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โปรแกรมที่จะสร้างความประทับใจให้กบัผู้ที่รักการถ่ายภาพ เกบ็ความงามแต่ละที่อย่างเตม็อิ่ม 

ต่ืนตากบัสสีนัแห่งพันธไ์ม้ ทุ่งสนี า้เงินของ ดอกนีโมฟีล่า ซุ้มสม่ีวงของ วิสทีเรีย และทะเลชมพูของ พิงคม์อส  

ความย่ิงใหญ่ของธรรมชาติ ในเส้นทาง “JAPAN ALPINE ROUTE”  ชม “กาํแพงหิมะ” ที่สวยที่สดุ 

 เยือนญ่ีปุ่นด้วยความประทับใจกบัสถานที่ที่เป่ียมด้วยมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ ์ 

คัดสรรที่พักพร้อมบริการ แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั 
 

กําหนดการเดินทาง  21-26 เม.ย. / 1- 6 พ.ค. / 12-17  พ.ค. 2559  
วนัแรกของการเดินทาง   (1) กรุงเทพฯ – นาริตะ  

20.35 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเ์ตอร์  สายการบินไทย  (ใกลก้บัประตู

ทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอร ์C 
22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG640 
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง.... เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าเวลไทย 2 ช่ัวโมง) 
วนัทีส่องของการเดินทาง    (2) นาริตะ –อิบารากิ – สวนฮิตาชิ – ชมดอกนีโมฟีล่า – สวนอาชิคากะ –  
       ดอกวิสทีเรีย –  ชินจุกุ - โตเกียว  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ    ประเทศญีปุ่่น... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระของทุก

ท่านเป็นที่เรียบร้อย  
จากน้ันท่านเดินทางสู่  ฮิตาชิ เมืองทางตอนเหนือของจังหวัดอบิารากิ  (ห่างจากสนามบินนาริตะ ประมาณ 1.40 ชม.)  

น าท่านสู่ สวนดอกไมฮิ้ตาชิ ซีไซด ์พารค์  (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่ และมีพ้ืนที่ติดกบั

มหาสมุทรแปซิฟิค เป็นสวนดอกไม้ที่แบ่งออกหลายโซน หลากพันธุ์ ที่จะผลัดเปล่ีย นมาให้ยลโฉมกนัทั้งปี  น าท่านขึ้น

รถไฟ Seaside Train เป็นรถน าเที่ยวที่จะพาทุกท่านชมทั่วทั้งสวนซ่ึงจะแบ่งเป็น 8 สวนใหญ่ๆ ด้วยกนั ให้ท่าน

เพลิดเพลินกบับรรยากาศของสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และอสิระถ่ายภาพกบัพรรณไม้นานาพันธุ์  ในช่วงปลายเมษายน 
– กลางพฤษภาคม  บริเวณเนิน Miharshi จะกลายเป็นท้องทุ่งสีฟ้าอ่อนที่เตม็ไปด้วยด้วย นีโมฟีล่า หรือ Baby Blue 

Eye กว่า 4 ล้านต้น ท าให้ที่แห่งน้ีเสมือนเป็นศูนย์รวมของโลกแห่งสีฟ้าที่มีดอกนีโมฟีล่ าเป็นเหมือนพรมอยู่ด้านล่าง 

ท้องทะเล ที่อยู่ด้านข้างของสวน และท้องฟ้าที่อยู่ด้านบน ... นอกจากน้ีท่าน สามารถเพลิดเพลินกบัดอกไม้นานาพันธุ์

อย่าง ทิวลิป กจ็ะแข่งกนับานสีสันสลับสวยงามเป็นอย่างมาก  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซต็เมนูอาหารญ่ีปุ่น  
น าท่านเดินทางสู่  เมืองอาชิคากะ  (ใช้เวลาประมาณ 1.30 น.) น าท่านชม  สวนดอกไมอ้าชิ คากะ เพ่ือชมดอกวิสทีเรีย

หรือที่ชาวญ่ีปุ่นเรียกว่า  ดอกฟูจิ  ซ่ึงออกดอกซ้อนกนัเป็นช่อ  ณ สวนแห่งน้ีได้ปลูกต้นวิสที เรียไว้เป็นจ านวนมากท า  ให้

ออกดอกสวยงามมากในเวลาเดียวกนั  โดยมีทั้งสีม่วง  สีเหลือง  และสีขาว  นอกจากน้ียังมีอุโมงค์ดอกไม้ดอกวิสที เรียสี

ขาวและสีเหลืองที่ ยาวถึง  80 เมตรอกีด้วย  
   

 
 
 
 
 

 
 
ได้เวลาอนัสมควร  จากน้ันสู่ย่านช้อปป้ิงสินค้าชื่อดัง  "ชินจูกุ" ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์  

รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญ่ีปุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน  100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา  

100 เยนเท่ากนัหมด ที่มีทั้งเคร่ืองส าอาง กิ๊ฟชอ็ป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากของขวัญ

กลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อสิระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจับจ่ายเลือกซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ชาบู ชาบู   
ทีพ่กั   GRAND PRINCE TANAKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    (3) โตเกียว – ชมทุ่งพิงคม์อส – กระเชา้คาชิ คาชิโรปเวย ์- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – มตัสึโมโต ้ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  FUJI MOTOSUKO RESORT เพ่ือเข้าสู่งาน  FUJI SHIBAZAKURA MATSURI เพ่ือชม
ความงดงามของตน้พิงคม์อส หรือ ชิบะซากุระ  โดยชิบะซากุระกว่า  7 แสนต้น  จะถูกปลูกอยู่บริเวณรอบภเูขาฟูจิ  ซ่ึงมี

จ านวนมากที่สุดในภาคคันโต  ดูเหมือนพรมหลากสี  ทั้งสีขาว  สีชมพู และสีแดงซ่ึงสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอา ยุที่ปลูก   

(การบานของดอกพิงค์มอส ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ  ปกติทุกปี  จะบานในช่วงปลายเมษายน  ถึง สิ้นพฤษภาคม  หาก

หมดช่วงชมพิงค์มอส จะน าท่านขึ้นภเูขาไฟฟูจิ ในสถานีช้ันที่ 5 )...  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

ที่จะท าให้ทุกท่านเหมือนกบั เดินเล่นท่ามกลางท้องฟ้าและชมทิวทัศน์ที่งดงามของภเูขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากูจิโกะ 

ณ “สวนสาธารณะคาวากูจิโกะเทนโจยามะ” น าทุกท่านขึ้น  กระเชา้ลอยฟ้าคาชิคาชิ  เพ่ือสัมผัสต้นก าเนิดแห่งศิลปะ

และความเช่ือ น าท่านสักการะ “ศาลเจ้าอุซากิ ” ขอพร “ฟูจิมิอุซากิ ” และ  “ยูเมะมิอุซากิ ” สองรูปป้ันกระต่ายประจ า
ภเูขาคาจิคาจิที่จะท าให้ผู้ขอมีสุขภาพดี และฉลาดหลักแหลม ... ต่อด้วยการไปล่ัน “ระฆงัเทนโจ ” ระฆังแห่งความรัก 
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ที่ว่ากนัว่า หากมองขึ้นไปยังภเูขาไฟฟูจิที่อยู่ตรงกลางหัวใจ ให้นึกถึงคนส าคัญแล้วล่ันระฆังจะท าให้ท่านสมปรารถนา

เร่ืองความรักและปราศจากโรคภัยไข้เจบ็.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู หมูย่างหินภเูขาไฟ ที่จะน าเน้ือหมูนุ่มๆ มาย่างบนกระทะที่ท า

จากหินภเูขาไฟ ซ่ึงจะท าให้เน้ือหมูมีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น เมนูที่เม่ือมาเยือนแถบภเูขาไฟฟูจิ ต้องไม่พลาดมาล้ิมลอง  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  UKAI MUSIC FOREST ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ  สถานที่

ท่องเที่ยวแห่งใหม่ส าหรับคนไทย  พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีรวบรวมอุปกรณ์เกี่ยวกบัดนตรีคลาสสิคไว้มากมาย  น าท่านเข้าชม

อาคารหลักจัดแสดงเคร่ืองดนตรีหลากหลายชนิด  ซ่ึงทุกๆ  30 นาที 
จะมีการโชว์ดนตรีคลาสสิคโดยเหล่านักดนตรีจากทั่วโลก  ส่วนนอก

อาคารมีการจัดตกแต่งสวนให้เป็นสไตล์ยุโรป  เพลิดเพลินกบัเหล่า

ดอกไม้นานาชนิดที่เบ่งบานตลอดทั้งปี  ชมการแสดงน า้พุเต้นระบ า

ประกอบดนตรี  พร้อมตื่นตาไปกบัวิวของภเูขาไฟฟูจิ  สะท้อนกบั

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  ที่มองจาก  UKAI MUSIC FOREST แล้ว
สวยงามที่สุดมุมหน่ึงของญี่ปุ่น ... อสิระแก่ทุกท่านในการเลือกซ้ือ

ของฝากน่ารักๆ จากร้านขายของที่ระลึก ตลอดช่วงเวลาที่ท่านอยู่ใน

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี ท่านจะได้ยินเสียงเพลงขับกล่อมให้ทุกท่านรู้สึกเหมือนอยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการ  น าท่านออกเดิน

ทางผ่านเส้นทางอนัแสนสวยงาม ตลอดสองฝั่งทาง ท่านจะได้สัมผัสกบัความงดงามของธรรมชาติ จนเข้าสู่เขตเมือง มัตสึ

โมโต้ (Matsumoto) เมืองเก่าท่ามกลางเทือกเขาในจังหวัดนากาโน่ (Nagano) เป็นแหล่งปลูกวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
และถือว่าเป็นประตูสู่เจแปนแอลป์...  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู สุกี้ยากี้  สไตล์ญ่ีปุ่น  
ทีพ่กั :  HOTEL BUENA VISTA MATSUMOTO หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4)  นากาโน่  – เจแปน แอลป์ – เขื่อนคุโรเบะ  - กระเชา้ไฟฟ้า – กําแพงน้ําแข็ง – ทาคายาม่า   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ สถานที่สุดคลาสสิค  ที่จะท าให้ท่านประทับใจต ลอดทั้งวัน  กบัการเที่ยวชม  บนเส้นทาง  เจแปนแอลป์  

ของเทือกเขาทาเทยาม่า  (Tateyama) อนัเป็นที่ตั้งของ  3 ภเูขา

ศักด์ิสิทธิ์ของญ่ีปุ่นโบราณ คือ ฟูจิยามะ  ฮากุซังและทาเทยาม่า  

ซ่ึงถือเป็นหลังคาของประเทศ   น าท่านสู่สถานี  โองิซา  น าท่าน

เดินทาง ย้อนเส้นทางเจแปนแอลป์  ซ่ึงยังคงความสวยงามเช่น

เคย  จากจุดสถานีโองิซาว่า  จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง   “เจแปน
แอลป์" เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม 
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ไปกบัเทือกเขาทาเทยาม่า น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภเูขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กโิลเมตร  

สู่สัน เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง  800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตา

ของเทือกเขาแอลป์ได้และชมความแรงของน า้ที่ปล่อยออกจากแอ่งน า้สีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่ งเสียงดังสน่ันสู่เบ้ืองล่าง  

จากน้ันน าท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันได้อกีคร้ังเพ่ือไต่ระดับสู่   คุโรเบะไดร่า  ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่าน

สามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึกสร้างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่นักท่องเที่ยวทุกคน  น าท่านโดยสารกระเช้า

ข้ามเหวลึกซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง  ไม่มีเสาค า้คั่นกลางเลยเป็นทางยาว  1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า  

กระเช้าพาโนราม่า น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภเูขาทาเทยาม่าที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สอง

รองจากภเูขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพ่ือชมทัศนียภาพอกีฟากฝั่งของภเูขา  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทือกเขาทาเทยาม่า ... บริการท่านด้วย "เบนโตะเซต็เมนูอาหารญ่ีปุ่น" 
 (เน่ืองด้วยข้อจ ากดับนเทือกเขาทาเทยาม่า ภัตตาคารอาหารบนเขาจะเสิร์ฟในรูปแบบของเซต็เบนโตะ เพ่ือความสะดวก) 
 หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อโดยรถโค้ชสายธรรมชาติ สู่ยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางน้ีบริเวณยอด

เขาท่านสามารถแลเหน็ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกบัขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน  สร้างความประทับใจให้แก่

ท่านมิรู้ลืม ชม น า้ตกเมียวโจ  น า้ตกที่สูงที่สุด ของประเทศญ่ีปุ่น   ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ที่มีอายุกว่า  1,000 ปี และลัด

เลาะไปตามซอกก าแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ในส่วนของก าแพงหิมะ จะเปิดระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 22 มิ.ย. 59 ) 

น าท่านน่ังรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูง  บิโจไดร่า  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถา นีโทยาม่า  ด่านสุดท้ายของ

เส้นทางธรรมชาติ 
  

 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ได้ช่ือว่า “ลิตเติ้ลเกยีวโต"  เป็นเมืองขนาดเลก็ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคง
ความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และมีเทศกาลทาคายาม่าซ่ึงเป็น 1 ใน 3 เทศกาลที่มีช่ือเสียงของประเทศ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ทีพ่กั  TAKAYAMA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีห่า้ของการเดินทาง  (5) ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ - นาโกย่า  - ชอ้ปป้ิงย่านซากะเอะ – นาโกย่า  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านธรรมดาๆ แต่แฝงด้วยความงามและมีคุณค่าจนได้รับการประกาศจากยูเนสโก้  ให้เป็น

มรดกโลก ณ "หมู่บา้นชิราคาว่า" (Shirakawa Village) สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่ง แต่มีเสน่ห์ชวน
ให้ผู้คนจากทั่วโลก หล่ังไหลมายังหมู่บ้านแห่งน้ี...  
หมู่บ้านชิราคาว่ า โดดเด่นด้วยบ้านในแบบกสัโช- สึคุริ ซ่ึงเป็น

แบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีได้มาจากค าว่า กสัโช แปลว่า พนมมือ ตาม
รูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่
พนมเข้าหากนัตัวบ้านมีความยาวประมาณ  18 เมตร  และมีความ
กว้าง 10 เมตรโครงสร้างข องบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัว
เดียว แต่ยังคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนัก
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ในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงลักษณะบ้านจะเหน็ได้กแ็ต่เมืองในแถบน้ีเท่าน้ัน …ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบัการ

ถ่ายภาพทัศนียภาพที่แสนสวยงาม และเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึก ทั้งพวงกุญแจ ที่ห้อยโทรศัพท์ ขนมหลากแบบ เป็นต้น… 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... ม้ือน้ีบริการท่านด้วยเมนู “ฮิดะยากนิิคุ” อร่อยกบัเน้ือฮิดะ อนัเล่ืองชื่อของย่านน้ี

ที่จะน ามาย่างบนกระทะร้อนในแบบฉบับญ่ีปุ่นที่หอมกรุ่นจากเคลด็ลับในการย่าง บนใบไม้  (ใบโฮบะ) บวกกบัน า้จ้ิมรส

เดด็ (หากท่านใดไม่รับประท่านเน้ือ จะเสิร์ฟเป็นเน้ือหมูแทน )  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมที่ส าคัญของเขตจูบุ น าท่านเดินทางสู่ย่าน 

ช้อปป้ิงชื่อดังของเมือง ซ่ึงได้แก่ย่านซากะเอะ ย่านช้อปป้ิงที่ดังและมีสิ นค้าให้เลือกหลากหลายไม่แพ้ย่านชินจุกุ ของ

โตเกยีว และย่านชินไซบาชิ ของโอซาก้า เลยทีเดียว  อสิระให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์ดังและ แบรนด์โลคอลของ

ญ่ีปุ่นตามอธัยาศัย...    
ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร ...   บริการท่านด้วย “เซต็ขาปูยักษ์ ” ที่ร้าน “Kani–Ya 

Restaurant” ร้านขาปูยักษ์ ที่มีสาขาทั่วญีปุ่นกว่า 13 สาขา โดยการตกแต่งร้านจะมี

เอกลักษณ์ ไปตามแต่ละเมือง … ม้ือน้ีจะเสิร์ฟท่านด้วยสไตล์ สุกี้หม้อไฟ  ให้ท่านอร่อยกบั

หลากหลายเมนู ที่ท ามาจากปูยักษ์ทั้งสิ้น อาทิ เต้าหู้ปู ซาซิมิขาปูยักษ์ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ที่จะให้ท่านได้อิ่มหน าส าราญกนั 
ทีพ่กั   NAGOYA KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า   

    

 
 
 
 
 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง  (6)  นาโกย่า – สนามบิน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบิน TG645  
15.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

 
อิลิท ฮอลิเดย ์ดูแล...กนัและกนั  

 
หมายเหตุ:   รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน และ 

อตัราแลกเปลีย่น เป็นตน้  
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัร

เสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 92,900.-  89,900.- 91,400.- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   89,900.- 86,900.- 88,400.- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 86,900.- 83,900.- 85,400.- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 83,900.- 80,900.- 82,400.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   15,000.- 15,000.- 15,000.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  19,000.- 19,000.- 19,000.- 

 
คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก  

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 899 899 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   869 869 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 839 839 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 809 809 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   150 150 
มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   709 709 

 
- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง  
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั  
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  4,000,000.- บาท 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
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4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
 
เงือ่นไขการชําระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

 ช่ือบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

  ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  

  เลขที ่ 639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 

 
การยกเลิก  :   

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจํา 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


