ความสุขแห่งการท่องเที่ยวที่ "ช่วงเวลา" เป็ นสิง่ ที่ทําให้การท่องเที่ยวมีคุณค่ามากยิง่ ขึ้ น
ช่วงเวลาชม ทุ่งพิงค์มอส และ เจแปน แอลป์ ที่สวยงามที่สุด
เยือนญี่ปุ่นด้ วยความประทับใจกับสถานที่ท่เี ปี่ ยมด้ วยมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม
เสิร์ฟความอร่อยด้ วยอาหารท้ องถิ่นหลากเมนู ปรุงแต่งด้ วยความประณีต และรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์
คัดสรรที่พักพร้ อมบริการ แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กันและกัน”

กําหนดการเดินทาง 18-23 พ.ค. /25-30 พ.ค. 2559
วันแรกของการเดินทาง
(1) กรุงเทพฯ – นาริตะ
20.30 น.
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (ใกล้กบั ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์ C
22.10 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG640
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง.... เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สองของการเดินทาง
(2) นาริตะ –ตลาดปลาซึ กิจิ- วัดอาซะกุซะ -ชินจูกุ - โตเกียว
06.20 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองชิ บะ ประเทศญี่ปุ่น... ผ่ านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระของทุกท่านเป็ นที่เรียบร้ อย...
(ระยะทางช่วงเช้า โดยประมาณ : สนามบินนาริตะ –ตลาดปลาซึกิจิ 1 ชม ,/ ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซะกุซะ 20 นาที)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ตลาดปลาซึ กิจิ (มื้อนี้มอบเป็ นเงินสด ท่านละ 3,000 เยน ) ให้ ท่านได้ เลือกรับประทานซูชิรสชาติ
ดีเยี่ยม **ร้ านซูชิภายในตลาดจะเป็ นร้ านเล็กๆ ไม่สามารถจองได้ ทุกท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากมัคคุเทศก์ผ้ ู
ชํานาญ
ตลาดปลาซึ กิจิ (Tsukiji Fish Market) ตลาดค้ าส่งสินค้ าทางทะเล
ที่ใหญ่ ท่สี ุดแห่ งหนึ่งของโลก ทุกเช้ าจะมีเหล่ าพ่ อค้ านําสินค้ ามา
ขายที่ ต ลาดแห่ งนี้ โดยเฉพาะปลาชนิ ด ต่ า งๆ ที่ จั บ มาได้
นอกจากนี้ยังขายของสดต่าง ทั้งผลไม้ และสินค้ าอบแห้ ง ตลาด
ปลาซึกิจิ ยังเป็ นแหล่ งรวมร้ านขาย ซูชิ ซาชิมิ ชื่อดังอีกมากมาย
อาทิ Sushi Zanmai , Sushi Dai , Sushi Say Honten เป็ นต้ น ให้
ท่านได้ ลองเลือกรับประทานซูชิ จากร้ านดังๆ เหล่านี้ (สําหรับใน
ส่วนของการเข้ าชมการประมูลปลา ปั จจุบันไม่อนุญาตให้ เข้ าชมเป็ นหมู่คณะ หรือกรุ๊ปทัวร์) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
วัดเซนโซจิ (Senjoji Temple) หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ “วัดอาซะกุซะ คันนอน” วัดเก่าแก่ท่ีสดุ แห่ งหนึ่งใน
กรุงโตเกียว วัดแห่ งนี้สร้ างเสร็จใน ค.ศ. 645 วัดอาซะกุซะ แห่ งนี้เคยถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ได้ รับการ
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สร้ างขึ้นใหม่โดยยังคงรูปแบบและการวางผังแบบดั้งเดิม ตรงประตูหน้ าวัด ทุกท่านจะได้ ต่ืนตากับโคมไฟสีแดงขนาด
ใหญ่แขวนเด่นคอยต้ อนรับทุกท่านที่มาเยือน... นําท่านขอพรจากพระโพธิสตั ย์อวโลกิเตศวร เพื่อความเป็ นสิริมงคล...
จากนั้นอิสระให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลิน กับการเลือกซื้ อสินค้ าพื้ นเมือง ของที่ระลึก หรือจะเลือกชิมขนมสไตล์ญ่ีปุ่ น
อร่อยๆ บน ถนนนากามิเสะ ที่ต้งั อยู่ระหว่างประตูคามินาริมอน และ ประตูโฮโซมอน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้ วยเมนู เซ็ตเมนูข้าวหน้ าเท็มปุระ เมนูท่ขี ้ นึ ชื่อของย่านอาซะกุซะ ที่
บริเวณรอบๆ วัดจะเต็มไปด้ วยร้ านข้ าวหน้ าเท็มปุระมากมายหลายร้ าน ตั้งแต่ร้านเล็กๆ จนร้ านที่มอี ายุกว่าร้ อยปี
(ระยะทางบ่าย โดยประมาณ : วัดอาซะกุซะ- ชินจุกุ 30 นาที. )
จากนั้นสู่ย่านช้ อปปิ้ งสินค้ าชื่อดัง "ชินจู กุ" ศูนย์รวมร้ านค้ าจัดแต่ง
อย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้ านขายสินค้ าชื่อดังเป็ นที่นิยม
ทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้ าน 100 yen สินค้ าภายใน
ร้ านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ที่มีท้งั เครื่องสําอาง กิ๊ฟช็อป ขนม
และสินค้ ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็ นของฝากของขวัญกลับ
บ้ านได้ ในราคาสบายกระเป๋ า อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่าย
เลือกซื้อสินค้ าตามอัธยาศัย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู บาร์บีคิวสไตล์
ญี่ปุ่น ให้ ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผัก
สดนานาชนิด ให้ ท่านเลือกตามชอบเพื่อมาย่างบนกระทะ พร้ อมทั้งนํา้ จิ้มสูตรพิเศษ...
ที่พกั
GRAND PRINCE TAKANAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง (3) ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งพิงค์มอส - มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - นากาโน่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ระยะทางช่วงเช้า โดยประมาณ : โตเกียว – ภูเขาไฟฟูจิ 2.30 ชม., / ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งพิงค์มอส 1 ชม.))
นําท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ" สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี้ และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สดุ ในโลกแห่ ง
หนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขา
ตลอดทั้งปี .... นําท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่ างใกล้ ชิดที่
“สถานี ท่ี 5” บนระดั บ ความสูง ที่ 2,500 เมตร (ในกรณี ท่ีอ ากาศ
เอื้อ อํา นวย) อิส ระให้ ท่ า นได้ บัน ทึก ภาพความงามของภูเ ขาไฟแห่ ง นี้
พร้ อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้ าพื้นเมืองและขนมอร่ อย มากมายตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ FUJI MOTOSUKO RESORT เพื่อเข้ าสู่
งาน FUJI SHIBAZAKURA MATSURI เพื่อชมความงดงามของต้นพิงค์มอส
หรือ ชิบะซากุระ โดยชิบะซากุระกว่า 7 แสนต้ น จะถูกปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจาํ นวนมากที่สดุ ในภาคคันโต ดู
เหมือนพรมหลากสีท้ังสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้ มขึ้นตามอายุ ท่ีปลูก (การชม FUJI SHIBAZAKURA
MATSURI จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 29 พ.ค. เท่านั้น )
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเซ็ตเมนู อาหารญี่ปุ่น
(ระยะทางช่วงบ่าย โดยประมาณ : ภูเขาไฟฟูจิ – มัตสึโมโต้ 2 ชม.)
นําท่านออกเดินทางผ่านเส้ นทางอันแสนสวยงาม ตลอดสองฝั่งทาง ท่าน
จะได้ สมั ผัสกับความงดงามของธรรมชาติ จนเข้ าสู่เขตเมือง มัตสึโมโต้
(Matsumoto) เมืองเก่าท่ามกลางเทือกเขาในจังหวัดนากาโน่ (Nagano)
เป็ นแหล่งปลูกวาซาบิท่ใี หญ่ ท่สี ดุ ในญี่ปุ่น และถือว่าเป็ นประตูส่เู จแปน
แอลป์ ... นําทุกท่านเข้ าชม “ปราสาทมัตสึโมโต้" ปราสาทที่ได้ ช่ ือว่ า
งดงามที่สดุ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น... หรือเรียกอีกชื่อว่า “ปราสาทอีกาดํา”
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คํ่า
ที่พกั :

ถูกสร้ างขึ้นใน ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ ซึ่งใช้ เป็ นที่พาํ นักของบรรดาเจ้ าเมืองมาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพ
เดิ ม ไว้ ไ ด้ อ ย่ า งงดงาม ทํา ให้ ผู้ ค นนิ ย มมาเยื อ น และในปั จ จุ บั น ที่น่ี ไ ด้ ก ลายเป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ท่ีร วบรวมข้ อ มู ล และ
ประวัตศิ าสตร์ญ่ีปุ่นรวมถึงจังหวัดนากาโน่แสดงอยู่อย่างมากมาย
บริการอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้ วยเมนู “ไคเซกิ” เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น
SHOHO HOTEL หรือเทียบเท่า
** คํ่าคืนนี้ให้ ท่านได้ พักผ่อนกับการแช่นาํ้ แร่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายและเพื่อสุขภาพที่ดี *

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) มัตสึโมโต้ – เจแปน แอลป์ – เขื่อนคุโรเบะ - กระเช้าไฟฟ้ า –โทยาม่า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ระยะช่วงเช้า โดยประมาณ : มัตสึโมโต้ –สถานีโองิซาวะ 1 ชม. วันนี้ จะใช้เวลาบนเจแปน แอลป์ ประมาณ 7 ชม. )
นําท่านเดินทางสู่ สถานที่สดุ คลาสสิค ที่จะทําให้ ท่านประทับใจตลอดทั้งวัน กับการเที่ยวชม บนเส้ นทาง เจแปนแอลป์
ของเทือกเขาทาเทยาม่า (Tateyama) อันเป็ นที่ต้งั ของ 3 ภูเขาศักดิ์สทิ ธิ์ของญี่ปุ่นโบราณ คือ ฟูจิยามะ ฮากุซังและทาเท
ยามะ ซึ่งถือเป็ นหลังคาของประเทศ นําท่านสู่สถานี โองิซาว่า นําท่านเดินทางย้ อนเส้ นทางเจแปนแอลป์ ซึ่งยังคงความ
สวยงามเช่ นเคย จากจุ ดสถานีโองิซาว่ า จุ ดเริ่มต้ นของเส้ นทาง “เจแปนแอลป์ " เส้ นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะ
ประทับใจไม่ร้ ลู ืมไปกับเทือกเขาทาเทยาม่า
นําท่านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้ าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ ภูเขาเป็ น
ทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร สู่สนั เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์
ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่
โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ ได้ และชมความแรงของนํา้ ที่
ปล่อยออก จากแอ่งนํา้ สีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้อง
ล่าง จากนั้นนําท่านโดยสาร “คุโรเบะเคบิลคาร์” รูปขั้นบันได้ อีก
ครั้งเพื่อไต่ระดับสู่ คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถ
ชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็ นเหวลึกสร้ างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่
นักท่องเที่ยวทุกคน นําท่านโดยสาร “กระเช้าไฟฟ้ าทาเทยามะ” ข้ ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้ าจากต้ นทางถึงปลายทาง
ไม่มเี สาคํา้ คั่นกลางเลยเป็ นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ ฉายาว่า กระเช้ าพาโนราม่า
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทือกเขาทาเทยาม่า ... บริการท่านด้ วย "เบนโตะเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น"
(เนื่องด้ วยข้ อจํากัดบนเทือกเขาทาเทยาม่า ภัตตาคารอาหารบนเขาจะเสิร์ฟในรูปแบบของเซ็ตเบนโตะ เพื่อความสะดวก)
หลังอาหารกลางวัน นําท่านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้ าไร้ มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ ภเู ขาทาเทยาม่าที่สงู ถึง 3,015 เมตร สูงเป็ นที่
สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ เดินทางต่อโดยรถโค้ ชสายธรรมชาติ สู่ยอดดอยมุโรโด
คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้ นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้ อย
ใหญ่ ทะเลเมฆที่ตดั กับขอบฟ้ าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้ างความประทับใจให้ แก่
ท่านมิร้ ูลืม และ “กําแพงหิ มะยุคิโนะโอทานิ” ที่ช่วงถนนจะถูกขนาบสองข้ าง
ทางด้ วยกําแพงหิมะเป็ นหนึ่งในไม่ก่แี ห่งของโลกที่หิมะทับถมมากถึงขนาดสูง
10 ม. (ในปี นี้กาํ แพงหิมะยุคโิ นะโอทานิ สามารถชมได้ ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. –
22 มิ.ย. 59) เมื่อนั่งรถผ่านเส้ นทางนี้ ท่านจะรู้สึกเหมือนกําลังลอดใต้ ผาหิมะ
เป็ นทิว ทัศ น์สุดแสนน่ าประทับ ใจ ผ่ านชม นํ้า ตกเมียวโจ นํ้า ตกที่สูงที่สุด ของ
ประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่ าสนดึกดําบรรพ์ท่มี ีอายุกว่า 1,000 ปี นําท่านนั่งรถกระเช้ า
ไฟฟ้ ารูปขั้นบันไดสู่ท่รี าบสูง บิโจไดร่า จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานีโทยาม่า ด่านสุดท้ ายของเส้ นทางธรรมชาติ… ได้
เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองโทยาม่า
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คํ่า
ที่พกั

บริการอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้ วยเมนู บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
TONAMI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง (5) โทยาม่า – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - นาโกย่า - ช้อปปิ้ งย่านซากะเอะ – นาโกย่า
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ระยะช่วงเช้า โดยประมาณ : โทยาม่า – หมู่บา้ นชิราคาว่า 1 ชม., หมู่บา้ นชิราคาว่า – ทาคายาม่า 1 ชม., )
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านธรรมดาๆ แต่แฝงด้ วยความงามและมีคุณค่าจนได้ รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้ เป็ น
มรดกโลก ณ "หมู่บา้ นชิราคาว่า" (Shirakawa Village) สัมผัสความงดงามของธรรมชาติท่ไี ม่ได้ ปรุงแต่ง แต่มีเสน่ห์
ชวนให้ ผ้ ูคนจากทั่วโลก หลั่งไหลมายังหมู่บ้านแห่ งนี้... หมู่บ้านชิราคาว่ า โดดเด่นด้ วยบ้ านในแบบกัสโช-สึคุริ ซึ่งเป็ น
แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม โครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึ้นโดยไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตวั เดียว แต่ ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่
ตกมาอย่ างหนักในช่ ว งฤดูหนาวได้ เป็ นอย่ า งดี ซึ่งลักษณะบ้ านจะเห็นได้ กแ็ ต่ เมืองในแถบนี้เท่านั้น …ให้ ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทัศนียภาพที่แสนสวยงาม และเลือกซื้อสินค้ าที่ระลึก ทั้งพวงกุญแจ ที่ห้อยโทรศัพท์ ขนม
หลากแบบ เป็ นต้ น… จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น “ทาคายาม่า” หรือที่เรียกว่า
ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้ านเรือน วิถีชีวิตที่น่าสนใจและแสนมีเสน่ห์ จนกลายเป็ นเมืองยอดนิยมอีก
แห่งหนึ่งของเหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เมื่อเข้ าเขตเมืองเก่า ท่านจะได้ เห็นสะพานสีแดงสุดโดดเด่น
“นะกะบาชิ” ที่เป็ นสัญลักษณ์ของทาคายาม่า สู่ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อนได้ เป็ น
อย่างดี ตลอดแนวสองข้ างทางท่านจะได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมือง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... มื้อนี้บริการท่านด้ วยเมนู “ฮิดะยากินิค”ุ อร่อยกับเนื้อฮิดะ อันเลื่องชื่อของย่านนี้
ที่จะนํามาย่างบนกระทะร้ อนในแบบฉบับญี่ปุ่นที่หอมกรุ่นจากเคล็ดลับในการย่าง บนใบไม้ (ใบโฮบะ) บวกกับนํา้ จิ้มรส
เด็ด (หากท่านใดไม่รับประท่านเนื้อ จะเสิร์ฟเป็ นเนื้อหมูแทน )
(ระยะทางช่วงบ่าย โดยประมาณ : ทาคายาม่า – นาโกย่า 2 ชม., )
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า เมืองเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สาํ คัญของเขต
จูบุ นําท่านเดินทางสู่ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดังของเมือง ซึ่งได้ แก่ย่านซากะเอะ ย่านช้ อปปิ้ งที่ดัง
และมีสนิ ค้ าให้ เลือกหลากหลายไม่แพ้ ย่านชินจุกุ ของโตเกียว และย่านชินไซบาชิ ของโอ
ซาก้ า เลยทีเดียว อิสระให้ ทุกท่านได้ เลือกซื้อสินค้ าแบรนด์ดังและ แบรนด์โลคอลของ
ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย...
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้ วย “เซ็ ตขาปู ยกั ษ์” ที่ร้าน “Kani–Ya
Restaurant” ร้ านขาปูยักษ์ ที่มีสาขาทั่วญี่ปุ่นกว่ า 13 สาขา โดยการตกแต่งร้ านจะมี
เอกลักษณ์ ไปตามแต่ละเมือง… มื้อนี้จะเสิร์ฟท่านด้ วยสไตล์สกุ ้ หี ม้ อไฟ ให้ ท่านอร่อยกับ
หลากหลายเมนู ที่ทาํ มาจากปูยักษ์ท้ังสิ้น อาทิ เต้ าหู้ ปู ซาซิมิขาปูยักษ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะให้ ท่านได้ อ่ิมหนํา
สําราญกัน
ที่พกั
NAGOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่หกของการเดินทาง (6) นาโกย่า - สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินจุบุ เซ็นแทร์
11.00 น.
ออกเดินทางจากสนามบินจุบุ เซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG645
15.00 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
อิลิท ฮอลิเดย์... ดู แล กันและกัน

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ลูกค้าทัว่ ไป
89,900.86,900.83,900.80,900.15,000.19,000.-

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตาํ ่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตาํ ่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตาํ ่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

สมาชิกบัตรหลัก
86,900.83,900.80,900.77,900.15,000.19,000.-

สมาชิกบัตรเสริม
88,400.85,400.82,400.79,400.15,000.19,000.-

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตาํ ่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตาํ ่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตาํ ่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ ว ได้รบั คะแนนเพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ได้รบั คะแนน

สมาชิกบัตรหลัก
869
839
809
779
150
679

สมาชิกบัตรเสริม
869
839
809
779
150
679

- โปรแกรมนี้ สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ:
1. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน
เป็ นต้ น
2. ระยะเวลาในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพการจราจรในช่วงที่เดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
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2.
3.
4.
5.

ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 4,000,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลทิ ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํ ากัด
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรายวัน
การยกเลิก :
 กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํ า
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจํ าเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายใน
คณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มอี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคี วามประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ
ท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ น
ทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ ง
ให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่าน
อื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย รวมถึงการที่มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด
ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่ าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่ อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้
เดินทางซื้อตัว๋ หรือชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า
7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํ เป็ นหรือ
สุด วิ สัย อาทิ การล่ า ช้ า ของสายการบิน , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ ว ง, การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ, อุ บัติเ หตุ, ปั ญ หา
การจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้
แต่ในกรณีท่มี เี หตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อการสูญหายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตําแหน่ง
ที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่ีสดุ ภายใต้ ลักษณะตําแหน่งที่น่ัง
แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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