
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEELA GRAND OPENING JAPAN ALPSLEELA GRAND OPENING JAPAN ALPSLEELA GRAND OPENING JAPAN ALPSLEELA GRAND OPENING JAPAN ALPS    EXCLUSIVEEXCLUSIVEEXCLUSIVEEXCLUSIVE    
ศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรม จิตวิญญาณจากพระอาทิตย 
เดินทางวันที ่  10-15  กรกฎาคม  2557 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557...ของการเดินทางเพ่ือรับสมัผัสความเปนชาติแหงซามูไร เราเลือกสายการบินไทย ( TG )    

                     สายการบินประจําชาติ ดวยความม่ันใจ  ความอบอุนท่ีพรอมดูแลทุกทานจากภาคพ้ืนประเทศไทย มุงตรงสูประเทศญ่ีปุน 

 

20.30    ลีลาวดี ฮอลิเดย เรยีนเชิญทานท่ีจุดนัด ประตูทางเขา 2 เคานเตอร C พบกับเจาหนาท่ีบรษิัทลีลาวด-ีฝายขายขออนุญาตเขาไป 

สวัสดีทุกทานและคอนดูแลความพรอมดานเอกสาร รวมถึงสงทานเขาสูชวงเวลาแหงความสุข 

23.30    ทะยานสูประเทศญ่ีปุนดวยเท่ียวบิน TG 622 พรอมรับบรกิารจากมัคคุเทศกของบรษิัทเรา ตลอดจนเจาหนาที่จากการบินไทย  

ใหทานไดมเีวลาพักผอนราว 6 ช.ม. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกรที่ 11 กรกฎาคม 2557...เดินทางถึงนานฟาประเทศญ่ีปุน  รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย  สัมผัสความเปนมาของหวงเวลา

แหงอดตีท่ียังคงอยูของเมืองเกียวโต ปราสาททอง วัดคิโยมิซุ และยานกิออง

06.25 รับรุงอรุณโอฮาโย (おはよう) ณ สนามบินคันไซ สนามบินระดบัมาตร

รสแรก เพ่ือรับรู...ตอนรับทานดวยบรรยากาศการรวมรบัประทานอาหารญ่ีปุนมาตรฐานโรงแรมแอรพอรตใกลสนามบินเพ่ือกระชับเวลาเรียน

เชิญทานมุงหนาสู ... 
 

นครเกยีวโต นครเกยีวโต นครเกยีวโต นครเกยีวโต หรอืเคยีวโตะหรอืเคยีวโตะหรอืเคยีวโตะหรอืเคยีวโตะ (ญ่ีปุน: 京都市
หน่ึงในขอเท็จจริงท่ีนาสนใจ คือ เมืองน้ีถูกถอดแบบมาจากนครฉางอานในสมัยราชวงศถังของจีน ท่ีนาสนใจยิ่งกวาคือบรรยากาศภายในเมือ

ถูกเก็บรักษาไว เฉกเชนเม่ือ 200 ปที่ผานมา...   

ปราสาททองหรอืวัดคนิคะปราสาททองหรอืวัดคนิคะปราสาททองหรอืวัดคนิคะปราสาททองหรอืวัดคนิคะกจุ ิ กจุ ิ กจุ ิ กจุ ิ     
สถานท่ีทีเ่ปนมรดกโลก เดิมทีทานโชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ 

ทรัพยสมบัติของวัดโรกุนนอนจิ(Rokuonji:อีกช่ือของวัด

ปญญา ท่ีสําคัญ หญาทุกเสน ไมใหญยืนตน หิน ดนิ ทราย ทุกอณูลวนผานกาลเวลามาเน่ินนาน ทุกช้ินเปนของโบราณท่ีทรงคุณคาท้ังสิ้น

สถานท่ีแหงน้ี จะรูสึกไดวาชวงเวลาจากอดีตออกมาท้ังทายตอนรบั เริ่มตั้งแตวินาทีแรกท่ีสัมผัสสวนโบราณตามวิ

ความวางเปลา การคืนสูธรรมชาติ เรียงรายกระจายตัวพรอมตอนรับ ตนไมของท่ีนี่อายุ 

เสมือนความสงบท่ีไดรับผานสายตาผูอาวุโส เดินชมสวนไดสักระยะ 

สระนํ้าท่ีสงบน่ิงสะทอนภาพของปราสาทสีทองบนผิวนํ้าเสมือน

สองหลังยากแยกแยะ โดยความงดงามของปราสาทน้ีเปน

แลวในสายของคนท้ังโลก จนไดช่ือวา   

ตอนตนความทรงคุณคาของ   

แผนทองแทไวโดยรอบอีกท้ังสถาปตยโดยรอบ  

ไวครบถวน ท้ังมวล... 

เดินทางถึงนานฟาประเทศญ่ีปุน  รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย  สัมผัสความเปนมาของหวงเวลา

แหงอดตีท่ียังคงอยูของเมืองเกียวโต ปราสาททอง วัดคิโยมิซุ และยานกิออง...  

ณ สนามบินคันไซ สนามบินระดบัมาตรฐานสากล 

ตอนรับทานดวยบรรยากาศการรวมรบัประทานอาหารญ่ีปุนมาตรฐานโรงแรมแอรพอรตใกลสนามบินเพ่ือกระชับเวลาเรียน

京都市  Kyoto-shi ) เปนเมืองเอกของจังหวัดเคียวโตะ 

หน่ึงในขอเท็จจริงท่ีนาสนใจ คือ เมืองน้ีถูกถอดแบบมาจากนครฉางอานในสมัยราชวงศถังของจีน ท่ีนาสนใจยิ่งกวาคือบรรยากาศภายในเมือ

โชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ ( Ashikaga Yoshimistsu ) และบุตรชายของเขาเปนเจาของพลับพลาหลงัน้ี กอนท่ีจะยกใหเปน

อีกช่ือของวัดคิโยมิสึ)เรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย หลายครัง้ถูกนําไปผูกเลาเปนการตนูช่ื

ปญญา ท่ีสําคัญ หญาทุกเสน ไมใหญยืนตน หิน ดนิ ทราย ทุกอณูลวนผานกาลเวลามาเน่ินนาน ทุกช้ินเปนของโบราณท่ีทรงคุณคาท้ังสิ้น

สถานท่ีแหงน้ี จะรูสึกไดวาชวงเวลาจากอดีตออกมาท้ังทายตอนรบั เริ่มตั้งแตวินาทีแรกท่ีสัมผัสสวนโบราณตามวิ

ความวางเปลา การคืนสูธรรมชาติ เรียงรายกระจายตัวพรอมตอนรับ ตนไมของท่ีนี่อายุ 120 ขึ้นไปท้ังสิ้น ความรูสกึแรกท่ีสัมผัสถึง คือ ความสงบ

เสมือนความสงบท่ีไดรับผานสายตาผูอาวุโส เดินชมสวนไดสักระยะ      จะตองหยดุพักตระหนักในความงดงามของ

สระนํ้าท่ีสงบน่ิงสะทอนภาพของปราสาทสีทองบนผิวนํ้าเสมือน      

ความงดงามของปราสาทน้ีเปน       

       

       

      ท่ีรวบรวมงานชางหัตถศิลปของชาวญ่ีปุน

เวลาน้ี ... ทุกทานไดมาสัมผัสเมืองเกียวโต สิ่งท่ีไมควรพลาดคือ

อาหารพ้ืนเมืองขึ้นช่ือปราช

เรื่องเท่ียว สําคัญเทาเรื่องเดียวกัน

“เตาหู” ท่ีเมืองน้ีไดรบัการยกยองเปนอยางยิ่งแมแต 

“โยโกซึนะ” ราชันยแหงซูโม ยังใหความสําคัญกับม้ือพิเศษเชนม้ือน้ี 

“ซูโม” ถือเปนอีกหน่ึงชาติพันธุนกัรบญ่ีปุน มีความนิยมทานเตาหู

ในลักษณะหมอไฟท่ีเรียก“จังโกะนาเบะ

คณุทางโภชนาการ ทานแลวทรงพลงัอยางยิง่คณุทางโภชนาการ ทานแลวทรงพลงัอยางยิง่คณุทางโภชนาการ ทานแลวทรงพลงัอยางยิง่คณุทางโภชนาการ ทานแลวทรงพลงัอยางยิง่

เดินทางถึงนานฟาประเทศญ่ีปุน  รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย  สัมผัสความเปนมาของหวงเวลา

ตอนรับทานดวยบรรยากาศการรวมรบัประทานอาหารญ่ีปุนมาตรฐานโรงแรมแอรพอรตใกลสนามบินเพ่ือกระชับเวลาเรียน

 และเปนอดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุน 

หน่ึงในขอเท็จจริงท่ีนาสนใจ คือ เมืองน้ีถูกถอดแบบมาจากนครฉางอานในสมัยราชวงศถังของจีน ท่ีนาสนใจยิ่งกวาคือบรรยากาศภายในเมืองเกาแหงน้ี

และบุตรชายของเขาเปนเจาของพลับพลาหลงัน้ี กอนท่ีจะยกใหเปน

เรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย หลายครัง้ถูกนําไปผูกเลาเปนการตนูช่ือดังเณรนอยเจา

ปญญา ท่ีสําคัญ หญาทุกเสน ไมใหญยืนตน หิน ดนิ ทราย ทุกอณูลวนผานกาลเวลามาเน่ินนาน ทุกช้ินเปนของโบราณท่ีทรงคุณคาท้ังสิ้นพอมาถึง

สถานท่ีแหงน้ี จะรูสึกไดวาชวงเวลาจากอดีตออกมาท้ังทายตอนรบั เริ่มตั้งแตวินาทีแรกท่ีสัมผัสสวนโบราณตามวิถีแหงเซน ท่ีรงัสรรคตามปรัชญาของ

ขึ้นไปท้ังสิ้น ความรูสกึแรกท่ีสัมผัสถึง คือ ความสงบ

จะตองหยดุพักตระหนักในความงดงามของ

   มีปราสาท

  ความงดงามท่ีเปนท่ีสดุ

         “มรดกโลก”ดงัท่ีกลาว

  ตัวปราสาทท่ีปดทับดวย

ท่ีรวบรวมงานชางหัตถศิลปของชาวญ่ีปุน

ทุกทานไดมาสัมผัสเมืองเกียวโต สิ่งท่ีไมควรพลาดคือ 

ปราชญหลายทานกลาวไววา “เรื่องกิน 

เรื่องเท่ียว สําคัญเทาเรื่องเดียวกัน” อาหารขึ้นช่ือของเมืองน้ีคือ  

ท่ีเมืองน้ีไดรบัการยกยองเปนอยางยิ่งแมแต  

ราชันยแหงซูโม ยังใหความสําคัญกับม้ือพิเศษเชนม้ือน้ี 

ถือเปนอีกหน่ึงชาติพันธุนกัรบญ่ีปุน มีความนิยมทานเตาหู 

จังโกะนาเบะ” เพราะพิสูจนแลววา…ทรงทรงทรงทรง

คณุทางโภชนาการ ทานแลวทรงพลงัอยางยิง่คณุทางโภชนาการ ทานแลวทรงพลงัอยางยิง่คณุทางโภชนาการ ทานแลวทรงพลงัอยางยิง่คณุทางโภชนาการ ทานแลวทรงพลงัอยางยิง่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัคโิยะมซิ ุวดัคโิยะมซิ ุวดัคโิยะมซิ ุวดัคโิยะมซิ ุ((((ญีปุ่นญีปุ่นญีปุ่นญีปุ่น: : : : 清水寺清水寺清水寺清水寺KiyomizuderaKiyomizuderaKiyomizuderaKiyomizudera

วัดนํ้าใส อายุ 1200 ป คือ ช่ือท่ีชาวไทยนิยม สถานท่ีน้ีเปนอีกหน่ึงในท่ีสดุของสถานท่ีทองเท่ียวในญ่ีปุน  ไดรับการยอมรับวาเปน 

มหัศจรรยของโลกยุคใหม อัตลกัษณของวัดน้ีมีอยูดวยกัน 

ฐานวิหารสูงตระหงานสรางดวยซุงนับพันโดยวิธีการเขาลิ่มไม ไรการพ่ึงพาจากตะปูโดยสิ้นเชิง  สิ่งสองคือสายนํ้าบริสทุธ์ิ 

ท่ีชาวญ่ีปุนนิยมดื่มเปนสิริมงคลตามความเช่ือ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และความปราดเปรื่อง ความ

วิหารแหงเทพ โอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ (OkuninushinoMikoto) 

เมตร เช่ือกันวา หากสามารถหลบัตาเดินจากกอนหินกอนหน่ึงไปยงัอีกกอนหน่ึ

ยังมีอีก 1 สถานท่ีไมไกลเทาไร นาหลงใหลไมแพกัน ยังคงดําเนินไปตามวิถี มีชีวิตคงอยูราว 

นารักมาก ๆ เรยีงรายดวยดวยบานเกาสองขาง สมัยอดีตสถานท่ีแหงน้ีเปนศูนยรวมของเหลาศิลปนและซ

ศิลปนหญิงของญ่ีปุน ท่ียังดํารงชีวิตอยูจริงในปจจบัุน การท่ีจะเปนเกอิชาไดนั้นไมใชเรื่องงาย ตองเขาใจถอง

ฟอนรํา การจัดดอกไม การแตงหนา รวมกวา 20 แขนง ยงัไมนับความสามารถดานจติวิทยาเชิงเจรจาธุรกิจ ดงัน้ันการท่ีผูหญิงคนหน่ึงจะสามารถเปน

เกอิชาไดจะตองฝกฝนอยูรวม 15 ป ทีเดียว ดวยมนตเสนหของสถานท่ีนีเ้อง ทําใหเกิดการถอดแบบ

““““Memoirs of GeishaMemoirs of GeishaMemoirs of GeishaMemoirs of Geisha”””” อันโดงดงั 
 

เยน็เยน็เยน็เยน็ พรอมบริการทานดวย “ เน้ือโกเบ ” 1 ใน 3 

พันธุดีสายพันธุ “ วากิว ” ท้ังสิ้น แตกตางท่ีวิธีการเลี้ยงดู คือ เน้ือฮิดะเลี้ยงดวยวิธีการตอนทําใหเน้ือนุม มีไขมันมาก  ตอมาคือเน้ือมัตซึซากะเลี้ยงใน

ทุงโลงกวางแบบธรรมชาติทําใหเน้ือมีมันนอย สวนโกเบพิเศษกวาเน้ืออื่นน่ันคือเลี้ยงดวยเบียรและมีวิธีการนวดเน้ือทําใหไขมันแท

คลายเน้ือโทโรของปลาทูนาใหญ หากทานเคียงไวนแดงจะไดรสชาติที่สมบูรณแบบ อีกท้ังเราคัดสรรโกเบคุณภาพมาเพ่ือรับรองทานใหเปนอี

ความพิเศษท่ีนาจดจํา 
 

ค่ําคนืทีช่วนหลงใหล ค่ําคนืทีช่วนหลงใหล ค่ําคนืทีช่วนหลงใหล ค่ําคนืทีช่วนหลงใหล Marriot Marriot Marriot Marriot Nagoya HotelNagoya HotelNagoya HotelNagoya Hotel
อีกหน่ึงโรงแรมท่ีไดระดับมาตรฐานลีลาวดีฮอลิเดยจัดเตรียมเพ่ือรบัรองทานในอีก

หน่ึงคํ่าคืนแหงความพิเศษ … 

 

KiyomizuderaKiyomizuderaKiyomizuderaKiyomizudera))))    

ป คือ ช่ือท่ีชาวไทยนิยม สถานท่ีน้ีเปนอีกหน่ึงในท่ีสดุของสถานท่ีทองเท่ียวในญ่ีปุน  ไดรับการยอมรับวาเปน 

มหัศจรรยของโลกยุคใหม อัตลกัษณของวัดน้ีมีอยูดวยกัน 3 สิ่ง สิ่งแรกคือวิหารไมหลังใหญท่ีมาพรอมกับภาพทัศนระเบียงท่ี

ฐานวิหารสูงตระหงานสรางดวยซุงนับพันโดยวิธีการเขาลิ่มไม ไรการพ่ึงพาจากตะปูโดยสิ้นเชิง  สิ่งสองคือสายนํ้าบริสทุธ์ิ 

ท่ีชาวญ่ีปุนนิยมดื่มเปนสิริมงคลตามความเช่ือ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และความปราดเปรื่อง ความสําเรจ็ ดานการศึกษา สวนสิ่งท่ีสามน้ันคือ

OkuninushinoMikoto) เทพแหงความรักและเน้ือคู ภายในศาลเจามี"กอนหินแหงความรัก

เมตร เช่ือกันวา หากสามารถหลบัตาเดินจากกอนหินกอนหน่ึงไปยงัอีกกอนหน่ึงได จะสมปรารถนาในความรัก ตลอดไป 

สถานท่ีไมไกลเทาไร นาหลงใหลไมแพกัน ยังคงดําเนินไปตามวิถี มีชีวิตคงอยูราว 200 ป จากอดีต

นารักมาก ๆ เรยีงรายดวยดวยบานเกาสองขาง สมัยอดีตสถานท่ีแหงน้ีเปนศูนยรวมของเหลาศิลปนและซามูไรมากมาย รวมถึงเหลา 

ศิลปนหญิงของญ่ีปุน ท่ียังดํารงชีวิตอยูจริงในปจจบัุน การท่ีจะเปนเกอิชาไดนั้นไมใชเรื่องงาย ตองเขาใจถอง

แขนง ยงัไมนับความสามารถดานจติวิทยาเชิงเจรจาธุรกิจ ดงัน้ันการท่ีผูหญิงคนหน่ึงจะสามารถเปน

ป ทีเดียว ดวยมนตเสนหของสถานท่ีนีเ้อง ทําใหเกิดการถอดแบบผังเมืองไปสรางเปนภาพยนตร

3 สุดยอดเน้ือของญ่ีปุน ซ่ึงมีอยู 3 ชนิด คือ เน้ือฮิดะ เน้ือมัตซึซากะและเน้ือโกเบ ท้ัง 

ตางท่ีวิธีการเลี้ยงดู คือ เน้ือฮิดะเลี้ยงดวยวิธีการตอนทําใหเน้ือนุม มีไขมันมาก  ตอมาคือเน้ือมัตซึซากะเลี้ยงใน

ทุงโลงกวางแบบธรรมชาติทําใหเน้ือมีมันนอย สวนโกเบพิเศษกวาเน้ืออื่นน่ันคือเลี้ยงดวยเบียรและมีวิธีการนวดเน้ือทําใหไขมันแท

คลายเน้ือโทโรของปลาทูนาใหญ หากทานเคียงไวนแดงจะไดรสชาติที่สมบูรณแบบ อีกท้ังเราคัดสรรโกเบคุณภาพมาเพ่ือรับรองทานใหเปนอี

Nagoya HotelNagoya HotelNagoya HotelNagoya Hotel    (Confirmed)(Confirmed)(Confirmed)(Confirmed)        
อีกหน่ึงโรงแรมท่ีไดระดับมาตรฐานลีลาวดีฮอลิเดยจัดเตรียมเพ่ือรบัรองทานในอีก

ป คือ ช่ือท่ีชาวไทยนิยม สถานท่ีน้ีเปนอีกหน่ึงในท่ีสดุของสถานท่ีทองเท่ียวในญ่ีปุน  ไดรับการยอมรับวาเปน 1 ใน 7 สิ่ง

สิ่ง สิ่งแรกคือวิหารไมหลังใหญท่ีมาพรอมกับภาพทัศนระเบียงท่ีสวยท่ีสุดในโลกเสาคํ้า

ฐานวิหารสูงตระหงานสรางดวยซุงนับพันโดยวิธีการเขาลิ่มไม ไรการพ่ึงพาจากตะปูโดยสิ้นเชิง  สิ่งสองคือสายนํ้าบริสทุธ์ิ 3 สายไหลจากนํ้าตกโอตะวะ 

สําเรจ็ ดานการศึกษา สวนสิ่งท่ีสามน้ันคือ

กอนหินแหงความรัก" 2 กอน ตั้งอยูหางกัน 18 

งได จะสมปรารถนาในความรัก ตลอดไป ... 

ป จากอดีตยานกอิอน ยานกอิอน ยานกอิอน ยานกอิอน ( ( ( ( GION GION GION GION )))) ถนนสายน้ี

ามูไรมากมาย รวมถึงเหลา “เกอิชา” สุดยอด

ศิลปนหญิงของญ่ีปุน ท่ียังดํารงชีวิตอยูจริงในปจจบัุน การท่ีจะเปนเกอิชาไดนั้นไมใชเรื่องงาย ตองเขาใจถองแทในศิลปะการดนตรี การแสดง การ

แขนง ยงัไมนับความสามารถดานจติวิทยาเชิงเจรจาธุรกิจ ดงัน้ันการท่ีผูหญิงคนหน่ึงจะสามารถเปน

ผังเมืองไปสรางเปนภาพยนตรฮอลีวูด เรื่อง 

ชนิด คือ เน้ือฮิดะ เน้ือมัตซึซากะและเน้ือโกเบ ท้ัง 3 มาจากวัว

ตางท่ีวิธีการเลี้ยงดู คือ เน้ือฮิดะเลี้ยงดวยวิธีการตอนทําใหเน้ือนุม มีไขมันมาก  ตอมาคือเน้ือมัตซึซากะเลี้ยงใน

ทุงโลงกวางแบบธรรมชาติทําใหเน้ือมีมันนอย สวนโกเบพิเศษกวาเน้ืออื่นน่ันคือเลี้ยงดวยเบียรและมีวิธีการนวดเน้ือทําใหไขมันแทรกเขาไปในเน้ือ ลักษณะ

คลายเน้ือโทโรของปลาทูนาใหญ หากทานเคียงไวนแดงจะไดรสชาติที่สมบูรณแบบ อีกท้ังเราคัดสรรโกเบคุณภาพมาเพ่ือรับรองทานใหเปนอีกหน่ึงของ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเสารที ่วนัเสารที ่วนัเสารที ่วนัเสารที ่ 12 12 12 12 กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2557255725572557............วันน้ีลีลาวดีฮอลิเดย เรียนเชิญทานพบกับอีกหน่ึงสถานท่ีพิเศษของญ่ีปุน หมูบานชิราคาวาและลิตเติ้ลเกียวโต 

พรอมรับรองทานดวยเน้ือฮิดะ อีก 1 สุดยอดเน้ือแหงประเทศญ่ีปุน 
 

7777....00000000    รับอรุณดวยอาหารเชาของโรงแรมพรอมรอยยิ้มจากมัคคุเทศกของทาน รวมถึงบริกรโรงแรมท่ีพรอมดูแล 
 

หมูบานชริาคาวหมูบานชริาคาวหมูบานชริาคาวหมูบานชริาคาวาโกะาโกะาโกะาโกะตาํนานมรดกโลกท่ีมีชีวิต หมูบานท่ีไดรับการยอมรับเปนมรดกในป 1995 แฝงไวดวยคติชน วิธีคดิ และวิถีแหงพระอาทิตยโดยแท ภาพ

ท่ีพบเสมือนเมืองลับแลท่ีตั้งอยูใจกลางหบุเขา บานทรง” กัสโชสึครุิ ”หรือท่ีคนท่ัวไปเรียก “ทรงพนมมือ” เรียงรายอยูสองขางทาง ทานจะไดเห็นบานท่ีมี

หลังคา 60 องศา สงูชันชายคาทอดตัวเกือบติดพ้ืน ท่ีอาศัยความชาญฉลาดในรับรับมือกับหิมะชวงฤดูหนาว ดังท่ีพบเห็นในภาพทิวทัศนขึ้นชื่อของญ่ีปุน

หลายตอหลายครั้ง ปจจุบันมีหมูบานชิราคาวาอยู 2 ท่ี ท่ีแรกคือสถานท่ีที่ทานไดพบเห็นอยูขณะน้ี ซ่ึงมีชาวเมืองอาศัย กินอยูหลับนอนจริงสวนอีก

สถานท่ีหน่ึงเปนสถานท่ีจําลองก่ึงพิพิธภัณฑกลางแจง จดัแสดงท่ีเมืองฮิดะ ใชช่ือวา Hida Folk Village แตไมมีคนอาศัยอยู ดังน้ันชิราคาวา ณ ทาคา

ยามาแหงน้ีเสมือนเปนตนแบบทางวัฒนธรรม...ท่ีสดุแลวสวนสินคาขึ้นช่ือของหมูบานน้ี คือ ตุกตา“ซารุโบโบะ” เปนตุกตาเด็กเลน ทํามาจากผา ไรใบหนา 

เพ่ือใหเด็กสรางเพ่ือนในจินตนาการ ใหเด็กมีพัฒนาการทางความคิด ปจจุบันมีความเช่ือใชเปนเครือ่งราง ใหเด็กมีสขุภาพแข็งแรงอีกดวย 
    

กลางวนักลางวนักลางวนักลางวนั  บริการทานดวย “เน้ือฮิดะ” ท่ีสุดของวากิวแหงญ่ีปุนรานอาหารเท่ียงน้ี เปนรานเล็ก ๆ ท่ีแสนอบอุน ริมทางระหวางชองเขา  ท่ีนี่การตกแตง

อาจจะหรนูอยสักหนอยแตสิง่ท่ีทานจะไดพบคือความเปนธรรมชาตท่ีิสุดของรานอาหารแหงน้ี ทานจะไดทานอาหารพรอมชมทิวทัศนแหงเทือกเขาทาเคยามะ

ท่ีทอดตัวผาน โดยดานลางเปนลาํธารเล็กๆ ซ่ึงวิวท่ีนี่จะสวยมาก โดยเฉพาะในฤดหูิมะ น่ีคือความอ่ิมเอมทางอารมณทีเ่ราตั้งใจเตรยีมไวดูแลทานโดยเฉพาะ

สวนเมนูอาหารก็อ่ิมใจไมแพกนัดงัท่ีกลาวตอนตนถึงเน้ือฮิดะท่ีสดุแหงญ่ีปุน เท่ียงน้ีที่เราจะทานกันในรูปแบบ “ยากินุคุ”โดยจะนําฮิดะช้ันเยี่ยมมายางก่ึงทอด

บนใบโฮบะทําใหไดกลิ่นอันละมุน เสิรฟเคียงดวยปลาอายุ ปลาท่ีอาศัยอยูในลาํธารบริสทุธเทาน้ัน นํามาตมดวยมิโซะสูตรเฉพาะของทางรานและมีเพียงแค

บางชวงเวลาตามดวย ” มิโซะซุปสูตรลับ ” ท่ีตกทอดจากรุนสูรุน เพียงแค 3 สิ่ง ไมตองมากไปกวาน้ี กอปรกับทิวทัศนแหงทาเคยามะ นับไดวาครบ

องคประกอบแหงความสุนทรียของอาหารเท่ียงท่ีสดุแลว .... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีตอไปเปนอีกสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร น่ันคือ

ผูวาฯเกาแหงทาเคยามา  แตเหนือสิ่งอ่ืนใด ... ความมีชีวิตของเมืองทาเคยามา อยูที่ 

กลั่นเหลาสาเกบริสุทธ  ช้ันเยี่ยม กรรมวิธีและขัน้ตอนยงัคงมีใหพบอยูทั่วไปบริเวณรานท่ีอยูภายใน  หากทานใดอยากลิ้มลองเพ่ือห

สามารถหาซ้ือถวยสาเกพิเศษราคา 100 – 300 เยนได  จากภายในราน ใชสําหรบัลิ้มลองรสชาตสิาเกไดไมจํากัด จนกวาจะพบสาเกคูใจ เรียกไดวาเ

ความพิเศษท่ีนารกัมากทีเดยีว...  สวนสินคาอ่ืน ๆ อาทิ งานศิลปะ งานหัตถศิลป เสื้อผา กิโมโน ของทานเลน ซาลาเปาเน้ื

ซาญ่ีปุน ทาโกะยากิ ฯลฯ รวมถึงตุกตาซารโุบโบะ ท่ีนี่ก็มีจาํ
 

เยน็เยน็เยน็เยน็เพ่ือการพักผอนท่ีสมบูรณแบบ เย็นน้ีขอเรียนเชิญทานรับ

เย็น ณ โรงแรม รับรองอาหารเยน็ของทางโรงแรมพรอมรอยยิ้มจาก

มัคคุเทศกของทาน  

  
 

ค่าํคนืพเิศษ เคยีงขางบคุคลแสนพเิศษ ค่าํคนืพเิศษ เคยีงขางบคุคลแสนพเิศษ ค่าํคนืพเิศษ เคยีงขางบคุคลแสนพเิศษ ค่าํคนืพเิศษ เคยีงขางบคุคลแสนพเิศษ 
รับรองทานและคนท่ีทานรัก ณ  

    ANA CROWN PLAZA TOYAMA HOTEL (Hotel Confirmed)

โรงแรมท่ีเหมาะสมท่ีสดุในเมือง ท่ีไดรับการคัดเลือกตามมาตรฐาน

ลีลาวดีฮอลิเดยเชนเดิมเพ่ือรับรองลูกคาพิเศษเชนทาน 
 

สถานท่ีตอไปเปนอีกสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร น่ันคือ““““ลติเติล้เกยีวโตลติเติล้เกยีวโตลติเติล้เกยีวโตลติเติล้เกยีวโต””””เม่ือกลาวถึงลติเติ้ลเกียวโตแลว หลายทานคงนึกถึงศาลาวาการหรือจวน

ความมีชีวิตของเมืองทาเคยามา อยูที่ “ ตรอกสาเก ” ในสมัยอดีตสถานท่ีแหงน้ีขึน้ช่ือเรื่อง      การ

กลั่นเหลาสาเกบริสุทธ  ช้ันเยี่ยม กรรมวิธีและขัน้ตอนยงัคงมีใหพบอยูทั่วไปบริเวณรานท่ีอยูภายใน  หากทานใดอยากลิ้มลองเพ่ือห

เยนได  จากภายในราน ใชสําหรบัลิ้มลองรสชาตสิาเกไดไมจํากัด จนกวาจะพบสาเกคูใจ เรียกไดวาเ

สวนสินคาอ่ืน ๆ อาทิ งานศิลปะ งานหัตถศิลป เสื้อผา กิโมโน ของทานเลน ซาลาเปาเน้ื

ซาญ่ีปุน ทาโกะยากิ ฯลฯ รวมถึงตุกตาซารโุบโบะ ท่ีนี่ก็มีจาํหนายเชนกัน มากมายหลายแบบ... 

เพ่ือการพักผอนท่ีสมบูรณแบบ เย็นน้ีขอเรียนเชิญทานรับประทานอาหาร

เย็น ณ โรงแรม รับรองอาหารเยน็ของทางโรงแรมพรอมรอยยิ้มจาก

ค่าํคนืพเิศษ เคยีงขางบคุคลแสนพเิศษ ค่าํคนืพเิศษ เคยีงขางบคุคลแสนพเิศษ ค่าํคนืพเิศษ เคยีงขางบคุคลแสนพเิศษ ค่าํคนืพเิศษ เคยีงขางบคุคลแสนพเิศษ ............    

(Hotel Confirmed)    
เหมาะสมท่ีสดุในเมือง ท่ีไดรับการคัดเลือกตามมาตรฐานของ 

เชนเดิมเพ่ือรับรองลูกคาพิเศษเชนทาน ... 

เม่ือกลาวถึงลติเติ้ลเกียวโตแลว หลายทานคงนึกถึงศาลาวาการหรือจวน

ในสมัยอดีตสถานท่ีแหงน้ีขึน้ช่ือเรื่อง      การ

กลั่นเหลาสาเกบริสุทธ  ช้ันเยี่ยม กรรมวิธีและขัน้ตอนยงัคงมีใหพบอยูทั่วไปบริเวณรานท่ีอยูภายใน  หากทานใดอยากลิ้มลองเพ่ือหาสาเกท่ีถูกจรติ 

เยนได  จากภายในราน ใชสําหรบัลิ้มลองรสชาตสิาเกไดไมจํากัด จนกวาจะพบสาเกคูใจ เรียกไดวาเปน

สวนสินคาอ่ืน ๆ อาทิ งานศิลปะ งานหัตถศิลป เสื้อผา กิโมโน ของทานเลน ซาลาเปาเน้ือสับขึ้นช่ือ เน้ือยาง     พิซ



 

วัววััวันอาทติยที ่นอาทติยที ่นอาทติยที ่นอาทติยที ่13 13 13 13 กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2557255725572557............ ทาเทยามา คุโรเบะ อัลไพน (TateyamaKurobe Alpine Route)      เมืองทะลสาปแสนสวยโอบลอมภูเขา

ไฟภูจิมหาเทือกเขาทาเทยามะ 1 ใน 3 มหาภเูขาศักดิ์สิทธ์ิ ทัศนียภาพ ทุกองคประกอบถูกรงัสรรคขึน้ราวกับการสถิตของเหลาเทพ งามงดงาม ความ

อัศจรรย ท่ีเหนือคําบรรยายนํ้าตกโชเมียว และ ฮันโนกิอายุ 1000 ปความงามแหงสายนํ้าเคียงคู เปนนํ้าตกสงูท่ีสุดในแดนพระอาทิตย  

น้าํตกโชเมยีวน้าํตกโชเมยีวน้าํตกโชเมยีวน้าํตกโชเมยีว: ระดับความสูง 350 เมตร สายนํ้าไหลตลอดป สราง “ เสียงเพรียกแหงความคิดถึง”นํ้าตกฮันโกกิ  : ระดับความสูง 500 เมตร 

สายนํ้าจะไหลเฉพาะฤดูใบไมผลิ เทาน้ัน “ขานรับ” เสียงเพรยีกแหง โชเมียว 

ยคูโินะโอทานิยคูโินะโอทานิยคูโินะโอทานิยคูโินะโอทาน ิ :  มหากําแพงหิมะ บรรยากาศไอเย็น ของหมิะขาว สงูกวา 20 เมตร กับ ภาพบรรยากาศสีขาวสองขางทาง คุณสามารถสัมผัส

กําแพงหิมะไดอยางใกลชิด โดยการเดินชมทัศนียภาพโดยรอบท่ีชวนดึงดูดใหหลงใหลในความงามของ ท่ีสุดแหงหิมะฤดูรอน .....  

ยอดดอยมโุรโดยอดดอยมโุรโดยอดดอยมโุรโดยอดดอยมโุรโดะ:  มหาสมุทรเมฆ จรดพ้ืนฟา ณ ใตอุงเทา  บรเิวณยอดดอยมุโรโดะ  ความงดงามประทับใจอยูที่ ทะเสสาปนอยใหญ ใสราวกระจก

เงา เกิดจากนํ้าแข็งละลายซับผานช้ันดินไหลรวมตัวกอกําเนิดทะเลสาบ  เหนือสิง่ใด ทะเลหมอกท่ีคูเคียง คงความงามอวดประชันไมแพกัน อยูภายใต

ฝาเทาของตัวทานเอง 

กลางวนักลางวนักลางวนักลางวนั  ลีลาวดีฮอลิเดยใชความพิถีพิถัน คัดสรรเมนู อาหารเลศิรเพ่ือรับรองคุณ 

 



 

กระเชาพาโนรามา และ เขือ่นคโุรเบะ กระเชาพาโนรามา และ เขือ่นคโุรเบะ กระเชาพาโนรามา และ เขือ่นคโุรเบะ กระเชาพาโนรามา และ เขือ่นคโุรเบะ     
กระเชาพาโนรามา กระเชาไรเสาคํ้ากลาง ขามเหวลึก สรางความมหศัจรรย พิสูจนจินตนาการ อัจฉริยภาพทางความคิดมนุษยไดเปนอยางดี  

เขือ่นคโุรเบเขือ่นคโุรเบเขือ่นคโุรเบเขือ่นคโุรเบะ เขื่อนยักษ อันดับ 1 ของญ่ีปุน อันดับ 5 ของโลก  ขื่อนคอนกรตีแบบโคง(Arch dam) มีความสูง 1,500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล

,ความสูงตัวเขื่อน 186 เมตร ปรมิาณการปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาตอป : 1 หม่ืนลาน kWhระบายนํ้า : 10 ลูกบาศกเมตร/วินาที ปริมาณ

การเก็บกักนํ้า : 2 พันลานลกูบาศกเมตรละลองนํ้า ท่ีพวงพุง สรางใหเกิดปรากฏการณ รุงกินนํ้าอันแสนสวยงาม ท่ีนี่ มนุษยสามารถกําหนด

ปรากฎการณธรรมชาติไดแลว อยางงายดาย  ...   

คาวากูจโิกะคาวากูจโิกะคาวากูจโิกะคาวากูจโิกะ:  จุดนัดพบสาวงามขี้อาย 

เมืองทะเลสาบ แสนงดงาม เกิดภาพความทรงจําแสนวิเศษในทุกฤดูกาล  ไมวาความงดงามของทะเลสาบฤดหูนาว  ทิวไมผืนปาสนยามเปลีย่นสี

แดง ทุงพิงคมอสชวนลุมหลงในฤดูรอน เหนือสิ่งอ่ืนใด ท่ีเมืองน้ีสามารถรับความงามแหงฟูจิได  

เตม็ตา ทีส่ดุแลว เตม็ตา ทีส่ดุแลว เตม็ตา ทีส่ดุแลว เตม็ตา ทีส่ดุแลว ...   ...   ...   ...    

 



 

““““คาวาคจูโิกะคาวาคจูโิกะคาวาคจูโิกะคาวาคจูโิกะ””””1 ใน 5ทะเลสาบท่ีลอมรอบภเูขาไฟฟูจิ อันเกิดจา

ภูเขาไฟฟูจิทําใหปดทางออกของนํ้าในทะเลสาบท่ีพักสไตลญ่ีปุนแท 

พรอมท้ัง ใหทานไดลองสัมผัสประสบการณในการแชน้ําแร 

(Onsen)(Onsen)(Onsen)(Onsen)นํ้าแรธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ

เยน็เยน็เยน็เยน็รับรองทานดวย “ ไคเซกิ ” เมนูจักรพรรดิ มีไวสําหรับตอนรบัอาคันตุกะของเมืองหรือ

บุคคลสําคัญ ประกอบดวยอาหารหลักมงคล 5 ประการ

อยางนิยมทานคูเครื่องดื่มพิเศษคือจอกสุรามงคล ครั้งน้ีเพ่ิม

ทุกทานสวมชุด“ ยูคาตะ ” รวมงานเลี้ยงไคเซกิในคํ่าคืนสดุพิเศษเชนน้ี
 

HOTEL HANA ISAWA HOTEL HANA ISAWA HOTEL HANA ISAWA HOTEL HANA ISAWA (Hotel Cinfirmed)(Hotel Cinfirmed)(Hotel Cinfirmed)(Hotel Cinfirmed)    

เพ่ือราตรีแหงการจดจํา ณ แดนอาทิตยอุทัย คํ่าคืนน้ีเราเตรียมท่ีพักแบบชาวอาทิตยอุทัย ไว

ดูแลทาน แมแตชาวญ่ีปุนเองก็นยิมท่ีพักในลักษณะน้ีมากท่ีสดุ ความพิเศษอยูตรงหองพักใน

ลักษณะ “ เรียวกัง ” กลาวคือ การนอนเสื่อทาคามิ ปูดวยฟูกแบบชาวญ่ีปุน พิเศษยิ่งกวา

ดวยการอาบนํ้าแบบ ออนเซ็น ตนตําหรบั โดยการอาบนํ้าแรธรรมชาต ิ ในอุณหภูมิที่ควรจะ

เปน ไรการเติมแตง มันคือท่ีสดุแหงการเขาถึงจิตวิญญาณ

ทะเลสาบท่ีลอมรอบภเูขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการกอตัวของลาวาจาก

ทําใหปดทางออกของนํ้าในทะเลสาบท่ีพักสไตลญ่ีปุนแท 

พรอมท้ัง ใหทานไดลองสัมผัสประสบการณในการแชน้ําแร “ออนออนออนออนเซน็เซน็เซน็เซน็” ” ” ” 

นํ้าแรธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ 

เมนูจักรพรรดิ มีไวสําหรับตอนรบัอาคันตุกะของเมืองหรือ

ประการคือ 5 รส 5 สีปรุงดวยกรรมวิธี 5 

สุรามงคล ครั้งน้ีเพ่ิมความพิเศษดวยการเรียนเชิญ

รวมงานเลี้ยงไคเซกิในคํ่าคืนสดุพิเศษเชนน้ี 

เพ่ือราตรีแหงการจดจํา ณ แดนอาทิตยอุทัย คํ่าคืนน้ีเราเตรียมท่ีพักแบบชาวอาทิตยอุทัย ไว

ดูแลทาน แมแตชาวญ่ีปุนเองก็นยิมท่ีพักในลักษณะน้ีมากท่ีสดุ ความพิเศษอยูตรงหองพักใน

กลาวคือ การนอนเสื่อทาคามิ ปูดวยฟูกแบบชาวญ่ีปุน พิเศษยิ่งกวา

วยการอาบนํ้าแบบ ออนเซ็น ตนตําหรบั โดยการอาบนํ้าแรธรรมชาต ิ ในอุณหภูมิที่ควรจะ

เปน ไรการเติมแตง มันคือท่ีสดุแหงการเขาถึงจิตวิญญาณแหงชาวซามูไรโดยแท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรที ่วนัจนัทรที ่วนัจนัทรที ่วนัจนัทรที ่14 14 14 14 กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2557255725572557............ สาํหรับวันน้ีเรียนเชิญทุกทานสัมผัสกับความทันสมัยของประเทศญ่ีปุน จากวันเดินทางท่ีผานมาทําใหรูสึก

วาประเทศน้ี สามารถเก็บความล้ําคาจากอดีต วิวัฒนาการสูอนาคตไมสิ้นสดุจรงิ ๆ ... 
 

ฟูจซิงัฟูจซิงัฟูจซิงัฟูจซิงั  สถานท่ีที่ถูกถายรูปมากท่ีสุด และไมเคยซํ้าซากในสายตาของนักเดินทาง 

ภูเขาไฟฟูจิ นับเปนสถานท่ีสําคัญ เปนภาพจํา เปนจิตวิญญาณ เปนตัวแทน เปนทุกสิ่งของชาวญ่ีปุน พิชิตระดบัความสูง 3,776 เมตร เปนภูเขา

ไฟท่ีไดรบัการยอมรับวางดงามท่ีสุดในโลก มองเห็นไดจากนอกโลกและมุมมองของ 4 จังหวัดในญ่ีปุน ไดแก ชิซึโอกะ ยามะนะชิ โยโกฮามา และโตเกียว 

โดยแมวาท้ัง 4 จังหวัดจะเปนสถานท่ีตัง้พ้ืนท่ีตดิกับฟูจิซงั หากแตสามารถมองเหน็ไดในวันท่ีฟาเปดเทาน้ัน จากเหตุการณนี้ทาํใหฟูจิซังไดรับฉายาวา    

“สาวนอยขี้อาย ” คงเพราะแมแตชาวญ่ีปุนเองยงัไมมีโอกาสไดเห็นภูเขาไฟฟูจิในการเดินทางมาชมครั้งแรกหากทองฟาไมเอ้ืออํานวย .......  
 

เทีย่งเทีย่งเทีย่งเทีย่ง  เรียนเชิญทานรับประทานอีกหน่ึงเมนูอาหารขึ้นช่ือของญ่ีปุน ที่มีความเก่ียวของกับภูเขาไฟฟูจินั่นคือ … 

หมยูางหนิภเูขาไฟหมยูางหนิภเูขาไฟหมยูางหนิภเูขาไฟหมยูางหนิภเูขาไฟ 

ขึ้นช่ือเปนอันดับสองรองจากฟูจหิากทานมาเยี่ยมเยยีนในแถบน้ี เพราะกรรมวิธีการรับประทานชางนาติดตามอยางยิง่ ซ่ึงจะมีการนําเอาหินจากภเูขาไฟท่ี

มีสีดําสนิท มาตัดเปนแผนเรียบใชแทนกระทะ วิธีการทานคือนําเน้ือหมูที่หมักสูตรพิเศษของทางรานวางปงตรงกลางหนิภเูขาไฟ ทานคูกับขาวช้ันดีสาย

พันธุญ่ีปุน เคียงเครื่องดวยผักสลัดสดๆ ท่ีมาพรอมกับนํ้าจิ้มสตูรลับ ดารานักแสดงของไทยหลายตอหลายทานมาแลวตองมาทานท่ีนี่ ดงัน้ันทานจะได

เห็นรูปภาพนักแสดงท่ีทานช่ืนชอบถายประดับเปนท่ีระลึกติดไวตรงทางเขา กอปรกับการท่ีเจาของราน ท่ีชาวญ่ีปุนเรียกวา “ซาโจว” จะออกมาสวัสดี

ตอนรับทุกครั้ง ท่ีมีคนไทยแวะมาเยี่ยมเยือนทางราน ไดบรรยากาศท่ีนารักอบอุนมากทีเดยีว ... 



 

ชนิจกู ุ                                                                                                                     ชนิจกู ุ                                                                                                                     ชนิจกู ุ                                                                                                                     ชนิจกู ุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    ศูนยกลางนครโตเกียว สถานท่ีจบัจายสินคาช่ือดงั ศูนยรวมของนักทองเท่ียวและชาวญ่ีปุนทุกเพศ,ทุกวัย ท่ีนี่มีทุกสิ่งท่ีทานอยากเหน็ อยากพบ 

อยากซ้ือ ทานสามารถชอปปงไดอยางสขุใจท่ีสุด ... ท่ีนี่  ไมวาจะเปนสินคาพ้ืนเมือง สินคาอินเตอรแบรนด ของฝาก ขนม รานอาหารท่ีหลากหลาย                            

ตลอดจนตูกดนํ้าหยอดเหรียญ ท่ีเปนอีกหน่ึงภาพจําของชาวญ่ีปุน ท่ีนี่มีมากทีเดียว วางหลอกลอนักทองเท่ียว  ใหเผลอใจอยากลองทุกครั้งท่ีไดเดินทาง

ไปเยือน นาฬิกาแบรนดเนม เสื้อผา กลองถายรูป Cannon Nikon เลนสโปรซูมใกล – ไกล มีไวใหทานไดเลือกสัมผัส นําฝากคนท่ีนึกถึงทางเมืองไทยอยาง

แนนอน ....  

คานโิดราก ุราชนัยแหงทวีแีชมปเปยนคานโิดราก ุราชนัยแหงทวีแีชมปเปยนคานโิดราก ุราชนัยแหงทวีแีชมปเปยนคานโิดราก ุราชนัยแหงทวีแีชมปเปยน 

 ม้ือพิเศษสงทายตอนรับการมาเยอืนประเทศญ่ีปุน บริการทานดวยปูยักษลูกพระอาทิตยขนานแททีข่ึ้นช่ือ ในประเทศญ่ีปุนน้ันยกยองปูอยูเพียงแค 

2 สายพันธุ สายพันธุแรก คือ สายพันธุซูไว  ขายาว กามยาว มีลักษณะคลายปูอลาสกา ทําใหหลายตอหลายทานเขาใจผิด สวนสายพันธุที่สอง คือ สาย

พันธุทาราบะ พันธุนี้ขาจะสั้นกวา ตัวปอมนิยมบรโิภคกาม เน่ืองจากวากามมีขนาดใหญ เน้ือแนน รสหวานละมุน นํามาปรุงแตงเปนหลากหลายเมนู ท้ังรอน 

เย็น ตม น่ึง ทอด หรือซาซิมก็ิสดุวิเศษ เพราะมันคือความหวานจากธรรมชาติของเน้ือปูโดยแท .... 

HILTON TOKYO HILTON TOKYO HILTON TOKYO HILTON TOKYO HOTELHOTELHOTELHOTEL    (HOTEL CONFIRMED)  (HOTEL CONFIRMED)  (HOTEL CONFIRMED)  (HOTEL CONFIRMED)   โรงแรมใจกลางนครโตเกียว ชินจกุู ครบสรรพดวยความสะดวกสบาย เปนอีกหน่ึงโรงแรม ตาม

มาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย ท่ีเราคัดสรรมารับรองทานในคํ่าคืนของโตเกียวอันแสนพิเศษ...   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัวนัวนัวนัองัคารที ่องัคารที ่องัคารที ่องัคารที ่15 15 15 15 กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2557255725572557    ............กอนเดินทางกลบั สักการะสิ่งมงคล  

เชาเชาเชาเชารับรองทาน ณ หองอาหารของโรงแรม เพ่ือดื่มด่ําชวงเวลาอาหารเชาอันแสนพิเศษใจกลางหมานครโตเกียว 
 

วดัอาซาคซุะ  หรอื วดัเซน็โจวดัอาซาคซุะ  หรอื วดัเซน็โจวดัอาซาคซุะ  หรอื วดัเซน็โจวดัอาซาคซุะ  หรอื วดัเซน็โจ    
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เต็มไปดวยมนตขลังและพลังแหงศรัทธา มีศูนยกลางอยูที่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวทองคํา  พรอมอัดแนนดวยอารยธรรมของ

ญ่ีปุน ณ บริเวณถนนนาคามิเสะ  ท่ีสุดแหงถนนสายประวัติศาสตร ... 

 



ออิอนพลาซาออิอนพลาซาออิอนพลาซาออิอนพลาซา 

หางสรรพสินคาใหญที่ทานจะไดตามหาความทรงจําเก็บนําไปฝากแกคนท่ีรักท่ีเมืองไทย ท่ีนี่มสีินคามากมาย สําหรับทานใดมีมีสกุลเงินญ่ีปุน

เล็กๆ หลงเหลืออยู  ขออนุญาตแนะนําใหเลือกหาพวงกุญแจสําหรับเปนของฝาก เล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีนี่เคาประดษิฐประดอยรายละเอียดไดคอนขางดี ... 

เทีย่งเทีย่งเทีย่งเทีย่ง เพ่ือไมเปนการรบกวนความเพลดิเพลินในการเลือกของฝากของทานขออนุญาตใหทานบริหารเวลาไดตามใจชอบ เลือกรับประทานอาหาร

ตามอัธยาศัยคงจะเปนการไมเหมาะหากเขาไปขดัจังหวะความสุข เพ่ือเรียนเชิญทานมารวมรับประทานอาหานเท่ียงเปนแน 

อําลาสนามบิน “ นารติะ ” ดวยสายการบินไทยอันอบอุนเชนเคย  

17171717....15151515กลับสูไทยดวยเท่ียวบิน TG677 พรอมดูแลตลอดการเดินทางท้ังดานเครื่องดื่มหลายหลากและอาหารเย็นเลิศรส 

21212121....50505050    เพียงช่ัวครูบินลงสูภาคพ้ืนประเทศ ณ ทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความทรงจําอันแสนวิเศษ มัคคุเทศกของทาน ตลอดจนลีลา

วดีฮอลิเดย ขอขอบพระคุณในความไววางใจ ท่ีใหเราบรหิารจดัการชวงเวลาแหงความสุข หากมีเศษเสี้ยวของชวงเวลาครั้งใดท่ีทาํไดไมเต็มท่ีหรือผิด

พลั้งไปตองขออภัยอยางสูงสดุ และโปรดจงกรุณาแนะนําเราผานฝายขายท่ีดูแลทาน เพ่ือใหเราพัฒนาศักยภาพในการทํางานใหสมบูรณแบบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวย ลลีา ดวย ลลีา ดวย ลลีา ดวย ลลีา ... ... ... ... ทีเ่ปนตวัคณุทีเ่ปนตวัคณุทีเ่ปนตวัคณุทีเ่ปนตวัคณุ    

ลลีาวดฮีอลเิดยลลีาวดฮีอลเิดยลลีาวดฮีอลเิดยลลีาวดฮีอลเิดย    
 



                                                                          อัตราคาบรกิารอัตราคาบรกิารอัตราคาบรกิารอัตราคาบรกิาร    
ประเภทผูเดนิทางประเภทผูเดนิทางประเภทผูเดนิทางประเภทผูเดนิทาง    ลูกคาปกติลูกคาปกติลูกคาปกติลูกคาปกติ    สมาชกิบตัรหลักสมาชกิบตัรหลักสมาชกิบตัรหลักสมาชกิบตัรหลัก    สมาชกิบตัรเสริมสมาชกิบตัรเสริมสมาชกิบตัรเสริมสมาชกิบตัรเสริม    

ผูใหญ 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดลดลดลดทานละ  

เดินทางชั้นบิสสิเนสคลาส (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม Class Booking ) 

86,900.- 

85,900.- 

84,900.- 

83,900.- 

16,000.- 

19,000.- 

118,900.- 

83,900.- 

82,900.- 

81,900.- 

80,900.- 

16,000.- 

19,000.- 

118,900.- 

84,900.- 

83,900.-

82,900.- 

81,900.- 

16,000.- 

19,000.- 

118,900 
    

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชกิคะแนนสะสมสาํหรบัสมาชกิคะแนนสะสมสาํหรบัสมาชกิคะแนนสะสมสาํหรบัสมาชกิ    
ประเภทผูเดนิทางประเภทผูเดนิทางประเภทผูเดนิทางประเภทผูเดนิทาง    สมาชกิบตัรหลักสมาชกิบตัรหลักสมาชกิบตัรหลักสมาชกิบตัรหลัก    สมาชกิบตัรเสรมิสมาชกิบตัรเสรมิสมาชกิบตัรเสรมิสมาชกิบตัรเสรมิ    

ผูใหญ 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 

พักเด่ียวเพ่ิม (ไดรับคะแนนเพ่ิม) 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) 

839 

829 

819 

809 

160 

649 

839 

829 

819 

809 

160 

649 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต่ํา 15 ทานขึ้นไป ** 
    

    

อตัราคาบรกิารนีร้วมอตัราคาบรกิารนีร้วมอตัราคาบรกิารนีร้วมอตัราคาบรกิารนีร้วม    

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบินทุกแหง  

2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 

4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท 

    

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวมอตัราคาบรกิารนีไ้มรวมอตัราคาบรกิารนีไ้มรวมอตัราคาบรกิารนีไ้มรวม    

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 

3. คาธรรมเนียมวีซา ( สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย ) 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 

5555.... คาภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอกีคาภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอกีคาภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอกีคาภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอกี    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
    

    

    

    



เงือ่นไขการชาํระเงนิเงือ่นไขการชาํระเงนิเงือ่นไขการชาํระเงนิเงือ่นไขการชาํระเงนิ    : : : : สาํหรบัการจอง กรณุาชาํระสาํหรบัการจอง กรณุาชาํระสาํหรบัการจอง กรณุาชาํระสาํหรบัการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ มดัจาํ ทานละ มดัจาํ ทานละ มดัจาํ ทานละ 10,00010,00010,00010,000    บาทบาทบาทบาท        ชาํระยอดทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย ชาํระยอดทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย ชาํระยอดทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย ชาํระยอดทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย 14141414    วันวันวันวัน    

• ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย จาํกดับรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย จาํกดับรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย จาํกดับรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย จาํกดั 

• ชําระโดยเงินสด 

• ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax 0-2664-0023) 
ชื่อบัญช ี  1111. . . . บจกบจกบจกบจก....ลีลาวด ีฮอลเิดย  ลีลาวด ีฮอลเิดย  ลีลาวด ีฮอลเิดย  ลีลาวด ีฮอลเิดย      บญัชกีระแสรายวนั    ธบญัชกีระแสรายวนั    ธบญัชกีระแสรายวนั    ธบญัชกีระแสรายวนั    ธ....กสกิรไทย   เลขที ่ กสกิรไทย   เลขที ่ กสกิรไทย   เลขที ่ กสกิรไทย   เลขที ่ 718 718 718 718 ----    1 1 1 1 ----    04603046030460304603    ––––    6666    

2222. . . . บจกบจกบจกบจก....ลีลาวด ีฮอลเิดย   บญัชกีระแสรายวนั    ธลีลาวด ีฮอลเิดย   บญัชกีระแสรายวนั    ธลีลาวด ีฮอลเิดย   บญัชกีระแสรายวนั    ธลีลาวด ีฮอลเิดย   บญัชกีระแสรายวนั    ธ....กรงุไทย     เลขที ่ กรงุไทย     เลขที ่ กรงุไทย     เลขที ่ กรงุไทย     เลขที ่ 981 981 981 981 ----    0 0 0 0 ----    40234 40234 40234 40234 ––––    1111                 

    ““““การจายสวนทีเ่หลอืการจายสวนทีเ่หลอืการจายสวนทีเ่หลอืการจายสวนทีเ่หลอื””””  กรุณาชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 7 วัน 

การยกเลิก  การยกเลิก  การยกเลิก  การยกเลิก  : : : :         กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมดัจาํทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมดัจาํทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมดัจาํทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมดัจาํ 

   กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเปนตองหกั มีความจาํเปนตองหกั มีความจาํเปนตองหกั มีความจาํเปนตองหกั 50%50%50%50%    ของอตัราคาบรกิารของอตัราคาบรกิารของอตัราคาบรกิารของอตัราคาบรกิาร 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

    

หมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับรกิารหมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับรกิารหมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับรกิารหมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับรกิาร    
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของคนสวน

ใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร 

ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใชการ

ทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น ยกเวนทัวร

คณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให

บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแกลูกคาทาน

ตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง

ไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  

โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

 หากยกเลิกกอนเดินทาง  7 วัน ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายเพ่ิม เฉพาะ

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนชื่อต๋ัวเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลสวนตัว

ของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง

การท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 



13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี

กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซื้อต๋ัว

หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10วัน หากทานเห็นวารายการทองเท่ียว

ดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการทองเท่ียว

ใด ๆ  ทานมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยัน

จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคา

เขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุ

ลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใช

ของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเปนไปตามเง่ือนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังได

เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีน่ังแบบหมูคณะท่ีสาย

การบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียว

พักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

20. เมือ่ทานจองทวัรและชาํระมดัจาํแลว หมายถงึทานยอมรบัในขอคเมือ่ทานจองทวัรและชาํระมดัจาํแลว หมายถงึทานยอมรบัในขอคเมือ่ทานจองทวัรและชาํระมดัจาํแลว หมายถงึทานยอมรบัในขอคเมือ่ทานจองทวัรและชาํระมดัจาํแลว หมายถงึทานยอมรบัในขอความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจงแลวขางตนวามและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจงแลวขางตนวามและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจงแลวขางตนวามและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจงแลวขางตน    

21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของคนสวน

ใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร 

ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 

23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใชการ

ทองเท่ียว 

24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น ยกเวนทัวร

คณะสวนตัว 

25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให

บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแกลูกคาทาน

ตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 



28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง

ไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

29. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  

โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง   21 วัน ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

 หากยกเลิกกอนเดินทาง   30 วัน ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

30. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายเพ่ิม เฉพาะ

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนชื่อต๋ัวเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

31. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลสวนตัว

ของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง

การท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

33. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี

กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซื้อต๋ัว

หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

34. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการทองเท่ียว

ดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการทองเท่ียว

ใด ๆ  ทานมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยัน

จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

35. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคา

เขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุ

ลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

36. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

37. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใช

ของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

38. ตําแหนงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเปนไปตามเง่ือนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังได

เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีน่ังแบบหมูคณะท่ีสาย

การบินจัดใหมา 

39. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียว

พักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

 

 


