èÍ§ºÔ¹,Ã¶·ÑÇÃ�,Ã¶ä¿) ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁ¨Ò¡à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè·Ø¡¤ÃÑé§¡‹Í¹·íÒ¡ÒÃÍÍ¡µÑëÇ 

à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹à·ÕèÂÇºÔ¹ ËÃ×Í àÇÅÒºÔ¹ â´ÂäÁ‹ä Œ́á¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 

7. ÊíÒËÃÑº¡ÒÃà Ố¹·Ò§ª‹Ç§»‚ãËÁ‹ à·È¡ÒÅÇÑ¹ËÂǾ ÂÒÇä·Â ÇÑ¹ËÂǾ ÞÕè»Ø†¹ ÍÒ¨à¨Í»̃ÞËÒÃ¶µÔ´ ¤¹á¹‹¹µÒÁÊ¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇµ‹Ò§æ 
ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ¤¹àÂÍÐ ËÃ×Íã¹ª‹Ç§Ä Ù́Ë¹ÒÇ¿‡ÒÁ×́ àÃçÇ ÃÇÁ¶Ö§ª‹Ç§»‚ãËÁ‹ÃŒÒ¹¤ŒÒ¨Ð»�´ºÒ§Ê‹Ç¹ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ»�´àÃçÇ¡Ç‹Ò»¡µÔ ¢ÍãËŒ

·‹Ò¹·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡‹Í¹¨Í§·ÑÇÃ� 

8. à¹×èÍ§¨Ò¡âÃ§áÃÁã¹ÞÕè»Ø†¹ËŒÍ§¾Ñ¡ÁÕ¢¹Ò´¤‹Í¹¢ŒÒ§àÅç¡ àÃÕÂ¹á¹Ð¹íÒÇ‹ÒãËŒ¨Í§ËŒÍ§¾Ñ¡ÊíÒËÃÑº 2-3 ¤¹ / ËŒÍ§ ËÒ¡·‹Ò¹¨Í§ËŒÍ§

áººà ḉ¡äÁ‹àÊÃÔÁàµÕÂ§áÅŒÇµŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÀÒÂËÅÑ§ÍÒ¨äÁ‹ÁÕËŒÍ§Ç‹Ò§ ÊíÒËÃÑºà ḉ¡àÊÃÔÁàµÕÂ§¨ÐÊÐ´Ç¡¡Ç‹Ò 

9. âÃ§áÃÁã¹ÞÕè»Ø†¹äÁ‹ÁÕºÃÔ¡ÃÂ¡¡ÃÐà»‰Ò ¢Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡·Ø¡·‹Ò¹ Ù́áÅ¡ÃÐà»‰Ò¢Í§µÑÇ·‹Ò¹àÍ§ ºÒ§âÃ§áÃÁ·ÕèÍÂÙ‹ã¹àÁ×Í§ ¶¹¹
¤‹Í¹¢ŒÒ§á¤º Ã¶ºÑÊäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¨Í´Ë¹ŒÒâÃ§áÃÁä Œ́¨íÒà»š¹µŒÍ§ÅÒ¡¡ÃÐà»‰Òä»àÍ§¨¹¶Ö§âÃ§áÃÁ 

10. Ë¹Ñ§Ê×Íà Ố¹·Ò§µŒÍ§ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹àËÅ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò 6 à ×́Í 

11.  àÁ×èÍ·‹Ò¹µ¡Å§ªÒÃÐà§Ô¹ÁÑ́ ¨ÒËÃ×Í¤‹Ò·ÑÇÃ�·Ñé§ËÁ´¡Ñº·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï áÅŒÇ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹ä Œ́ÂÍÁÃÑºà§×èÍ¹ä¢¢ŒÍµ¡Å§

µ‹Ò§æ ·Ñé§ËÁ´ 

 

...â»Ã´Í‹Ò¹¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒ¶Õè¶ŒÇ¹¡‹Í¹¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ�·Ø¡¤ÃÑé§à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�á¡‹µÑÇ·‹Ò¹àÍ§... 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร            

              

               

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

จาํนวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยืนยันราคา  ผูใ้หญ่      เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                       

(     ) 

วนัที่      

    
 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ใหเ้กียรติใชบ้ริการ

ของเรา 


