
MASTERPIECE HOKKAIDO_21-26 OCT 2015  1 | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย “ดูแล...กันและกัน” 

  
 
 
 
 
 
 

สัมผัสโปรแกรมสุดพิเศษ ทองเท่ียวฮอกไกโด ในฤดูใบไมเปลี่ยนสี ณ ประเทศญี่ปุน  

เที่ยวชมอุทยานแหงชาติไดเซ็ตสึ คามิคาวา ไอซพาวิลเล่ียน แชนํ้าแรออนเซน็ 2 คืน   

ชมไฮไลท ดอกไมไฟท่ีสวางไสวประดับทองฟายามคํ่าคืนท่ีทะเลสาบโทยะ แชออนเซ็นอันเล่ืองช่ือ  

ชิมอาหารอรอย เมนูทองถิ่น ทั้งปูยักษ ซูชิ หมอไฟซีฟูด ชอปปงยานทานุกิโคจิ เรรา เอาทเล็ต  

สะสมไมลกับการบินไทย พรอมที่พัก การบริการระดับพรีเมี่ยมรวม “ดูแล...กันและกัน” 

 

กําหนดการเดินทาง                     21-26 ต.ค. 2558                    สงวนสิทธิ์รับ 30 ทานเทานั้น 

วันแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน) 

21.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหวางประเทศขาออก (ช้ัน 4) ใกลกับประตูทางเขาหมายเลข 2 

พบกับเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณ หนาเคานเตอรหมายเลข A 

23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบิน TG670 

  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที .... เวลาทองถ่ินตางจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

 

วันที่สองของการเดินทาง    (2)    ชิโตเสะ – โรงงานช็อกโกแล็ต – ที่ทําการรัฐบาลเกา – ชอปปงทานุกิโคจิ 

08.30 น. ถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน.... ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็ค

สัมภาระ นําทานชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สินคาข้ึนชื่ออีกอยางของซัปโปโร เปนแหลงเพาะพนัธุ “โคนม” คุณภาพ

เย่ียมมากมายท่ัวท้ังเกาะ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ ทําใหมีรสชาติดีเย่ียม กลม

กลอมไมแพช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอรแลนดเลยก็วาได โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช็อคโกแล็ต

ขาวท่ีเปนท่ีนิยมท่ัวท้ังประเทศ รวมท้ังประเทศไทย ... ภายในโรงงานแหงนี้มีการจัดแสดงอุปกรณการผลิตต้ังแตยุคแรกเร่ิม 

แบบจําลองโรงงาน ทานจะไดชมข้ันตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคาไดอยางจุใจ นําทาน

เดินทางสูศูนยกลางความเจริญท่ีสุด ซัปโปโร เมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ติดอันดับหาของประเทศญี่ปุน 

(ประมาณ 1.6 ลานคน) มีสถานีรถไฟซัปโปโร เปนจุดศูนยกลางเปนแหลง ชอปปงท่ีทันสมัย รานคา รานอาหารมากมายท่ี

คอยตอบสนองความตองการชาวฮอกไกโด... 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวยเซ็ตเมนู ชาบู ชาบู ตําหรับฮอกไกโด 

จากนั้นนําทานผานชม “หอนาฬิกาโบราณ” อายุกวา 130 ป ซ่ึงปจจุบันยังบอกเวลาไดเท่ียงตรงแมนยํา ในอดีตเคยเปน

สถานศึกษาทางดานการเกษตรแหงเกาะฮอกไกโด ... จากนั้นนําทานชมความย่ิงใหญ และสวยงามแหง “ที่ทําการรัฐบาล

เกาบนเกาะฮอกไกโด” ซึ่งไดรับฉายาวาวิหารอิฐแดงอายุกวารอยป ในสมัยกอนอาคารนี้ถือเปนอาคารท่ีทันสมัยแหงเดียวท่ี

สูง และมีความโออาหรูหราท่ีสุด ปจจุบันใชเปนพพิิธภัณฑใหชนรุนหลังไดศกึษา  … สมควรแกเวลา นําทานชอปปง ณ. ถนน

คนเดินในรมอันเกาแก กวา 130 ป ของเมืองซัปโปโร “ทานุกิ โคจิ” ท่ีมีความยาวกวา 900 เมตร รานคามากมายนับ 200 

รานท่ีใหทานเดินเลือกซื้อสินคาตางๆอยางจุใจอาทิ เชน รานสินคา 98 เยนรานรองเทาและกระเปาราคาถูกท่ีมีใหเลือก

หลากหลายแบบท่ีเร่ิมตนราคาต้ังแต 1050 เยน รานขายเคร่ืองสําอางรานขายอุปกรณเก่ียวกับสุนัข รานขายผลไมพื้นเมือง 

รานเกมส รานขายเส้ือผา รานอาหาร ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ... บริการทานเปนพิเศษดวยบฟุเฟตบารบีคิวปงยาง สไตลเจงกสิขาน โดยการนาํเนื้อแกะ

สวนตาง อีกท้ังอาหารทะเลสดใหม ยางบนเตาไฟ พรอมเคร่ืองเคียงผักสด เสิรฟพรอมซอสสูตรเด็ดตนตํารับ พิเศษสุดๆ  

พรอมเสิรฟเบียร และเคร่ืองดื่มซอฟทดริงคแบบไมจํากัด 

ท่ีพัก  JR NIKKO SAPPORO HOTEL (CONFIRMED) 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง  (3)  ซัปโปโร – โชวะ ชินซัง – บอหมี – หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - เรรา เอาทเล็ต  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานไปเท่ียวชม ภูเขาไฟโชวะ หรือท่ีเรียกกันวา โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเกิดใหมลาสุดเม่ือป 1944 ซึ่ง

นับเปนปรากฏการณธรรมชาติท่ีนาประหลาดใจ ปจจุบันอยูในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุนในฐานะอนุสรณทาง ธรรมชาติแหง

พิเศษ โดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเปนภูเขาไฟขนาดใหญต้ังอยูใกลกัน อิสระใหทานไดบันทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะท่ีมี

ลักษณะสีแดงตัดกับพื้นหิมะสีขาวสะอาดตาและภูเขาไฟอุสุเปนฉาก  
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นําทานเดินทางโดย “กระเชาไฟฟา” สูยอดภูเขาไฟ นอกจากนี้บริเวณยอดเขายังเปนสถานท่ีอนุรักษหมีสีน้ําตาล ซึ่งเปนหมีพันธุท่ีหา

ไดยากในปจจุบัน จะพบแตในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมูเกาะคูรินเทานั้นจนไดเวลาอันสมควรจากนั้นนําทานเขาชม 

ฟารมหมีสีนํ้าตาล (Bear Park) ซึ่งเปนหมีพันธุอนุรักษท่ีหาชมไดยาก ต่ืนตากับความนารักของนองหมีตัวเล็กท่ีมีอายุ 

ต้ังแต 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ และ ประหลาดใจกับหมีแสนรูท่ีทําทาทางตลก ใหทานชม เชน ยกมือไหวขอ 

หรือนอนยกขารอขอแอปเปล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการไดกินแอปเปลหรือคุกก้ีท่ีทานโยนให 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวย เซ็ตเมนูหมอไฟซีฟูดสไตลญี่ปุน  

 นําทานชม “หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ” ซึ่งมีความหมายวาเมืองนรกซึ่งเมืองหรือบริเวณแหงนี้เกิดจากการระเบิดของ ภูเขาฮิ

โยริจึงเห็นการพวยพุงของกาซสีเหลืองอมเทาอันเกิดจากการทับถมของแรกํามะถันเปนจํานวนมากออกมาจากชั้นหิน

ตลอดเวลา สรางบรรยากาศราวกับอยูในโลกของยุคเร่ิมตน และยังเปนตนกําเนิดของน้ําพุรอนท่ีไหลลงยังออนเซ็นโดยรอบ

กวา 3,000 ลิตรตอวัน ในอุณหภูมิเฉล่ีย 45 องศาเซลเซียส เปนปรากฏการณทางธรรมชาติท่ียังคงอยู  

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสูเมือง “โนะโบะริเบะทสึ” เปนภาษาทองถ่ิน ซึ่งเปนภาษาด้ังเดิมของชาวไอนุ ความหมาย คือ “สายน้ําท่ีปก

คลุมไปดวยหมอกสีขาว” ซึ่งไอหมอกสีขาวท่ีพวยพุงข้ึนมานั้นเกิดจากการทับถมของแรกํามะถันในบริเวณนี้ และโนะโบะ

ริเบทสึ ซึ่งมีชื่อเดียวกับสถานท่ีต้ังถือเปนหนึ่งในองเซ็นขนาดใหญท่ีไดรับความนิยมไปท่ัวเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุน 

ทามกลางธรรมชาติท่ีโอบลอมไปดวยผืนปาท่ียังคงความบริสุทธ์ิพรอมความงามของชวงฤดูกาลใบไมเปล่ียนสีอันสวยงามท่ี

จะเปล่ียนเปนสีสมปนเหลืองไลระดับกันไปอยางงดงาม นําทานเดินทางสู แหลงชอปปงสุดมันสกับสินคาแบรนดเนมชื่อดังท่ี 

“เรรา เอาทเล็ต” แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคช่ันเส้ือผาลาสุด อาทิ 

BEAM, COACH, CHAPS, NICOLE, GAP ฯลฯ เลือกซื้อกระเปาไฮไซ SAMSONITE, AMERICAN TOURISTER, 

Y-3, DAKS, CLATHAS ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง DIESEL, FOSSIL, DKNY, ARMANI 

EXCHANGE, EMPORIO ARMANI, SEIKO, ALBA ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน HUSH PUPPIES, ADDIAS, ACE, 
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PRIFIX, REEBOK, GORE-Line, VAN, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, TIMBERLAND, NUOVO ฯลฯ 

หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู ๆ อยาง LEGO และสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย ... 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ... บริการทานเปนพิเศษดวยเซ็ตเมนูปูยักษ เสิรฟแบบพิถีพิถันในรูปแบบ เซ็ตไคเซกิ ซึ่ง

ในอดีตจะเปนเซ็ตท่ีจัดไวสําหรับรับรองจักรพรรดิ หรือขุนนางชั้นสูงเทานั้น 

ท่ีพัก JR NIKKO SAPPORO HOTEL (CONFIRMED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง   (4)  ซัปโปโร – คามิคะวะ ไอซพาวิลเลี่ยน – คุโระดาเคะ – อุทยานไดเซ็ตส ึ  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางสูเมือง “คามิคะวะ” ท่ีฮอกไกโดจะมีเมืองท่ีใชชื่อคามิคะวะ ซ้ํากันถึง 3 เมืองเนื่องจากเปนเมืองท่ีต้ังอยูทาง

ตนทางของแมน้ํา เมืองคามิคะวะแหงนี้เปนทางผานของแมน้ําอิชิคาริซึ่งเปนแมน้าํท่ียาวท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ดวยความยาว

ถึง 268 กิโลเมตรและมีความยาวเปนอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุน... นําทานสู “ไอซ พาวิลเล่ียน” ใหทานไดชมความ

สวยงามของหิมะท่ีเหมือนกับอยูในถํ้าหินงอกหินยอย ใหทานไดสัมผัสความหนาวติดลบ และมีมุมใหทานได  สัมผัสความ

หนาวเย็นถึง -41 องศาเซลเซียส ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เซ็ตเมนูขาวหนาแกงกะหร่ีญี่ปุน 

 นําทานสัมผัสทิวทัศนอันงดงามของ “ภูเขาคุโระดาเคะ” เปล่ียนบรรยกาศโดยการข้ึน “กระเชาไฟฟา” คอยไตระดับความ

สูงข้ึนสูดานบน เพื่อชมวิวความสวยงามของเทือกเขาโดยรอบภูเขาคุโระดาเคะสูงตระหงานนี้เปนยอดหนึ่งในจํานวนหลาย

ยอดของเทือกเขาภายในอุทยานแหงชาติไดเซ็ตสึ ท่ีมีรูปรางคลายปลายแหลมปรามิด สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม 

และชม  ทุงหญาท่ีปกคลุมไปท่ัวอาณาบริเวณภาพท่ีปรากฏจากบนยอดเขาจึงยากแกการหาคําพูดใดมาเปรียบเทียบได 

พรอมสัมผัสอากาศบริสุทธ์ิสําหรับทุกทาน ...จากนั้นนําทานชมความงามของ นํ้าตกริวเซและนํ้าตกกิงกะ เพลิดเพลินไป

กับความสวยงามของธรรมชาติของน้ําตกท่ีจัดไดวาเปนวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหนึ่งในรอยของญี่ปุน น้ําตกท้ังสองแหงนี้มี

ตนน้ําอยูในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ําท่ีไหลรวมกันกลายมาเปนแมน้ําอิชิคาริไดหลังจากฤดู

หนาว สวนในชวงฤดูหนาวน้ําตกท้ังสองแหงนี้จะแข็งตัวกลายเปนน้ําแข็ง 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  

ท่ีพัก HOTEL TAISETSU (CONFIRMED)  

 หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติเพื่อผอนคลายความเม่ือยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยัง

ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย 
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อิลิท ฮอลิเดย “ดูแล...กันและกัน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หาของการเดินทาง   (5)  อุทยานไดเซ็ตสึ – โอตาร ุ– พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ทะเลสาบโทยะ  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทาท่ีเจริญรุงเรืองในฐานะท่ีเปนเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 และ ยัง

เปนเมืองท่ีมีจุดทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและสุดแสนโรแมนติค คือ คลองโอตารุ คลองท่ีในอดีตเคยใชเปนเสนทางลําเลียง

สินคา จากทาเรือไปยังโกดังสินคา มีความยาวประมาณ 1,140 เมตร เปนสถานท่ีๆ มีทัศนียภาพงดงามไดถูก  ใชเปนฉาก

ในซีร่ียและละครมามากมาย อีกท้ังยังเปนแลนดมารคท่ีสําคัญของเมืองอีกดวย เมืองโอตารุ ยังมีชื่อเสียงเก่ียวกับการทํา

เคร่ืองแกวท่ีสวยงาม และมีสไตลรูปทรงอันเปนเอกลักษณ  จากนั้นพาทานนําชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี บานไม

สถาปตยกรรมแบบยุโรปเปนสถานท่ีเก็บหีบเพลงตัวแรกท่ีมาถึง ประเทศญี่ปุน ภายในอาคารมีสองช้ันมีหีบเพลงมากมาย 

ดานบนเปนหองตาง ๆ แสดงกลองเพลงรุนแรกๆท่ีนํามาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับคาไมได ใหทานได

เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลด้ีอันไพเราะ ... บริเวณดานหนาของอาคารหลังนีมี้ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” ท่ีเหลืเพียง 2 เรือน

ในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุน) ซึ่งจะสงเสียงเปนเมโลด้ี และพนไอน้ําออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เปน

สถานท่ีหามพลาดในการยืนรอเพื่อถายภาพคูกับนาฬิกาไอน้ําโบราณในจังหวะท่ีมีไอน้ําพวยพุงออกมาพรอมเสียงดนตรี

ไพเราะ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวย “เซ็ตเมนูซูชินิงิริ” อาหารช่ือดังแหงเมืองโอตารุ สําหรับทานท่ีไม

ทานซูชิ หรือปลาดิบ ขอความกรุณาแจงตอเจาหนาท่ีลวงหนา 

  นอกจากนี้นําทานสู โรงเปาแกว ท่ีทานสามารถเลือกชมหรือซ้ือของท่ีระลึกประเภทเคร่ืองแกวในหลากหลายรูปแบบดวย

เทคนิคการทํางานแบบพื้นบานแตสามารถสรางรายไดในชุมชนท่ี  สําคัญลวดลายของสินคาแตละใบเกิดจากจินตนาการ

ในขณะทํางานจนเปนความชํานิชํานาญและเปนเอกลักษณโดดเดนไมซํ้ากันซ่ึงทานสามารถซ้ือแกวท่ีมีเพียงใบเดียวในโลก

ดวยฝมือการเปาแกวท่ีนาท่ึงเปนอยางย่ิง … จนไดเวลาอันสมควร จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบยอด

นิยมของนักทองเท่ียวมีคนมาเย่ียมชมปละ 4 ลานคน  ทะเลสาบโทยะ หรือช่ือเรียกอีกช่ือวา “ทะเลสาบภูเขาไฟ” ต้ังอยู

ภายในอุทยานแหงชาติชิค็อทสึ – โทยะ ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีทะเลสาบเกิดข้ึนจากการระเบิดจากภูเขาไฟเม่ือหลายแสนป ทําให

เกิดทะเลสาบข้ึนหลายแหงดวยกัน และภูเขาไฟบริเวณนี้บางแหงยังไมดับสนิท บริเวณนี้จึงเปนแหลงอาบน้ําแร แชออนเซ็น

ชั้นดีอีกแหงของเกาะฮอกไกโด...   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
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อิลิท ฮอลิเดย “ดูแล...กันและกัน” 

ท่ีพัก  WINDSOR LAKE TOYA RESORT HOTEL (CONFIRMED) 

 หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติเพื่อผอนคลายความเม่ือยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยัง

ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ไฮไลทพิเศษ ในชวงเวลาดังกลาว บริเวณทะเลสาบโทยะจะมีการจุดดอกไมไฟในชวงฤดูรอนเปนประจําทุกวัน ทาน

สามารถชมดอกไมไฟไดจากโรงแรมท่ีพัก  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในวันนั้นๆดวย** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หกของการเดินทาง   (6)  ทะเลสาบโทยะ - สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 (กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรียบรอยกอนออกจากหองพัก) 

07.00 น. ออกเดินทางสูสนามบิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 40 นาที) 

10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG671 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
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อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 

เด็กทารก อายุต่าํกวา 2 ป 

พักเดี่ยว ชําระเพ่ิม 

ช้ันธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ชําระเพ่ิม 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) สวนลดทานละ 

มีตั๋วแลว (เดก็) สวนลดทานละ  

87,900.- 

83,900.- 

79,900.- 

74,900.- 

20,700.- 

14,000.- 

65,500.- 

24,000.- 

20,000.- 

84,900.- 

80,900.- 

76,900.- 

71,900.- 

20,700.- 

14,000.- 

65,500.- 

24,000.- 

20,000.- 

85,900.- 

81,900.- 

77,900.- 

72,900.- 

20,700.- 

14,000.- 

65,500.- 

24,000.- 

20,000.- 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 

เด็กทารก อายุตํ่ากวา 2 ป 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ไดรับคะแนนเพ่ิม) 

ช้ันธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ชําระเพ่ิม 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ)  

มีตั๋วแลว (เดก็)  

849 

809 

769 

719 

207 

140 

655 

609 

609 

849 

809 

769 

719 

207 

140 

655 

609 

609 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบินทุกแหง  

2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. คาธรรมเนียมวีซา ( สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย ) 

4. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 

5. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

6. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงนิ ทานละ  1,000,000.- บาท 

 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
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อิลิท ฮอลิเดย “ดูแล...กันและกัน” 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษมูีลคาเพิ่ม 

3. คาทําหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 
• ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย)  จํากัด 
• ชําระโดยเงินสด 

โอนเขาบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)  

เลขท่ี  639-1-00263-9   บัญชีกระแสรายวัน 
 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางทีเ่คยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของคนสวน

ใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ 

ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการ

ทองเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวร

คณะสวนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให

บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคา

ทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน

เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 
9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  

โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจํา  

 หากยกเลิกกอนเดินทาง  14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบรกิาร 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง    7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพ่ิม 

เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือตั๋วเครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือคืนตั๋ว 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลสวนตัว

ของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง

การที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 
13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ที่

กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซ้ือตั๋ว

หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น 
14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ

ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการ

ทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  7  วัน หาก

ทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชา

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหต,ุ ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด 
15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคา

เขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีที่

มีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของ

บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม 

และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 
17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใช

ของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 
18. ตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่นั่ง

ไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่นั่งแบบหมูคณะ

ที่สายการบินจัดใหมา 
19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป

ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 
20. เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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