
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โปรแกรมพิเศษส าหรบัทุกท่าน ท่ีทางลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจรงิ

ความสุข ในยามนอน โรงแรมท่ีน าเสนอใหท่้านในระดบัมาตรฐานท่ีท่านพึงพอใจ

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาติดีมาใหท่้าน

ความสุขในความทรงจ ากบัทุกสถานท่ีในช่วงเวลาพิเศษเปิดประสบการณส์มัผสัความงามธรรมชาติ

ความสุขในการบรกิาร สุดประทบัใจท่ีท่านจะไดร้บั ท่ีทางทีมงานเราตัง้ใจมอบใหก้บัท่าน

ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ  ลีลาวดี ฮอลิเดย ์
 
ก าหนดการเดินทาง  วนัที่ 19- 25 ตลุาคม 2557      

วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – โอซากา้ (ประเทศญีปุ่่น) 

21.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 2 

พบกบัเจา้หน้าท่ี คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

23.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG622 
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)  โอซากา้ – ยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – โอซากา้ 

07.00 น. ถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมบริเวณสนามบินคนัไซ  
 หลงัอาหารเชา้ นําท่านเดินทางสู่ “ยนิูเวอรแ์ซล สตดูิโอ เจแปน ” ท่ีทุ่มทุน

สรา้งอยา่งมหาศาลบนพื้ นท่ีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในโลก.... นําท่านต่ืนตากบั “โรงถา่ยภาพยนตร์ ”ท่ีแบ่งออกเป็นโซน เช่น 

ฮอลลีวูด๊ ..ชมฉากจาํลองของ นิวยอรก์  , ฉากจาํลองเมืองซาน ฟรานซิสโก.... 

ชมภาพยนตรส์ามมิติเร่ือง “เทอรมิ์เนเตอร ์ 2” หรือ“คนเหล็ก 2” ท่ีใช้

งบประมาณการก่อสรา้งกว่า 400 ลา้นบาท ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศการ

ต่อสูแ้ละการไล่ล่าท่ีเรา้ใจ ....แลว้สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผนเหมือนจริงในการเล่น Simulator” ของฉากภาพยนตร์

เร่ือง Back To The Future  



สนุกสนานไปกบัฮีโร่ขวญัใจชาวนิวยอรก์ ไอแ้มงมุม SPEIDER MAN ท่ีจาํลองฉากไล่ล่าไดอ้ยา่งอลงัการ   ............. และ

เปิดตวัใหม่ล่าสุด กบัโซน  The Wizarding World of Harry Potter ท่ีมาเอาใจเหล่าสาวกของ  แฮรร์ี่ พอต

เตอร ์ จะเปิดใหบ้รรดาสาวกไดเ้ขา้ไปสมัผสักล่ินอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์  
โดยเนรมิตใหเ้ป็นปราสาทฮอกวอตส ์หมู่บา้นฮอกมีด รา้นขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเคร่ืองเล่นอื่น ๆ อีก

มากมาย ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจ ใหช้าวเอเชียไดส้มัผสักบัโลกแห่งเวทมนตรไ์ดอ้ยา่งใกลชิ้ด และสมจริงมากยิง่ขึ้ น 

หลงัจากท่ีประสบความสาํเร็จมาแลว้ใน Universal Resort ท่ีออรแ์ลนโด ้สหรฐัฯ   ซ่ึงโซน “The Wizarding 

World of Harry Potter” ท่ียนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน แห่งน้ีถือเป็นแห่งแรกของเอเชีย และใชง้บประมาณในการ

ลงทุนทั้งส้ินถึง 45,000 ลา้นเยน      ”       

เที่ยง  อิสระตามอธัยาศยั รบัประทานอาหารกลางวนั.... เพื่อใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาในสวนสนุกไดอ้ยา่งคุม้ค่าและไม่ขาดตอน   

จากน้ัน  นําท่านต่ืนเตน้กบัเหตุการณจ์าํลองฉากเพลิงไหมใ้นนครซาน ฟรานซิสโกจากภาพยนตรเ์ร่ือง Black Draff”หรือ 

วีรบุรุษเปลวไฟ”.... เพลิดเพลินกบัการขีจ่กัรยานลอยฟ้าท่องเท่ียวไปกบัอีที (E.T.) ในฉากภาพยนตรเ์ร่ือง “อี.ที.เพื่อนรกั

ตา่งดาว” นําท่านล่องเรืออยา่งสนุกสนานกบัฉากปลาฉลามท่ีจะโผล่ขึ้ นมาขณะล่องเรือและฉากอื่นๆ จากเร่ือง  “Jaw”.... 

แลว้ระทึกใจกบัการล่องแก่งผจญภยัไปในฉากจาํลองเร่ือง “จรูาสสิคพารค์ ”(Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยุค

ดึกดาํบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด รวมทั้ง “ทีเร็กซ์”.... สนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉากเร่ือง “วอเตอร์

เวิลด”์ (Water World) พรอ้มทั้งพบกบัฉากคาวบอย , สตนัโชว ์ และการแสดงของบรรดาสตัวแ์สนรูท่ี้ใชป้ระกอบฉากใน 

ภาพยนตร ์เช่น สุนัขแสนรูจ้ากเร่ืองบีโธ่เฟ่น เป็นตน้  อีกทั้งโซนใหม่สาํหรบัคุณหนู ๆ ยนิูเวอรแ์ซล วนัเดอรแ์ลนด์  ท่ี

รวมรวบความน่ารกัทั้ง คิตตี้ จงั สนูปป้ี และเซซามิสตรีท  พรอ้มเคร่ืองเล็กสาํหรบัเด็กเล็ก และเด็กโตไดส้นุกสนาน

เพลิดเพลิน ... (ใหท่้านไดม้ีเวลาอยูใ่นสวนสนุกยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอประมาณ 5 ชม.) จากน้ันขอนําท่านเดินทางเขา้สู่ใจ

กลางเมืองโอซากา้ ณ ยา่นชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีท่านไม่ควรพลาดในการมาเยอืนเมืองโอซากา้แห่งน้ี นําท่าน

เดินทางผ่านถนน Dotombori ท่ีเต็มไปดว้ยผูค้นท่ีออกมาจบัจ่ายใชส้อย รา้นคา้ รา้นอาหารและเอนเตอรเ์ทนเมนทต่์างๆ 

มากมาย นําท่านถา่ยภาพคู่กบัสญัลกัษณแ์ห่งชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะขนาดยกัษ ์ก่อนจะใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซ้ือสินคา้

ยา่นชินไซบาชิ ท่ีมีหลงัคาปกคลุมตลอดถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี ไม่ว่าฝนตก แดดออก ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการจบัจ่ายเลือก

ซ้ือสินคา้ของท่าน สินคา้แนะนําอาทิ เคร่ืองสาํอางต่าง ๆ รา้นเส้ือผา้แบรนเนมในหา้ง DAIMARU, กางเกง EVISU,  รา้น

รองเทา้ ONITSUKA TIGER รา้นขนมกลิูโกะ ฯลฯ อีกมากมาย ท่านสามารถสอบถามไดก้บัทางไกดห์รือหวัหน้าทวัร ์... จน

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร เพื่อรบัประทานอาหารคํา่ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย สเต็กเน้ือววัชั้นดี เสิรฟ์แบบเทปันยากิ (การนัง่ลอ้มเตา) ที่มีเชฟ

คอยปรุงสด ๆ ใหท้า่นไดช้ม เทปันยากิเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยอืนญ่ีปุ่น ... โดย

เร่ิมเสิรฟ์ความอร่อยดว้ย สลดัผกัสดๆ ท่ีราดดว้ยน้ําสลดัสตูรเฉพาะ, ตามดว้ย เน้ือววัท่ีคดัสรรมาอยา่งดีจากฟารม์ชั้น

น า เสิรฟ์พรอ้ม ขา้ว / ขนมปัง, ผดัผกั และ ซุปรสดี แลว้ตบทา้ยดว้ย ของหวาน / ผลไมต้ามฤดกูาล / ส าหรบัท่านท่ีไม่

ทานเน้ือจะบรกิารท่านดว้ย เซ็ตซีฟู๊ดแทน   



ท่ีพกั Osaka Marriott Miyako หรือเทียบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     (3)     โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจิ – เกียวโต - รถไฟชินคนัเซน – ฮามามตัสึ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารเชา้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นจงัหวดัในประเทศ

ญ่ีปุ่นตั้งอยูใ่นภาคคนัไซ มีเมืองหลวงจงัหวดัในช่ือเดียวกนัคือ นารา ซ่ึง

ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อน ในเมือง

นารามีสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตรม์ากมาย  เมืองนาราเป็นเมือง

แห่งกวาง เดินทางเขา้สกัการะ วดัโทไดจ ิหน่ึงในมรดกโลกของเมือง

นารา สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 743 หน้าวดัมีซุม้ประตขูนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า นัน

ไดมง สรา้งขึ้ นในปี 1199 มีเสาไม ้18 ตน้รองรบัโครงสรา้งหลงัคาไม้

ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ซ่ึงจะมีลวดลายแกะสลกัจากงานไมท่ี้วิจิตรพิสดาร 
เน่ืองจากรบัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมในยุคคามาคุระ บะกุฟุรุ่งเรือง ตวัอาคารของวดัเป็นวิหารไมท่ี้ถูกบนัทึกว่ามีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นวิหารท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อโต หรือพระไวโรจนพุทธ ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 พระธยานิพุทธเจา้ทั้งหา้ ซ่ึง

เป็นพระพุทธรปูสาํริดขนาดใหญ่ สงูถึง 16 เมตร และมีน้ําหนักรวมมากกว่า 500 ตนั ตวัวิหารไมแ้ห่งน้ีเคยถูกเพลิงไหม้

มาแลว้ครั้งหน่ึง และไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีกครั้ง แต่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 2 ใน 3 และบริเวณรอบๆ วดัโทไดจิ เป็นท่ีอาศยั

ของกวางน่ารกัมากมาย ซ่ึงไม่กลวัคน และสรา้งสีสนัใหแ้ก่นักท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก  
เท่ียง  บริการ อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น 

 หลงัอาหารกลางวนั นําท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่รถไฟชินคนัเซนจาก  

สถานีรถไฟเกียวโต  ไปยงัสถานีรถไฟนาโกยา่โดยรถไฟชินคนัเซน  หรือ 

รถไฟหวักระสุน  สามารถวิ่ งดว้ยความเร็วสงูถึง 240 กิโลเมตร /ชัว่โมง ซ่ึง

เป็นท่ี 2  รองจากรถไฟ TGV ของประเทศฝรัง่เศส (สถานีรถไฟอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม) จากน้ันนําท่านแวะชมวิวท่ีจุดพกัชมวิว

บริเวณทะเลสาบฮามานะ ซ่ึงเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ท่ีสุดของภาค

กลางและยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น.... เชิญท่าน

ชม พรอ้มบนัทึกภาพความงามของทศันียภาพอนักวา้งไกลสุดสายตาจากจุด

ชมวิว... พรอ้มทั้งเลือก “ชิมและซ้ือ” สินคา้ของฝากท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ พายปลาไหล, คุกก้ีปลาไหล, กระดกูปลาไหล

อบกรอบ และรวมถึง “ตุก๊ตาคิตตี้ ปลาไหล” ท่ีน่ารกัน่าสะสม สินคา้อื่นๆอีกมากมาย  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  … บริการทา่นดว้ยขา้วหนา้ปลาไหล อนัข้ึนช่ือแห่งทะเลสาบฮามานะ (สาํหรบัท่านท่ี

ไม่ทานปลาไหล จะบริการท่านดว้ย เซ็ตขา้วหน้าหมทูอด แทน)  



ท่ีพกั Associa Toyohashi Hotel หรือเทียบเทา่ 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง     (4)     ฮามามตัสึ – ภูเขาไฟฟูจิ – โกเทมบ่ะ เอา้ทเ์ล็ต – ฮาโกเน่ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําท่านสู่ ภเูขาไฟฟูจ ิมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งใหม่   สญัลกัษณข์องแดนอาทิตยอ์ุทยัแห่งน้ี และยงัเป็น

ภเูขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ท่ีมีความสงูประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอด

ทั้งปี.... นําท่านขึ้ นสมัผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี “สถานีท่ี 5  บนระดบัความสงูท่ี 2,500  เมตร (ในกรณีท่ี

อากาศเอื้ ออาํนวย) อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของภเูขาไฟแห่งน้ี พรอ้มทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้พื้ นและขนม

อร่อย” มากมายตามอธัยาศยั  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ...  บริการทา่นดว้ยเซ็ตเมนูหมู หรือเน้ือยา่งบนหินภเูขาไฟแสนอรอ่ย 

 จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ “โกเทมบ่ะเอา้ทเ์ล็ท” (Gotemba Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ญ่ีปุ่น.... เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้  “แบรนดเ์นม ” ช่ือดงัมากมาย อาทิเช่น Nike , 

Gaps , Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นตน้ 

และสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ  เคร่ืองสาํอาง, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้  

เป็นตน้ …จนไดเ้วลาอนัสมควรแลว้  

คํา่ บริการ อาหารคํา่ ณ หอ้ง อาหารของโรงแรม ...  สุด

Exclusive ม้ือพิเศษส าหรบัคนพิเศษ รบัรู.้..รบัสมัผสั...กบั

ช่วงเวลาแห่งความสุข รว่มรบัประทานอาหารค า่ จากฝีมือ เชฟชุม

พล การนัตีดว้ยรางวลัมากมายรวมถึงต าแหน่งเชฟกระทะเหล็กแห่ง

ประเทศไทย ท่ีบรรจงคดัสรรคว์ตัถดุิบชั้นยอด...สูอ่าหารอนัเลิศรส

เพื่อใหล้กูคา้คนส าคญั 

 

ที่พกั :   Dai Hakone Hotel หรือเทียบเทา่ (โรงแรมในคืนน้ีเป็นโรงแรมสไตลต่์างจงัหวดัของญ่ีปุ่น ซ่ึงจะมีขนาดเล็ก 

รวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกจะไม่ครบครนัเหมือนโรงแรมสมยัใหม่ตามตวัเมืองใหญ่ เพื่อใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศ

แบบชาวญ่ีปุ่น)  

** ท่านสามารถลงอาบน า้แร ่“ออนเซน” จากธรรมชาติเพ่ือสขุภาพ หลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการเดนิทางมาทัง้วนั ** 



วนัทีห่า้ของการเดินทาง     (5)     ฮาโกเน่ – โตเกียวดิสนยีแ์ลนด ์– โตเกียว 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนียแ์ลนด์” ดินแดนหรรษาสาํหรบั

คนทุกเพศทุกวยั ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ลา้นบาทโดยการถม

ทะเล ....เชิญท่านสมัผสักบัความอลงัการจากจินตนาการอนั

หลากหลาย ....ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” 

ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผ่านเหล่า “โจรสลดั” ท่ีแสนน่ากลวั

ใน “Pirates of the Caribbean”...สนุกสนานกบัการนัง่เรือ

บุกป่าท่ี “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสตัวป่์านานา

ชนิด .... แลว้พกัผ่อนอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ ” ชมความ

หลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด ์ ....ต่อดว้ยการสนุกเรา้ใจท่ี “Big 

Thunder Mountain” นัง่รถไฟขนถ่านตลุยความมนัสใ์นเหมืองแร่โบราณ       
เที่ยง อิสระตามอธัยาศยั รบัประทานอาหารกลางวนั.... เพื่อใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาในสวนสนุกไดอ้ยา่งคุม้ค่าและไม่ขาดตอน   

 ต่ืนเตน้สะพรึงกลวัท่ี “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mansion) ท่ีเป็นท่ีมาของภาพยนตรแ์นวสยองขวญัเร่ืองดงัแห่งปี …. 

แลว้สนุกสนานต่อกบั “Splash Mountain” ท่ีทา้ทายความกลา้, แลว้สนุกกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ีรอใหท่้านไดเ้ขา้ไป

ทา้ทายกนั...ชม “ขบวนพาเหรด” จากเหล่าการต์นูดงัมากมาย อาทิ มิกกี้ เมา้ส์ , มินน่ีเมา้ส์ , โดนัลดกัส ์เป็นตน้ ...อิสระให้

ท่านไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นอีกมากมายต่อตามอธัยาศยั  
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ตย์ากินิค ุเน้ือยา่งชั้นดี ท่ีคดัสรรวตัถุดิบชั้นเยีย่ม 

ไม่ว่าจะเป็นเน้ือวากิว เน้ือหมคุูโรบุตะ เน้ือไก่หมกัซอสเทริยากิ อีกทั้งขาปยูกัษ์ และเน้ือปลาแซลมอน พรอ้มดว้ยเคร่ือง

เคียงอื่น ๆ เช่น ซุปมิโสะ ผกัและเห็ดญ่ีปุ่น พิเศษสุด ๆ พรอ้มเสิรฟ์เคร่ืองด่ืม (แอลกอฮอลล)์ แบบไม่อั้น 
ที่พกั  :  Hyatt Regency Tokyo Hotel   หรือเทียบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง   (6) โตเกียว – วดัอาซากุซ่ะ – ล่องเรือแม่น ้ าสุมิดะ – ชินจูกุ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบรอ้ยเพื่อเตรียมเดินทางไป 
สนามบิน) 
นําท่านเดินทางกราบนมสัการ เจา้แม่กวนอิม ณ  วดัอาซะกุซ่าคนั

นอน ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงโตเกียว ซ่ึงเจา้แม่กวนอิม มีขนาดเล็ก

เพียง 5.5  เซนติเมตร ณ ประตคูามินาริโมงิ ของวดัยงัมีความ

ประทบัใจดว้ย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกมี

ความสงูถึง 4.5 เมตร น้ําหนัก 130  กิโลกรมั สองขา้งโคมเป็นรปู 
เทพเจา้แห่งลม และ สายฟ้า เช่ือว่าเป็นเทพเจา้ผูค้อยปกปัก

รกัษาสนัติภาพแห่งโลกนําความอุดม สมบรูณส์ู่ผลผลิตขา้วของ



ญ่ีปุ่น ถา้มีเวลาเชิญเลือกชม – เช่าวตัถมุงคล เคร่ืองรางของขลงัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัน้ีเพื่อเป็นมงคล หรือเลือก จะเดินเล่น

ตาม ถนนนาคามิเซะ ท่ีท่านจะได ้ ชม-ชอ้ป สินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสินคา้พื้ นเมืองญ่ีปุ่นมากมาย รวมทั้งขา้วของ

เคร่ืองใช ้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้  ของท่ีระลึก หรือท่านเลือกท่ีจะชิม ขนมอรอ่ยสไตลญ่ี์ปุ่น ก็

ยอ่มได ้ตามอธัยาศยั ...  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา ร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูเทมปุระ อาหารทอ้งถ่ินช่ือดงัของยา่นอาซากุซ่ะ 

 จากน้ันนําท่านล่องเรือไปตาม แม่น ้าสุมิดะ แม่น้ําสายหลกัของโตเกียว ชมทศันียภาพความงดงามของมหานครโตเกียว

อาคารบา้นเรือนริมฝัง่แม่น้ําและสะพานเรนโบวบ์ริดจส์ู่  โอไดบะ เมืองใหม่ท่ีสรา้งขึ้ นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว  

แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกียว ผ่านชม สถานีโทรทศัน์ฟจูีทีวี  ท่ีมีเครือขา่ยมากมายครอบคลุมทัว่

ประเทศ แลว้นําท่านสู่ พาเล็ตทาวน์  แหล่งรวมความทนัสมยัในยา่นน้ี ใหท่้านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั เมกา้เว็บบายโตโยตา้  

โลกแห่งยานยนตท่ี์จดัแสดงรถยนตโ์ตโยตา้ตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 50 ถึง 70 รวมถึงรถยนตรุ่์นปัจจุบนั และรถยนตต์น้แบบ

แห่งอนาคต  นอกจากน้ันท่านยงัจะไดม้ีโอกาสนัง่รถไฟฟ้าซ่ึงไม่ตอ้งมีคนขบัอีกดว้ย  แลว้อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ฝาก

ญาติมิตรท่ี วีนัสฟอรท์ ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ท่ีตกแต่งแบบเมดิเตอรเ์รเนียนในช่วงศตวรรษท่ี 18 หรือ ซนัวอรค์ ท่ีเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ทนัสมยัมากมาย ชอ้ปป้ิงหา้งไดเวอรซิ์ต้ี ถ่ายภาพคู่ กนัดั้มและเทพีเสรีภาพจาํลอง จนไดเ้วลาสมควร … นํา

ท่านเดินทางสู่ ชินจกูุ  ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีความเจริญอนัดบัหน่ึงของ

โตเกียว ปัจจุบนัถูกขนานนามว่า  ศูนยก์ลางท่ีสองแห่งนคร  ศนูย์

รวมรา้นคา้จดัแต่งอยา่งหรหูราน่ารกัหลากสไตล์  รวมถึงรา้นขาย

สินคา้ช่ือดงั ซ่ึงเป็นท่ีนิยมทั้งชาวญ่ีปุ่น  และนักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน

รา้น 100 yen สินคา้ภายในรา้นจะราคา  100 เยนเทา่กนัหมด  

ทั้งเคร่ืองสาํอาง  กิ๊ฟช็อป ขนม  และสินคา้มากมายท่ีท่านสามารถ

เลือกซ้ือเป็นของฝากของขวญักลบับา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า  
อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ 

นาฬกิาแบนดเ์นมดงั  อุปกรณอ์ีเลคทรนิค กลอ้งถ่ายรปูดิจิตอล 

หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ  เส้ือผา้ แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้  เคร่ืองสาํอาง ยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น  
KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย 

คํา่ บริการ อาหารคํา่  ณ  ภตัตาคาร ...   บริการท่านดว้ย “เซ็ตขาปูยกัษ”์ ท่ีรา้น “คะนิโดระค”ุ (Kani Doraku) รา้น

ขายปยูกัษ์ท่ีดงัของญ่ีปุ่น ท่ีรายการ “ทีวีแชมป์เป้ียน” ไม่พลาดท่ีจะมาประกาศความอร่อยใหไ้ปลองทานกนั ... เสิรฟ์

ท่านดว้ย “ขาปูยกัษ”์ ท่ีนํามาปรุงในรปูแบบต่างๆ ใหท่้านไดอ้ิ่มหนําสาํราญกนั 
20.30 น. น าทา่นออกเดินทางสูส่นามบินฮาเนดะ  

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)   สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดินทางจากสนามบิน ฮาเนดะ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG661 

04.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

 

ขอสญัญา ...  นับแต่น้ีไปท่านคือบุคคลผูม้ีพระคุณของเรา ขอท่านอยา่ไดเ้กรงใจ หากมีขอ้สงสยัในเร่ืองการทศันาจรหรือบางส่ิงท่ีทาง 

บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดยจ์ะดแูลท่านได ้จะยนิดีอยา่งเป็นท่ีสุด ... 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการ
บิน และ อตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้  

    
 ลีลา....ที่เป็นตัวคุณ

ลีลาวด ี ฮอลิเดย์ 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

เด็กทารก อายตุ า่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยว ช าระเพิม่ 

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ช าระเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 

มีตัว๋แลว้ (เด็ก) ส่วนลดท่านละ  

89,900.- 

85,900.- 

80,900.- 

76,900.- 
18,700.- 

14,000.- 

64,200.- 

20,000.- 

16,000.- 

86,900.- 

82,900.- 

77,900.- 

73,900.- 
18,700.- 

14,000.- 

64,200.- 

20,000.- 

16,000.- 

88,400.- 

84,400.- 

79,400.- 

75,400.- 
18,700.- 

14,000.- 

64,200.- 

20,000.- 

16,000.- 

 
คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

เด็กทารก อายตุ า่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ช าระเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

869 

829 

779 

739 

187 

140 

642 

669 

709 

869 

829 

779 

739 

187 

140 

642 

669 

709 
- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต ่า 15 ท่านขึ้นไป ** 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ทา่น  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ  1,000,000.- บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 



3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย ) 

4. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

5. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน : สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000. - บาท   ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 
 ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนําฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2664-0023) 

ช่ือบญัชี  ช่ือบญัชี 1. บจก.ลีลาวด ีฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กสิกรไทย   เลขที ่ 718 - 1 - 04603 – 6 

            2. บจก.ลีลาวด ีฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กรุงไทย     เลขท่ี  981 - 0 - 40234 – 1                 

 “การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 7 วนั 

การยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  า 

   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา , พดูจาหยาบคาย , ด่ืมสุราบนรถ , ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น , หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายใน

คณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปทาํงาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้

ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํา่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน

อื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ ท่านท่ีเป็น พระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบาง

เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหแ้ก่

ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

 



9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   30 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ  

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือดาํเนินการใด 

ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคาํยนืยนัสาํหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทาง

ซ้ือตัว๋หรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสยั 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประทว้ง , การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , อุบติัเหตุ , ปัญหาการจราจร  ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อคาํนึงถึงความปลอดภยั และรกัษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง

ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งท่ีนัง่

แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

 

20. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 



 

 
 

 


