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อิลิท ฮอลิเดย ์ ดูแล... กนัและกนั  

 
 
 

 
 
 

       โตเกียว – ไซตามะ – กนุมะ –เกาะซะโด – ล่องเรือไมท้ะไรบุเนะ   
โปรแกรมสาํหรับท่านที�ต้องการค้นหาประสบการณ์ท่องเที�ยวกบัแหล่งท่องเที�ยวที�ใหม่ๆ  
เส้นทางที�รอทุกทา่นไปค้นหา สร้างเรื�องราวความประทบัใจกบัดินแดนแสนมีเสน่ห์แห่งนี' 

บางเส้นทางอาจใช้เวลานั�งรถนาน แต่มีความสวยงามและน่าประทบัใจรอคอยอยู่ 
คัดสรรเส้นทางและบริการแสนพิเศษเฉพาะคุณ  “อลิิท ฮอลิเดย์... ดูแลกนัและกนั” 

 

กําหนดการเดินทาง 5-10 พ.ค. / 19-24 พ.ค. / 2-7 มิ.ย./ 23-28 มิ.ย. 2559  
วนัแรกของการเดินทาง    (1) สุวรรณภูมิ – นาริตะ (ญี6ปุ่น)    

20.00 น. พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั:น 4) ณ เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย (ใกลก้บั
ประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที� คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก 

22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที6ยวบิน TG640  
  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง .... เวลาท้องถิ�นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 

วนัที6สองของการเดินทาง   (2) นาริตะ – ตลาดปลาซึกิจิ –  ไซตามะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – ทากาซากิ – ศาลเจา้ดารุมะ –  
     คุทสะซึ ออนเซ็น   
06.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนินาริตะ จ. ชิบะ ประเทศญี�ปุ่น นาํท่านผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรเป็นที�เรียบร้อยแล้ว นาํ

ท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกยีว  จากนั'นนาํท่านสู่ ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market) ตลาดค้าส่งสนิค้าทางทะเลที�
ใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�งของโลก ทุกเช้า จะมเีหล่าพ่อค้านาํสนิค้ามาขาย
ที�ตลาดแห่งนี'  โดยเฉพาะปลาชนิดต่างๆ ที�จับมาได้ นอกจากนี' ยัง
ขายของสดต่างๆ ทั'งผลไม้ และสินค้าอบแห้ง ตลาดปลาซึกจิิ ยัง
เป็นแหล่งรวมร้านขาย ซูชิ ซาชิมิ ชื�อดังอีกมากมาย อาทิ Sushi 
Zanmai , Sushi Dai , Sushi Say Honten เป็นต้น ให้ท่านได้ลอง
เลือกรับประทานซชูิ จากร้านดงัๆ เหล่านี'  (สาํหรับในส่วนของการ
เข้าชมการประมูลปลา ปัจจุบันไม่อนุญาตให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ 
หรือกรุป๊ทวัร์)    

  จากนั'นนาํท่านเดนิทางสูเ่มอืง คาวาโกเอ จ.ไซตามะ  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) พาท่านย้อนอดตีสู่สมยัเอโดะโบราณ 
  บ้านโกดงัของพ่อค้าในสมยัก่อนตั'งเรียงราย และโทค-ิโนะ-คาเนะ (หอระฆงั) จะมเีสยีงระฆงับอกเวลา เดนิเล่นไปทั�ว
  เมอืงในชุดกโิมโน แล้วคุณจะรู้สกึว่าได้เดนิทางย้อนกลับไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้สมัผสัความ 
  เป็นญี�ปุ่นแบบดั'งเดมิแท้ๆ ซึ�งไม่สามารถพบเหน็ได้ที�โตเกยีว  
เที6ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู หมอ้ไฟนาเบะ  

จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่ จังหวดักุนมะ ร่องรอยของมนุษยชาติตั'งแต่ “ยุคเก่าแก่ที�สดุของญี�ปุ่น” หรือที�เรียกกนัว่ายุค
หินเก่า ที�นี�มีซากโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมซึ�งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลงเหลืออยู่เป็นจาํนวนมาก  
ค้นหาตาํนานตุก๊ตาดารุมะ ณ เมืองทากาซะกิ Takasaki (ใช้เวลาประมาณ 1ชม.) เมืองที�ได้รับการขนานนามว่าเป็น 
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“เมืองแห่งตุก๊ตาดารุมะ” Daruma ตุก๊ตาทรงกลม ไม่มีแขนและขา ใบหน้าเขียนเลียนแบบปรมาจารย์ตัYกม้อ หรือพระ
โพธธิรรม คอืมหีนวดเคราและหน้าตาเคร่งขรึม  ลวดลายบนใบหน้าตุก๊ตานั'นมกีารเขยีนต่างกนัไป แล้วแต่สถานที�  ส่วน
หนวดเครานั'นแสดงถึงเต่า  ส่วนขนคิ' วนั'นจะแสดงถึงนกกระเรียน  นาํท่านสู่ ศาลเจ้า DARUMA (โชรินซัง ดารุมะจิ) 
ศาลเจา้ ที�เป็นต้นกาํเนิดของตุก๊ตา Daruma เป็นศาลเจ้าที�ผูกพันกบัชาวเมือง Takasaki มาอย่างช้านาน จากนั'นนาํท่าน
สู่ เบียคคุอิ ไดคนันง เจ้าแม่กวนอมิของเมอืง Takasaki สร้างขึ'นมาตั'งแต่ปีโชวะที� 11 (ค.ศ.1936) ถือเป็นสญัลักษณ์
ของเมืองเลยกว่็าได้ มีความสูงที�จุดชมวิวถึงกว่า 41.8 เมตร โดยสามารถซื' อตั_วเพื�อขึ'นบันไดภายในองค์พระขึ' นไป
บริเวณไหล่และสามารถชมวิวอนัแสนสวยงามของเมอืงได้… ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่เมอืง คุสะทสึ ออนเซ็น 
ที�ได้ถูกนับเป็นหนึ�งในสามของ “สามออนเซนที6มีชื6อเสียงในญี6ปุ่น” 

 
 
 
 
 
 

 
คํ 6า  บริการอาหารคํ 6า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที6พกั   KUSATSU ONSEN HOTEL VILLAGE หรือเทียบเท่า   
 

วนัที6สามของการเดินทาง  (3) คุสะทสึ ออนเซ็น – ชมโชวตี์นํ: าออนเซ็น –  โนซะวะ ออนเซ็น  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั'นนาํท่านสมัผสัความพิเศษเฉพาะที�หาได้จากเพียงเมอืงกุนมะ คือการชม “เนทสึโนะยู”หรือการ “ตีนํ: าออนเซ็น” 
เนื�องจาก คุสะทสึ ออนเซน็นั'นเป็นเมืองแห่งออนเซ็นที�ดีที�สุดแห่งหนึ�งของญี� ปุ่น และต้นนํ'าของคุสะทสึออนเซ็น มี
อณุหภมูติั'งแต่ 51 องศา และบางครั'งกเ็ป็น 94 องศา ด้วยอณุหภมูเิช่นนี'จะร้อนเกนิไปและไม่สามารถใช้อาบได้ ดังนั'น 
มีวิธกีารลดอุณหภมูิโดยไม่ต้องผสมนํ'า เรียกว่า “ยุโมมิ” โดยจะใช้แผ่นไม้ขนาดกว้าง 30 ซม. และ ยาว 180 ซม. มา
คนนํ'าออนเซน็ ตามจังหวะของเพลงเพื�อให้อณุหภมูขิองนํ'าลดลง จากนั'นให้ท่านได้อสิระชมเมืองคุสะทสอึอนเซน็ ที�ทั�ว
ทั'งเมอืงจะเตม็ไปด้วยควันของนํ'าแร่ ปกคลุมไปทั�ว คลายความหนาวเยน็ให้ทุกท่านได้อย่างดเียี�ยม  

 
 
 
 
 
 
 
เที6ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู “โอค๊คิริโคมิ”  เมนูทอ้งถิ6นของจงัหวดักุนมะ  

 

 

 
 
 
 

 



Japan Best Story 6D3N_ May – Jun 16                  3 | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย ์ ดูแล... กนัและกนั  

 
จากนั'นนาํท่านสู่ โนซาวะ ออนเซ็น หมู่บ้านเก่าแก่ในภเูขาทางตอนเหนือ
ของเมอืงนากาโน่ ย้อนกลับไปในตาํนานสมัยศตวรรษที� 8 หมู่บ้านแห่งนี'
เป็นศูนย์รวมของโรงแรมแบบญี�ปุ่น (เรียวกงั) ที�พักแรมที�เป็นบ้านคน 
แบ่งให้เช่า (มนิโชกุ) ร้านขายของที�ระลึก ที�ตั'งเรียงรายอยู่บนเนินเขา 
โนซาว่า ลานสกีรีสอร์ท นํ'าแร่ของนํ'าพุร้อนที�โนซาวะมีคุณภาพดีกว่าที�
อื�นๆ เพราะเป็นนํ'าพุธรรมชาติจาก 30 แหล่งที�ถูกส่งไปยังเรียวกงั และ
ไปยังที�อาบนํ'าสาธารณะอกี 13 แห่ง  

คํ 6า  บริการอาหารคํ 6า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ที6พกั   NOZAWA ONSEN หรือเทียบเท่า  
 

วนัที6สี6ของการเดินทาง  (4) โนะซาวะ – เกาะซะโด – ล่องเรือไมท้ะไรบุเนะ – ชมเมืองโอกิ - นิงาตะ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั'นนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นะโอะเอตสึ เมือง โจเอะซึ จ. นิงาตะ (ใช้เวลาประมาณ 1ชม 20 นาท)ี เพื�อขึ'นเรือ
เฟอร์รี�สู่ เกาะซะโด เกาะที�เตม็ไปด้วยเรื�องราวและประสบการณ์ที�แสนพิเศษที�จะรอให้ทุกท่านมาสร้างความสุขและ
ความทรงจาํดีๆ  ณ เกาะแห่งนี'   (ใช้เวลานั�งเรือเฟอร์รี� 2 ชม. 40นาท)ี  

เที6ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู เซ็ตเมนูอาหารญี6ปุ่น   
  จากนั'นร่วมสร้างเรื�องราวและประสบการณ์ที�น่าจดจาํกบัการล่องเรืออ่างไม้น่ารักอย่าง “ทะไรบุเนะ” เรือที�ชาวประมง
  ของเมอืงโอก ิใช้เป็นพาหนะสาํหรับล่องไปตามเกาะแก่งต่างๆ เพื�อเกบ็หอยและสาหร่ายเพื�อนาํมาค้าขาย เรืออ่างไม้ลาํ
  น่ารักนี'จะพาท่านล่องชมความงามของสถานที�และทศันียภาพที�งดงามของท้องทะเลรอบเกาะซะโด ที�ยังคงความงดงาม 
  เป็นกจิกรรมที�แสนเป็นเอกลักษณท์ี�จะพบเจอได้แค่ที�เกาะซะโดเท่านั'น… ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัวิถชีีวิตชาวเมอืงโอก ิ  
 
 
 
 
 
 

 

คํ 6า  บริการอาหารคํ 6า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ที6พกั   HOTEL NEW KATSURA หรือเทียบเท่า  
 

วนัที6หา้ของการเดินทาง  (5) นิงาตะ –โรงงานสาเก -  นั 6งรถไฟชินคนัเซน – โตเกียว – ชอ้ปปิ: งชินจุกุ – สนามบินฮาเนดะ – 
สุวรรณภูมิ   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั'นนาํท่านเดนิทางขึ'นเรือกลับสู่ตวัเมอืงนิงาตะ เมอืงนี' ได้ชื�อว่าเป็น “ดินแดนแห่งสาเก”  นาํท่านเข้าชม โรงงาน
สาเก  ภายในจะจัดแสดงเกี�ยวกบัสาเกรสชาตต่ิางๆ มากมาย พร้อมชมกรรมวิธกีารผลิตสาเก ที�จะมทีั'ง หม้ออบขนาด

ใหญ่ ซึ�งจะเปลี�ยนเมลด็ข้าวให้กลายเป็น Malt ซึ�งกระบวนการนี'จะใช้เวลา 48ชั�วโมง เมื�อได้ Malt มาแล้วกจ็ะทาํการผสม
กบั ยีสและนํ'าในแทงคน์ี'  หลังจากนั'นหมกัทิ'งไว้เป็นเวลา 3 อาทติย์อกีทั'งยังให้ท่านได้ทดลองชิมสาเกสตูรต่างๆ ทั'งแบบ
ที�มแีอลกอฮอล์ และไม่มแีอลกอฮอล์ ชอบสตูรใด รสชาตไิหน ท่านสามารถเลือกซื'อเป็นของฝากกลับบ้านได้   

เที6ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั'นนาํท่านสู่ สถานีรถไฟนิงาตะ  เพื�อทดลองขึ'นรถไฟด่วนชินคนัเซน หรือ รถไฟหวักระสุน ความเรว็สงูสดุ  
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เฉลี�ย 240 กม. / ชม. สู่ สถานีรถไฟโตเกียว (ใช้เวลาประมาณ 2ชม 20 นาท)ี (สถานีรถไฟชินคันเซน็อาจมีการ
เปลี�ยนแปลงสถานีได้โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื�อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญ) จากนั'นนาํ
ท่านเดนิทางเข้าสู่ย่าน “ชินจุกุ” ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสนิค้าชื�อดังเป็นที�
นิยมทั'งชาวญี�ปุ่น  หากท่านใดสนใจช้อปปิ' งแบรนด์เนมมือสองร้านขอแนะนาํร้านซาโนย่า ร้านขายสนิค้าแบรนด์เนมชื�อ
ดงัของโตเกยีว ร้านนี' เปิดมายาวนานกว่า 90 ปี ปัจจุบนัมถีงึ 8 ร้านในบริเวณใกล้เคยีงกนั และจะแยกเป็นชนิดของสนิค้า
อย่างชัดเจน ภายในร้านจะเตม็ไปด้วยสนิค้าแบรนด์เนม อาทิ หมวดเสื'อผ้า หมวดกระเป๋า หมวดนาฬิกา เป็นต้น แบ
รนดด์งัที�มขีายเช่น LOUIS VUITTON , PRADA, HERMES ,  CARTIER, COACH, CHANEL, ROLEX เป็นต้น  

คํ 6า บริการอาหารคํ 6า  ณ  ภตัตาคาร... บริการท่านดว้ย “เซ็ตขาปูยกัษ”์ ที6รา้น “คะนิโดระคุ” (Kani Doraku) รา้นขาย
ปูยกัษที์6ดงัของญี6ปุ่น ที6รายการ “ทีวีแชมป์เปี: ยน” ไม่พลาดที6จะมาประกาศความอร่อยใหไ้ปลองทานกนั ... เสิรฟ์
ท่านดว้ย “ขาปูยกัษ”์ ที6นาํมาปรุงในรูปแบบต่างๆ ใหท่้านไดอิ้6มหนาํสําราญกนั 

 
 
 
 
 
 
 
  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ  
 

วนัที6หกของการเดินทาง     (6)  ฮาเนดะ  – สุวรรณภูมิ  

00.20 น. ออกเดนิทางจากฮาเนดะ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที�ยวบนิ TG 661 

04.50 น.  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ ลืม  
อิลิท ฮอลิเดย.์.. ดูแล กนัและกนั 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  อตัราค่าบริการ  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัร

เสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 89,900.- 86,900.- 88,400.- 
เด็กอายตํุ 6ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   86,900.- 83,900.- 85,400.- 
เด็กอายตํุ 6ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 83,900.- 80,900.- 82,400.- 
เด็กอายตํุ 6ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 80,900.- 77,900.- 79,400.- 
พกัเดี6ยว เพิ6มท่านละ   12,000.- 12,000.- 12,000.- 
มีตัeวแลว้ ลดท่านละ  20,000.- 20,000.- 20,000.- 
 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 869 869 
เด็กอายตํุ 6ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   839 839 
เด็กอายตํุ 6ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 809 809 
เด็กอายตํุ 6ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 779 779 
พกัเดี6ยว ไดร้บัคะแนนเพิ6มท่านละ   120 120 
มีตัeวแลว้ ไดร้บัคะแนน   669 669 

 
- โปรแกรมนี: สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที6ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัรา
แลกเปลี�ยน และ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการยกเลิกการเดนิทางหรือเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณทีี�มผู้ีเดนิทางตํ�ากว่า 15 ท่าน  
 
อตัราค่าบริการนี: รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื�องบนิ ไป – กลับชั'นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที�ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าที�พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 
5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  4,000,000.- บาท 

 
อตัราค่าบริการนี: ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพิ�ม 
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชื: อเพลิงที6ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิ6มเติมอีก 
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เงื6อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  
 ชาํระยอดทั'งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

� ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั�งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี6 (ประเทศไทย)  จํากดั 
� ชาํระโดยเงินสด 
� ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
 ชื�อบญัชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี6 (ประเทศไทย) จํากดั 
  ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
  เลขที6  639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 

การยกเลิก  :   
� กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาํการ มฉิะนั'น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิh ในการคืนเงินมดัจํา 
� กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
� กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 10 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิh ในการคืนเงินทั:งหมด 

 
หมายเหตุและเงื6อนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่รับท่านผู้เดินทางที�เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที�รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื�มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื�น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทั'งนี' เพื�อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่รับท่านผู้เดนิทางที�มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั'งนี' เพื�อความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่รับท่านผู้เดนิทางที�มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื�นเพื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที�ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื�อหา

ข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที�ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น
ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�มีเดก็ทารกอายุตํ�ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื�อหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่าน
อื�น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที�จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที�กาํหนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปที�แจ้งชื�อรอไว้ ทั'งนี' เพื�อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื�น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทางตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื�นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี�ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิwในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี�ท่านขอเปลี�ยนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ�ม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าและค่าเปลี�ยนชื�อตั_วเครื�องบนิเท่านั'น เว้นแต่ตั_วเครื�องบนิที�ไม่อนุญาตให้เปลี�ยนชื�อหรือคนืตั_ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื�นวีซ่าแล้ว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่รับผิดชอบต่อการที�ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื�องมาจากเหตุผล
ส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ�งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื�อม
เสยี รวมถงึการที�มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที�ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที�ประสงคจ์ะซื'อตั_วเครื�องบนิภายในประเทศเพิ�มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด 
ๆ ที�ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื�อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทัวร์นั'นๆ หากท่านผู้
เดนิทางซื'อตั_วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั'น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ'น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที�ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ
ท่องเที�ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี�ยนแปลงของโรงแรมที�พัก หรือการปรับเปลี�ยน
รายการท่องเที�ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิwขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  
7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นหรือ
สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการเปลี�ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั'งนี' เพื�อคาํนึงถงึความปลอดภัย 
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที�สดุ 

15. สถานที�ท่องเที�ยวที�ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที�ระบุไว้ในเอกสารของสถานที�นั'น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี�ยนรายการเพื�อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   
แต่ในกรณทีี�มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื�นใดเกดิขึ'นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวดงักล่าวได้ โดยมิใช่
ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ'นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื�องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที�ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที�บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที�นั�งบนเครื�องบนิเป็นไปตามเงื�อนไขตั_วเครื�องบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง
ที�นั�งได้เอง ทั'งนี' บริษัทฯ จะพยายามจัดที�นั�งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที�สดุภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที�นั�ง
แบบหมู่คณะที�สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที�ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที�เชื�อมั�นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ�งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที�ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที�ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื6อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื6อนไขที6บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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อิลิท ฮอลิเดย ์ ดูแล... กนัและกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


