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คิวชู ดินแดนเกาะใตแ้ห่งประเทศญี�ปุ่น ที�สวยงามแสนโรแมนติก
“ดูแลความสขุแห่งการทอ่งเที�ยว

สมัผัสกลิ�นอายตะวันตก หมู่บา้นฮอลแลนด ์เฮา้ส ์เทน บอช
 เบปปุ “อาบทรายรอ้น 

“ดูแลความสุขแห่งการกิน” 
“ดูแลความสุขแห่งการพกัผ่อน

พรอ้มชม “อุโมงคด์อกวิสทีเรีย

กําหนดการเดินทาง  20-25 
วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ 
22.30 น. พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั6น 

เชค็อนิของ สายการบินไทยแอรเ์วย์

วนัที�สองของการเดินทาง   (2) ฟุกุโอกะ 

01.00 น.  ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ โดย

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบิน FUKUOKA 

ตรวจเชค็สมัภาระ 

นาํท่านเดนิทางสู่  Fuji Flower 

“ดอกวิสทีเรีย” Wisteria

ย่องว่าเป็นจุดดอกวิสทเีรียหรือดอกฟูจิที�สวยงามที�สดุแห่งหนึ�งของญี�ปุ่น
ก้านพร้อมดอกหลากส ีทั5งม่วงอ่อน ม่วงเข้ม ขาว ชมพู ไล่เฉดสห้ีอยระย้าลงมาจากคานโค้งที�คลุมทางเดินยาว 
เมตร และ 220 เมตร... 
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อิลทิ ฮอลเิดย์ ดแูล...กนัและกนั  

คิวชู ดินแดนเกาะใตแ้ห่งประเทศญี�ปุ่น ที�สวยงามแสนโรแมนติก
ดูแลความสขุแห่งการทอ่งเที�ยว” สถานที�ทอ่งเที�ยวที�งดงามและควรค่าแก่การไปเยือนในช่วงเวลานั5น

หมู่บา้นฮอลแลนด ์เฮา้ส ์เทน บอช - คุมาโมโต้ “ปราสาทคุมาโมโต ้ 
อาบทรายรอ้น - “ล่องเรือชมอุทยานซาไกอิ”  - ชอ้ปปิ6 งส่งทา้ยที�

 ลิ5 มลองอาหารขึ5นชื�อ  ทงคสัซึราเม็ง ขาปูยกัษ ์ซูชิ 

ดูแลความสุขแห่งการพกัผ่อน” ดว้ยโรงแรมที�ไดม้าตรฐานระดบัสากลและความมีเอกลกัษณ์

อุโมงคด์อกวิสทีเรีย” และ “ทุ่งพิงคม์อสที�สวนคูจู
 

25 เม.ย./ 27 เม.ย. – 2 พ.ค. /5-10 พ.
กรุงเทพฯ  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั6น 4 (ชั6นผูโ้ดยสารขาออก) เพื�อเตรียมตวัเดนิทางผ่านขั5นตอนการ
สายการบินไทยแอรเ์วย ์โดยมเีจ้าหน้าของบริษัทฯ คอยตอนรับและอาํนวยความสะดว

ฟุกุโอกะ – คิตะคิวชู – ชมดอกวิสทีเรีย – หมู่บา้นยูฟุอิน – เบปปุ 

ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที�ยวบิน TG648 

FUKUOKA บนเกาะคิวชู ประเทศญี�ปุ่น ... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

Fuji Flower Kawachi Garden  สวนดอกไม้ สม่ีวงที�มลัีกษณะเป็นช่
Wisteria ในภาษาญี�ปุ่นเรียกว่า FUJI NO HANA เป็นไม้เถาที�มีกลิ�นหอม  สวนแห่งนี5 ได้รับการยก

ย่องว่าเป็นจุดดอกวิสทเีรียหรือดอกฟูจิที�สวยงามที�สดุแห่งหนึ�งของญี�ปุ่น อโุมงคด์อกวิสที
ก้านพร้อมดอกหลากส ีทั5งม่วงอ่อน ม่วงเข้ม ขาว ชมพู ไล่เฉดสห้ีอยระย้าลงมาจากคานโค้งที�คลุมทางเดินยาว 

... เพลิดเพลินกบับรรยากาศความงามดั�งเทพนิยาย กลิ�นหอมอบอวลรอบกายท่าน

 1 

คิวชู ดินแดนเกาะใตแ้ห่งประเทศญี�ปุ่น ที�สวยงามแสนโรแมนติก 

สถานที�ทอ่งเที�ยวที�งดงามและควรค่าแก่การไปเยือนในช่วงเวลานั5น 
ปราสาทคุมาโมโต ้  

ชอ้ปปิ6 งส่งทา้ยที� “ฟุกุโอกะ”  
ทงคสัซึราเม็ง ขาปูยกัษ ์ซูชิ สเต็กเนื6 อซอสมะนาว  

ดว้ยโรงแรมที�ไดม้าตรฐานระดบัสากลและความมีเอกลกัษณ ์

ทุ่งพิงคม์อสที�สวนคูจู”  

.ค. 59 

เพื�อเตรียมตวัเดนิทางผ่านขั5นตอนการ
โดยมเีจ้าหน้าของบริษัทฯ คอยตอนรับและอาํนวยความสะดวก 

เบปปุ  

ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ที�มลัีกษณะเป็นช่อระย้า เรียกว่า  
เป็นไม้เถาที�มีกลิ�นหอม  สวนแห่งนี5 ได้รับการยก

อโุมงคด์อกวิสทเีรียจะแข่งกนัผลิบาน ทิ5งกิ�ง
ก้านพร้อมดอกหลากส ีทั5งม่วงอ่อน ม่วงเข้ม ขาว ชมพู ไล่เฉดสห้ีอยระย้าลงมาจากคานโค้งที�คลุมทางเดินยาว 80 

เพลิดเพลินกบับรรยากาศความงามดั�งเทพนิยาย กลิ�นหอมอบอวลรอบกายท่าน...  
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อิลทิ ฮอลเิดย์ ดแูล...กนัและกนั  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูเซต็อาหารญี�ปุ่น  
จากนั5นนาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นยูฟุอิน เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออติะ บนเกาะควิชู อากาศที�นี�

จะเยน็กว่าที�ฟุกุโอกะ เป็นต้นแบบหมู่บ้าน OTOP ของญี�ปุ่น มสีนิค้าโอทอปหลายชนิดให้ท่านได้ชม นาํท่านเดนิทางสู่ 

หมู่บา้นยูฟุอินฟลอรร์ลั (Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บ้านจาํลองสไตล์ยุโรป มีกลิ�นอายยุโรปโบราณ บ้านอฐิที�

แสนคลาสสิกเรียงรายอยู่บนถนนสายเลก็ๆ… จากนั5นนาํท่านเดินทางสู่ เบปปุ ตั5งอยู่ภาคกลางของจังหวัดโออิตะ 
เมื�อเดนิทางเข้าสู่เขตเมอืงเบปปุ ท่านจะได้เหน็ควันจากบ่อนํ5าพุร้อนพวยพุ่งกระจายอยู่ทั�วเมือง ให้สมกบัเป็นเมือง
แห่งบ่อนํ5าพุร้อน  จากนั5นนาํท่านเริ�มต้น ทวัรจิ์โกกุเมกุริ หรือทวัร์บ่อนํ5าพุนรก ที�ชื�อว่า ทวัร์บ่อนํ5าพุนรก เนื�องจาก
ความร้อนจากนํ5าพุแต่ละบ่อนั5นมีความร้อนสูงมาก และเดือดตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที�ระลึก ... 
พร้อมทั5งเลือกซื5 อสินค้าเป็นที�ระลึกภายในร้านค้าของบ่อนรกแห่งนี5  จากนั5น เชิญท่านสมัผสัประสบการณอ์าบ
ทรายรอ้น เพลิดเพลินกบัการอาบทรายร้อนที�เลื�องชื�อที�สดุของญี�ปุ่น ชาวญี�ปุ่นเชื�อว่าในทรายร้อนอดุมไปด้วยแร่ธาตุ
ที�ทาํให้ผวิพรรณสดใสสขุภาพด ีและยังมสีรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื�อยต่างๆ อกีด้วย 

 

 

 

 

 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านดว้ยเมนู ไคเซกิ  
ที�พกั    BEPPU SUGINOI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สามของการเดินทาง   (3) เบบปุ - สวนดอกไม ้คูจู   - คุมาโมโต ้- ปราสาทคุมาโมโต ้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั5นนาํท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไม ้คูจู  (Kuju Hana Park )  สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ห่างจากเบบปุ ประมาณ   

1 ชม.  ภายในสวนแห่งนี5มทีั5งต้นไม้และดอกไม้หลากหลายชนิดร่วม 500 สายพันธแ์ละมจีาํนวนกว่า 3 ล้านต้น ...  
โดยตลอดปีจะมทุ่ีงดอกไม้หลากหลายพันธส์ลับสบัเปลี�ยนบานกนัทั5งปี ภายใต้บรรยากาศสไตล์คนัทรี ที�ดูออกไปทาง
แนวยุโรปมากกว่าจะเป็นญี�ปุ่น...  ช่วงเดอืนเมษายน – พฤษภาคม ท่านจะได้ชมพิงคม์อส และทุ่งดอกไม้หลากส.ี..  
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อิลทิ ฮอลเิดย์ ดแูล...กนัและกนั  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู เซ็ตอาหารญี�ปุ่น  
นาํท่านเข้าชม ปราสาทคุมาโมโต ้ที�ตั5งตระหง่านอยู่บนเนินเขาลูกไม่ใหญ่นักบริเวณกลางเมืองคุมาโมโต้ สร้างโดย
อดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ นับเป็นปราสาทสาํคัญมากแห่งหนึ�งของญี� ปุ่น ช่วงก่อสร้างมีการปลูกต้น
แปะกว๊ย เพื�อเป็นหลักประกนัว่าผู้อยู่อาศัยในปราสาทจะมอีาหารรับประทานหากมีการรบเกดิขึ5น กลายเป็นที�มาของ
ชื�อปราสาทอกีชื�อว่า จินแนน-โจ (ปราสาทแห่งต้นจินโกะ หรือแปะกว๊ย) ปราสาทนี5 เป็นที�รู้จักกนัดีในญี�ปุ่นจากกล
ยุทธส์ถาปัตยกรรมที�ก่อสร้างตามแนวกว้าง ความสวยงามของเส้นโค้งของฐานปราสาทที�เป็นหินโค้งสวยไล่ระดับไป
จนถงึตวัปราสาท เทคนิคที�สวยงามกลับทาํให้ศัตรยูากที�จะเข้าถงึหรือโจมตไีด้ ภายในยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑแ์สดงของ
ใช้มค่ีามากมาย 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์บารบ์ีคิวปิ6 ง-ย่าง สไตล์ญี� ปุ่นให้ท่านอิ�มอร่อยกับ
เมนูอาหารคาว-หวานมากมาย   

ที�พกั  NIKKO KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สี�ของการเดินทาง   (4) คุมาโมโต ้– ภูเขาไฟอะโซ – เฟอรรี์� – ซาเซโบะ -  เฮา้สเ์ทนบอสซ ์
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ ภูเขาไฟอะโซ (MT.ASO) เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�งของ
ประเทศญี�ปุ่นสมัผสัความงดงามของธรรมชาตภิเูขาไฟที�ยัง 
คุกรุ่นอยู่ใจกลางของเกาะคิวชูซึ�งล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี
ทะเลสาบบ่อนํ5าพุร้อนปัจจุบันถือว่าเป็นภเูขาไฟขนาดใหญ่ที�สดุ
บนเกาะคิวชูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร พร้อม นาํ
ท่านขึ5นสู่ปากปล่องของภเูขาไฟ (การไปชมปากปล่องภเูขาไฟอะ
โซขึ�นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณแก๊สกํามะถัน)เพื�อชม
ทศันียภาพของความงามบนยอดเขาสู่เบื5องล่างพร้อมให้ท่านได้
บนัทกึภาพความประทบัใจของลาวาที�ยังร้อนระอุอย่างใกล้ชิด...
พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจ  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย “หมอ้ไฟไก่อามะคูสะไดโอ” เมนูที�ชาวคุมาโมโต้มคีวาม
ภาคภมูใิจเป็นอย่างมาก และอยากให้นักท่องเที�ยวได้มาลิ5มลอง  
จากนั5นนาํท่านเดนิทางสู่ท่าเรือคุมาโมโต้ เพื�อโดยสารเรือเฟอรี� เพื�อเป็นการย่นระยะทางในการเดนิทางสูเ่มอืง 

นางาซาก ิ(ใช้เวลาประมาณ 30-35 นาท)ี  จากนั5นนาํท่านสู่ เฮา้สเ์ทนบอสซ์ (HUIS TEN BOSCH) สวนสนุก
ขนาดใหญ่ ที�สร้างเลียนแบบตวัเมอืง ของประเทศฮอลแลนดใ์นสมยัศตวรรษที� 17 ให้ท่านได้สมัผัสบรรยากาศสไตล์
ดัชท์อย่างเต็มรูปแบบ ภายในถูกเนรมิตให้มีบรรยากาศดั� งกับฮอลแลนด์ โบสถ์แห่งเมืองยูเทร็คท์ และ
สถาปัตยกรรมแบบดตัช์อกีหลายหลัง ชมความงามของดอกไม้ ที�บานสะพรั�งอวดสสีนักนัตลอดทั5งปี กงัหันลมขนาด
ยักษ์ สญัลักษณข์องฮอลแลนด ์อาคารที�ก่อด้วยอฐิ ที�เรียงตวักนัอย่างสวยงาม ตั5งตระหง่านเรียงรายสลับเป็นทวิแถว 
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โรงภาพยนตร์ซิมูเลชั�น 3 มิติ และเครื�องเล่นไฮเทคนานาชนิด จุดชมวิวถ่ายภาพ ณ HUIS TEN BOSCH 

LANDMARK TOWER, SUPER TRICK ART ตื�นตาตื�นใจกับภาพวาดศิลปะแบบ 3D, HORIZON  

ADVENTURE PLUS เอนเตอร์เทนเมนทจ์าํลองเหตุการณ์นํ5าท่วมใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์, บุกตะลุยอวกาศ

ไปกบั GRAND ODYSSEY, ตื�นตาตื�นใจกบัแสงสเีสยีงที� THRILLER FANTASY MUSEUM IILUMINATION, 

ล่องเรือไปตามลาํคลองภายในเฮ้าส ์เทน บอช นอกจากนี5  ยังมร้ีานค้าของที�ระลึกแบบฮอลแลนด์อกีมากมาย ให้ท่าน
ได้เลือกชม เพลิดเพลินตามอธัยาศัย... 

 

 

 

 

 

 

 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมที�พกั ... บริการท่านดว้ย บุฟเฟ่ตอิ์นเตอรน์านาชาติ 

ที�พกั   HOTEL AMSTERDAM (โรงแรมภายในสวนสนุก HUIS TEN BOSCH)  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หา้ของการเดินทาง   (5) เฮา้สเ์ทนบอสซ ์– ล่องเรือเพริล์ควีน – ฟุกุโอกะ –ชอ้ปปิ6 งคาแนลซิตี6   - ฟุกุโอกะ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาเซะโบะ เพื�อให้ท่านได้สมัผัสอากาศบริสทุธิMกบัการ ล่องเรือเพิรล์ควีน ชมความงดงาม
ตามธรรมชาติของ เกาะคุจูคุ ในเขตวนอทุยานแห่งชาตซิาไกอ ิให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัธรรมชาตอินังดงาม เรือลาํ
ใหญ่จะล่องไปในอุทยานแห่งชาติที�เตม็ไปด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมาย ทัศนียภาพที�สวยงาม และถ่ายภาพตาม
อธัยาศัย  
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อิลทิ ฮอลเิดย์ ดแูล...กนัและกนั  

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเซต็ เมนูสเต็กเนื6 อซอสมะนาว อาหารท้องถิ�นขึ5นชื�อย่าน 

ซาเซะโบะ  
 

 

 

 

 

 

 

จากนั5นนาํท่านเดินทางกลับสู่เมือง ฟุกุโอกะ เมืองหลักแห่งคิวชู เมืองที�มีความทันสมัยในแบบเมืองหลัก 
ผสานกลิ�นอายประวัติศาสตร์ได้อย่างลงตัว จากนั5นนําท่านเดินทางสู่ คาแนลซิตี6  ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 

ครบถ้วนด้วยร้านค้าหลากหลาย เกมเซนเตอร์ (TAITO STATION) อกีทั5งร้านอาหารและภัตตาคารมากมาย ภายใน
ห้างแห่งนี5มีความพิเศษที�มีคลองไหลผ่าน อสิระให้ท่านได้ชมและเลือกซื5 อสนิค้าได้ตามอัธยาศัย ทั5งสินค้าแบรนด์
เนม และสนิค้าพื5นเมือง นาํท่านช้อปปิ5 ง ณ ย่านเทนจิน ศูนย์กลางเศรษฐกจิที�มีสินค้าและสถานที�บันเทงิมากมาย 
แหล่งช้อปปิ5 งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ.... เพียบพร้อมไปด้วย, ศูนย์รวมของร้านคอมพิวเตอร์, ร้านค้ามากมาย

กว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื5อ” สนิค้ามากมายในราคาน่าพอใจตามอธัยาศัย ถนนหลายๆสายในย่านนี5 ถูก
จัดให้มกีารแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมคัรเล่นในช่วงของวันหยุดสดุสปัดาห์ อกีทั5งร้านค้ารถเขน็ หรือ 
ยะไต ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นที�นิยมของชาวญี�ปุ่น ทั5งร้านราเมน หรือร้านสาเก เลก็ ๆ ที�เปิดให้บริการ
ตั5งแต่หัวคํ�าจนถงึ ต ี2 ซึ�งจะมลูีกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื�อง  
 

 

 

 

 

 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ ขาปูยกัษ ์ชื�อดังในสไตล์การเสร์ิฟแบบ ไคเซก ิหรือ 
เซต็เมนูจักรพรรด ิที�พิถพิีถนัในการจัดสรร เมนูอาหารในการรับประทาน  

ที�พกั   GRAND HYATT FUKUOKA หรือเทียบเท่า  
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วนัที�หกของการเดินทาง  (6)  ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 (กรณุาตรวจสอบสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมเดนิทางไปสนามบนิ) 

11.40 น. เดินทางจาก สนามบินฟุกุโอกะ โดยเที�ยวบิน TG 649 

15.35 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ ลืม  

 

อิลิท ฮอลิเดย ์ดูแล... กนัและกนั  

 

 

 

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

แลกเปลี�ยน และ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการยกเลิกการเดนิทางหรือเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณทีี�มผู้ีเดนิทางตํ�ากว่า 15 ท่าน  
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อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  อตัราค่าบริการ  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 85,900.-  82,900.- 84,400.- 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   82,900.- 79,900.- 81,400.- 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 79,900.- 76,900.- 78,400.- 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 76,900.- 73,900.- 75,400.- 

พกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ   12,000.- 12,000.- 12,000.- 

มีตัKวแลว้ ลดท่านละ  20,000.- 20,000.- 20,000.- 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 829 829 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   799 799 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 769 769 

เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 739 739 

พกัเดี�ยว ไดร้บัคะแนนเพิ�มท่านละ   120 120 

มีตัKวแลว้ ไดร้บัคะแนน   629 629 

 

- โปรแกรมนี6 สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที�ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

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

แลกเปลี�ยน และ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการยกเลิกการเดนิทางหรือเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณทีี�มผู้ีเดนิทางตํ�ากว่า 15 ท่าน  

อตัราค่าบริการนี6 รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเครื�องบนิ ไป – กลับชั5นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที�ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุก

แห่ง  
2. ค่าที�พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  4,000,000  บาท 
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อตัราค่าบริการนี6 ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพิ�ม 

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื6 อเพลิงที�ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิ�มเติมอีก  

 
เงื�อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  
 ชาํระยอดทั5งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 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 มฉิะนั5น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิM ในการคืนเงินมดัจํา 

� กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

� กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 10 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิM ในการคืนเงินทั6งหมด 

 

หมายเหตุและเงื�อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMไม่รับท่านผู้เดินทางที�เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที�รังเกยีจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื�มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื�น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั5งนี5 เพื�อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMไม่รับท่านผู้เดินทางที�มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั5งนี5 เพื�อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMไม่รับท่านผู้เดนิทางที�มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื�นเพื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอนัมิใช่
การท่องเที�ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื�อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที�ต้องใช้
รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�มีเดก็ทารกอายุตํ�ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื�อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้
เดนิทางท่านอื�น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที�จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที�กาํหนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปที�แจ้งชื�อรอไว้ ทั5งนี5 เพื�อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื�น 
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี�มผู้ีเดนิทางตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื�นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี�ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิMในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี�ท่านขอเปลี�ยนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMในการคิดค่าใช้จ่าย
เพิ�ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าและค่าเปลี�ยนชื�อตัWวเครื�องบินเท่านั5น เว้นแต่ตัWวเครื�องบินที�ไม่อนุญาตให้เปลี�ยนชื�อ
หรือคนืตัWว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื�นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMไม่รับผดิชอบต่อการที�ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื�องมาจากเหตผุล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ�งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื�อมเสยี รวมถงึการที�มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที�ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที�ประสงคจ์ะซื5อตัWวเครื�องบนิภายในประเทศเพิ�มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการ
ใด ๆ ที�ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื�อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั5นๆ หากท่านผู้
เดินทางซื5 อตัWวหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั5น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ5น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที�ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ
ท่องเที�ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี�ยนแปลงของโรงแรมที�พัก หรือการปรับเปลี�ยน
รายการท่องเที�ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิMขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อย
กว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที�เกดิเหตุจาํเป็น
หรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMในการเปลี�ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั5งนี5 เพื�อคาํนึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที�สดุ 

15. สถานที�ท่องเที�ยวที�ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะ
คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที�ระบุไว้ในเอกสารของสถานที�นั5น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี�ยนรายการเพื�อให้ท่านสามารถเข้าชม
ได้   แต่ในกรณทีี�มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื�นใดเกดิขึ5นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวดังกล่าวได้ 
โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิMไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ5นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื�องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที�ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที�บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที�นั�งบนเครื�องบินเป็นไปตามเงื�อนไขตัWวเครื�องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที�นั�งได้เอง ทั5งนี5บริษัทฯ จะพยายามจัดที�นั�งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที�สุดภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที�นั�งแบบหมู่คณะที�สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี�ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที�เชื�อมั�นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ�งประสงคจ์ะเดนิทางไป
ท่องเที�ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที�ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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