ความสุขแห่งการท่องเทียวที “ช่วงเวลา” เป็ นสิงทีทําให้การท่องเทียวมีคุณค่ามากยิงขึ) น
ช่วงเวลาทีความงามแห่งธรรมชาติมารวมกันอย่างลงตัว เทศกาลทิวลิป – ทุ่งพิงค์มอสแห่
อ งฮอกไกโด
เยือนญีปุ่ นด้ วยความประทับใจกับสถานทีทีเปี ยมด้ วยมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว ทั9งธรรมชาติและวัฒนธรรม
เสิร์ฟความอร่อยด้ วยอาหารท้ องถินหลากเมนู ปรุงแต่งด้ วยความประณี
ณีต และรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์
คัดสรรทีพักพร้ อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กักันและกัน”

กําหนดการเดินทาง 29 เม.ย. – 4 พ.ค. /12- 17 / 19-24
24 พ.ค. 2559
วันแรกของการเดินทาง (1) สุวรรณภูมิ – ชิโตเสะ (ญีปุ่ น)
21.30 น.
พร้ อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั)น 4) ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2
พบกับเจ้ าหน้ าที คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์ C
23.45 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เทียวบิน TG670
(ใช้
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง .... เวลาท้ องถินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัวโมง)
วโมง
วันทีสองของการเดินทาง (2) ชิโตเสะ – อาซาฮิกะวะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ภูเขาคุโระดาเคะ - โซอุนเคียว
08.30 น.
คณะเดินทางสู่ถงึ สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลังผ่านพิธกี ารตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
จากนั9นนําท่านเดินทางสู่เมือง อาซาฮิกะวะ นําท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ทีรวบรวมสั
รว
ตว์นานาพันธุ์กว่ า
150 ชนิด โดยเฉพาะสัตว์เมืองหนาวอย่างเช่น แมวนํา9 นกเพนกวิน และหมีขาว คุณจะได้ ชมอุ
ม โมงค์เพนกวิน ที
สามารถชมทุกอากัปกิริยาของบรรดานกเพนกวิ
าของบรรดา
นทั9ง 4 สาย
พั น ธุ์ ดํ า ผุ ด ดํ า ว่ า ยกั น อย่ า งครื9 นเครง และชมอุ โ มงค์
แมวนํ)า ทีเจ้ าแมวนํา9 หน้ าตาบ้ องแบ๊วแสนน่ารัก พากันมุดท่อ
อุโมงค์ใสดําขึ9นดําลงมาให้ เราชมอยู่ตรงหน้ า และตืนตาตืนใจ
กับ หมีข าวขั)วโลกเหนื อทีกระโจนลงนํ9า แล้ วว่ ายมาหาคุ ณ
และคุณสามารถเข้ าใกล้ ได้ สดุ ๆ จากอุโมงค์ใต้ ดนิ ทีพาคุณไป
โผล่กลางบ้ านของเจ้ าหมีขาว
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เทียง

คํา
ทีพัก :

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …บริการท่านด้ วย “เซ็ ตเมนู หม้อไฟซี ฟู้ด”เสิร์ฟด้ วยซีฟู้ดสดนานาชนิด
ประกอบด้ วย ปูขน ฮอกไกโด ปลาแซลมอนนํา9 ลึก กุ้งสด หอยเชลล์ พร้ อมผักสดกะหลําปลี เห็ดสด แครอท
และผักอืนนานาชนิด เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนนุ่มอร่อย และเครืองเคียง
นําท่านสัมผัสทิวทัศน์อนั งดงามของ ภูเขาคุโระดาเคะ” เปลียนบรรยากาศโดยการขึ9น “กระเช้าไฟฟ้ า” ค่อยไต่
ระดับความสูงชันสู่ด้านบน เพือชมวิวความสวยงามของเทือกเขาโดยรอบภูเขาคุโระดาเคะสูงตระหง่านนี9เป็ น
ยอดหนึงในจํานวนหลายยอดของเทือกเขาภายในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึ ทีมีรูปร่างคล้ ายปลายแหลมปิ รามิด
สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม และชม ทุ่งหญ้ าทีปกคลุม
ไปทัวอาณาบริเวณภาพทีปรากฏจากบนยอดเขาจึงยากแก่การ
หาคํา พูดใดมาเปรียบเทียบได้ พร้ อมสัม ผัสอากาศบริสุท ธิI
สําหรับทุกท่าน จากนั9นนําท่าน ชมความงามของนํ)าตกริวเซ
และนํ) าตกกิ ง กะ เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ ความสวยงามของ
ธรรมชาติของนํา9 ตกทีจัดได้ ว่าเป็ นวิวธรรมชาติทสวยที
ี
สุดติด
หนึงในร้ อยของญีปุ่ น นํ9าตกทั9งสองแห่ ง นี9มีต้นนํ9าอยู่ในเขต
ภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายนํ9าทีไหล
รวมกันกลายมาเป็ นแม่ นํ9า อิชิ คาริ ได้ ห ลัง จากฤดูหนาว ส่ว นในช่ วงฤดหนาวนํ9า ตกทั9ง สองแห่ ง นี9จ ะแข็ง ตัว
กลายเป็ นนํา9 แข็ง
บริการอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม มื9อนี9บริการท่านด้ วยเมนู บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสามของการเดินทาง (3)
เช้า

โซอุนเคียว –สวนทะคิโนะอุเอะ ทุ่งพิงค์มอส - เทศกาลงานแสดง ดอกทิวลิป
คะมิยูเบทสึ - มอมเบทซึ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั9นนําท่านเดินทางสู่ความงามแห่งธรรมชาติ ทีทัวทุกพื9นทีจะเป็ นเหมือนดังพรมสีชมพูปูทวสวน
ั
สวนทะคิ
โนะอุเอะ (Takinoue Park) จะถูกปกคลุมไปด้ วยพรมของ
ดอกมอสฟอกซ์ (Moss Phlox) ซึงเป็ นดอกไม้ ทเป็
ี นตัวแทน
ของเกาะฮอกไกโดในฤดูกาลนี9เลยทีเดียว ทัวทั9งสวน ซึงมีเนื9อ
ทีเทียบเท่า 14 สนามฟุตบอล จะกลายเป็ นสีชมพูต9งั แต่ต้น
เดือนพฤษภาคม จนถึงต้ นเดือนมิถุนายน กลินหอมหวานที
เป็ นเอกลักษณ์ของดอกไม้ น9 ีจะทําให้ ท9งั เมืองอบอวลไปด้ วย
กลินของฤดูใบไม้ ผลิ นอกจากนี9ยังมีกจิ กรรมอืนๆ อีกเช่น
การนังเฮลิคอปเตอร์ชมวิว การจัดงานแสดงดนตรี และงานอืนๆ อีกมากมาย ทีถูกจัดขึ9นในช่วงนี9 เมือดอกมอส
ฟอกซ์น9ันบานอย่างเต็มที
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เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เมนู ปิ)งย่างอาหารทะเล
จากนั9นนําท่านสู่ เทศกาลงานแสดง ดอกทิวลิป คะมิยูเบทสึ (Kamiyubetsu) ประจําปี จะถูกจัดขึ9นเป็ นครั9งที
24 ตั9 ง แต่ 1 พฤษภาคม ถึง 7 มิ ถุ น ายน (อาจมีก าร
เปลียนแปลง) จากสวนดอกไม้ เ ล็ก ๆ ทีถู กสร้ า งขึ9นโดยคน
ท้ องถินเพือสืบทอดดอกทิวลิป (ดอกไม้ ประจําเมือง) ไปสู่รุ่น
ต่อไป และได้ พัฒนามาเป็ นอุทยานทิวลิปคะมิยูเบทสึ ปั จจุบัน
อุทยานแห่ งนี9มีดอกทิวลิปสีสนั สดใส กว่า 1,200,000 ดอก จาก
กว่ า 120 สายพั นธุ์ ทีบานในฤดูใบไม้ ผลิ ไปเพลิดเพลินกับ
“เส้ นทางดอกไม้ ในฤดูใบไม้ ผลิ” ทางตะวันออกของฮอกไกโด ที
ประกอบด้ วยแหล่งชมดอกมอสฟอกซ์สองแห่ งทีมีชือเสียงทีสุด
(Takinoue Park และ Higashi Mokoto Moss Phlox Park)) และดอกทิวลิป กว่า 1.2 ล้ านต้ นของสวน
คํา
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพัก
OE HONKE HOTEL เทียบเท่า
** คําคืนนี9ให้ ทุกท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่นาํ9 แร่ออนเซน ภายในโรงแรม ชาวญีปุ่ นเชือว่าการได้ แช่ออนเซน จะทําให้ ผวิ พรรณ
สวยงาม และรักษาโรคได้ **

วันทีสีของการเดินทาง (4) อนเนยู – คามิกาวะ – ไอซ์ พาวิลเลียน – ซัปโปโร – ชมเมือง – ซัปโปโร
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง “คามิกาวะ” ทีฮอกไกโดจะมีเมืองทีใช้ ชือคามิคะวะ ซํา9 กันถึง 3 เมืองเนืองจากเป็ นเมือง
ทีตั9ง อยู่ ทางต้ น ทางของแม่ นํ9า เมือ งคามิก าวะแห่ ง นี9เ ป็ น
ทางผ่านของแม่นาํ9 อิชิคาริซึงเป็ นแม่นาํ9 ทียาวทีสุดในเกาะ
ฮอกไกโด ด้ วยความยาวถึง 268 กิโลเมตรและมีความยาว
เป็ นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่ น... นําท่านสู่ ไอซ์ พาวิล
เลียน ให้ ท่านได้ ชมความสวยงามของหิมะทีเหมือนกับอยู่
ในถํ9าหิ นงอกหิ น ย้ อย ให้ ท่ านได้ สัม ผัสความหนาวติดลบ
และมีมุมให้ ท่านได้ สัมผัสความหนาวเย็นถึง -41 องศา
เซลเซียส ...
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู เซ็ ตอาหารญีปุ่ น
นําท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญทีสุด ซัปโปโร เมืองทีมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้ า
ของประเทศญีปุ่ น (ประมาณ 1.6 ล้ านคน) มีสถานีรถไฟซัปโปโร เป็ นจุดศูนย์กลางเป็ นแหล่ง ช้ อปปิ9 งทีทันสมัย
ร้ า นค้ า ร้ า นอาหารมากมายทีคอยตอบสนองความต้ อ งการชาวฮอกไกโด...นํา ท่ า นผ่ า นชม “หอนาฬิ ก า
โบราณ” อายุ กว่ า 130 ปี ซึงปั จจุ บันยังบอกเวลาได้ เทียงตรงแม่นยํา ในอดีตเคยเป็ นสถานศึกษาทางด้ าน
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คํา

ทีพัก

การเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ... จากนั9นนําท่านชมความยิงใหญ่ “ทีทําการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด” ซึง
ได้ รับฉายาว่ าวิหารอิฐแดงอายุ กว่ าร้ อยปี ในสมัยก่อนอาคารนี9ถือเป็ นอาคารทีทันสมัยแห่ งเดียวทีสูง และมี
ความโอ่อ่าหรูหราทีสุด ปัจจุบนั ใช้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ ชนรุ่นหลังได้ ศึกษา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้ วยมื9อพิเศษอาหารพื9นเมืองอันขึ9นชือ ปูยกั ษ์ฮอกไกโด ทีจะให้
ท่านได้ ล9 ิมลองความอร่อย กับปูยักษ์สดทีจะนํามาปรุง พร้ อมเสิรฟ์ ท่านในสไตล์ “สุก9 ยี ากี9” อร่อยกับหลากเมนู
ทั9ง เต้าหูปู ซาชิมิปู กระดองปูชบุ แป้งทอด สุกี)ยากี) ปู ปิ ดท้ ายด้ วยของหวาน
SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห้าของการเดินทาง
เช้า

เทียง

(5)

ซัปโปโร - โอตารุ –พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – ชมเมือง- โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ –
ช้อปปิ) ง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั9นนําท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ นําชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้ านไม้ สถาปั ตยกรรมแบบยุโรปเป็ น
สถานทีเก็บหีบเพลงตัวแรกทีมาถึงประเทศญีปุ่ น ภายในอาคารมีสองชั9นมีหีบเพลงมากมายด้ านบนเป็ นห้ อง
ต่ า ง ๆ แสดงกล่ อ งเพลงรุ่น แรก ๆทีนํา มาจากยุ โ รปในรูป ทรงหลากหลาย ราคานั บ ค่ า ไม่ ไ ด้ ให้ ท่ า นได้
เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี9อันไพเราะ ... บริเวณด้ านหน้ า
ของอาคารหลังนี9มี “นาฬิกาไอนําโบราณ ทีเหลือเพียง 2 เรือน
ในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญีปุ่ น) ซึงจะส่งเสียง
เป็ นเมโลดี9 และพ่นไอนํา9 ออกมาเพือบอกเวลา จุดนี9เป็ นสถานที
ห้ ามพลาดในการยืนรอเพือถ่ายภาพคู่กบั นาฬิกาไอนํา9 โบราณ
ในจังหวะทีมีไอนํา9 พวยพุ่งออกมาพร้ อมเสียงดนตรีไพเราะ...
นอกจากนี9นาํ ท่านสู่ โรงเป่ าแก้ว ทีท่านสามารถเลือกชมหรือ
ซื9อของทีระลึกประเภทเครืองแก้ วในหลากหลายรูปแบบด้ วยเทคนิคการทํางานแบบพื9นบ้ านแต่สามารถสร้ าง
รายได้ ในชุมชนที สําคัญลวดลายของสินค้ าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทํางานจนเป็ นความชํานิชาํ นาญ
และเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซาํ9 กัน ซึงท่านสามารถซื9อแก้ วทีมีเพียงใบเดียวในโลกด้ วยฝี มือการเป่ าแก้ วทีน่า
ทึงเป็ นอย่างยิง …
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท่านด้ วย “เซ็ ตเมนู ซู ชิ นิงิริ” อาหารชือดังแห่งเมืองโอตารุ ที
รังสรรค์จากวัตถุดบิ สดใหม่พิเศษ (สําหรับท่านทีไม่ทานซูชิ หรือปลาดิบ ขอความกรุณาแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที
ล่วงหน้ า)
จากนั9นนําท่านเดินทางกลับสู่ ซับโปโรนําท่านชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สินค้ าขึ9นชืออีกอย่างของซัปโปโร
เป็ นแหล่งเพาะพันธ์ “โคนม” คุณภาพเยียมมากมายทัวทั9งเกาะ อันเนืองมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ ทําให้ มรี สชาติดเี ยียม กลมกล่อมไม่แพ้ ชอ็ กโกเแล็ตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่า
ได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ ชอ็ กโกแล็ตขาวทีเป็ นทีนิยมทัวทั9งประเทศ รวมทั9งประเทศไทย
สมควรแก่เวลานําท่านช้ อปปิ9 ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร “ทานุกิ โคจิ ” ทีมี
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ความยาวกว่า 900 เมตร ร้ านค้ ามากมายนับ 200 ร้ านทีให้ ท่านเดินเลือกซื9อสินค้ าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น ร้ าน
สินค้ า 98 เยนร้ านรองเท้ าและกระเป๋ าราคาถูกทีมีให้ เลือกหลากหลายแบบทีเริมต้ นราคาตั9งแต่ 1050 เยน ร้ าน
ขายเครืองสําอางร้ านขายอุปกรณ์เกียวกับสุนัข ร้ านขายผลไม้ พ9 ืนเมือง ร้ านเกมส์ ร้ านขายเสื9อผ้ า ร้ านอาหาร
ฯลฯ

คํา

ทีพัก

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านเป็ นพิเศษด้ วยบุฟเฟ่ ต์บาร์บคี วิ ปิ9 งย่าง สไตล์เจงกิสข่าน โดยการ
นําเนื9อแกะส่วนต่างๆ อีกทั9งอาหารทะเลสดใหม่ ย่างบนเตาไฟ พร้ อมเครืองเคียงผักสด เสิร์ฟพร้ อมซอสสูตร
เด็ดต้ นตํารับ พร้ อมเสิร์ฟเบียร์ชือดังของฮอกไกโด และเครืองดืมซอฟท์ดริงค์แบบไม่จาํ กัด
ANA CROWN CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีหกของการเดินทาง (6) สนามบินชิโตเสะ – สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.45 น.
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบิน ไทย เทียวบินที TG671
16.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
ดูแล... กันและกัน
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดียว เพิมท่านละ
มีตวัL แล้ว ลดท่านละ

อัตราค่าบริการ
99,900.96,900.93,900.90,900.15,000.25,000.-

สมาชิกบัตรหลัก
96,900.93,900.90,900.87,900.15,000.25,000.-

สมาชิกบัตรเสริม
98,400.95,400.92,400.89,400.15,000.25,000.-

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดียว ได้รบั คะแนนเพิมท่านละ
มีตวัL แล้ว ได้รบั คะแนน

สมาชิกบัตรหลัก
969
939
909
879
150
719

สมาชิกบัตรเสริม
969
939
909
879
150
719

- โปรแกรมนี) สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีได้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา
แลกเปลียน และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีทมีี ผ้ ูเดินทางตํากว่า 15
ท่าน
อัตราค่าบริการนี) รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครืองบิน ไป – กลับชั9นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภาษี
สนามบินทุกแห่ง
2. ค่าทีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 4,000,000.- บาท
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อัตราค่าบริการนี) ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื) อเพลิงทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีก
เงือนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
ชําระยอดทั9งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
• ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย)
จํ ากัด
• ชําระโดยเงินสด
• ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชือบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จํ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรายวัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทําการ มิฉะนั9น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิPในการคืนเงินมัดจํ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจํ าเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPในการคืนเงินทั)งหมด
หมายเหตุและเงือนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่รับท่านผู้เดินทางทีเคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที
รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อน,
ื หรือพยายาม
สร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั9งนี9เพือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่รับท่านผู้เดินทางทีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั9งนี9เพือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ
ทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่รับท่านผู้เดินทางทีมีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืนเพือไปทํางาน หรือเพือการอืนใด
อันมิใช่การท่องเทียว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีต้ องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพือหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที
ต้ องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตากว่
ํ า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้ วย
(กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผู้เดินทางท่านอืน ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
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6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีเป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ
บางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทีกําหนด
ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปทีแจ้ งชือรอไว้ ทั9งนี9เพือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผ้ ูเดินทางตํากว่ า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนทดแทนหากท่
ื
านต้ องการ
9. ในกรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิIในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการคิด
ค่าใช้ จ่ายเพิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลียนชือตัว\ เครืองบินเท่านั9น เว้ นแต่ตัว\ เครืองบินทีไม่อนุญาต
ให้ เปลียนชือหรือคืนตัว\
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงการทีมิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางทีประสงค์จะซื9อตั\วเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ทีก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั9นๆ หากท่านผู้เดินทางซื9อตั\วหรือชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่ าว แล้ วต่อมาทัวร์น9ัน ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ9น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเทียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพัก หรือ
การปรับเปลียนรายการท่องเทียวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิIขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่ า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ
เว้ นแต่ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุจาํ เป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั9งนี9เพือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากทีสุด
15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัท
ฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนั9น ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือให้ ท่าน
สามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีทมีี เหตุล่าช้ าหรือเหตุอนใดเกิ
ื
ดขึ9นระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที
ท่องเทียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ9นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนืองจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทียวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดย
ท่านสามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่ งทีนังบนเครืองบินเป็ นไปตามเงือนไขตั\วเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถ
เลือกตําแหน่งทีนังได้ เอง ทั9งนี9บริษัทฯ จะพยายามจัดทีนังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีทสุี ดภายใต้
ลักษณะตําแหน่งทีนังแบบหมู่คณะทีสายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีทได้
ี ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเทียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่านได้ เดินทางไป
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20. เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

ดู แล... การเดินทางของท่านด้วยประกันการเดินทาง
TRAVEL INSURANCE: “GOLD PLAN”
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