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อิลิทฮอลิเดย“ดูแล...กันและกัน”

อิลิทฮอลิเดยฯ ขอนําทานรวมคนหาความพิเศษและแสนมีเสนหของดินแดนอาทิตยอุทัย
ฮิโรชิมาความงามท่ีรอทุกคนไปสัมผัส สะพานคินไตเกียว เกาะมิยาจิมะ เสาโทริอิกลางน้ํา
เกาะชิโกกุเกาะท่ีเล็กท่ีสุดของญี่ปุน แตเปยมไปดวยความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรม

ปนจักรยานขามเกาะในเสนทางท่ีเรียกไดวา “Angle Road” ลองเรือในหุบเขาท่ีงดงาม
มหัศจรรยของธรรมชาติ “น้ําวนนารุโตะ” แชน้ําแรออนเซนในเมืองแหงออนเซน “โดโก ออนเซน”

พรอมคัดสรรการบริการท่ีพิเศษสําหรับคุณ รวมให “อิลิทฮอลิเดย ดูแล... กันและกัน”

กําหนดการเดินทาง 4-10 ก.ย. /25 ก.ย. – 1 ต.ค. /9-15 ต.ค. / 28 ต.ค. – 3 พ.ย. / 5-11 พ.ย.
12-18 พ.ย. / 26 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2558

วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหวางประเทศขาออก (ช้ัน 4) ใกลกบัประตทูางเขาหมายเลข 2

พบกับเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณ หนาเคานเตอร C

วันที่สองของการเดินทาง (2) สุวรรณภูมิ – ฟุกุโอกะ – ชินคันเซน –สะพานคินไตเกียว–เกาะมิยาจิมา –ฮิโรชิมา
00.50 น. ออกเดินทางสูเมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG648
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ จ. ฟุกุโอกะ บนเกาะคิวชู  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรเปนท่ี

เรียบรอยแลว... นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ เพื่อนําทานข้ึนรถไฟ ชินคันเซน สูสถานีชิน ยามากูจิ (ใชเวลา
ประมาณ 2 ชม. ) ขามสูภูมิภาคชูโกกุ ท่ีมีเมืองสําคัญอยางฮิโรชิมา ท่ีคนไทยรูจักกันดี ภูมิภาคชูโกกุ(Chugou
Region) มีความหมายวา “ประเทศท่ีอยูตรงกลาง” ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของเกาะฮอนชู ถัดจากภูมิภาคคันไซ
(Kansai Region) จากนั้นนําทานเดินทางชมความงดงามของ “สะพานคินไตเกียว” สะพานท่ีมีความงามติด 1 ใน
3 สุดยอดสะพานไมโบราณในญี่ปุน สะพานคินไตเคียว(Kintai-kyo Bridge)เปนสะพานท่ีทอดขามแมน้ํานิชิกิ
(Nishiki River)และพุงตรงไปยังปราสาทอิวาคูนิ(Iwakuni Castle) ท่ีต้ังอยูบนยอดเขาอีกฝงหนึ่งของแมน้ํา เปน
สิ่งกอสรางท่ีโดดเดนและมีชื่อเสียงท่ีสุดในเมืองนี้ มีรูปรางเปนเอกลักษณ สะพานแหงนี้มีความสวยงามตลอดท้ังป
ใชวิธีสรางแบบด้ังเดิม ซึ่งไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยการเขาชิ้นดวยสลัก มีท้ังหมด 5 โคง
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการทานดวยเมนู เซ็ตอาหารญี่ปุน
จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะมิยาจิมา(Miyajima)มีความหมายวาเกาะแหงศาลเจา เพราะมีศาลเจาอิสึกุชิมะท่ี
เปนศาลเจาชื่อดังท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศญี่ปุนต้ังอยู นําทานข้ึนเรือเฟอรร่ีขามเกาะ สูศาลเจาอิสึกุชิมะ
(Itsukushima Shrine)เปนศาลเจาท่ีมีชื่อเสียงโดงดังจากศาลเจาและประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญท่ีต้ังอยูกลางทะเล
จนดูเหมือนลอยอยูในน้ําในชวงท่ีน้ําข้ึน ในสวนของศาลเจาจะประกอบไปดวยหลายอาคาร เชน อาคารภาวนา
อาคารหลัก และโรงละครโนะ ซึ่งจะเชื่อมตอกันดวยทางระเบียงทางเดินท่ีมีเสาดานลางอยูในทะเลเพื่อรับน้ําหนัก…
อิสระใหทานไดเก็บภาพความประทับใจกับความงามของศาลเจาอิสึกุชิมะ และสักการะสิ่งศักด์ิตามอัธยาศัย... ได
เวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูเมือง ฮิโรชิมา นําทานสูแหลงชอปปงใจกลางเมืองฮิโรชิมาจะเต็มไปดวยผูคนท่ีมา
รวมตัวกันจับจายใชสอย โดยท่ีหนาแนนท่ีสุดจะอยูบนถนนฮอนโดริ(Hondori)ซึ่งจะเปนถนนคนเดินเสนยาว
หลังคาโปรงแสงสูงชะลูดเต็มไปดวยรานคารานอาหารมากมายอยูไมไกลจากสวนสันติภาพฮิโรชิมามากนัก...
อิสระชอปปงตามอัธยาศัย

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือคํ่านี้บริการทานดวยเมนูข้ึนชื่อของเมืองฮิโรชิมา “หมอไฟหอยนางรมซอส
มิโซะ” (Kaki-no-Dotenabe) ฮิโรชิมา มีเทคนิคการเลี้ยงหอยนางรมท่ีเปนเอกลักษณสืบทอดตอๆ กันมา ทําให
เปนผูผลิตหอยนางรมชั้นนําในประเทศญี่ปุนหอยนางรมตัวใหญๆ เนื้อนุมๆ จากฮิโรชิมามีรสชาติสุดแสนอรอย
ขนาดท่ีหอยนางรมจากท่ีอ่ืนไมสามารถเทียบไดเลยทีเดียว ท้ังยังอุดมไปดวยไกลโคเจน , ธาตุเหล็ก, ฟอสฟอรัส
และแรธาตุอ่ืนๆ มากกวาหอยนางรมจากแหลงอ่ืนอีกดวย

ท่ีพัก ANA CROWNE PLAZA HIROSHIMA หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง (3) ฮิโรชิมา– โอโนมิชิ– ปนจักรยาน (Angle Road) – น่ังรถไฟไอนํ้าโบราณ –
โดโก ออนเซน

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองโอโนมิชิ(Onimichi)เพื่อนําทานเร่ิมตนการทองเท่ียวท่ีจะใหทานไดพักผอนอยาง
แทจริงกับ เสนทางปนจักรยานขามภูมิภาค(ShimanamiKaido) เปนเสนทางปนจักรยานเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมาก
เสนทางหนึ่งของญี่ปุน โดยจะเชื่อมตอระหวางภูมิภาคชูโกกุ(Shukoku)กับเกาะภูมิภาคชิโกกุ(Shikoku)ขามทะเล
เซโตะ(Seto) เปนระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร(60 กิโลเมตรสําหรับรถยนตร) ตัดผานหมูเกาะเล็กๆมากมาย
กลางทะเลทําใหไดวิวท่ีสวยงามมากตลอดเสนทาง เสนทางการปนจะเปนเสนทางท่ีผานเกาะเล็กๆ 6 เกาะคือ
Mukaishima, Innoshima, Ikuchijima, Omishima, Hakatajimaและ Oshimaแลวจึงไปสิ้นสุดท่ีเมืองอิมาบาริ
(Imabari)ของภูมิภาคชิโกกุตลอดเสนทางจะไดชมความงามของทะเลเซโตะ เกาะ และเมืองเล็กๆ (แตทริปนี้จะ
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ใหทานไดทดลองข่ีในเสนทางท่ีสวยงามนี้เพียง 30-40 นาที. อัตรานี้รวมคาเชาจักรยานเรียบรอยแลว ) จากนั้น
รถโคชจะนําทานวิ่งเลียบชายทะเลใหทานไดเห็นเกาะนอยใหญระหวางทาง เพื่อมุงสูภูมิภาคชิโกกุ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือนี้บริการทานดวย “ขาวหนาปลาไท หรือ ไทเมชิ” ปลาไทเปนปลาท่ีชาว
ญี่ปุนรูจักกันเปนอยางดี เรียกไดวากินกันทุกครัวเรือน ปลากะพงยังเปนองคประกอบสําคัญในพิธีกรรมและงาน
เฉลิมฉลองมาต้ังแตสมัยโบราณอีกดวยซึ่งจังหวัด เอฮิเมะ เปนแหลงเพาะพันธุปลาไท ท่ีดีท่ีสุดของญี่ปุน
จากนั้นนําทานเดินทางสู จังหวัด เอฮิเมะ (Ehime Prefecture) เปนจังหวัดท่ีต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือบน
เกาะชิโกกุ สูเมืองมัตสึยามะ (Matsuyama) เปนเมืองแหงปราสาทท่ีใหญท่ีสุดบนเกาะชิโกกุ ไดรับการพัฒนาเปน
ศูนยกลางการทองเท่ียว ใหทานไดทดลองนั่ง ขบวนรถรางทองเที่ยวBotchan Train จากสถานีมัตสึยามะเทจึ โดย
แลนไปตามจุดทองเท่ียว อันดับแรกลงท่ีสถานีโอไคโด (Okaido) จากนั้นนําทานสู โดโกออนเซน (DogoOnsen)
ท่ีมีแหลงน้ําแรธรรมชาติเกาแกลื่อชื่อท่ีสุดในญี่ปุน มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 3,000 ป เนื่องจากในอดีตเคย
เปนท่ีประทับแรมของพระจักรพรรด์ิ และไดดึงดูดผูแสวงบุญ รวมท้ังนักทองเท่ียวชาวญี่ปุนใหไปเพลิดเพลินกับ
การแชน้ําแรจวบจนปจจุบัน อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองออนเซนท่ีแสนมีเสนหแหงนี้

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม บริการทานดวยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุน
ที่พัก FUNAYA HOTEL หรือเทียบเทา

คํ่าคืนนีใ้หทานไดผอนคลายกับการแชออนเซน ภายในโรงแรม ซึง่ชาวญี่ปุนเชื่อวา การแชออนเซนจะทําใหสุขภาพดี และ
ผิวพรรณสวยงามมากข้ึน

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) โดโก ออนเซน –โคชิ – ตลาดฮิโรเมะ - ปราสาทโคชิ –อิยะ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นออกเดินทางสูเมือง โคชิ (Kochi)เมืองหลวงบนเกาะชิโกกุและมีพื้นท่ีใหญท่ีสุดในบรรดาสี่จังหวัดของ
ชิโกกุนําทานเดินทางสู ตลาดปลาฮิโรเมะอีกหนึ่งสถานท่ีชื่อดังของเมืองโคจิ ท่ีทานสามารถเดินชมอาหารทะเล
สดๆจากทะเล นอกจากนี้ทานยังสามารถเลือกชิมอาหารทะเลท่ีทําใหมๆ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู ปราสาทโคชิ(Kochi Castle)อดีตศูนยกลางการปกครองในภูมิภาคโทโฮกุ ปราสาทโคชิ
เร่ิมสรางเม่ือป 1601 โดยถือเปน 1 ใน12 ปราสาทยุคเอโดะท่ีอยูรอดมาจนถึงปจจุบัน อาคารหลักของปราสาท
นั้นถูกสรางข้ึนมาใหมในป 1748 หลังจากปราสาทไดรับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม ดานในปราสาทถูกใชเปน
สถานท่ีเก็บรักษาสมบัติของเมือง สวนดานบนเปนจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศนรอบๆเมืองโคชิ
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คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม บริการทานดวยเมนู เซ็ตอาหารญี่ปุน
ท่ีพัก OBOKEKYO MANNAKAหรือเทียบเทา
** คํ่าคืนนีใ้หทานไดผอนคลายกับการแชออนเซน ภายในโรงแรม ซึ่งชาวญีปุ่นเชื่อวา การแชออนเซนจะทําใหสุขภาพดี และผิวพรรณ
สวยงามมากข้ึน **

วันที่หาของการเดินทาง (5) อิยะ – หุบเขาอิยะ – ลองเรือชมโอโบเกะโยแคนยอน – จุดชมวิว – สวนญี่ปุนริทซึริน –
คากะวะ

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู หุบเขาโอโบเกะนําทานลองเรือชมความงามของหุบเขา ท่ีรอบกายทานจะเต็มไปดวยหิน
รูปรางแปลกตา หุบเขาแหงนี้มีความงามทุกฤดูกาล ในชวงหนารอนก็จะเต็มไปดวยใบไมสีเขียวชอุม แตพอยางเขา
ชวงฤดูใบไมรวง ถือเปนจุดชมใบไมเปลี่ยนสีท่ีงดงามอีกแหงหนึ่งของญี่ปุนเลยทีเดียว... (ใชเวลาลองเรือประมาณ
30 นาที)... จากนั้นนําทานไปพบกับจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีแอบซอนอยูในหุบเขาอิยะ (The best hidden scenic spot
in Japan ) จุดชมวิวบนเขาอิยะ จุดท่ีจะทําใหลืมชีวิตท่ีเรงรีบแลวปลอยอารมณไปกับความงามเบ้ืองหนา กับหุบ
เขารูปตัววี ในชวงฤดูรอนเบ้ืองลางจะปกคลุมดวยตนไมมากมาย พอเขาสูชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี หุบเขาจะพากัน
สรางสีสัน สม แดง สลับท้ังหุบเขา และตัดกับสีเขียวมรกตของแมน้ําโยชิโนะ สรางความประทับใจแกผูมาเยือน
อยางท่ีสุด พรอมประทับใจกับอารมณขันของคนทองถ่ินท่ีข้ึนไปสรางรูปปนเด็กผูชายยืนฉี่อยูบนหนาผา...

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุน “ซานุกิอุดง” จังหวัดคากาวาเรียกไดวา
เปน "อาณาจักรอุดง" เลยทีเดียว เพราะมีท้ังผูผลิตและรานอุดงในจังหวัดนี้เปนจํานวนมาก เสนซานุกิอุดงถูก
บันทึกไววาเปนเสนท่ีมีความแข็งแรงและมีเนื้อเนียนเรียบ
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จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง คากะวะ นําทานสูสวนท่ีไดรับการประกาศใหเปน Garden National  Treasures
และยังเปนสวนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีใหญท่ีสุดของญี่ปุนอีกดวย “สวนริทซึริน” (Ritsurin Garden)ใชเวลาสราง
ยาวนานกวา 100 ป ชมความงามท่ีผสานกันของสวนญี่ปุนท่ีมนุษยสรางข้ึนและธรรมชาติรังสรรคท่ีรายลอมรอบ
กาย ภายในมีตนไมดอกไม หลากพันธุปลูกไว อาทิ ตนซากุระ ตนบวย เมเปล  สวนดอกไอริส นอกจากนี้ยังมีจุด
ใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพท้ัง ทะเลสาบ เรือนน้ําชา เนินฮิราโฮะ และสวนตางๆ รวมเปนภาพความ
งามท่ียากเกินบรรยากาศเลยทีเดียว...

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ม้ือนี้บริการทานดวยเมนูสุก้ียาก้ีเนื้อ
ที่พัก KOTOSANKAKU HOTEL หรือเทียบเทา
** คํ่าคืนนีใ้หทานไดผอนคลายกับการแชออนเซน ภายในโรงแรม ซึ่งชาวญีปุ่นเชื่อวา การแชออนเซนจะทําใหสุขภาพดี และผิวพรรณ
สวยงามมากข้ึน **

วันที่หกของการเดินทาง (6) คากะวะ – นํ้าวนนารุโตะ– โอซากา–ชอปปงชินไซบะชิ – สนามบินคันไซ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติทะเลในเซโต (Seto Inland Sea National Park)ชมปรากฏการณ
ธรรมชาติท่ีนาต่ืนใจเปนอยางมาก “ปรากฏการณของกระแสน้ําวนนารุโตะ” เกิดจากกระแสน้ําจากทะเลในเซโตะ
ไหลมาบรรจบกับกระแสน้ําจากชองแคบคิอิ (Kii) ระดับน้ําท่ีสูงตํ่าตางกันถึง 1.5 เมตร ทําใหน้ําเคลื่อนตัวรวมกัน
เปนเกลียวคลื่นของแองน้ําวนในชวงน้ําข้ึนและน้ําลงท่ีบริเวณใกลชองแคบนารุโตะ กลายเปนน้ําวนขนาดใหญกวาง
20 กิโลเมตรและหมุนวนเหมือนเคร่ืองซักผาดวยความเร็ว 20 กิโลเมตรตอชั่วโมง นําทานลงเรือเพื่อไปชมสะดือ
โลก หรือ กระแสน้ําวนนารุโตะ อยางใกลชิด

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู เซ็นอาหารญี่ปุน
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จากนั้นนําทานเดินทางสู โอซากา (ใชเวลาประมาณ 2 ชม.) สู “ชินไซบาชิ”ยานใจกลางการคาของเมืองโอซากา
พบกับรานคาท่ีมีชื่อเสียงและรานบูติคหรูหราดวย และต่ืนตากับแฟชั่นอันทันสมัย.... เชิญทานสนกุสนานกับการ
“เลือกชมและซื้อ” สินคามากมายในหางสรรพสินคาชื่อดัง “ไดมารู" , รานเคร่ืองใชไฟฟา, เคร่ืองคอมพิวเตอร
และ “ราน 100 เยน” …

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร... บริการทานดวย “เซ็ตขาปูยักษ” ท่ีราน “ Kani – Ya Restaurant” รานขาปู
ยักษ ท่ีมีสาขาท่ัวญี่ปุนกวา 13 สาขา โดยการตกแตงรานจะมีเอกลักษณ ไปตามแตละเมือง…ม้ือนี้จะเสิรฟทานดวย
สไตลสุก้ีหมอไฟ ใหทานอรอยกับหลากหลายเมนู ท่ีทํามาจากปูยักษท้ังสิ้น อาทิ เตาหูปู ซาซิมิขาปูยักษ และอ่ืนๆ
อีกมากมาย ท่ีจะใหทานไดอ่ิมหนําสําราญกัน
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) สนามบินคันไซ –สุวรรณภูมิ
00.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
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อัตราคาบริการ
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาทั่วไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ พักหองคู 89,900.- 86,900.- 88,400.-
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 86,900.- 83,900.- 85,400.-
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม) 83,900.- 80,900.- 82,400.-
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) 80,900.- 77,900.- 79,400.-
พักเด่ียว เพิ่มทานละ 12,000.- 12,000.- 12,000.-
มีต๋ัวแลว ลดทานละ 24,000.- 24,000.- 24,000.-
** อัตราคาบริการคิดจากจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน หากคณะมีจํานวนผูเดินทางอยูระหวาง 10-14 ทาน เพิ่มทานละ 10,000.- บาท **

คะแนนสะสมสาํหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผูใหญ พักหองคู 869 869
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 839 839
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม) 809 809
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) 779 779
พักเด่ียว ไดรับคะแนนเพิ่มทานละ 120 120
มีต๋ัวแลว ไดรับคะแนน 240 240

- โปรแกรมน้ีสามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราคาบริการน้ีรวม
1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ พรอมภาษีสนามบิน

ทุกแหง
2. คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ
4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงนิ ทานละ 1,000,000.- บาท

อัตราคาบริการน้ีไมรวม
1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษมูีลคาเพิ่ม
3. คาทําหนังสือเดินทาง
4. คาภาษเีช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!!
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เงื่อนไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท
ชาํระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วนั

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิทฮอลิเดยแอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788)

ชื่อบัญชี บริษัท อิลิทฮอลิเดยแอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรายวัน

การยกเลิก :
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหกั 50% ของอัตราคาบริการ
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจ

ของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความ
วุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกใน
ครรภ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอัน
มิใชการทองเท่ียว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวร
เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใช
รถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณา
แจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู
เดินทางทานอ่ืน ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ใหแกลูกคาทานตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังนี้เพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา

หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วนั ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ
หากยกเลิกกอนเดินทาง 7 วนั ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ

10. ในกรณีท่ีทานขอเปลี่ยนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด
คาใชจายเพิ่ม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปลี่ยนชื่อต๋ัวเคร่ืองบินเทานั้น เวนแตต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตให
เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลสวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร
นั้นๆ หากทานผูเดินทางซื้อต๋ัวหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถ
ออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวา
รายการทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการ
ปรับเปลี่ยนรายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออก
เดินทางไมนอยกวา 7 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณี
ท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม
ท้ังนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ
จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อใหทานสามารถ
เขาชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว
ดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง

17. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทาน
สามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย

18. ตําแหนงท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก
ตําแหนงท่ีนั่งไดเอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะ
ตําแหนงท่ีนั่งแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทาง
ไปทองเท่ียวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป

20. เมื่อทานจองทวัรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน
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