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อิลิท ฮอลิเดย   ดูแล... กันและกัน   

 
 
 
 
 

ความสุขแหงการทองเที่ยวที่ “ชวงเวลา” เปนส่ิงที่ทําใหการทองเที่ยวมีคุณคามากย่ิงขึ้น 
ชวงเวลาที่ความงามแหงธรรมชาติมารวมกันอยางลงตัว  เทศกาลทิวลิป – ทุงพิงคมอสแหงฮอกไกโด  

เยือนญ่ีปุนดวยความประทับใจกับสถานที่ที่เปยมดวยมนตเสนหเฉพาะตัว ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถิ่นหลากเมนู ปรุงแตงดวยความปราณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ  

คัดสรรที่พักพรอมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดูแล...กันและกัน” 
 

กําหนดการเดินทาง 14 - 19 พฤษภาคม 2558    กรุปเดียวเทานั้น  
วันแรกของการเดินทาง  (1) สุวรรณภูมิ  

21.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหวางประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลกับประตูทางเขาหมายเลข 2 
พบกับเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณ หนาเคานเตอรหมายเลข C 

23.45 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบิน TG670 
  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาทองถิ่นตางจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง  (2) ชิโตเสะ  – อาซาฮิกะวะ - สวนสัตวอาซาฮิยามา - ภูเขาคุโระดาเคะ -  โซอุนเคียว 

08.30 น. คณะเดินทางสูถึงสนามบินชินชิโตเสะ เมืองซับโปโร บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรแลว 
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง อาซาฮิกะวะ นําทานชม สวนสัตวอาซาฮิยามา ท่ีรวมรวมสัตวนานาพันธุกวา 150 
ชนิด โดยเฉพาะสัตวเมืองหนาวอยางเชน แมวน้ํา นกเพนกวิน และหมีขาว คุณจะไดชมอุโมงคเพนกวิน ท่ี
สามารถชมทุกอากัปกิริยาของบรรดานกเพนกวินทั้ง 4 สาย 
พันธุ ดําผุดดําวายกัน  อยางครื้นเครง และพิเศษสุดในชวงฤดู
หนาวเทานั้น ที่บรรดาเหลาเพนกวินจะออกมาเดินพาเหรดให
คุณไดใกลชิดยิ่งกวาอุโมงคแมวน้ํา  ที่ เจาแมวน้ํ าหนาตา
บองแบวแสนนารัก พากันมุดทออุโมงคใสดําข้ึนดําลงมาให
เราชมอยูตรงหนา และตื่นตาตื่นใจกับ หมีขาวขั้วโลกเหนือที่
กระโจนลงนํ้าแลววายมาหาคุณ และคุณสามารถเขาใกลไดสุด 
ๆ จากอุโมงคใตดินที่พาคุณไปโผลกลางบานของเจาหมีขาว 
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อิลิท ฮอลิเดย   ดูแล... กันและกัน   

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …บริการทานดวย “เซ็ตเมนูหมอไฟซีฟูด”เสิรฟดวยซีฟูดสดนานาชนิด 

ประกอบดวย ปูขน ฮอกไกโด ปลาแซลมอนนํ้าลึก กุงสด หอยเชลล พรอมผักสดกะหลํ่าปลี เห็ดสด แครอท และ
ผักอ่ืนนานาชนิด เสริฟพรอมขาวสวยรอนนุมอรอย และเครื่องเคียง 
นําทานสัมผัสทิวทัศนอันงดงามของ ภูเขาคุโระดาเคะ”เปลี่ยนบรรยกาศโดยการข้ึน กระเชาไฟฟา”คอยไตระดับ
ความสูงชันสูดานบน เพ่ือชมวิวความสวยงามของเทือกเขาโดยรอบภูเขาคุโระ  ดาเคะสูงตระหงานนี้เปนยอด
หนึ่งในจํานวนหลายยอดของเทือกเขาภายในอุทยานแหงชาติไดเซ็ตสึ ที่มีรูปรางคลายปลายแหลมปรามิด 
สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม และชม  ทุงหญาที่ปกคลุม
ไปท่ัวอาณาบริเวณภาพที่ปรากฏจากบนยอดเขาจึงยากแกการ
หาคําพูดใดมาเปรียบเทียบได พรอมสัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ
สําหรับทุกทาน จากนั้นนําทาน ชมความงามของนํ้าตกริวเซ
และนํ้าตกกิงกะ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติ
ของนํ้าตกที่จัดไดวาเปนวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งใน
รอยของญ่ีปุน น้ําตกทั้งสองแหงนี้มีตนน้ําอยูในเขตภูเขาโซอุน
เคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ําที่ไหลรวมกันกลายมาเปนแมน้ําอิชิคาริไดหลังจากฤดูหนาว สวน
ในชวงฤดหนาวน้ําตกท้ังสองแหงนี้จะแข็งตัวกลายเปนน้ําแข็ง  

คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม มื้อนี้บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตนานาชาติ  
ที่พัก  : SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเทา  

    
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง  (3)   โซอุนเคียว –สวนทะคิโนะอุเอะ  ทุงพิงคมอส - เทศกาลงานแสดง ดอกทิวลิป   
      คะมิยูเบทสึ - มอมเบทซึ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทานเดินทางสูความงามแหงธรรมชาติ ที่ทั่วทุกพื้นที่จะเปนเหมือนดั่งพรมสีชมพูปูทั่วสวน  สวนทะคิ
โนะอุเอะ (Takinoue Park) จะถูกปกคลุมไปดวยพรมของดอก
มอสฟอกซ (Moss Phlox) ซ่ึงเปนดอกไมที่เปนตัวแทนของ
เกาะฮอกไกโดในฤดูกาลนี้เลยทีเดียว ทั่วทั้งสวน ซ่ึงมีเน้ือที่
เทียบเทา 14  สนามฟุตบอล จะกลายเปนสีชมพูตั้งแตตนเดือน
พฤษภาคม จนถึงตนเดือนมิถุนายน กลิ่นหอมหวานที่เปน
เอกลักษณของดอกไมนี้จะทําใหทั้งเมืองอบอวลไปดวยกลิ่น
ของฤดูใบไมผลิ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆอีกเชน การน่ัง
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อิลิท ฮอลิเดย   ดูแล... กันและกัน   

เฮลิคอปเตอรชมวิว การจัดงานแสดงดนตรี และงานอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีถูกจัดข้ึนในชวงนี้ เมื่อดอกมอสฟอกซนั้น
บานอยางเต็มที่ 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวยเมนู ปงยางอาหารทะเล  

จากนั้นนําทานสู เทศกาลงานแสดง ดอกทิวลิป คะมิยูเบทสึ 
(Kamiyubetsu) ประจําปจะถูกจัดข้ึนเปนครั้งที่ 23 ตั้งแต 1 
พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) จากสวน
ดอกไมเล็ก ๆ ที่ถูกสรางข้ึนโดยคนทองถิ่นเพ่ือสืบทอดดอกทิว
ลิป (ดอกไมประจําเมือง) ไปสูรุนตอไป และไดพัฒนามาเปน
อุทยานทิวลิปคะมิยูเบทสึ ปจจุบันอุทยานแหงน้ีมีดอกทิวลิป
สีสันสดใส กวา 1,200,000 ดอก จากกวา 120 สายพันธุ ที่บานใน
ฤดูใบไมผลิ ไปเพลิดเพลินกับ “เสนทางดอกไมในฤดูใบไมผลิ” 
ทางตะวันออกของฮอกไกโด ที่ประกอบดวยแหลงชมดอกมอสฟอกซสองแหงที่มีชื่อเสียงที่สุด (Takinoue Park 
และ Higashi Mokoto Moss Phlox Park)) และดอกทิวลิป กวา 1.2 ลานตนของสวน 

คํ่า   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ที่พัก   OE HONKE  HOTEL เทียบเทา  
** คํ่าคืนนี้ใหทุกทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรออนเซน ภายในโรงแรม ชาวญ่ีปุนเชื่อวาการไดแชออนเซน จะทําใหผิวพรรณ
สวยงาม และรักษาโรคได **  
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง  (4)  อนเนยู – คามิกาวะ – ไอซ พาวิลเลี่ยน – ซับโปโร – ชมเมือง – ซับโปโร 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสูเมือง “คามิคะวะ”ที่ฮอกไกโดจะมีเมืองที่ใชชื่อคามิคะวะ ซํ้ากันถึง 3 เมืองเน่ืองจากเปนเมืองท่ี

ตั้ งอยูทางตนทางของแมน้ํ า  เมืองคามิคะวะแหงนี้ เปน
ทางผานของแมนํ้าอิชิคาริซ่ึงเปนแมน้ําที่ยาวที่สุดในเกาะฮอก
ไกโด ดวยความยาวถึง 268 กิโลเมตรและมีความยาวเปน
อันดับ 3 ของประเทศญี่ปุน... นําทานสู “ไอซ พาวิล
เลี่ยน” ใหทานไดชมความสวยงามของหิมะท่ีเหมือนกับอยู
ในถ้ําหินงอกหินยอย ใหทานไดสัมผัสความหนาวติดลบ 
และมีมุมใหทานได สัมผัสความหนาวเย็นถึง -41 องศา
เซลเซียส ... 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู เซ็ตอาหารญ่ีปุน  
นําทานเดินทางสูศูนยกลางความเจริญที่สุด ซัปโปโร เมืองที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ติดอันดับหาของ
ประเทศญ่ีปุน (ประมาณ 1.6 ลานคน) มีสถานีรถไฟซัปโปโร เปนจุดศูนยกลางเปนแหลง ชอปปงที่ทันสมัย 
รานคา รานอาหารมากมายท่ีคอยตอบสนองความตองการชาวฮอกไกโด...นําทานผานชม “หอนาฬิกา
โบราณ” อายุกวา 130 ป ซ่ึงปจจุบันยังบอกเวลาไดเที่ยงตรงแมนยํา ในอดีตเคยเปนสถานศึกษาทางดาน
การเกษตรแหงเกาะฮอกไกโด ... จากนั้นนําทานชมความยิ่งใหญ และสวยงามแหง “ที่ทําการรัฐบาลเกาบนเกาะ 
ฮอกไกโด” ซ่ึงไดรับฉายาวาวิหารอิฐแดงอายุกวารอยป ในสมัยกอนอาคารน้ีถือเปนอาคารที่ทันสมัยแหงเดียวที่
สูง และมีความโออาหรูหราที่สุด ปจจุบันใชเปนพิพิธภัณฑใหชนรุนหลังไดศึกษา   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวยม้ือพิเศษอาหารพ้ืนเมืองอันขึ้นชื่อ ปูยักษฮอกไกโด ที่จะใหทาน
ไดลิ้มลองความอรอย กับปูยักษสดที่จะนํามาปรุง พรอมเสิรฟทานในสไตล “สุกี้ยากี้” อรอยกับหลากเมนู ทั้ง เตา
หูปู ซาชิมิปู กระดองปูชุปแปงทอด และ สุก้ียาก้ีปู ปดทายดวยของหวาน 

ที่พัก   RENAISSANCE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา  

 
 
 
 
 
วันที่หาของการเดินทาง  (5)  ซับโปโร  - โอตารุ –พิพิธภัณฑกลองดนตรี – ชมเมือง-  โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ – ชอปปง  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ นําชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี บานไมสถาปตยกรรมแบบยุโรปเปนสถานที่
เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญ่ีปุน ภายในอาคารมีสองช้ันมีหีบเพลงมากมายดานบนเปนหองตาง ๆ แสดง
กลองเพลงรุนแรก ๆที่นํามาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย 
ราคานับคาไมได ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี้อัน
ไพเราะ ... บริเวณดานหนาของอาคารหลังนี้มี “นาฬิกาไอนํ้า
โบราณ ที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และ
ประเทศญ่ีปุน) ซ่ึงจะสงเสียงเปนเมโลดี้ และพนไอน้ําออกมา
เพื่อบอกเวลา จุดนี้ เปนสถานที่หามพลาดในการยืนรอเพ่ือ
ถายภาพคูกับนาฬิกาไอนํ้าโบราณในจังหวะที่มีไอนํ้าพวยพุง
ออกมาพรอมเสียงดนตรีไพเราะ... นอกจากน้ีนําทานสู  
โรงเปาแกว ที่ทานสามารถเลือกชมหรือซ้ือของที่ระลึกประเภทเครื่องแกวในหลากหลายรูปแบบดวยเทคนิคการ
ทํางานแบบพ้ืนบานแตสามารถสรางรายไดในชุมชนท่ี สําคัญลวดลายของสินคาแตละใบเกิดจากจินตนาการ
ในขณะทํางานจนเปนความชํานิชํานาญและเปนเอกลักษณโดดเดนไมซํ้ากันซ่ึงทานสามารถซ้ือแกวที่มีเพียงใบ
เดียวในโลกดวยฝมือการเปาแกวท่ีนาทึ่งเปนอยางยิ่ง …   
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการทานดวย “เซ็ตเมนู ซูชิ นิงิริ” อาหารชื่อดังแหงเมืองโอตารุ ที่
รังสรรคจากวัตถุดิบสดใหมพิเศษ   สําหรับทานที่ไมทานซูชิ หรือปลาดิบ ขอความกรุณาแจงตอเจาหนาที่
ลวงหนา   
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู ซับโปโรนําทานชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สินคาข้ึนชื่ออีกอยางของซัปโปโร 
เปนแหลงเพาะพันธ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดม
สมบูรณของธรรมชาติ ทําใหมีรสชาติดีเยี่ยม กลมกลอมไมแพช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอรแลนดเลยก็วา
ได โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช็อคโกแล็ตขาวที่เปนท่ีนิยมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 
สมควรแกเวลานําทานชอปปง ณ  ถนนคนเดินในรมอันเกาแก กวา 130 ป ของเมืองซัปโปโร “ทานุกิ โคจิ” ที่มี
ความยาวกวา 900 เมตร รานคามากมายนับ 200 รานที่ใหทานเดินเลือกซ้ือสินคาตางๆอยางจุใจอาทิ เชน ราน
สินคา 98 เยนรานรองเทาและกระเปาราคาถูกที่มีใหเลือกหลากหลายแบบที่เริ่มตนราคาตั้งแต 1050 เยน รานขาย
เครื่องสําอางรานขายอุปกรณเก่ียวกับสุนัข รานขายผลไมพื้นเมือง รานเกมส รานขายเส้ือผา รานอาหาร ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ... บริการทานเปนพิเศษดวยบุฟเฟตบารบีคิวปงยาง สไตลเจงกิสขาน โดยการนํา

เนื้อแกะสวนตางๆ  อีกทั้งอาหารทะเลสดใหม ยางบนเตาไฟ พรอมเครื่องเคียงผักสด เสิรฟพรอมซอสสูตรเด็ดตน
ตํารับพรอมเสิรฟเบียรชื่อดังของฮอกไกโด และเครื่องดื่มซอฟทดริงคแบบไมจํากัด 

ที่พัก   ANA CROWN CHITOSE HOTEL   
 

 

 

 

 

วันที่หกของการเดินทาง   (6) สนามบินชิโตเสะ  – สุวรรณภูมิ   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน  
10.45 น.   ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินที่ TG671  
16.35 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  

 

ดูแล... กันและกัน  
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อัตราคาบริการ 

ประเภทผูเดินทาง  อัตราคาบริการ   สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 87,800.- 84,800.- 86,300.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   84,800.- 81,800.- 83,300.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 81,800.- 78,800.- 80,300.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 78,800.- 75,800.- 77,300.-
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ   12,000.- 12,000.- 12,000.-
มีตั๋วแลว ลดทานละ  20,000.- 20,000.- 20,000.-
 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 848 848 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   818 818 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 788 788 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 758 758 
พักเด่ียว ไดรับคะแนนเพ่ิมทานละ   120 120 
มีตั๋วแลว ไดรับคะแนน   648 648 
- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา
แลกเปลี่ยน และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 
ทาน  

อัตราคาบริการนี้รวม 
1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบิน

ทุกแหง  
2. คาที่พัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 
4. คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 
5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ  1,000,000.- บาท 

 



Scenic of Hokkaido Pinkmoss – Tulip 6D4N_  14-19 May 15 _ 87,900 7 | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย   ดูแล... กันและกัน   

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!! 

 

เง่ือนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 

 โอนเขาบัญชี กระแสรายวัน 
  ชื่อ บจก. อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด 
  ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 718-1-04879-9  ธ. กสิกรไทย  
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่
รังเกียจของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายาม
สรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารก
ในครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอัน
มิใชการทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจอง
ทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่
ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย 
(กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผูเดินทางทานอ่ืน ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือ
บางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ใหแกลูกคาทานตอไปที่แจงชื่อรอไว ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
กอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา  
 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
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 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 
10. ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

คาใชจายเพ่ิม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเครื่องบินท่ีไมอนุญาตให
เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลสวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ
ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร
น้ันๆ หากทานผูเดินทางซ้ือตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไม
สามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวา
รายการทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ
การปรับเปลี่ยนรายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน
ออกเดินทางไมนอยกวา  7  วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ใน
กรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานที่ทองเที่ยวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ 
จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทาน
สามารถเขาชมได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่
ทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

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

18. ตําแหนงที่นั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก
ตําแหนงที่น่ังไดเอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะ
ตําแหนงที่น่ังแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะ
เดินทางไปทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 
 
 



Scenic of Hokkaido Pinkmoss – Tulip 6D4N_  14-19 May 15 _ 87,900 9 | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย   ดูแล... กันและกัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


