
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEELA GRAND OPENING JAPAN ALPS EXCLUSIVE 
ศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรม จิตวิญญาณจากพระอาทิตย ์
เดินทางวนัที ่8-13 , 22-27 พ.ค / 12-17 , 25-30 มิ.ย / 10-15**, 24-29 ก.ค 2557 

วันแรก...ของการเดินทางเพือ่รับสัมผัสความเป็นชาติแหง่ซามไูร เราเลือกสายการบนิไทย ( TG ) สายการบินประจ าชาติ ด้วยความมั่นใจ   
ความอบอุ่นที่พร้อมดูแลทุกท่านจากภาคพื้นประเทศไทย มุ่งตรงสูป่ระเทศญี่ปุ่น 

20.30    ลีลาวดี ฮอลิเดย์เรยีนเชิญท่านที่จดุนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บรษิทัลีลาวด-ีฝ่ายขายขออนุญาตเขา้ไป 
สวัสดีทุกท่านและคอนดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเขา้สู่ช่วงเวลาแห่งความสุข 

23.30    ทะยานสู่ประเทศญีปุ่่นดว้ยเที่ยวบิน TG 622 พร้อมรับบรกิารจากมัคคเุทศกข์องบรษิัทเรา ตลอดจนเจา้หนา้ที่จากการบินไทย  
ให้ท่านได้มเีวลาพักผ่อนราว 6 ช.ม. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง...เดนิทางถึงน่านฟ้าประเทศญีปุ่่น  รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย์  สัมผัสความเป็นมาของห้วงเวลาแห่งอดตีที่ยงัคงอยู่ของเมือง 

เกียวโต ปราสาททอง วัดคิโยมิซุ และย่านกิออง...  
06.25 รับรุ่งอรุณโอฮาโย (おはよう) ณ สนามบินคันไซ สนามบินระดบัมาตรฐานสากล 
รสแรก เพื่อรับรู้...ต้อนรับท่านด้วยบรรยากาศการร่วมรบัประทานอาหารญี่ปุ่นมาตรฐานโรงแรมแอร์พอร์ตใกล้สนามบินเพือ่กระชับเวลาเรียน
เชิญท่านมุง่หนา้สู่ ... 
 

นครเกยีวโต หรอืเคยีวโตะ (ญี่ปุน่: 京都市  Kyoto-shi ) เป็นเมืองเอกของจังหวัดเคียวโตะ และเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น 
หนึ่งในข้อเทจ็จริงที่น่าสนใจ คือ เมืองนี้ถูกถอดแบบมาจากนครฉางอานในสมัยราชวงศถ์ังของจีน ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือบรรยากาศภายในเมืองเกา่แหง่นี้
ถูกเก็บรักษาไว้ เฉกเช่นเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา...   

ปราสาททองหรอืวัดคนิคะกจุ ิ  
สถานที่ทีเ่ป็นมรดกโลก เดิมทีท่านโชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ ( Ashikaga Yoshimistsu ) และบุตรชายของเขาเป็นเจา้ของพลับพลาหลงันี้ ก่อนที่จะยกใหเ้ป็น
ทรัพย์สมบตัิของวัดโรกุนนอนจิ ( อีกช่ือของวัดคิโยมิสึ)เรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย หลายครั้งถูกน าไปผูกเล่าเป็นการต์ูนชื่อดังเณรนอ้ยเจ้าปญัญา ที่
ส าคัญ หญา้ทุกเส้น ไม้ใหญ่ยืนตน้ หิน ดิน ทราย ทุกอณูล้วนผา่นกาลเวลามาเนิ่นนาน ทุกชิ้นเป็นของโบราณทีท่รงคณุค่าทั้งสิ้นพอมาถึงสถานที่แหง่นี้ 
จะรู้สึกได้ว่าช่วงเวลาจากอดตีออกมาทั้งทายต้อนรับ เริ่มตัง้แต่วินาทีแรกที่สัมผสัสวนโบราณตามวิถีแห่งเซน ที่รังสรรคต์ามปรัชญาของความว่างเปล่า 
การคืนสูธ่รรมชาติ เรยีงรายกระจายตัวพร้อมต้อนรับ ต้นไมข้องที่นี่อายุ 120 ขึ้นไปทั้งสิ้น ความรูส้ึกแรกที่สัมผัสถงึ คือ ความสงบเสมือนความสงบ
ที่ได้รบัผ่านสายตาผู้อาวุโส เดินชมสวนได้สักระยะจะต้องหยุดพักตระหนักใน                  
ความงดงามของสระน้ าทีส่งบนิ่งสะท้อนภาพของปราสาทสีทองบนผิวน้ าเสมือน           
มีปราสาทสองหลังยากแยกแยะ โดยความงดงามของปราสาทนีเ้ปน็                   
ความงดงามทีเ่ป็นที่สดุแล้วในสายของคนทั้งโลก จนได้ชื่อว่า                 
“มรดกโลก”ดังที่กลา่วตอนตน้ความทรงคุณคา่ของ             
ตัวปราสาทที่ปดิทับด้วยแผ่นทองแท้ไว้โดยรอบอีกทั้งสถาปัตยโ์ดยรอบ                          
ที่รวบรวมงานชา่งหัตถศลิป์ของชาวญี่ปุ่นไว้ครบถ้วน ทั้งมวล... 

เวลานี้ ... ทุกทา่นได้มาสัมผัสเมืองเกียวโต สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือ 
อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อปราชญ์หลายท่านกล่าวไว้ว่า “เรื่องกิน 

เรื่องเที่ยว ส าคัญเท่าเรื่องเดียวกนั” อาหารขึ้นชื่อของเมืองนี้คือ  
“เต้าหู้” ที่เมืองนี้ได้รบัการยกย่องเป็นอยา่งยิ่งแม้แต่  

“โยโกซึนะ” ราชันย์แห่งซูโม่ ยังใหค้วามส าคัญกับมื้อพิเศษเช่นมื้อนี ้
“ซูโม่” ถือเป็นอีกหนึ่งชาติพันธุ์นกัรบญี่ปุ่น มีความนิยมทานเต้าหู ้

ในลักษณะหม้อไฟที่เรียก“จังโกะนาเบะ” เพราะพิสูจน์แล้วว่า…ทรง

คณุทางโภชนาการ ทานแลว้ทรงพลงัอยา่งยิง่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัคโิยะมซิ ุ(ญีปุ่น่: 清水寺 Kiyomizudera) 

วัดน้ าใส อายุ 1200 ปี คือ ชื่อที่ชาวไทยนิยม สถานที่นีเ้ป็นอีกหนึ่งในที่สดุของสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น  ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ อัตลกัษณ์ของวัดนี้มีอยู่ด้วยกนั 3 สิ่ง สิ่งแรกคือวิหารไมห้ลังใหญท่ี่มาพร้อมกับภาพทัศน์ระเบยีงทีส่วยที่สุดในโลกเสาค้ า
ฐานวิหารสูงตระหงา่นสร้างด้วยซุงนับพันโดยวิธีการเข้าลิ่มไม้ ไรก้ารพึ่งพาจากตะปูโดยสิ้นเชงิ  สิง่สองคือสายน้ าบริสทุธิ์ 3 สายไหลจากน้ าตกโอตะวะ 
ที่ชาวญ่ีปุ่นนิยมดื่มเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และความปราดเปรื่อง ความส าเรจ็ ด้านการศึกษา ส่วนสิ่งที่สามนั้นคือ
วิหารแห่งเทพ โอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ (OkuninushinoMikoto) เทพแห่งความรักและเนื้อคู ่ภายในศาลเจ้ามี"ก้อนหินแห่งความรัก" 2 ก้อน ตั้งอยูห่่างกนั 18 
เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลบัตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยงัอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก ตลอดไป ... 

ยังมีอีก 1 สถานที่ไม่ไกลเทา่ไร น่าหลงใหลไม่แพ้กัน ยังคงด าเนนิไปตามวิถี มีชีวิตคงอยูร่าว 200 ปี จากอดีตยา่นกอิอน ( GION ) ถนนสายนี้
น่ารักมาก ๆ เรียงรายด้วยด้วยบ้านเกา่สองขา้ง สมัยอดีตสถานที่แห่งนีเ้ป็นศูนยร์วมของเหลา่ศิลปินและซามูไรมากมาย รวมถึงเหลา่ “เกอิชา” สุดยอด
ศิลปินหญิงของญ่ีปุ่น ที่ยังด ารงชีวิตอยู่จริงในปัจจบุัน การที่จะเป็นเกอิชาได้นั้นไม่ใชเ่รื่องง่าย ตอ้งเข้าใจถ่องแท้ในศิลปะการดนตรี การแสดง การ
ฟ้อนร า การจัดดอกไม้ การแต่งหน้า รวมกว่า 20 แขนง ยังไม่นบัความสามารถด้านจติวิทยาเชิงเจรจาธรุกิจ ดังนั้นการที่ผู้หญงิคนหนึ่งจะสามารถเป็น
เกอิชาได้จะต้องฝึกฝนอยูร่่วม 15 ปี ทีเดียว ด้วยมนต์เสน่หข์องสถานที่นีเ้อง ท าใหเ้กิดการถอดแบบผังเมืองไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลีวูด เรื่อง 
“Memoirs of Geisha” อันโด่งดงั 

 

เยน็ พร้อมบริการท่านด้วย “ เนื้อโกเบ ” 1 ใน 3 สุดยอดเนื้อของญีปุ่่น ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด คือ เนื้อฮิดะ เนื้อมัตซึซากะและเนื้อโกเบ ทั้ง 3 มาจากววั
พันธุ์ดีสายพันธุ์ “ วากิว ” ทั้งสิน้ แตกตา่งที่วิธีการเลี้ยงดู คือ เนื้อฮิดะเลี้ยงด้วยวิธีการตอนท าให้เนื้อนุ่ม มีไขมันมาก  ต่อมาคือเนื้อมัตซึซากะเลี้ยงใน
ทุ่งโล่งกว้างแบบธรรมชาติท าให้เนื้อมีมันน้อย ส่วนโกเบพิเศษกว่าเนื้ออ่ืนนั่นคือเลี้ยงด้วยเบียร์และมวิีธีการนวดเนื้อท าให้ไขมันแทรกเข้าไปในเนื้อ ลักษณะ
คล้ายเนื้อโทโรข่องปลาทูน่าใหญ ่ หากทานเคียงไวน์แดงจะไดร้สชาติที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งเราคดัสรรโกเบคุณภาพมาเพื่อรับรองท่านให้เป็นอีกหนึง่ของ
ความพิเศษทีน่่าจดจ า 
 

ค่ าคนืทีช่วนหลงใหล The Westin Nagoya Hotel  
อีกหนึ่งโรงแรมที่ไดร้ะดับมาตรฐานลีลาวดีฮอลิเดยจ์ัดเตรียมเพ่ือรบัรอง
ท่านในอีกหนึ่งค่ าคืนแหง่ความพิเศษ … 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม...วันนี้ลีลาวดีฮอลิเดย์ เรียนเชิญทา่นพบกับอีกหนึ่งสถานที่พิเศษของญีปุ่่น หมู่บา้นชิราคาว่าและลิตเติ้ลเกียวโต พร้อมรบัรองท่านด้วยเนื้อฮิ
ดะ อีก 1 สุดยอดเนื้อแห่งประเทศญี่ปุ่น 
 

7.00 รับอรุณด้วยอาหารเช้าของโรงแรมพร้อมรอยยิ้มจากมัคคเุทศกข์องท่าน รวมถึงบริกรโรงแรมที่พร้อมดูแล 
 

หมูบ่า้นชริาคาวา่โกะต านานมรดกโลกที่มีชีวิต หมูบ่้านทีไ่ดร้ับการยอมรับเป็นมรดกในปี 1995 แฝงไว้ด้วยคติชน วิธีคดิ และวิถีแห่งพระอาทิตย์โดยแท้ ภาพ
ที่พบเสมือนเมืองลับแลทีต่ั้งอยู่ใจกลางหบุเขา บา้นทรง” กัสโชสึครุิ ”หรือที่คนทั่วไปเรียก “ทรงพนมมือ” เรียงรายอยู่สองขา้งทาง ท่านจะได้เห็นบา้นที่มี
หลังคา 60 องศา สูงชันชายคาทอดตัวเกือบติดพื้น ที่อาศยัความชาญฉลาดในรับรับมือกับหิมะช่วงฤดหูนาว ดังที่พบเห็นในภาพทิวทัศน์ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น
หลายต่อหลายครั้ง ปัจจุบันมีหมู่บ้านชิราคาว่าอยู่ 2 ที่ ที่แรกคือสถานที่ที่ทา่นได้พบเห็นอยูข่ณะนี้ ซึ่งมีชาวเมืองอาศัย กินอยูห่ลับนอนจริงส่วนอีก
สถานทีห่นึ่งเป็นสถานที่จ าลองกึง่พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ จัดแสดงที่เมืองฮิดะ ใช้ชื่อว่า Hida Folk Village แต่ไม่มีคนอาศัยอยู่ ดังนั้นชิราคาว่า ณ ทาคา
ยาม่าแห่งนีเ้สมือนเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรม...ทีส่ดุแล้วส่วนสินค้าขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้ คือ ตุ้กตา“ซารุโบโบะ” เป็นตุ้กตาเดก็เล่น ท ามาจากผา้ ไร้ใบหนา้ 
เพื่อใหเ้ด็กสร้างเพื่อนในจินตนาการ ใหเ้ด็กมีพัฒนาการทางความคิด ปัจจุบันมีความเชื่อใช้เป็นเครือ่งราง ให้เด็กมีสขุภาพแข็งแรงอกีด้วย 
 

กลางวนับริการท่านด้วย “เนื้อฮิดะ” ที่สุดของวากิวแห่งญี่ปุ่นร้านอาหารเที่ยงนี้ เป็นรา้นเล็ก ๆ ที่แสนอบอุ่น ริมทางระหวา่งช่องเขา  ที่นี่การตกแต่ง
อาจจะหรนู้อยสักหน่อยแต่สิง่ที่ทา่นจะได้พบคือความเป็นธรรมชาตทิี่สุดของร้านอาหารแห่งนี้ ทา่นจะได้ทานอาหารพร้อมชมทิวทัศน์แหง่เทือกเขาทาเคยามะ
ทีท่อดตัวผ่าน โดยด้านล่างเป็นล าธารเล็กๆ ซ่ึงวิวที่นี่จะสวยมาก โดยเฉพาะในฤดหูิมะ นี่คือความอิ่มเอมทางอารมณ์ทีเ่ราตั้งใจเตรยีมไว้ดูแลท่านโดยเฉพาะ
ส่วนเมนูอาหารก็อิ่มใจไม่แพ้กนัดงัที่กล่าวตอนต้นถึงเนื้อฮิดะที่สดุแห่งญี่ปุ่น เที่ยงนีท้ี่เราจะทานกันในรูปแบบ “ยากินคุุ”โดยจะน าฮิดะชัน้เยี่ยมมายา่งกึ่งทอด
บนใบโฮบะท าให้ได้กลิ่นอันละมุน เสิร์ฟเคียงด้วยปลาอายุ ปลาที่อาศัยอยู่ในล าธารบริสทุธ์เทา่นั้น น ามาต้มด้วยมโิซะสูตรเฉพาะของทางรา้นและมีเพียงแค่
บางช่วงเวลาตามด้วย ” มิโซะซุปสูตรลับ ” ที่ตกทอดจากรุ่นสูรุ่่น เพียงแค่ 3 สิ่ง ไม่ต้องมากไปกว่านี้ กอปรกับทิวทัศน์แห่งทาเคยามะ นับได้ว่าครบ
องค์ประกอบแห่งความสุนทรีย์ของอาหารเทีย่งที่สดุแล้ว .... 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ต่อไปเป็นอีกสถานทีส่ าคญัทางประวัติศาสตร์ นั่นคือ“ลติเติล้เกยีวโต”เมื่อกล่าวถึงลติเติ้ลเกียวโตแล้ว หลายท่านคงนึกถึงศาลาว่าการหรือ
จวนผู้ว่าฯเก่าแห่งทาเคยาม่า  แตเ่หนือสิ่งอ่ืนใด ... ความมีชีวิตของเมืองทาเคยาม่า อยูท่ี่ “ ตรอกสาเก ” ในสมัยอดีตสถานที่แห่งนีข้ึ้นชื่อเรื่อง      
การกลั่นเหล้าสาเกบริสุทธ์  ชั้นเยีย่ม กรรมวิธีและขัน้ตอนยงัคงมีให้พบอยู่ทั่วไปบริเวณรา้นที่อยูภ่ายใน  หากท่านใดอยากลิ้มลองเพื่อหาสาเกที่ถูก
จริต สามารถหาซื้อถ้วยสาเกพิเศษราคา 100 – 300 เยนได้  จากภายในร้าน ใช้ส าหรับลิม้ลองรสชาติสาเกได้ไม่จ ากดั จนกว่าจะพบสาเกคู่ใจ เรยีกได้
ว่าเป็นความพเิศษที่นา่รักมากทเีดยีว...  ส่วนสินค้าอื่น ๆ อาทิ งานศิลปะ งานหตัถศิลป์ เสื้อผ้า กิโมโน ของทานเล่น ซาลาเปาเนื้อสบัขึ้นชื่อ เนื้อยา่ง        
พิซซ่าญี่ปุ่น ทาโกะยากิ ฯลฯ รวมถึงตุ้กตาซารุโบโบะ ท่ีนี่กม็ีจ าหน่ายเช่นกัน มากมายหลายแบบ... 
 

 เยน็เพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ เย็นนี้ขอเรยีนเชิญท่านรับประทานอาหาร
เย็น ณ โรงแรมMatsumoto Buana Vista Hotel รับรองอาหารเย็นของทาง
โรงแรมพร้อมรอยยิ้มจากมัคคเุทศก์ของท่าน เยน็นี้เราดูแลท่านด้วยอาหาร
ญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่น– ทวิส ที่ผสมผสานตะวันตกและอาหารญี่ปุ่นเข้าด้วยกันจัด
ปรุง–จัดวางอย่างมีดีไซน์ บง่บอกบริบทความหมายของชื่อโรงแรมไดเ้ป็น
อย่างดเียี่ยม … 
  

ค่ าคนืพเิศษ เคยีงขา้งบคุคลแสนพเิศษ ... 
รับรองทา่นและคนที่ทา่นรัก ณ Matsumoto Buana Vista Hotel 

โรงแรมท่ีเหมาะสมที่สดุในเมือง ท่ีได้รับการคดัเลือกตามมาตรฐานของ 
ลีลาวดี ฮอลิเดย์เช่นเดิมเพื่อรับรองลูกค้าพิเศษเชน่ท่าน ... 

 



 

วนัทีส่ี ่... ทาเทยามา่ คุโรเบะ อัลไพน์ (TateyamaKurobe Alpine Route) ค่ าคืนสุดพิเศษ ณ เมืองคาวาคูจิโกะ     เมืองทะลสาปแสนสวยโอบล้อม
ภูเขาไฟภูจิมหาเทือกเขาทาเทยามะ 1 ใน 3 มหาภูเขาศกัดิ์สิทธิ์ ทัศนยีภาพ ทุกองคป์ระกอบถูกรังสรรค์ขึ้นราวกับการสถติของเหล่าเทพ งดงาม 
ความอัศจรรย์ ที่เหนือค าบรรยายน้ าตกโชเมยีว และ ฮันโนกิอายุ 1000 ปีความงามแห่งสายน้ าเคียงคู่ เป็นน้ าตกสงูที่สุดในแดนพระอาทิตย์  

น้ าตกโชเมยีว: ระดับความสูง 350 เมตร สายน้ าไหลตลอดปี สร้าง “ เสียงเพรียกแห่งความคดิถึง”น้ าตกฮันโกกิ  : ระดับความสูง 500 เมตร 
สายน้ าจะไหลเฉพาะฤดูใบไม้ผลิ เทา่นั้น “ขานรับ” เสียงเพรยีกแหง่ โชเมียว 

ยคูโินะโอทาน ิ :  มหาก าแพงหิมะ บรรยากาศไอเย็น ของหมิะขาว สงูกว่า 20 เมตร กับ ภาพบรรยากาศสีขาวสองข้างทาง คุณสามารถสัมผัส
ก าแพงหิมะได้อย่างใกล้ชดิ โดยการเดินชมทัศนยีภาพโดยรอบที่ชวนดึงดูดให้หลงใหลในความงามของ ที่สุดแหง่หิมะฤดูร้อน .....  

ยอดดอยมโุรโดะ:  มหาสมุทรเมฆ จรดพื้นฟ้า ณ ใต้อุ้งเท้า  บรเิวณยอดดอยมุโรโดะ  ความงดงามประทับใจอยู่ที่ ทะเสสาปน้อยใหญ่ ใสราวกระจก
เงา เกิดจากน้ าแข็งละลายซับผ่านชั้นดินไหลรวมตัวก่อก าเนดิทะเลสาบ  เหนือสิง่ใด ทะเลหมอกที่คู่เคยีง คงความงามอวดประชันไม่แพ้กัน อยู่ภายใต้
ฝ่าเท้าของตัวทา่นเอง 

กลางวนั  ลีลาวดีฮอลิเดย์ใช้ความพิถีพิถัน คัดสรรเมนู อาหารเลศิรเพื่อรับรองคุณ 

 



 กระเช้าพาโนรามา และ เขือ่นคโุรเบะ  
กระเช้าพาโนรามา กระเช้าไร้เสาค้ ากลาง ขา้มเหวลึก สรา้งความมหศัจรรย์ พิสูจน์จินตนาการ อัจฉริยภาพทางความคิดมนุษย์ไดเ้ป็นอย่างดี  

เขือ่นคโุรเบะ เขื่อนยกัษ์ อันดับ 1 ของญ่ีปุ่น อันดับ 5 ของโลก  ขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง(Arch dam) มีความสูง 1,500 เมตรจากระดบัน้ าทะเล
,ความสูงตัวเขื่อน 186 เมตร ปรมิาณการปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อปี : 1 หมืน่ล้าน kWhระบายน้ า : 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาท ีปริมาณ
การเก็บกักน้ า : 2 พันล้านลูกบาศก์เมตรละลองน้ า ที่พวงพุ่ง สรา้งใหเ้กดิปรากฏการณ์ รุ้งกินน้ าอันแสนสวยงาม ที่นี่ มนษุย์สามารถก าหนด
ปรากฎการณ์ธรรมชาติได้แล้ว อย่างง่ายดาย  ...   

คาวากูจโิกะ:  จุดนดัพบสาวงามขี้อาย 

เมืองทะเลสาบ แสนงดงาม เกิดภาพความทรงจ าแสนวิเศษในทุกฤดูกาล  ไม่ว่าความงดงามของทะเลสาบฤดหูนาว  ทิวไม้ผืนป่าสนยามเปลีย่นสี
แดง ทุ่งพิงค์มอสชวนลุ่มหลงในฤดูร้อน เหนือสิ่งอ่ืนใด ท่ีเมืองนีส้ามารถรับความงามแห่งฟูจิได้  

เตม็ตา ทีส่ดุแล้ว ...    
 



 

“คาวาคจูโิกะ” 1 ใน 5ทะเลสาบที่ล้อมรอบภเูขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจาก
ภูเขาไฟฟูจิท าให้ปิดทางออกของน้ าในทะเลสาบที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้ 
พร้อมทั้ง ใหท้่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์ในการแช่น้ าแร่ “ออนเซน็” 
(Onsen)น้ าแร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ 

เยน็รับรองท่านด้วย “ ไคเซกิ ” เมนูจักรพรรดิ มีไว้ส าหรับต้อนรบัอาคันตุกะของเมืองหรือ
บุคคลส าคัญ ประกอบด้วยอาหารหลักมงคล 5 ประการคือ 5 รส 5 สีปรุงด้วยกรรมวิธี 5 
อย่างนิยมทานคูเ่ครื่องดื่มพิเศษคือจอกสุรามงคล ครั้งนีเ้พิ่มความพิเศษดว้ยการเรียนเชิญ
ทุกท่านสวมชดุ“ ยูคาตะ ” ร่วมงานเลี้ยงไคเซกิในค่ าคืนสดุพิเศษเชน่นี้ 
 

HOTEL HANA ISAWA  
เพื่อราตรีแห่งการจดจ า ณ แดนอาทิตย์อุทัย ค่ าคืนนีเ้ราเตรยีมทีพ่ักแบบชาวอาทิตย์อทุัย ไว้
ดูแลท่าน แม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็นยิมที่พักในลักษณะนี้มากที่สดุ ความพิเศษอยูต่รงห้องพักใน
ลักษณะ “ เรียวกัง ” กล่าวคือ การนอนเสื่อทาคามิ ปดู้วยฟูกแบบชาวญ่ีปุ่น พิเศษยิ่งกว่า
ด้วยการอาบน้ าแบบ ออนเซ็น ตน้ต าหรับ โดยการอาบน้ าแร่ธรรมชาติ ในอุณหภูมิที่ควรจะ
เป็น ไร้การเติมแต่ง มันคือที่สดุแห่งการเข้าถงึจิตวิญญาณแห่งชาวซามูไรโดยแท ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้... ส าหรับวันนี้เรียนเชญิทุกท่านสัมผัสกบัความทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น จากวันเดินทางที่ผ่านมาท าให้รู้สึกว่าประเทศนี้ สามารถเก็บความล้ า
ค่าจากอดีต วิวัฒนาการสู่อนาคตไม่สิ้นสดุจรงิ ๆ ... 
 

ฟูจซิงั  สถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุด และไม่เคยซ้ าซากในสายตาของนักเดินทาง 
ภูเขาไฟฟูจิ นับเป็นสถานที่ส าคัญ เป็นภาพจ า เป็นจิตวิญญาณ เป็นตัวแทน เป็นทกุสิ่งของชาวญีปุ่่น พิชิตระดับความสูง 3,776 เมตร เป็นภเูขา

ไฟที่ได้รบัการยอมรับว่างดงามทีสุ่ดในโลก มองเห็นได้จากนอกโลกและมุมมองของ 4 จงัหวัดในญี่ปุ่น ได้แก ่ ชิซึโอกะ ยามะนะชิ โยโกฮาม่า และโตเกียว 
โดยแม้ว่าทัง้ 4 จังหวัดจะเปน็สถานที่ตัง้พื้นที่ตดิกับฟูจิซงั หากแต่สามารถมองเหน็ไดใ้นวันที่ฟ้าเปิดเทา่นั้น จากเหตุการณ์นี้ท าใหฟู้จิซังไดร้ับฉายาว่า    
“สาวน้อยขี้อาย ” คงเพราะแม้แตช่าวญ่ีปุ่นเองยงัไม่มีโอกาสได้เห็นภูเขาไฟฟูจิในการเดินทางมาชมครั้งแรกหากท้องฟ้าไมเ่อื้ออ านวย .......  

 

เทีย่ง  เรียนเชิญท่านรับประทานอีกหนึ่งเมนูอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุน่ ที่มีความเกีย่วข้องกับภูเขาไฟฟูจินั่นคือ … 
 หมยูา่งหนิภเูขาไฟ 

ขึ้นชื่อเป็นอันดับสองรองจากฟูจหิากทา่นมาเยี่ยมเยยีนในแถบนี้ เพราะกรรมวิธีการรับประทานช่างน่าตดิตามอย่างยิ่ง ซึ่งจะมีการน าเอาหินจากภเูขาไฟ
ที่มีสีด าสนิท มาตัดเป็นแผ่นเรยีบใช้แทนกระทะ วิธีการทานคือน าเนือ้หมูที่หมกัสูตรพิเศษของทางรา้นวางปิ้งตรงกลางหนิภเูขาไฟ ทานคู่กับข้าวชั้นดีสาย
พันธุ์ญ่ีปุ่น เคียงเครื่องด้วยผักสลัดสดๆ ที่มาพร้อมกับน้ าจิ้มสตูรลับ ดารานักแสดงของไทยหลายต่อหลายทา่นมาแล้วต้องมาทานที่นี่ ดังนั้นทา่นจะได้
เห็นรูปภาพนักแสดงที่ทา่นชื่นชอบถ่ายประดับเป็นที่ระลึกติดไว้ตรงทางเข้า กอปรกับการที่เจ้าของร้าน ที่ชาวญ่ีปุ่นเรียกว่า “ซาโจว้” จะออกมาสวัสดี
ต้อนรับทุกครั้ง ที่มีคนไทยแวะมาเยี่ยมเยือนทางร้าน ได้บรรยากาศที่น่ารักอบอุ่นมากทเีดยีว ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิจกู ุ                                                                                                                                                                      
 ศูนย์กลางนครโตเกียว สถานที่จบัจ่ายสินคา้ชื่อดงั ศูนยร์วมของนักท่องเที่ยวและชาวญ่ีปุ่นทกุเพศ,ทุกวัย ที่นี่มีทุกสิง่ที่ท่านอยากเหน็ อยากพบ 
อยากซื้อ ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสขุใจที่สุด ... ที่นี่  ไม่วา่จะเป็นสินค้าพื้นเมือง สินค้าอินเตอร์แบรนด์ ของฝาก ขนม รา้นอาหารทีห่ลากหลาย                            
ตลอดจนตู้กดน้ าหยอดเหรียญ ที่เป็นอีกหนึ่งภาพจ าของชาวญี่ปุน่ ที่นี่มีมากทีเดียว วางหลอกล่อนักท่องเที่ยว  ใหเ้ผลอใจอยากลองทุกครั้งทีไ่ดเ้ดินทาง
ไปเยือน นาฬิกาแบรนด์เนม เสื้อผ้า กล้องถ่ายรูป Cannon Nikon เลนสโ์ปรซูมใกล้ – ไกล มีไว้ให้ทา่นไดเ้ลือกสัมผัส น าฝากคนที่นึกถึงทางเมืองไทยอย่าง
แน่นอน ....  

คานโิดราก ุราชนัยแ์หง่ทวีแีชมปเ์ปีย้น 
 มื้อพิเศษส่งทา้ยต้อนรับการมาเยอืนประเทศญี่ปุ่น บริการท่านด้วยปูยักษ์ลูกพระอาทิตยข์นานแท้ที่ขึน้ชื่อ ในประเทศญี่ปุ่นนั้นยกย่องปูอยู่เพียงแค ่
2 สายพันธุ์ สายพนัธุ์แรก คือ สายพันธุ์ซูไว้  ขายาว ก้ามยาว มลีักษณะคล้ายปูอลาสก้า ท าให้หลายต่อหลายทา่นเข้าใจผิด ส่วนสายพันธุ์ที่สอง คือ สาย
พันธุ์ทาราบะ พันธุ์นี้ขาจะสั้นกว่า ตัวป้อมนิยมบรโิภคก้าม เนื่องจากว่าก้ามมขีนาดใหญ่ เนื้อแนน่ รสหวานละมุน น ามาปรุงแต่งเป็นหลากหลายเมนู ทั้งร้อน 
เย็น ต้ม นึง่ ทอด หรือซาซิมกิ็สดุวิเศษ เพราะมันคือความหวานจากธรรมชาติของเนื้อปูโดยแท้ .... 

PENNINSULA TOKYO HOTEL  
 โรงแรมใจกลางนครโตเกียว เพียง 15 นาที จากชินจูกุ ครบสรรพด้วยความสะดวกสบาย  เป็นอกีหนึ่งโรงแรม ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย์ 
ที่เราคัดสรรมารับรองท่านในค่ าคนืของโตเกียวอันแสนพเิศษ ...   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก ...ก่อนเดินทางกลับ สักการะสิ่งมงคล  
เชา้รับรองท่าน ณ PENNINSULA TOKYO HOTEL ตั้งแต่  7.00 น.เพื่อดื่มด่ าช่วงเวลาอาหารเช้าอันแสนพิเศษใจกลางหมานครโตเกียว 
 

วดัอาซาคซุะ  หรอื วดัเซน็โจ 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เต็มไปด้วยมนต์ขลังและพลังแห่งศรัทธา มศีูนย์กลางอยู่ที่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทองค า  พร้อมอัดแน่นดว้ยอารยธรรมของ
ญี่ปุ่น ณ บริเวณถนนนาคามิเสะ  ทีสุ่ดแห่งถนนสายประวัติศาสตร ์... 
 



ออิอนพลาซา่ 
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่ท่านจะไดต้ามหาความทรงจ าเก็บน าไปฝากแก่คนที่รักทีเ่มืองไทย ที่นี่มีสนิค้ามากมาย ส าหรับท่านใดมีมีสกลุเงินญี่ปุ่น

เล็กๆ หลงเหลืออยู่  ขออนุญาตแนะน าใหเ้ลือกหาพวงกุญแจส าหรับเป็นของฝาก เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่เค้าประดษิฐ์ประดอยรายละเอียดไดค้่อนข้างดี ... 

เทีย่ง เพื่อไม่เป็นการรบกวนความเพลดิเพลินในการเลือกของฝากของทา่นขออนุญาตให้ท่านบริหารเวลาได้ตามใจชอบ เลือกรับประทานอาหาร
ตามอัธยาศัยคงจะเป็นการไม่เหมาะหากเข้าไปขดัจังหวะความสุข เพือ่เรียนเชิญท่านมาร่วมรับประทานอาหานเที่ยงเปน็แน่ 

อ าลาสนามบิน “ นารติะ ” ด้วยสายการบินไทยอันอบอุ่นเช่นเคย  

17.15กลบัสูไ่ทยด้วยเทีย่วบิน TG677 พร้อมดูแลตลอดการเดินทางทั้งด้านเครื่องดื่มหลายหลากและอาหารเย็นเลิศรส 

21.50 เพียงชั่วครู่บินลงสูภ่าคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ มัคคเุทศกข์องทา่น ตลอดจนลีลา
วดีฮอลิเดย์ ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจ ที่ใหเ้ราบรหิารจัดการช่วงเวลาแห่งความสุข หากมีเศษเสี้ยวของช่วงเวลาครั้งใดที่ท าได้ไมเ่ต็มทีห่รือผิด
พลั้งไปต้องขออภัยอยา่งสูงสดุ และโปรดจงกรุณาแนะน าเราผา่นฝ่ายขายที่ดูแลท่าน เพื่อใหเ้ราพฒันาศักยภาพในการท างานให้สมบูรณ์แบบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ดว้ย ลลีา ... ทีเ่ปน็ตวัคุณ 
ลลีาวดฮีอลเิดย์ 

 

ออิอนพลาซา่ 
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่ท่านจะไดต้ามหาความทรงจ าเก็บน าไปฝากแก่คนที่รักทีเ่มืองไทย ที่นี่มีสินคา้มากมาย ส าหรับทา่นใดมีมีสกุลเงินญี่ปุ่น

เล็กๆ หลงเหลืออยู่  ขออนุญาตแนะน าให้เลือกหาพวงกุญแจส าหรับเป็นของฝาก เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่เค้าประดิษฐ์ประดอยรายละเอียดไดค้่อนขา้งด ี
17.15 ณ จุดที่การเดินทางแหง่ความทรงจ าต้องบรรจบลงที่ปลายทาง อ าลาสนามบินนาริตะดว้ยสายการบินไทยที่แสนอบอุ่น เพียงแค่แรกเห็น
พนักงานต้อนรับ เสมือนว่า ไดถ้ึงประเทศไทยแล้ว ทะยานสูเ่มืองไทยด้วย TG677 ที่พร้อมดูแลตลอดการเดินทาง ทั้งด้านเครื่องดื่มหลายหลากและ
อาหารเยน็เลิศรส 

21.50 เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ      ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ มัคคเุทศก์ของท่าน 
ตลอดจนลีลาวดี ฮอลเิดย์ ขอขอบพระคุณ      ในความไว้วางใจ ที่ให้เราบริหารจดัการช่วงเวลาแห่งความสขุของทา่นและคนที่ทา่นรัก หากมีเศษ
เสี้ยวของช่วงเวลาครัง้ใดที่ท าได้ไม่เต็มทีห่รือ     ผิดพลั้งไป ต้องขออภัยอยา่งสูงสดุและโปรดจงกรุณาแนะน าเราผ่านฝ่ายขายที่ดูแลท่าน เพื่อให้เรา
พัฒนาศักยภาพในการท างานใหส้มบูรณ์แบบ   

      ขอสัญญา ... นับแต่นี้ไปทา่นคือบุคคล     ผู้มีพระคุณของเรา ขอทา่นอย่าไดเ้กรงใจ หากมีขอ้สงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์จะดูแลท่านได้ จะยินดี      อย่างเป็นที่สดุ ... 

 



                         อตัราค่าบรกิาร 
ประเภทผูเ้ดนิทาง ลูกคา้ปกต ิ สมาชกิบตัรหลัก สมาชกิบตัรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลดท่านละ  
เดินทางชั้นบิสิเนสคลาส (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 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชกิ 
ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชกิบตัรหลัก สมาชกิบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

839 
829 
819 
809 
160 
649 

839 
829 
819 
809 
160 
649 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ํา 15 ท่านขึ้นไป ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ) 
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง 

5. คา่ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอกี !!!!! 
 
 
 
 



เงือ่นไขการชาํระเงนิ : สาํหรบัการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท  ชาํระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วัน 

 ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย ์จาํกดั 

 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 
ชื่อบัญช ี  1. บจก.ลีลาวด ีฮอลเิดย ์  บญัชกีระแสรายวนั    ธ.กสกิรไทย   เลขที ่ 718 - 1 - 04603 – 6 

2. บจก.ลีลาวด ีฮอลเิดย ์  บญัชกีระแสรายวนั    ธ.กรงุไทย     เลขที ่ 981 - 0 - 40234 – 1                 

 “การจา่ยส่วนทีเ่หลอื”  กรุณาชําระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 

การยกเลิก  :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมดัจาํ 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด 

 
หมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับรกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน

ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ 
ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์
คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน
ต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  7 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัว
ของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง
การท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 



13. สําหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋ว
หรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียว
ใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยัน
จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ า
เข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
ล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้
ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ังได้
เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตํา แหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสาย
การบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ี ยว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ 
ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 
24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์
คณะส่วนตัว 

25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน
ต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 



28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

 
29. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   30 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

30. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

31. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัว

ของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง
การท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

33. สําหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋ว
หรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

34. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียว
ใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยัน
จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

35. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ า
เข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
ล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

36. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

37. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้
ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

38. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ังได้
เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสาย
การบินจัดให้มา 

39. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ี ยว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

 

 


