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อิลิท ฮอลิเดย ์ ดูแล...กันและกัน  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ดินแดนที่แสนมีเสน่ห์ ที่ไม่ว่าเยือนกี่คร้ัง ล้วนสร้างความประทับใจได้อย่างไม่รู้ลืม 
เสน่ห์ของความสนุก ที่ตอบรับความสขุของทุกคนในครอบครัว “ HUIS TEN BOSCH ” 

เสน่ห์แห่งความอร่อย ในหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์ 
เสน่ห์แห่งการเดินทางพักผ่อน ที่ครอบคลุมความต้องการของทุกคนในครอบครัว 

ให้เราร่วม “ดูแล...กนัและกนั” ตลอดการเดินทางและตลอดไป 
 

กําหนดการเดินทาง   27 ธนัวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559 

วนัอาทิตยที์ ่27 ธ.ค.58 (1)  กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ 

23.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 

  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ อ านวยตวามสะดวกด้านการสัมภาระ และเอกสาร  
 

วนัจนัทรที์ ่28 ธ.ค. 58 (2) ฟุกุโอกะ – เฮาเทนบอช – สนุกกบัเครือ่งเล่น – เฮา้สเ์ทนบอช  

01.00 น.  ออกเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 648 

08.00 น. (เวลาท้องถิ่น ไทยกบัญ่ีปุ่นเวลาห่างกนั 2 ช่ัวโมง) เดินทางถึงสนามบิน ฟุกุโอกะ  เกาะคิวชูประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่าน

พิธตีรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย น าท่านเดินทางไปสู่ เฮา้สเ์ทนบอช สวนสนุกขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นมาตามสถาปัตยกรรม

แบบเมืองแถบยุโรป สวนสนุกเฮ้า ส์เทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือโซนที่เข้าได้ฟรี กบัโซนของด้านในสวน

สนุกที่จะต้องซ้ือบัตรเข้าชมก่อน โดยด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอี ก 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art 

Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกจิกรรมต่างๆที่น่าสนใจ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบักจิกรรมต่างๆ มากมายกนัต่อ อาทิ 

พิพิธภัณฑ์หมีเทด็ดี้  โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ หลายโรง , 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กโิลเมตรชมเมือง

สไตล์ยุโรป , ขี่จักรยานชมเมือง และร่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง 

One Piece และในช่วงฤดูหนาวจะมีการประดบัไฟประดบัหลากสี

กว่าลา้ นดวง ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศท่านจะไดเ้พลิดเพลินอย่าง

เต็มทีใ่นสวนแห่งน้ี 
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คํา่  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  HUIS TEN BOSCH HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัองัคารที ่29 ธ.ค. 2558  (3)  เฮา้ สเ์ทนบอช - นางาซากิ –ปราสาทฮิิราโดะ –  ข้ึนเฟอรรี์ ่-  คุมาโมโต ้– ชอ้ปป้ิงย่าน 

       ชิโมโทริ – คุมาโมโต ้ 

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่  เมืองนางาซากิ  เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ เม่ือคร้ังอดีตเมืองน้ีถือเป็นเมืองท่าที่มีการ

ติดต่อค้าขาย แลกเปล่ียนอารยะธรรมต่างๆ กบัโลกตะวันตก

ซ่ึงมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญ่ีปุ่น  น าท่านชมความงามของ 

ปราสาทฮิราโดะ ปราสาทที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่มาตั้งแต่ช่วง

หลังสงครามโลกคร้ังที่ส   อง บริเวณสิ่งปลูกสร้า งภายนอก

อาจจะมีอายุเพียงคร่ึงศตวรรษ แต่ประตูไม้สองแห่งของ

ปราสา  ทถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 1700 สามารถชม

ประตูโบราณอกีแห่งของปราสาทได้ พร้อมกบัดาบคันโตะ -

โนะ-ทาจิ จาก  สมัยอะซูกะ  วิวจากช้ันบนสุดของปราสาทน้ันคุ้มค่าแก่การปีนขึ้นไปสี่ช้ัน ท่านจะได้เหน็วิวเมือง 
นางาซะก ิที่ได้ช่ือว่างดงามที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่น  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ซะระอุดง้ หรือเสน้แป้งสาลี อาหารประเภทเส้นตามแบบ

ฉบับของนะงาซะก ิมีสองชนิด คือ เส้นแบบหน้าที่ทอดกบัหมู และเส้นแบบบางที่ทอดกบัน า้มัน ซ่ึงทั้งสองแบบจะมี

ความกรอบจึงเป็นที่นิยม 

บ่าย น าทุกท่านสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี เดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต ้หรือเมืองแห่งหมีด า เป็นจุดเด่น เพราะในสมัยก่อนที่น่ีเป็นป่า

เขามีหมีด าอาศัยอยู่มาก พอผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยเยอะเข้า หมีด ากห็ายเกล้ียง จึงน ามาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ซ่ึงไม่

ว่าจะเดินไปทางไหนเป็นต้องเจอหมีด าทั้งในรูปแบบโปสการ์ด ขนม ป้ายโฆษณาต่างๆ จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คน

เดินทางมายังเมืองคุมาโมโต้แห่งน้ี น าทุกท่านช้อปป้ิงถนนคนเดินย่าน ชิโมโทริ เมืองคุมาโมโต้ แหล่งช้อปป้ิงประจ า

เมืองเลก็ๆ ด้านในกว้างใหญ่ มีร้านค้า ร้านอาหารให้ช้อป ให้ทานมากมาย และในระแวกเดียวกนัยังมีถนนช้อปป้ิง

คามิโทริ และถนนซันชินชิไกสามารถเดินทะลุถึงกนัได้อย่างสบาย 
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คํา่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู ชาบู ชาบู สไตลญี์ปุ่่น 

ทีพ่กั  KUMAMOTO HOTEL CASTLE หรือเทียบเท่า 

 

วนัพุธที ่30 ธ.ค. 2558 (4)  คุมาโมโต ้ - ภูเขาไฟอะโซะ – เบปปุ – อาบทรายรอ้น – เบปปุ  

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่  ภูเขาไฟอะโ สะ ภเูขาไฟที่ยังไม่ดับขนาดใหญ่อยู่ใจ

กลางเกาะคิวชู ในจังหวัดคุมาโมโต้ เป็นหน่ึงในภเูขาไฟที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลก มีเมืองชนบทเลก็ๆและนาข้าวกระจายตัวอยู่

ตามรอบนอกของภเูขาอะโซะ  เม่ือไปถึงในบริเวณภเูขายังมีจุด

ท่องเที่ยวอกีหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นการน่ังรถกระเช้า Aso-san 

Ropeway ขึ้นไปชมรอบๆปากปล่องภเูขาไฟนาเกดะได้ และยัง

สามารถเดินชมวิวที่ทุ่งราบ Kusasenri ซ่ึงจุดน้ีมีบึงน า้ขนาด

ย่อมๆ 2 บึง และยังให้บริการขี่ม้าชมวิวอกีด้วย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเซ็ต ญีปุ่่นพ้ืนเมือง ของจงัหวดัคุมาโมโต ้ทุกท่านจะได้ล้ิมลองอาหาร

ทั้งแบบท าจากส่วนผสมท้องถิ่น อาหารจานหลักกมี็ให้เลือกตั้งแต่นิกิริซูชิไปจนถึงมิโซเดนกากุที่มีโมชิหลากหลาย

รสชาติราดหน้าด้วยครีมมิโซและน าไปย่าง อาหารจานหลักมีการตกแต่งสวยงามทานกบัเคร่ืองเคียง เช่น เต้าหู้สลัด

สาหร่ายมันฝร่ังหวานโบนิโตป่น 

บ่าย น าทุกท่านสัมผัสการอบทรายร้อนที่เมือง เบปปุ เมืองที่จัดได้ว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหน่ึง เหตุที่เมือง

น้ีได้รับการขนานนามว่า “The capital of onsens” เน่ืองจากไม่

มีที่ไหนอกีแล้วในประเทศญ่ีปุ่นที่จะมีแหล่งน า้พุร้อนมากมาย

เท่าน้ี ที่น่ีจึงเป็นแหล่งเอื้ออ านวยจึงท าให้ที่น่ีเป็นสวรรค์ของคน

ที่รักการสปา และที่เมืองเบ ปปุยังมี สปาให้เลือกหลายแบบ ไม่

ว่าจะเป็นการแช่ออนเซน็ในร่ม เรียกว่า “โอฟุโร” หรือแช่แบบ

กลางแจ้งเรียกว่า “โระเทนบุโร ” หรือจะหมักโคลนร้อน อบไอ

น า้ร้อน อาบน า้ตก และที่มีช่ือเสียงที่สุดและน่าสนใจมากของ

เมืองเบ ปปุคือ การหมักทรายร้อนหรือ Sand bathน้ันเอง  ให้

ท่านได้ลองแช่ทรายร้อน ในเป็นลักษณะเฉพาะในแถบคิวชูเท่าน้ัน  
คํา่  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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ทีพ่กั  BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัพฤหสับดีที ่31 ธ.ค. 2558  เบปปุ - ดาไซฟุ –  ศาลเจา้ดาไซฟุ – ฟุกุโอกะ – ชอ้ปป้ิง ย่านเทนจิน – ฟุกุโอกะ  

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านขอพรที่ ดาไซฟุ  ศาลเจ้าเก่าแก่และส าคัญประจ า

เมืองฟุกุโอกะ บริเวณโดยรอบศาลเจ้ามีพ้ืนที่กว้างขว้างและร่ม

ร่ืนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีสะพานสีแดงสดทอดข้ามสระน า้ขนาด

ใหญ่ ซ่ึงจุดน้ีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกนัเป็นจ านวนมาก 

ศาลเจ้าดาไซฟุหากเม่ือมีหิมะปกคลุมจะเป็นภาพที่สวยงาม 

ชวนมอง และน่าประทับใจ ก่อนเข้าถึงศาลเ จ้าสิ่งที่ผู้คนไม่ ควร

พลาดเลยคือ รูปป้ันเทพเจ้าวัว เช่ือว่าการลูบรูปป้ันตามส่วน

ต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณน้ันๆไปด้วย เม่ือเดินข้าม

สะพานสีแดงมีอยู่ 3 สะพาน เปรียบเหมือนการ เดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความส าเรจ็ เม่ือเดิน

ต่อไปจะเจอทางเข้าเป็นประตูใหญ่สีแดงมองทะลุเข้าไปสีของประตูจะตัดกบัสีขาวของหิมะบนหลังคาของศาลเจ้าและ

ด้านในของศาลเจ้าดาไซฟุยังมีศาลเจ้าย่อยๆอกีหลายศาลทั้งด้านในและบนเขาเยื้องหน้าศาลเทพเจ้าสุนัขจ้ิงจอก 

** โดยปกติ วนัที ่31 ธ.ค. ชาวญีปุ่่นจะนิยมเดินทางไปกราบไหวสิ้ง่ศกัด์ิสิทธ์ิกนัทีว่ดั หรือ ศาลเจา้ ดงันั้น ท่านอาจจะพบเจอชาว

ญีปุ่่น และนกัท่องเทีย่วเป็นจํานวนมาก **  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “ราคุเทนจิ” เป็นนาเบะหรือหมอ้ไฟตํารบัฟุกุโอกะที่เน้น ผักเป็นหลัก 

นอกจากน้ีกมี็เน้ือและเคร่ืองในหมู เต้าหู้ และตบท้ายด้วยเส้นจัมปง ทุกท่านจะได้สัมผัสรสชาติน า้ซุปนาเบะซ่ึงหวาน

ผักเป็นพิเศษ 

บ่าย เพลินเพลิดไปกบัการช้อปป้ิงย่าน เทนจิน  ย่านที่เรียกได้

ว่าเป็นหัวใจของเมืองฟุกุโอกะ หรือเกาะคิวชูเลยก็ ว่าได้ 

เรียกว่าเป็น downtown area ของเมืองฟุกุโอกะ โดย

บริเวณน้ีจะมีร้านค้ามากมาย ถนนคนเดินและห้างใหญ่ๆ

มารวมตัวกนัอยู่มากมาย มีสินค้าให้เลือกซ้ือหลากหลาย

ชนิดตั้งแต่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนด์เนมด์ หนังสือ 

เคร่ืองส าอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอกีมากมาย แต่

ในส่วนที่เด่นๆจะมี ห้างคาแนลซิตี้  ตึกต้นไม้หรือ 

ACROS ที่เป็นอาคารดีไซน์แปลกตาที่มีต้นไม้ปลูกปกคลุมทั้งตึกเปิดให้เข้าไปเดินหรือชมวิวได้ 

คํา่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ด้วย บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์ที่สดและอร่อยไม่แพ้ที่ใดในญี่ปุ่น 



Exclusive Kyushu 6D4N- 27 Dec – 01 Jan 16_96,900.-   5 

อิลิท ฮอลิเดย ์ ดูแล...กันและกัน  

ทีพ่กั  HYATT REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วนัศุกรที์ ่1 ม.ค. 2559 (6)  ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อสิระให้ทุกท่านได้พักผ่อนได้ตามอธัยาศัย และตรวจเชค็สัมภาระก่อนเดินทางกลับ 

  ออกเดินทางสู่ สนามบิน ฟุกุโอกะ เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืน 

  ภาษีก่อนเชค็อนิ 
11.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 

15.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

 

อิลิท ฮอลิเดย.์.. ดูแล กันและกัน 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยว ชําระเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 

 

96,900.-  

92,900.- 

88,900.-  

84,900.- 

15,000.- 

22,000.- 

 

92,900.- 

88,900.- 

84,900.- 

80,900.- 

15,000.- 

22,000.- 

94,900.- 

90,900.- 

86,900.- 

82,900.- 

15,000.- 

22,000.- 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

929 

889 

849 

809 

150 
709 

929 

889 

849 

809 

150 
709 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบิน

ทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง  

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
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เงือ่นไขการชําระเงิน: ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน  

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากดั 
 ชําระโดยเงินสด 

 โอนเขา้บญัชี กระแสรายวนั 
  ช่ือ บจก. อิลิทฮอลิเดยแ์อนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั  
  ประเภท กระแสรายวนั เลขที ่718-1-04879-9ธ. กสิกรไทย  
 

การยกเลิก  :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21  วันท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจํา 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไมน่่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจ

ของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไมร่กัษาเวลา , พดูจาหยาบคาย , ด่ืมสุราบนรถ , ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น , หรือพยายามสรา้ง

ความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางสว่นใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน  ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยั ของท่านผูเ้ดินทางและทารก

ในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะ ลกัลอบเขา้ ประเทศอ่ืนเพ่ือ ไปทาํงาน  หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนั

มิใชก่ารท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาขอ้สรุปรว่มกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านท่ีตอ้งใช ้

รถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน การพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแ ก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํา่กวา่ 2 ขวบ  รว่มเดินทางไปดว้ย  

(กรุณาแจง้ ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปรว่มกนั)  โดยบริษัทฯ  ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็ก เล็กอาจงอแง

รบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช ในบางรายการทวัร์ หรือ

บางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของ ท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้ว่มเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กวา่  15 ท่าน โดย จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ก่อนเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ  

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เครื่องบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เครื่องบินท่ีไมอ่นุญาตให้

เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 
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11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมร่บัผิดชอบต่อการ ท่ีท่านถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลสว่นตวัของท่านผูเ้ดินทาง เชน่ เอกสารการเดินทางไมถ่กูตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ่ไป

ในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทาง ท่ีประสงค์ จะซ้ือตัว๋เครื่องบิน ภายในประเทศ เพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือ

ดาํเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย  กรุณาแจง้ให้บริษัทฯ ทราบ ก่อน เพ่ือขอคาํยืนยนั สาํหรบัการออกเดินทางของ ทวัร์

น้ันๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถ

ออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสง่กาํหนดการท่องเท่ียว  (ไฟนอลโปรแกรม ) ใหแ้ก่ท่าน ก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่  10 วนั หากท่าน เห็นวา่

รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไมต่รงตามความประสงคข์องท่าน ไมว่า่จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั  หรือการ

ปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไมน่อ้ยกวา่ 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ี

เกิดเหตุ จาํเป็นหรือ สุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประทว้ง , การจลาจล , ภยัธรรมชาติ

, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

เพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 

จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพ่ือใหท้่านสามารถ

เขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางทาํใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว

ดงักล่าวได ้โดยมิใชค่วามผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากก าร

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เชน่ กระเป๋าเดินทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน

สามารถเลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะรว่มเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมูค่ณะ ของสายการบิน ต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ตาํแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสม ใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะ

ตาํแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทาง

ไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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อิลิท ฮอลิเดย ์ ดูแล...กันและกัน  

 
 

 
 
 
 

 

 

 


