
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEELA JAPAN ART & CULTURE EXCLUSIVE 
ศิลปะ วฒันธรรม อารยธรรม จิตวญิญาณจากพระอาทิตย 
เดินทางวันที2่-7,16-21 ก.ค ,29 ก.ค–3 ส.ค** / 7-12 / 11-16 / 20-25 ส.ค / 27ส.ค -1 ก.ย /10-15 ก.ย / 24-29 ก.ย 58* 

 

วันแรก...ของการเดนิทางเพือ่รบัสมัผสัความเปนชาตแิหงซามไูร เราเลอืกสายการบนิไทย ( TG ) สายการบนิประจาํชาต ิ 
ดวยความมัน่ใจ ความอบอุนทีพ่รอมดแูลทกุทานจากภาคพืน้ประเทศไทย มุงตรงสูประเทศญีปุ่น 
 

20.30    ลีลาวดี ฮอลิเดยเรียนเชิญทานที่จุดนัด ประตูทางเขา 2 เคานเตอร C พบกับเจาหนาที่บรษัิทลีลาวด-ีฝายขายขออนุญาตเขาไป 
สวัสดีทกุทานและคอนดูแลความพรอมดานเอกสาร รวมถึงสงทานเขาสูชวงเวลาแหงความสุข 
 

23.30    ทะยานสูประเทศญี่ปุนดวยเที่ยวบิน TG 622 พรอมรับบริการจากมัคคุเทศกของบริษัทเรา ตลอดจนเจาหนาที่จากการบินไทย  
ใหทานไดมีเวลาพักผอนราว 6 ช.ม. 

 



วันท่ีสอ
ยังคงอย
 

06.25 
 

รสแรก
เชิญทานม
 

หนึ่งในขอ
ถูกเก็บรัก

ปราสาท
สถานที่ทีเ่
ทรัพยสม
ยืนตน หิ
อดีตออก
เรียงรายก
อาวุโส เดิ
สะทอนภา
งดงามขอ
ไดชื่อวา 
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อง...เดนิทา
ยูของเมอืงเกี

รับรุงอรุณโอฮ

ก เพื่อรับรู
มุงหนาสู ... 

นครเกยีวโต ห
อเท็จจริงที่นาส
กษาไว เฉกเชนเม

ททองหรอืว
เปนมรดกโลก เ
มบัติของวัดโรกุ
หนิ ดิน ทราย 
กมาทั้งทายตอน
กระจายตัวพรอ
ดนิชมสวนไดสกั
าพของปราสาท
องปราสาทนี้เป
  
  
โดยรอบ  

งถงึนานฟาป
กยีวโต ปราสา

ฮาโย (おはよ

รู...ตอนรับทาน

หรือเคยีวโตะ (
นใจ คือ เมือง
มื่อ 200 ปที่ผา

วดัคนิคะกจุ ิ
 เดิมทีทานโชกุน
กนุนอนจิเรื่องร
 ทุกอณูลวนผา
นรับ เริ่มตั้งแต
อมตอนรับ ตน
กระยะ จะตองหย
ทสีทองบนผิวน
น  

 
 
 

ประเทศญีปุ่น 
าททอง วดัคโิ

よう) ณ สนาม

นดวยบรรยากา

(ญีปุ่น: 京都
งนี้ถูกถอดแบบม
านมา...   

   
อาชิกางะ โยชมิิ
ราวเกิดขึ้นมากม
านกาลเวลามาเ
ตวินาทีแรกที่สัม
นไมของที่นี่อายุ
ยุดพักตระหนักใ
น้ํา  
  
  
  
  

  รบัแสงแรกจ
โยมซิ.ุ.. 

มบินคันไซ สนาม

าศการรวมรับป

都市  Kyoto
มาจากนครฉาง

มสิ ึ( Ashikaga
มาย หลายครั้ง
เนิ่นนาน ทกุชิ้น
ัมผัสสวนโบราณ
ย 120 ขึ้นไปทั้ง
ใน  
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มบนิระดับมาตร

ประทานอาหารญ

-shi ) เปนเมือ
อานในสมัยราช
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ณตามวิถีแหงเซ
งสิ้น ความรูสกึ

  
  
  
  
  
 ที่รว
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พระอาทติย  สั
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ชวงศถังของจีน

u ) และบุตรชาย
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ซน ที่รังสรรค
กแรกที่สมัผัสถงึ
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วบรวมงานชางห

เวลานี้ ... ทกุ
อาหารพ้ืนเมือ
เรื่องเที่ยว สํา

“เตาหู”
“โยโกซนึะ” ราชั
โม” ถือเปนอี

ในลักษณะหมอ

คุณทาง

สมัผสัความเป

นโรงแรมแอรพอ

หวัดเคียวโตะ แล
น ที่นาสนใจยิง่

ยของเขาเปนเจา
ดังเณรนอยเจ
ทั้งสิ้นพอมาถงึ
คตามปรัชญาข
ง คือ ความสง
  
เสมือนมีปราส
ความงดงามที
มรดกโลก”ดังที
ตัวปราสาททีป่
หัตถศิลปของช

กทานไดมาสมัผั
องขึ้นชื่อนักปร
าคัญเทาเรื่องเดี
” ที่เมืองนีไ้ดรับ
นัยแหงซูโม ยัง
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อไฟที่เรียก“จัง

โภชนาการ 

ปนมาของหวง

อรตใกลสนามบิ

ละเปนอดีตเมือ
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าของพลับพลา
าปญญา ที่สําค
งสถานที่แหงนี ้
ของความวางเป
งบเสมือนความ

ความงด
สาทสองหลังยา
ที่เปนที่สุดแลวใน
ที่กลาวตอนตน
ปดทับดวยแผน
ชาวญี่ปุนไวครบ

ผัสเมอืงเกียวโต
ราชญหลายทาน
ดยีวกัน” อาหาร
บการยกยองเป
งใหความสําคญั
นธุนักรบญี่ปุน ม

งโกะนาเบะ” เพร

 ทานแลวทร

งเวลาแหงอดี

บนิเพื่อกระชับเว

งหลวงของปร
ากาศภายในเมือ

าหลังนี้ กอนที่จ
คญั หญาทุกเส
 จะรูสึกไดวาชว
ปลา การคืนสู
มสงบที่ไดรับผา
งามของสระน้ํา
ากแยกแยะ 
นสายของคนทั้ง
ความทรงคุณค
นทองแทไวโดยร
บถวน ทั้งมวล.

 สิ่งที่ไมควรพล
นกลาวไววา “เรื
รขึ้นชื่อของเมือ
นอยางย่ิงแมแต

ญกบัมื้อพิเศษเชน
 มีความนิยมทาน

าะพิสูจนแลววา

งพลงัอยาง

ดตีที ่

วลาเรียน
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องเกาแหงนี้
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สน ไมใหญ
วงเวลาจาก
สูธรรมชาติ 
นสายตาผู
าที่สงบนิง่
โดยความ
ั้งโลก จน
คาของ
รอบอีกทั้ง
... 

ลาดคือ 
รื่องกนิ 
องนี้คือ 
ต 
นมือ้นี้ “ซู
นเตาหู 

า…ทรง
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ะมซิ ุ(ญี่ปุน:

น้ําใส อายุ 12
รยของโลกยุคให
รสูงตระหงานส
ปุนนิยมดื่มเปนสิ
งเทพ โอะคุนินชุิ
อกันวา หากสา

พรอมบริการ
ายพันธุ “ วากิว
วางแบบธรรมช
อโทโรของปลาทู
ศษที่นาจดจํา 

ทีช่วนหลง
ทยีบเทา 
โรงแรมที่ไดระดบั
กหนึ่งค่ําคืนแหง

: 清水寺

200 ป คือ ชือ่
หม อัตลกัษณ
สรางดวยซุงนับ
สริมิงคลตามคว
ชโินะ มโิกะโตะ (O
มารถหลบัตาเดิ

รทานดวย “ เนื้อ
ว ” ทั้งสิ้น แตก
ชาติทําใหเนื้อมมีั
ทนูาใหญ หากท

ใหล The W

บัมาตรฐานลีลา
งความพิเศษ …

Kiyomizude

อที่ชาวไทยนิยม 
ณของวัดนี้มีอยูด
บพันโดยวิธกีาร
วามเชื่อ อายุยื
OkuninushinoMik

ดนิจากกอนหินก

อโกเบ ” 1 ใน 
กตางที่วิธีการเ
มนันอย สวนโก
ทานเคียงไวนแด

Westin Na

าวดีฮอลิเดยจัด
… 

era) 

 สถานที่นี้เปนอี
ดวยกัน 3 สิ่ง
เขาลิ่มไม ไรกา
ยืนยาว สุขภาพ
koto) เทพแหงค
กอนหนึ่งไปยังอ

 3 สุดยอดเนื้อข
เลี้ยงดู คือ เนือ้
กเบพิเศษกวาเนื้
ดงจะไดรสชาตทิี

agoya Ho

ดเตรียมเพื่อรับ

อีกหนึ่งในที่สุดข
ง สิ่งแรกคือวิห
รพึ่งพาจากตะป
พแข็งแรง และค
ความรักและเนือ้
อีกกอนหนึ่งได

ของญี่ปุน ซึ่งมี
อฮิดะเลี้ยงดวย
ื้ออ่ืนนั่นคือเลีย้
ที่สมบูรณแบบ 

otel 

บรอง

ของสถานที่ทอง
หารไมหลังใหญ
ปูโดยสิ้นเชิง  ส
ความปราดเปรื่อ
อคู ภายในศาลเจ
ด จะสมปรารถน

มอียู 3 ชนิด คื
ยวิธีการตอนทํา
ยงดวยเบียรและ
 อีกทั้งเราคัดส

งเที่ยวในญีปุ่น 
ญที่มาพรอมกับภ
สิ่งสองคือสาย
อง ความสําเร็
จามี"กอนหินแห
นาในความรัก ต

คอื เนื้อฮิดะ เนื้อ
าใหเนื้อนุม มไีขม
ะมีวธิีการนวดเนื
สรรโกเบคณุภา

  ไดรับการยอ
ภาพทัศนระเบยี
ยน้ําบริสุทธิ์ 3 ส
ร็จ ดานการศึก
หงความรัก" 2
ตลอดไป ... 

อมัตซึซากะและเน
มันมาก  ตอมา
นื้อทําใหไขมนัแท
าพมาเพื่อรับรอ

อมรับวาเปน 1 
ยงทีส่วยที่สุดใน
สายไหลจากน้าํ
กษา สวนสิ่งที่ส
 กอน ตั้งอยูห

นื้อโกเบ ทั้ง 3 
าคือเนื้อมัตซึซา
ทรกเขาไปในเนือ้
องทานใหเปนอีก

 ใน 7 สิ่ง
นโลกเสาค้ํา
าตกโอตะวะ 
สามนั้นคือ
หางกัน 18 

 มาจากวัว
ากะเลี้ยงใน
อ ลักษณะ
กหนึง่ของ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม...วนันีล้ลีาวด ีฮอลเิดย เรยีนเชญิทานพบกบัอกีหนึง่สถานทีพ่เิศษของญีปุ่น หมูบานชริาคาวาและลติเติล้เกยีวโต  
พรอมรบัรองทานดวยเนือ้ฮดิะ อกี 1 สดุยอดเนือ้แหงประเทศญีปุ่น 
 
 

7.00 รับอรุณดวยอาหารเชาของโรงแรมพรอมรอยย้ิมจากมัคคุเทศกของทาน รวมถึงบริกรโรงแรมที่พรอมดูแล 
 
 

หมูบานชริาคาวาโกะตํานานมรดกโลกที่มีชวีิต หมูบานที่ไดรับการยอมรับเปนมรดกในป 1995 แฝงไวดวยคติชน วธิีคิด และวิถีแหงพระอาทิตยโดยแท ภาพ
ที่พบเสมือนเมืองลับแลที่ตั้งอยูใจกลางหุบเขา บานทรง” กัสโชสคึุริ ”หรือที่คนทัว่ไปเรียก “ทรงพนมมือ” เรียงรายอยูสองขางทาง ทานจะไดเห็นบานที่มี
หลังคา 60 องศา สูงชันชายคาทอดตัวเกือบติดพ้ืน ที่อาศัยความชาญฉลาดในรับรับมือกับหมิะชวงฤดูหนาว ดังที่พบเห็นในภาพทิวทัศนขึ้นชื่อของญี่ปุน
หลายตอหลายครั้ง ปจจุบันมีหมูบานชิราคาวาอยู 2 ที่ ที่แรกคือสถานที่ทีท่านไดพบเห็นอยูขณะนี้ ซึ่งมีชาวเมืองอาศัย กินอยูหลับนอนจริงสวนอีก
สถานที่หนึ่งเปนสถานที่จําลองกึ่งพิพิธภัณฑกลางแจง จัดแสดงที่เมืองฮิดะ ใชชื่อวา Hida Folk Village แตไมมีคนอาศัยอยู ดังนั้นชิราคาวา ณ ทาคา
ยามาแหงนี้เสมือนเปนตนแบบทางวัฒนธรรม...ทีสุ่ดแลวสวนสินคาขึ้นชื่อของหมูบานนี้ คือ ตุกตา“ซารุโบโบะ” เปนตุกตาเด็กเลน ทํามาจากผา ไรใบหนา 
เพื่อใหเด็กสรางเพ่ือนในจินตนาการ ใหเด็กมีพัฒนาการทางความคิด ปจจุบันมีความเชื่อใชเปนเครื่องราง ใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรงอีกดวย 
 

กลางวนับริการทานดวย “เนื้อฮิดะ” ที่สุดของวากิวแหงญี่ปุนรานอาหารเที่ยงนี้ เปนรานเล็ก ๆ ที่แสนอบอุน ริมทางระหวางชองเขา  ที่นี่การตกแตง
อาจจะหรูนอยสักหนอยแตสิ่งที่ทานจะไดพบคือความเปนธรรมชาติที่สุดของรานอาหารแหงนี้ ทานจะไดทานอาหารพรอมชมทิวทัศนแหงเทือกเขาทาเคยามะ
ที่ทอดตัวผาน โดยดานลางเปนลําธารเล็กๆ ซึ่งวิวที่นี่จะสวยมาก โดยเฉพาะในฤดูหิมะ นีค่ือความอ่ิมเอมทางอารมณที่เราตั้งใจเตรียมไวดูแลทานโดยเฉพาะ
สวนเมนูอาหารก็อ่ิมใจไมแพกันดังที่กลาวตอนตนถึงเนื้อฮิดะทีสุ่ดแหงญี่ปุน เทีย่งนี้ที่เราจะทานกันในรปูแบบ “ยากินุคุ”โดยจะนําฮิดะชั้นเย่ียมมายางกึ่งทอด
บนใบโฮบะทําใหไดกลิ่นอันละมุน เสิรฟเคียงดวยปลาอายุ ปลาที่อาศัยอยูในลําธารบริสุทธเทานัน้ นํามาตมดวยมิโซะสูตรเฉพาะของทางรานและมีเพียงแค
บางชวงเวลาตามดวย ” มิโซะซปุสูตรลับ ” ทีต่กทอดจากรุนสูรุน เพียงแค 3 สิ่ง ไมตองมากไปกวานี้ กอปรกับทิวทัศนแหงทาเคยามะ นับไดวาครบ
องคประกอบแหงความสุนทรียของอาหารเที่ยงที่สุดแลว .... 



สถานที่ต
ผูวาฯเก
กลั่นเหล
สามารถ
ความพิเ
ซาญี่ปุน

เยน็เพื่อก
เย็น ณ 
โรงแรมพ
ญี่ปุนสไต
ปรุง–จัด
อยางดีเย

ค่ําคนืพ
รับรองท
หรือเทยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอไปเปนอีกสถ
าแหงทาเคยามา
ลาสาเกบริสุทธ 
ถหาซื้อถวยสาเก
ศษที่นารักมาก
 ทาโกะยากิ ฯล

การพักผอนที่ส
 โรงแรมMatsu
พรอมรอยย้ิมจ
ตลฟวชัน่– ทวิ
ดวางอยางมีดีไซ
ย่ียม … 

พเิศษ เคยีงข
ทานและคนที่ทาน
ยบเทา 
โรงแรมที่เหมา

ลลี

ถานที่สําคญัทาง
า  แตเหนือสิ่งอื
  ชั้นเย่ียม กร
กพิเศษราคา 10
ทีเดียว...  สวน
ลฯ รวมถึงตุกต

สมบูรณแบบ 
umoto Buana 
จากมัคคุเทศกข
วิส ที่ผสมผส
ซน บงบอ

ขางบคุคลแส
นรัก ณ Matsu

าะสมที่สุดในเมอื
ลาวดีฮอลิเดยเ

งประวัติศาสตร
อ่ืนใด ... ความ
รรมวิธีและขั้นต
00 – 300 เยน
นสินคาอ่ืน ๆ อ
ตาซารุโบโบะ ที่นี่ก

เย็นนี้ขอเรียนเ
 Vista Hotel ร
ของทาน เย็
สานตะวันตกและ
อกบริบทความห

สนพเิศษ ...
umoto Buana

อง ที่ไดรับการค
เชนเดิมเพื่อรับร

ร นั่นคือ“ลติเติล้
มมีชีวิตของเมือ
อนยังคงมีใหพ
นได  จากภายใน
อาทิ งานศิลปะ 
ี่ก็มีจําหนายเชน

เชิญทานรับปร
รับรองอาหารเ
ย็นนี้เราดูแลทาน
ะอาหารญี่ปุนเข
หมายของชื่อโร

. 
 Vista Hotel 

คัดเลือกตามมา
รองลูกคาพิเศษ

ลเกยีวโต”เมื่อก
องทาเคยามา อย
พบอยูทั่วไปบรเิว
นราน ใชสําหรบั
 งานหัตถศิลป 
นกัน มากมายหล

ระทานอาหาร
ย็นของทาง
นดวยอาหาร
าดวยกันจัด
รงแรมไดเปน

ตรฐานของ 
ษเชนทาน ... 

กลาวถึงลิตเติล้
ยูที ่“ ตรอกสา
วณรานที่อยูภา
บลิ้มลองรสชาติ
 เสื้อผา กิโมโน 
ลายแบบ... 

ลเกียวโตแลว หล
าเก ” ในสมัยอ
ายใน  หากทา
ตสิาเกไดไมจํากัด
 ของทานเลน ซ

ลายทานคงนึกถ
อดีตสถานที่แหง
นใดอยากลิ้มลอ
ัด จนกวาจะพบ
ซาลาเปาเนื้อสบั

ถึงศาลาวาการ
งนีข้ึ้นชื่อเร่ือง  
องเพื่อหาสาเก
บสาเกคูใจ เรียก
บขึน้ชื่อ เนื้อยาง

รหรือจวน
     การ
กที่ถูกจริต 
กไดวาเปน
ง     พิซ



วนัทีส่ี ่.
รบัรองท
 
 

7.00รับรอ
ความสดชื
 
 

ปราสาทมั

เทีย่ง   ช
ขอ

จากควา
“ ชุบ–ุ
เชนเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...เกบ็ภาพคว
ทานดวยทีพ่กั

องทานดวยอาห
ชืน่เรียบรอย เรี

มตัสโึมโต หรอื 
สะพานไมสีแดง
นี่คือความงดง
อยูกลางเมืองม
โดยชาวเมืองมั

ชาบ–ูชาบ ู

ออนุญาตรับรอ
ามพิถีพิถันในทกุ
–ชุบุ ” จึงทํ
วกับรานนี้ที่ทาง

วามประทบัใจเ
กในรปูแบบ “เรี

หารเชาของ Ma

รียนเชิญทานสู 

 ปราสาทอกีาดํ
งสด ... ทอดตัว
งามขององคปร
มัตซึโมโต เปนป
มตัซึโมโตรวมบริ

องทานดวยอาห
กเรื่อง รวมถงึ
ําใหเกิดเปนที่มา
งลีลาวดีพถิีพิถั

คยีงขางปราส
รยีวกงั” ไลฟ

atsumoto Buan

 .... 

าํ (松本城M
วผานคูน้ํา ปรา
ระกอบที่ทานจะไ
ประสาทที่สมบูร
ริจาคเงินเพื่อซื้อ

หารขึ้นชื่อของญ
งเรื่องการรับทา
าของชื่ออาหาร
ถนัในรสชาติ บร

สาทมตัซโึมโต
ฟสไตลชาวซาม

na Vista Hotel พ

Matsumoto-jo
าสาทดําทมึน ตั้ง
ไดพบที่ปราสาท
รณที่สุด สวยติ
้อปราสาทไวใหเ

ญี่ปุน  ชาบ–ูช
านอาหาร ชาบ ู
รวา ชาบู–ชาบู
รรจงเลือกมารั

ต สมัผสัความ
มไูรโดยแท 

พรอมรอยย้ิมทั

ouมตัสโึมะโตะโจ
ั้งตระหงานหนา
ทมัตซึโมโตเทานั้
ตดิอันดับ 1 ใน 
เปนสมบัติเมือง

ชาบ ู มีลักษณะ
 มีที่มาจากเสีย
บ ู โดยความพิ
รับรองทานดวย

มสดชืน่กบักา

ทกัทายจากมัคคุ

จ) 
าเกรงขาม ซากรุ
นัน้ ปราสาทหลัง
 3 ของญี่ปุนแล
งมัตซึโมโต สืบไป

ะคลายสุกี้ยากี้ 
งขณะจุมเนื้อล
พิเศษจะอยูที่รสช
ยหัวใจ ... 

ารสก ีผอนคล

คเทศนของทานเ

ระลอมเรียงราย
ังนี้โดดเดนอยา
ละเปนของแททัง้
ไป... 

สวนที่มาของชื
งในน้ําเดือด ชา
ชาติของน้ําซุป 

ลายดวยการ

เชนเคยหลังรบั

ย  
างสงา 
งหมด 

ชื่ออาหารนี้แสน
าวพระอาทิตยได
 ที่แตละรานจะ

รแชออนเซน 

บประทานอาหาร

นจะนารัก คาดว
ดยินเสียงจุมเนื้
ะมีสูตรพิเศษขอ

รพรอม

วานาจะมา
นือ้นี้ดังวา  
องตนเอง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็รบัรองทานดวย “ ไคเซกิ ” เมนูจักรพรรดิ มีไวสําหรับตอนรับอาคันตุกะของเมืองหรือบุคคลสําคัญ ประกอบดวยอาหารหลักมงคล 5 ประการ  
คือ 5 รส 5 สี ปรุงดวยกรรมวิธี 5 อยาง นิยมทานคูเครื่องดื่มพิเศษคือจอกสุรามงคล ครั้งนี้เพิ่มความพิเศษ ดวยการเรียนเชิญทุกทานสวมชุด  
“ ยูคาตะ ” รวมงานเลี้ยงไคเซกิในค่ําคืนสุดพิเศษเชนนี ้
 

HOTEL HANA ISAWA  หรอืเทียบเทา 
เพื่อราตรีแหงการจดจํา ณ แดนอาทิตยอุทัย ค่ําคืนนี้เราเตรียมที่พักแบบชาวอาทิตยอุทัย ไวดูแลทาน แมแตชาวญี่ปุนเองก็นิยมที่พักในลักษณะนี้มาก
ที่สุด ความพิเศษอยูตรงหองพักในลกัษณะ “ เรียวกัง ” กลาวคือ การนอนเสื่อทาคามิ ปูดวยฟูกแบบชาวญี่ปุน พิเศษย่ิงกวาดวยการอาบน้ําแบบ 
ออนเซ็น ตนตําหรับ โดยการอาบน้ําแรธรรมชาติ ในอุณหภูมิทีค่วรจะเปน ไรการเติมแตง มันคือที่สุดแหงการเขาถึงจิตวิญญาณแหงชาวซามูไรโดยแท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า... สําหรับวันนี้เรียนเชญิทุกทานสมัผัสกับความทันสมัยของประเทศญี่ปุน จากวันเดินทางที่ผานมาทําใหรูสึกวาประเทศนี้ สามารถเก็บความล้ํา
คาจากอดีต วิวัฒนาการสูอนาคตไมสิน้สุดจริง ๆ ... 
 

ฟูจซิงั  สถานที่ที่ถูกถายรูปมากที่สุด และไมเคยซ้ําซากในสายตาของนักเดินทาง 
ภูเขาไฟฟูจิ นับเปนสถานที่สําคญั เปนภาพจํา เปนจิตวิญญาณ เปนตัวแทน เปนทุกสิ่งของชาวญ่ีปุน พิชิตระดับความสูง 3,776 เมตร เปนภูเขา

ไฟที่ไดรับการยอมรับวางดงามที่สุดในโลก มองเห็นไดจากนอกโลกและมุมมองของ 4 จังหวัดในญี่ปุน ไดแก ชซิึโอกะ ยามะนะชิ โยโกฮามา และโตเกียว 
โดยแมวาทั้ง 4 จังหวัดจะเปนสถานที่ตั้งพ้ืนทีต่ิดกับฟูจิซัง หากแตสามารถมองเห็นไดในวนัทีฟ่าเปดเทานั้น จากเหตุการณนี้ทําใหฟูจิซังไดรับฉายาวา  
“สาวนอยขี้อาย ” คงเพราะแมแตชาวญี่ปุนเองยังไมมีโอกาสไดเหน็ภูเขาไฟฟูจิในการเดินทางมาชมคร้ังแรกหากทองฟาไมเอ้ืออํานวย .......  

 

เทีย่ง  เรียนเชิญทานรับประทานอีกหนึ่งเมนูอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุน ที่มีความเกี่ยวของกับภูเขาไฟฟูจินั่นคือ … 

หมยูางหนิภเูขาไฟ 

ขึ้นชื่อเปนอันดับสองรองจากฟูจิหากทานมาเย่ียมเยียนในแถบนี้ เพราะกรรมวิธีการรับประทานชางนาติดตามอยางย่ิง ซึ่งจะมีการนําเอาหินจากภูเขาไฟที่
มีสีดําสนิท มาตดัเปนแผนเรียบใชแทนกระทะ วิธกีารทานคือนําเนือ้หมูที่หมักสูตรพิเศษของทางรานวางปงตรงกลางหินภูเขาไฟ ทานคูกับขาวชัน้ดีสาย
พันธุญี่ปุน เคียงเครื่องดวยผักสลัดสดๆ ที่มาพรอมกับน้ําจ้ิมสูตรลับ ดารานักแสดงของไทยหลายตอหลายทานมาแลวตองมาทานที่นี่ ดังนั้นทานจะได
เห็นรูปภาพนักแสดงที่ทานชื่นชอบถายประดับเปนที่ระลึกติดไวตรงทางเขา กอปรกับการที่เจาของราน ที่ชาวญี่ปุนเรียกวา “ซาโจว” จะออกมาสวัสดี
ตอนรับทุกครั้ง ที่มีคนไทยแวะมาเย่ียมเยือนทางราน ไดบรรยากาศที่นารักอบอุนมากทีเดียว ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิจกูุ                                                                                                                         
 ศูนยกลางนครโตเกียว สถานทีจั่บจายสินคาชื่อดัง ศูนยรวมของนักทองเที่ยวและชาวญี่ปุนทุกเพศ,ทุกวัย ที่นี่มทีุกสิ่งที่ทานอยากเห็น อยากพบ 
อยากซื้อ ทานสามารถชอปปงไดอยางสุขใจที่สุด ... ทีน่ี่  ไมวาจะเปนสินคาพื้นเมือง สินคาอินเตอรแบรนด ของฝาก ขนม รานอาหารที่หลากหลาย  
ตลอดจนตูกดน้าํหยอดเหรียญ ที่เปนอีกหนึ่งภาพจําของชาวญ่ีปุน ที่นี่มีมากทีเดียว วางหลอกลอนักทองเที่ยว  ใหเผลอใจอยากลองทุกครั้งที่ไดเดินทาง
ไปเยือน นาฬิกาแบรนดเนม เสื้อผา กลองถายรูป Cannon Nikon เลนสโปรซูมใกล – ไกล มีไวใหทานไดเลือกสัมผัส นําฝากคนทีน่ึกถึงทางเมืองไทยอยาง
แนนอน ....  

คานโิดราก ุราชนัยแหงทวีแีชมปเปยน 

 มื้อพิเศษสงทายตอนรับการมาเยือนประเทศญี่ปุน บริการทานดวยปูยักษลูกพระอาทิตยขนานแทที่ขึ้นชื่อ ในประเทศญี่ปุนนั้นยกยองปูอยูเพียงแค 
2 สายพันธุ สายพันธุแรก คือ สายพันธุซูไว  ขายาว กามยาว มีลักษณะคลายปูอลาสกา ทําใหหลายตอหลายทานเขาใจผิด สวนสายพันธุที่สอง คือ สาย
พันธุทาราบะ พนัธุนี้ขาจะสั้นกวา ตัวปอมนิยมบริโภคกาม เนื่องจากวากามมีขนาดใหญ เนื้อแนน รสหวานละมุน นํามาปรุงแตงเปนหลากหลายเมนู ทั้งรอน 
เย็น ตม นึ่ง ทอด หรือซาซิมิก็สดุวิเศษ เพราะมันคือความหวานจากธรรมชาติของเนื้อปูโดยแท .... 

HILTON  TOKYO HOTEL หรือเทยีบเทา 
 โรงแรมใจกลางนครโตเกียว ครบสรรพดวยความสะดวกสบาย  เปนอีกหนึ่งโรงแรม ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย ที่เราคัดสรรมารับรองทาน
ในค่ําคืนของโตเกียวอันแสนพิเศษ ...   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก ...กอนเดินทางกลับ สักการะสิ่งมงคล  
เชารับรองทาน ณ หองอาหารของโรงแรม เพื่อดื่มด่ําชวงเวลาอาหารเชาอันแสนพิเศษใจกลางนครโตเกียว 
 

วดัอาซาคซุะ  หรอื วดัเซน็โจ 
สถานที่ศกัดิ์สิทธิ ์ เต็มไปดวยมนตขลังและพลังแหงศรัทธา มีศนูยกลางอยูที่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวทองคํา  พรอมอัดแนนดวยอารยธรรมของ
ญี่ปุน ณ บริเวณถนนนาคามิเสะ  ที่สุดแหงถนนสายประวัติศาสตร ... 
 

 
เทีย่ง เพื่อไมเปนการรบกวนความเพลดิเพลินในการเลอืกของฝากของทานขออนุญาตใหทานบริหารเวลาไดตามใจชอบ เลือกรับประทานอาหาร
ตามอัธยาศัยคงจะเปนการไมเหมาะหากเขาไปขัดจังหวะความสุข เพื่อเรียนเชิญทานมารวมรับประทานอาหานเที่ยงเปนแน 

 จากนั้นนําทานสูแหลงชอปปงทันสมัยขนาดใหญของเมืองนาริตะ ณออิอน พลาซาอิสระใหทานไดเลือกชม-ซื้อหาสินคาจากซุปเปอรมารเก็ต 
และจากรานคาตางๆ ไมวาจะเปน เสื้อผา กระเปา รองเทา ของแตงบาน ของที่ระลึกฯลฯ ... หรือสนุกสนานกับการจับจายสินคาของรานมือ 2 Book-
Off สินคามือ 2 คุณภาพดีไดรับการการันตีจากทางราน ไมวาจะเปน เครื่องเกมส ของเลนเด็ก โมเดล เสื้อผา หนังสือ รวมไปถึงของใชและอุปกรณ
อิเล็คทรอนิกตางมากมาย อิสระใหทานเลือกชอปปงตออยางจุใจ...สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบนินารติะ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 ณ จุดที่การเดินทางแหงความทรงจําตองบรรจบลงท่ีปลายทาง อําลาสนามบินนาริตะดวยสายการบินไทยที่แสนอบอุน เพียงแคแรกเห็น
พนักงานตอนรับ เสมือนวา ไดถึงประเทศไทยแลว ทะยานสูเมอืงไทยดวย TG677 ที่พรอมดูแลตลอดการเดินทาง ทั้งดานเครื่องดื่มหลายหลากและ
อาหารเย็นเลิศรส 

21.50  เพียงชั่วครู บินลงสูภาคพื้นประเทศ ณ ทาอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิ ดวยภาพความทรงจําอันแสนวิเศษ มัคคุเทศกของทาน ตลอดจน
ลีลาวดีฮอลิเดย ขอขอบพระคุณในความไววางใจ ที่ใหเราบริหารจัดการชวงเวลาแหงความสุขของทานและคนทีท่านรัก หากมีเศษเสี้ยวของชวงเวลา
ครั้งใดที่ทําไดไมเต็มที่หรือผิดพลั้งไป ตองขออภัยอยางสูงสุดและโปรดจงกรุณาแนะนําเราผานฝายขายที่ดูแลทาน เพื่อใหเราพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานใหสมบูรณแบบ   

      ขอสัญญา ... นับแตนี้ไปทานคือบุคคล    ผูมีพระคุณของเรา ขอทานอยาไดเกรงใจ หากมีขอสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดยจะดูแลทานได จะยินดี    อยางเปนที่สุด ... 

ดวย ลลีา... ทีเ่ปนตวัคณุ  
ลลีาวดฮีอลเิดย 



อตัราคาบรกิาร 
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาปกติ สมาชิกบตัรหลัก สมาชกิบตัรเสรมิ

ผูใหญ 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

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

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดทานละ  
เดินทางช้ันบิสิเนสคลาส (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม Class Booking 

84,900.-
80,900.- 
76,900.- 
72,900.- 
18,000.- 
19,000.- 
139,900.- 

81,900.- 
77,900.- 
73,900.- 
69,900.- 
18,000.- 
19,000.- 
139,900.- 

82,900.-
78,900.-
74,900.- 
70,900.- 
18,000.- 
19,000.- 
139,900 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบตัรหลัก สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใหญ 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ไดรับคะแนนเพิ่ม) 
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) 

819
779 
739 
699 
180 
629 

819 
779 
739 
699 
180 
629 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
** ขอสงวนสทิธิ์ออกเดินทางข้ันต่ํา 15 ทานข้ึนไป ** 
 

 

อตัราคาบริการนีร้วม 
1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบิน
ทุกแหง  
2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดระบุไวในรายการ 

4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000บาท 
 

อตัราคาบริการนีไ้มรวม 

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

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 

3. คาทําหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษเีชือ้เพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เติมอกี!!!!! 
 

เงือ่นไขการชําระเงิน: สําหรบัการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 20,000บาท ชําระยอดทัง้หมดกอนการเดนิทางอยางนอย14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย จาํกดั 



 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax 0-2664-0023) 
ช่ือบัญชี  1. บจก.ลีลาวด ีฮอลเิดยบญัชีกระแสรายวัน    ธ.กสิกรไทย   เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5 

2. บจก.ลีลาวด ีฮอลเิดย   บัญชอีอมทรพัย      ธ.กรงุไทย     เลขที่  980 - 1 - 75520– 2 

 “การจายสวนทีเ่หลอื”กรุณาชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย15 วัน 

การยกเลิก  :  กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินมดัจํา 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเปนตองหัก 50% ของอตัราคาบรกิาร 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิทั้งหมด 

 
หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของคน
สวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะ
ทัวร ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใชการ
ทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหา
ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น ยกเวนทัวร
คณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให
บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแกลูกคา
ทานตอไปท่ีแจงช่ือรอไว ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง  7 วัน ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด
คาใชจายเพิ่ม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือคืน
ตั๋ว 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจาก
เหตุผลสวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทาน



ผูเดินทางซื้อตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10วัน หากทานเห็นวา
รายการทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 
วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ 
การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานให
ไดมากท่ีสุด 

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ 
จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหทานสามารถเขาชมได   แตใน
กรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของ
บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อัน
เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

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

18. ตําแหนงท่ีน่ังบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก
ตําแหนงท่ีน่ังไดเอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีน่ังแบบ
หมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา 
19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทาง
ไปทองเท่ียวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

20. เมือ่ทานจองทวัรและชําระมัดจาํแลว หมายถงึทานยอมรับในขอความและเงือ่นไขที่บรษิัทฯ แจงแลวขางตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


