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ความสุขแห่งการท่องเที�ยวที� 
ช่วงเวลาที
ความงามแห่งธรรมชาติมารวมกนัอย่างลงตัว  

เยือนญี
ปุ่นด้วยความประทบัใจกบัสถานที
ที
เปี
 ยมด้วยมนตเ์สน่ห์เฉพาะตวั
เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ
นหลากเมนู ปรงุ

คดัสรรที
พักพร้อมบริการระดบั 

กาํหนดการเดินทาง 29 
วนัแรกของการเดินทาง  (1) สุวรรณภูมิ 

21.30 น. พร้อมกนัที
 สนามบินสุวรรณภูมิ
พบกบัเจ้าหน้าที
 คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ 

23.45 น. ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ

  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 

 

วนัที�สองของการเดินทาง  (2) ชิโตเสะ 
08.30 น. คณะเดนิทางสู่ถงึสนามบินชินชิโตเสะ เมืองซั

คนเข้าเมอืงและศุลกากรแล้ว
จากนั9นนาํท่านเดินทางสู่เมือง 

150 ชนิด โดยเฉพาะสตัว์เมอืงหนาวอย่างเช่น แมวนํ9า นกเพนกวิน และหมขีาว คุณจะได้ชม

สามารถชมทุกอากปักิริยาของบรรดา
พันธุ์  ดํา ผุดดํา ว่ายกันอย่างครื9 นเครง

แมวนํ) า ที
เจ้าแมวนํ9าหน้าตาบ้องแบว๊แสนน่ารัก พากนัมุดท่อ
อโุมงคใ์สดาํขึ9นดาํลงมาให้เราชมอยู่ตรงหน้า และตื
นตาตื
นใจ
กับ หมีขาวขั) วโลกเหนือ
และคุณสามารถเข้าใกล้ได้สดุ ๆ จากอโุมงคใ์ต้ดนิที
พาคุณไป
โผล่กลางบ้านของเจ้าหมขีาว
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ความสุขแห่งการท่องเที�ยวที� “ช่วงเวลา” เป็นสิ�งที�ทําใหก้ารท่องเที�ยวมีคุณค่ามากยิ�งขึ) น
ช่วงเวลาที
ความงามแห่งธรรมชาติมารวมกนัอย่างลงตัว  เทศกาลทิวลิป – ทุ่งพิงคม์อ

เยือนญี
ปุ่นด้วยความประทบัใจกบัสถานที
ที
เปี
 ยมด้วยมนตเ์สน่ห์เฉพาะตวั ทั9งธรรมชาตแิละวฒันธรรม
เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ
นหลากเมนู ปรงุแต่งด้วยความประณตี และรสชาตอินัเป็นเอกลักษณ ์

คดัสรรที
พักพร้อมบริการระดบั Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั
 

29 เม.ย. – 4 พ.ค. /12- 17  / 19-24 
สุวรรณภูมิ – ชิโตเสะ (ญี�ปุ่น)  

สนามบินสุวรรณภูม ิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั)น 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 
พบกบัเจ้าหน้าที
 คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอร ์

กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์เที�ยวบิน TG670 

ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชั
วโมง .... เวลาท้องถิ
นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั
วโมง

ชิโตเสะ  – อาซาฮิกะวะ - สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า - ภูเขาคุโระดาเคะ
สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซปัโปโร บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น 

คนเข้าเมอืงและศุลกากรแล้ว 

จากนั9นนาํท่านเดินทางสู่เมือง อาซาฮิกะวะ นาํท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ที
รว

โดยเฉพาะสตัว์เมอืงหนาวอย่างเช่น แมวนํ9า นกเพนกวิน และหมขีาว คุณจะได้ชม

สามารถชมทุกอากปักิริยาของบรรดานกเพนกวินทั9ง 4 สาย 
พันธุ์  ดํา ผุดดํา ว่ายกันอย่างครื9 นเครง และชมอุโมงค์

ที
เจ้าแมวนํ9าหน้าตาบ้องแบว๊แสนน่ารัก พากนัมุดท่อ
ลงมาให้เราชมอยู่ตรงหน้า และตื
นตาตื
นใจ

หมีขาวขั) วโลกเหนือที
กระโจนลงนํ9าแล้วว่ายมาหาคุณ 
และคุณสามารถเข้าใกล้ได้สดุ ๆ จากอโุมงคใ์ต้ดนิที
พาคุณไป
โผล่กลางบ้านของเจ้าหมขีาว 
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เป็นสิ�งที�ทําใหก้ารท่องเที�ยวมีคุณค่ามากยิ�งขึ) น 

พิงคม์อสแห่งฮอกไกโด  
ทั9งธรรมชาตแิละวฒันธรรม 

ณตี และรสชาตอินัเป็นเอกลักษณ ์ 
กนัและกนั” 

24 พ.ค. 2559  

ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 

 C 

ชั
วโมง) 

ภูเขาคุโระดาเคะ -  โซอุนเคียว 
โปโร บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น หลังผ่านพิธกีารตรวจ

ที
รวบรวมสัตว์นานาพันธุ์กว่า 

โดยเฉพาะสตัว์เมอืงหนาวอย่างเช่น แมวนํ9า นกเพนกวิน และหมขีาว คุณจะได้ชมอุโมงคเ์พนกวิน ที




Scenic of Hokkaido Pinkmoss – Tulip 6D4N_  May 16 _ 99,900 2 | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย ์  ดูแล... กนัและกนั   

เที
ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …บริการท่านด้วย “เซ็ตเมนูหมอ้ไฟซีฟู้ด”เสร์ิฟด้วยซีฟู้ดสดนานาชนิด 
ประกอบด้วย ปูขน ฮอกไกโด ปลาแซลมอนนํ9าลึก กุ้งสด หอยเชลล์ พร้อมผักสดกะหลํ
าปลี เหด็สด แครอท 
และผกัอื
นนานาชนิด เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนนุ่มอร่อย และเครื
องเคยีง 

นาํท่านสมัผสัทวิทศัน์อนังดงามของ ภูเขาคุโระดาเคะ” เปลี
ยนบรรยากาศโดยการขึ9น “กระเชา้ไฟฟ้า” ค่อยไต่
ระดับความสงูชันสู่ด้านบน เพื
อชมวิวความสวยงามของเทอืกเขาโดยรอบภเูขาคุโระดาเคะสงูตระหง่านนี9 เป็น
ยอดหนึ
งในจาํนวนหลายยอดของเทอืกเขาภายในอทุยานแห่งชาตไิดเซต็ส ึที
มีรูปร่างคล้ายปลายแหลมปิรามิด 
สามารถชมทศันียภาพอนัสวยงาม และชม  ทุ่งหญ้าที
ปกคลุม
ไปทั
วอาณาบริเวณภาพที
ปรากฏจากบนยอดเขาจึงยากแก่การ
หาคาํพูดใดมาเปรียบเทียบได้ พร้อมสัมผัสอากาศบริสุทธิI
สาํหรับทุกท่าน จากนั9นนาํท่าน ชมความงามของนํ) าตกริวเซ
และนํ) าตกกิงกะ  เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของ
ธรรมชาติของนํ9าตกที
จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที
สวยที
สุดติด
หนึ
งในร้อยของญี
 ปุ่น นํ9าตกทั9งสองแห่งนี9 มีต้นนํ9าอยู่ในเขต
ภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายนํ9าที
ไหล
รวมกันกลายมาเป็นแม่นํ9าอิชิคาริได้หลังจากฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดหนาวนํ9าตกทั9งสองแห่งนี9 จะแข็งตัว
กลายเป็นนํ9าแขง็  

คํ
า  บริการอาหารคํ
า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื9อนี9บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ 

ที�พกั  : SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า  
    

 

 

 

 

 

 

วนัที�สามของการเดินทาง  (3)   โซอุนเคียว –สวนทะคิโนะอุเอะ  ทุ่งพงิคม์อส - เทศกาลงานแสดง ดอกทิวลิป   
      คะมิยูเบทสึ - มอมเบทซึ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั9นนาํท่านเดนิทางสู่ความงามแห่งธรรมชาต ิที
ทั
วทุกพื9นที
จะเป็นเหมอืนดั
งพรมสชีมพปููทั
วสวน  สวนทะคิ
โนะอุเอะ (Takinoue Park) จะถูกปกคลุมไปด้วยพรมของ

ดอกมอสฟอกซ ์ (Moss Phlox) ซึ
งเป็นดอกไม้ที
เป็นตวัแทน
ของเกาะฮอกไกโดในฤดูกาลนี9 เลยทเีดยีว ทั
วทั9งสวน ซึ
งมเีนื9อ
ที
เทยีบเท่า 14 สนามฟุตบอล จะกลายเป็นสชีมพูตั9งแต่ต้น
เดอืนพฤษภาคม จนถงึต้นเดอืนมถุินายน กลิ
นหอมหวานที

เป็นเอกลักษณข์องดอกไม้นี9 จะทาํให้ทั9งเมอืงอบอวลไปด้วย
กลิ
นของฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี9 ยังมกีจิกรรมอื
นๆ อกีเช่น 
การนั
งเฮลิคอปเตอร์ชมววิ การจดังานแสดงดนตรี และงานอื
นๆ อกีมากมาย ที
ถูกจัดขึ9นในช่วงนี9  เมื
อดอกมอส
ฟอกซ์นั9นบานอย่างเตม็ที
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เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เมนูปิ) งย่างอาหารทะเล  
จากนั9นนาํท่านสู่ เทศกาลงานแสดง ดอกทิวลิป คะมิยูเบทสึ (Kamiyubetsu) ประจาํปีจะถูกจัดขึ9นเป็นครั9งที
 

24 ตั9งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน (อาจมีการ
เปลี
ยนแปลง) จากสวนดอกไม้เล็ก ๆ ที
ถูกสร้างขึ9 นโดยคน
ท้องถิ
นเพื
อสืบทอดดอกทวิลิป (ดอกไม้ประจาํเมือง) ไปสู่รุ่น
ต่อไป และได้พัฒนามาเป็นอุทยานทวิลิปคะมิยูเบทสึ ปัจจุบัน
อุทยานแห่งนี9มีดอกทวิลิปสสีนัสดใส กว่า 1,200,000 ดอก จาก

กว่า 120 สายพันธุ์ ที
บานในฤดูใบไม้ผลิ ไปเพลิดเพลินกับ 

“เส้นทางดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ” ทางตะวันออกของฮอกไกโด ที

ประกอบด้วยแหล่งชมดอกมอสฟอกซ์สองแห่งที
มีชื
อเสยีงที
สดุ 
(Takinoue Park และ Higashi Mokoto Moss Phlox Park)) และดอกทวิลิป กว่า 1.2 ล้านต้นของสวน 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ที�พกั   OE HONKE  HOTEL เทียบเท่า  
** คํ
าคนืนี9 ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ9าแร่ออนเซน ภายในโรงแรม ชาวญี
ปุ่นเชื
อว่าการได้แช่ออนเซน จะทาํให้ผวิพรรณ
สวยงาม และรักษาโรคได้ **  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สี�ของการเดินทาง  (4)  อนเนยู – คามิกาวะ – ไอซ ์พาวิลเลี�ยน – ซปัโปโร – ชมเมือง – ซปัโปโร 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดนิทางสู่เมอืง “คามิกาวะ” ที
ฮอกไกโดจะมเีมอืงที
ใช้ชื
อคามคิะวะ ซํ9ากนัถึง 3 เมืองเนื
องจากเป็นเมือง

ที
ตั9งอยู่ทางต้นทางของแม่นํ9า เมืองคามิกาวะแห่งนี9 เป็น
ทางผ่านของแม่นํ9าอชิิคาริซึ
งเป็นแม่นํ9าที
ยาวที
สดุในเกาะ 

ฮอกไกโด ด้วยความยาวถึง 268 กโิลเมตรและมีความยาว

เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี
 ปุ่น... นาํท่านสู่ �ไอซ์ พาวิล

เลียน� ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหิมะที
เหมือนกบัอยู่
ในถํ9าหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวติดลบ 
และมีมุมให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นถึง -41 องศา
เซลเซียส ... 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู เซ็ตอาหารญี�ปุ่น  
นาํท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที
สดุ ซปัโปโร เมืองที
มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอนัดับห้า

ของประเทศญี
ปุ่น (ประมาณ 1.6 ล้านคน) มสีถานีรถไฟซัปโปโร เป็นจุดศูนย์กลางเป็นแหล่ง ช้อปปิ9 งที
ทนัสมยั 

ร้านค้า ร้านอาหารมากมายที
คอยตอบสนองความต้องการชาวฮอกไกโด...นําท่านผ่านชม “หอนาฬิกา
โบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึ
งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที
ยงตรงแม่นยาํ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้าน
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การเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ... จากนั9นนาํท่านชมความยิ
งใหญ่ “ที�ทําการรฐับาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด” ซึ
ง
ได้รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่าร้อยปี ในสมัยก่อนอาคารนี9 ถือเป็นอาคารที
ทันสมัยแห่งเดียวที
สูง และมี
ความโอ่อ่าหรหูราที
สดุ ปัจจุบนัใช้เป็นพิพิธภัณฑใ์ห้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา   

คํ
า บริการอาหารคํ
า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยมื9อพิเศษอาหารพื9นเมอืงอนัขึ9นชื
อ ปูยกัษฮ์อกไกโด ที
จะให้
ท่านได้ลิ9มลองความอร่อย กบัปูยักษ์สดที
จะนาํมาปรงุ พร้อมเสร์ิฟท่านในสไตล์ “สกุี9ยากี9” อร่อยกบัหลากเมนู 
ทั9ง เตา้หูปู ซาชิมิปู กระดองปูชบุแป้งทอด สกีุ) ยากี) ปู ปิดท้ายด้วยของหวาน 

ที�พกั   SAPPORO GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

วนัที�หา้ของการเดินทาง  (5)  ซปัโปโร  - โอตารุ –พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – ชมเมือง-  โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ –  
    ชอ้ปปิ) ง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั9นนาํท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ นาํชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็น
สถานที
เกบ็หีบเพลงตัวแรกที
มาถึงประเทศญี
 ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั9นมีหีบเพลงมากมายด้านบนเป็นห้อง
ต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆที
นํามาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี9 อันไพเราะ ... บริเวณด้านหน้า

ของอาคารหลังนี9ม ี“นาฬิกาไอนํ�าโบราณ ที
เหลือเพียง 2 เรือน
ในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี�ปุ่น) ซึ
งจะส่งเสยีง
เป็นเมโลดี9  และพ่นไอนํ9าออกมาเพื
อบอกเวลา จุดนี9 เป็นสถานที

ห้ามพลาดในการยืนรอเพื
อถ่ายภาพคู่กบันาฬิกาไอนํ9าโบราณ
ในจังหวะที
มีไอนํ9าพวยพุ่งออกมาพร้อมเสียงดนตรีไพเราะ... 
นอกจากนี9 นาํท่านสู่ โรงเป่าแกว้ ที
ท่านสามารถเลือกชมหรือ
ซื9 อของที
ระลึกประเภทเครื
องแก้วในหลากหลายรูปแบบด้วยเทคนิคการทาํงานแบบพื9นบ้านแต่สามารถสร้าง
รายได้ในชุมชนที
 สาํคญัลวดลายของสนิค้าแต่ละใบเกดิจากจินตนาการในขณะทาํงานจนเป็นความชาํนิชาํนาญ
และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซํ9ากนั ซึ
งท่านสามารถซื9 อแก้วที
มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือการเป่าแก้วที
น่า

ทึ
งเป็นอย่างยิ
ง …   

เที
ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท่านด้วย “เซ็ตเมนู ซูชิ นิงิริ” อาหารชื
อดงัแห่งเมอืงโอตาร ุที

รังสรรคจ์ากวัตถุดบิสดใหม่พิเศษ  (สาํหรับท่านที
ไม่ทานซชูิ หรือปลาดบิ ขอความกรณุาแจ้งต่อเจ้าหน้าที

ล่วงหน้า)    

จากนั9นนาํท่านเดนิทางกลับสู่ ซับโปโรนาํท่านชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สนิค้าขึ9นชื
ออกีอย่างของซัปโปโร 

เป็นแหล่งเพาะพันธ ์“โคนม” คุณภาพเยี
ยมมากมายทั
วทั9งเกาะ อนัเนื
องมาจากสภาพภมูิอากาศและความอุดม
สมบูรณข์องธรรมชาต ิทาํให้มรีสชาตดิเียี
ยม กลมกล่อมไม่แพ้ชอ็กโกเแลต็จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยกว่็า

ได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ชอ็กโกแลต็ขาวที
เป็นที
นิยมทั
วทั9งประเทศ รวมทั9งประเทศไทย 

สมควรแก่เวลานาํท่านช้อปปิ9 ง ณ  ถนนคนเดนิในร่มอนัเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมอืงซัปโปโร “ทานุกิ โคจิ” ที
มี
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ความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที
ให้ท่านเดินเลือกซื9 อสนิค้าต่างๆอย่างจุใจอาท ิเช่น ร้าน

สนิค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที
มีให้เลือกหลากหลายแบบที
เริ
มต้นราคาตั9งแต่ 1050 เยน ร้าน
ขายเครื
องสาํอางร้านขายอุปกรณ์เกี
ยวกบัสนุัข ร้านขายผลไม้พื9 นเมือง ร้านเกมส ์ร้านขายเสื9อผ้า ร้านอาหาร 
ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

คํ
า  บริการอาหารคํ
า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านเป็นพิเศษด้วยบุฟเฟ่ตบ์าร์บคีวิปิ9 งย่าง สไตลเ์จงกิสข่าน โดยการ
นาํเนื9อแกะส่วนต่างๆ  อกีทั9งอาหารทะเลสดใหม่ ย่างบนเตาไฟ พร้อมเครื
องเคียงผักสด เสร์ิฟพร้อมซอสสตูร
เดด็ต้นตาํรับ พร้อมเสร์ิฟเบยีร์ชื
อดงัของฮอกไกโด และเครื
องดื
มซอฟทด์ริงคแ์บบไม่จาํกดั 

ที�พกั   ANA CROWN CHITOSE HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

 

 

 

 

วนัที�หกของการเดินทาง   (6) สนามบินชิโตเสะ  – สุวรรณภูมิ   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

10.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิชิโตเสะ โดยสายการบนิ ไทย เที
ยวบนิที
 TG671  

16.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

ดูแล... กนัและกนั  
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  อตัราค่าบริการ  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 99,900.- 96,900.- 98,400.- 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   96,900.- 93,900.- 95,400.- 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 93,900.- 90,900.- 92,400.- 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 90,900.- 87,900.- 89,400.- 
พกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ   15,000.- 15,000.- 15,000.- 
มีตัLวแลว้ ลดท่านละ  25,000.- 25,000.- 25,000.- 
 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 969 969 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   939 939 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 909 909 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 879 879 
พกัเดี�ยว ไดร้บัคะแนนเพิ�มท่านละ   150 150 
มีตัLวแลว้ ไดร้บัคะแนน   719 719 

 
- โปรแกรมนี) สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที�ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี
ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื
องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัรา

แลกเปลี
ยน และ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIในการยกเลิกการเดนิทางหรือเปลี
ยนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณทีี
มผู้ีเดนิทางตํ
ากว่า 15 

ท่าน  

อตัราค่าบริการนี) รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเครื
องบนิ ไป – กลับชั9นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที
ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษี

สนามบินทุกแห่ง  
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 
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อตัราค่าบริการนี) ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื
องดื
ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที
จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพิ
ม 
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชื) อเพลิงที�ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิ�มเติมอีก 

 

เงื�อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  
 ชาํระยอดทั9งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั
งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์ แอนด ์ เอเยนซี� (ประเทศไทย)  
จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
 ชื
อบญัชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี� (ประเทศไทย) จํากดั 
  ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
  เลขที�  639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 

การยกเลิก  :   

� กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาํการ มฉิะนั9น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิP ในการคืนเงินมดัจํา 
� กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
� กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 10 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิP ในการคืนเงินทั)งหมด 

 

หมายเหตุและเงื�อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่รับท่านผู้เดินทางที
เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื
มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื
น, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั9งนี9 เพื
อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่รับท่านผู้เดินทางที
มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั9งนี9 เพื
อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ
ทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIไม่รับท่านผู้เดินทางที
มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื
นเพื
อไปทาํงาน หรือเพื
อการอื
นใด
อนัมใิช่การท่องเที
ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที
ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพื
อหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที
มีเดก็ทารกอายุตํ
ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 
(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื
อหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง
รบกวนผู้เดนิทางท่านอื
น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 
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6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที
เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที
จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที
กาํหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที
แจ้งชื
อรอไว้ ทั9งนี9 เพื
อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื
น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที
มีผู้เดินทางตํ
ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื
นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี
ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิIในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที
ท่านขอเปลี
ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ
ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื
นวีซ่าและค่าเปลี
ยนชื
อตั\วเครื
องบินเท่านั9น เว้นแต่ตั\วเครื
องบินที
ไม่อนุญาต
ให้เปลี
ยนชื
อหรือคนืตั\ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื
นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื
นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIไม่รับผดิชอบต่อการที
ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื
องมาจาก

เหตผุลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ
งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื
อมเสยี รวมถงึการที
มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที
ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที
ประสงค์จะซื9 อตั\วเครื
องบินภายในประเทศเพิ
มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ที
ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื
อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดนิทางของทวัร์
นั9นๆ หากท่านผู้เดินทางซื9 อตั\วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั9น ๆ ไม่
สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที
เกดิขึ9น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที
ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า
รายการท่องเที
ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี
ยนแปลงของโรงแรมที
พัก หรือ
การปรับเปลี
ยนรายการท่องเที
ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิIขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิ
เว้นแต่ ในกรณทีี
เกดิเหตจุาํเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, 
ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIในการเปลี
ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั9งนี9 เพื
อคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที
สดุ 

15. สถานที
ท่องเที
ยวที
ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที
ท่องเที
ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัท
ฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที
ระบุไว้ในเอกสารของสถานที
นั9น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี
ยนรายการเพื
อให้ท่าน
สามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณทีี
มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื
นใดเกดิขึ9นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที

ท่องเที
ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิIไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ9นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื
องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที
ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที
บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดย
ท่านสามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที
นั
งบนเครื
องบินเป็นไปตามเงื
อนไขตั\วเครื
องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ
เลือกตาํแหน่งที
นั
งได้เอง ทั9งนี9บริษัทฯ จะพยายามจัดที
นั
งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที
สดุภายใต้
ลักษณะตาํแหน่งที
นั
งแบบหมู่คณะที
สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที
ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที
เชื
อมั
นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ
งประสงค์จะ
เดนิทางไปท่องเที
ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที
ท่านได้เดนิทางไป 
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20. เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

ดูแล... การเดินทางของท่านดว้ยประกนัการเดินทาง  
TRAVEL INSURANCE:   “GOLD PLAN”  
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