
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEELA JAPAN SMOOTH EXCLUSIVE 
ศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรม และ โลกแหงจินตนาการ 
เดินทางวันที ่ 3 – 8 / 10 - 15 ตุลาคม  2557 

 

 

วันแรก... ของการเดินทางเพ่ือรับสัมผัสความเปนชาติแหงซามูไร เราเลือกสายการบินไทย ( TG ) สายการบินประจําชาติ ดวยความมั่นใจ   

ความอบอุนท่ีพรอมดูแลทุกทานจากภาคพ้ืนประเทศไทย มุงตรงสูประเทศญ่ีปุน 

20.30    ลีลาวดี ฮอลิเดย เรยีนเชิญทานท่ีจุดนัด ประตูทางเขา 2 เคานเตอร C พบกับเจาหนาที่บรษิัทลีลาวด-ีฝายขายขออนุญาตเขาไป 

สวัสดีทุกทานและคอนดูแลความพรอมดานเอกสาร รวมถึงสงทานเขาสูชวงเวลาแหงความสุข 

23.30    ทะยานสูประเทศญ่ีปุนดวยเท่ียวบิน TG 622 พรอมรับบรกิารจากมัคคเุทศกของบรษิัทเรา ตลอดจนเจาหนาที่จากการบินไทย  

ใหทานไดมเีวลาพักผอนราว 6 ช.ม. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง... เดินทางถงึนานฟาประเทศญ่ีปุน  รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย  สัมผัสความเปนมาของหวงเวลาแหงอดตีที่ยงัคงอยูของเมือง

        เกียวโต ปราสาททอง วัดคิโยมิซุ และ

06.25 รับรุงอรุณโอฮาโย (おはよう) ณ สนามบินคันไซ สนามบินระดบัมาตรฐานสากล

รสแรก เพ่ือรับรู... ตอนรับทานดวยบรรยากาศการรวมรับประทานอาหารญ่ีปุนมาตรฐานโรงแรมแอรพอรตใกลสนามบินเพ่ือกระชับเวลาเรียน

เชิญทานมุงหนาสู ... 
 

นครเกยีวโต หรอื เคยีวโตะ (ญ่ีปุน: 京都市
หนึ่งในขอเทจ็จริงที่นาสนใจ คือ เมืองนี้ถูกถอดแบบมาจากนครฉางอานในสมัยราชวงศถังของจีน ที่นาสนใจยิ่งกวาคือบรรยากาศภายในเมือ

ถูกเก็บรักษาไว เฉกเชนเมื่อ 200 ปที่ผานมา...    

ปราสาททอง หรอื วดัคนิคะกจุ ิ  
        สถานที่ที่เปนมรดกโลก เดิมทีทานโชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ 

ยกใหเปนทรัพยสมบตัิของวัดโรกุนนอนจิ (Rokuonji:

นอยเจาปญญา ที่สําคัญ หญาทุกเสน ไมใหญยืนตน หิน ดิน ทราย ทุกอณูลวนผานกาลเวลามาเนิ่นนาน ทุกช้ินเปนของโบราณที่ทรงคุณคา

พอมาถึงสถานที่แหงนี้ จะรูสึกไดวาชวงเวลาจากอดีตอ

ปรัชญาของความวางเปลา การคืนสูธรรมชาติ เรยีงรายกระจายตัวพรอมตอนรบั ตนไมของที่นีอ่ายุ 

ความสงบเสมือนความสงบที่ไดรบัผานสายตาผูอาวุโส เดินชมสวนไดสักระยะ 

งดงามของสระน้ําที่สงบนิ่งสะทอนภาพของปราสาทสีทองบนผิวน้ําเสมือน

มีปราสาทสองหลังยากแยกแยะ โดยความงดงามของปราสาทนีเ้ปน

ความงดงามทีเ่ปนที่สดุแลวในสายของคนท้ังโลก จนไดช่ือวา

“มรดกโลก” ดังที่กลาวตอนตนความทรงคุณคาของ 

ตัวปราสาทที่ปดทับดวยแผนทองแทไวโดยรอบอีกท้ังสถาปตยโดยรอบ

ที่รวบรวมงานชางหัตถศลิปของชาวญ่ีปุนไวครบถวน ท้ังมวล

เดินทางถงึนานฟาประเทศญ่ีปุน  รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย  สัมผัสความเปนมาของหวงเวลาแหงอดตีที่ยงัคงอยูของเมือง

เกียวโต ปราสาททอง วัดคิโยมิซุ และ ยานกิออง...  

ณ สนามบินคันไซ สนามบินระดบัมาตรฐานสากล 

ตอนรับทานดวยบรรยากาศการรวมรับประทานอาหารญ่ีปุนมาตรฐานโรงแรมแอรพอรตใกลสนามบินเพ่ือกระชับเวลาเรียน

京都市  Kyoto-shi ) เปนเมืองเอกของจงัหวัดเคียวโตะ และเปนอดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุน

หนึ่งในขอเทจ็จริงที่นาสนใจ คือ เมืองนี้ถูกถอดแบบมาจากนครฉางอานในสมัยราชวงศถังของจีน ที่นาสนใจยิ่งกวาคือบรรยากาศภายในเมือ

โชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ ( Ashikaga Yoshimistsu ) และบุตรชายของเขา

Rokuonji:อีกช่ือของวัดคิโยมิส)ึ เรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย หลายครัง้ถูกนําไปผูกเลาเปนการตูนช่ือดงัเณร

นอยเจาปญญา ที่สําคัญ หญาทุกเสน ไมใหญยืนตน หิน ดิน ทราย ทุกอณูลวนผานกาลเวลามาเนิ่นนาน ทุกช้ินเปนของโบราณที่ทรงคุณคา

พอมาถึงสถานที่แหงนี้ จะรูสึกไดวาชวงเวลาจากอดีตออกมาทั้งทายตอนรับ เริ่มตัง้แตวินาทีแรกที่สัมผัสสวนโบราณตามวิถีแหงเซน ที่รงัสรรคตาม

ปรัชญาของความวางเปลา การคืนสูธรรมชาติ เรยีงรายกระจายตัวพรอมตอนรบั ตนไมของที่นีอ่ายุ 120 ขึ้นไปทั้งสิ้น ความรูสกึแรกที่สัมผัสถึง คอื 

านสายตาผูอาวุโส เดินชมสวนไดสักระยะ      

งดงามของสระน้ําที่สงบนิ่งสะทอนภาพของปราสาทสีทองบนผิวน้ําเสมือน     

ความงดงามของปราสาทนีเ้ปน      

ลก จนไดช่ือวา      

       

ตัวปราสาทที่ปดทับดวยแผนทองแทไวโดยรอบอีกท้ังสถาปตยโดยรอบ     

ที่รวบรวมงานชางหัตถศลิปของชาวญ่ีปุนไวครบถวน ท้ังมวล... 

เวลานี้ ... ทุกทานไดมาสัมผัสเมืองเกียวโต สิ่งที่ไมควรพลาดคือ

อาหารพ้ืนเมืองขึ้นช่ือ ปราช

เรื่องเที่ยว สําคัญเทาเรื่องเดียวกนั

“เตาหู” ที่เมืองนี้ไดรบัการยกยองเปนอยางยิ่งแมแต 

“โยโกซึนะ” ราชันยแหงซูโม ยังใหความสําคัญกับมื้อพิเศษเชนมื้อนี ้

“ซูโม” ถือเปนอีกหนึ่งชาติพันธุนกัรบญ่ีปุน มีความนิยมทานเตาหู

ในลักษณะหมอไฟที่เรียก

ทรงคณุทางโภชนาการ ทานแลวทรงพลงัอยางยิง่

เดินทางถงึนานฟาประเทศญ่ีปุน  รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย  สัมผัสความเปนมาของหวงเวลาแหงอดตีที่ยงัคงอยูของเมือง 

ตอนรับทานดวยบรรยากาศการรวมรับประทานอาหารญ่ีปุนมาตรฐานโรงแรมแอรพอรตใกลสนามบินเพ่ือกระชับเวลาเรียน

เปนเมืองเอกของจงัหวัดเคียวโตะ และเปนอดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุน 

หนึ่งในขอเทจ็จริงที่นาสนใจ คือ เมืองนี้ถูกถอดแบบมาจากนครฉางอานในสมัยราชวงศถังของจีน ที่นาสนใจยิ่งกวาคือบรรยากาศภายในเมืองเกาแหงนี้

และบุตรชายของเขา เปนเจาของพลบัพลาหลังนี้ กอนที่จะ

เรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย หลายครัง้ถูกนําไปผูกเลาเปนการตูนช่ือดงัเณร

นอยเจาปญญา ที่สําคัญ หญาทุกเสน ไมใหญยืนตน หิน ดิน ทราย ทุกอณูลวนผานกาลเวลามาเนิ่นนาน ทุกช้ินเปนของโบราณที่ทรงคุณคาทั้งสิ้น   

อกมาทั้งทายตอนรับ เริ่มตัง้แตวินาทีแรกที่สัมผัสสวนโบราณตามวิถีแหงเซน ที่รงัสรรคตาม

ขึ้นไปทั้งสิ้น ความรูสกึแรกที่สัมผัสถึง คอื 

  จะตองหยดุพักตระหนักในความ

       

            

           

      

                 

ทุกทานไดมาสัมผัสเมืองเกียวโต สิ่งที่ไมควรพลาดคือ 

ปราชญหลายทานกลาวไววา “เรื่องกนิ 

เรื่องเที่ยว สําคัญเทาเรื่องเดียวกนั” อาหารขึ้นช่ือของเมืองนี้ คือ  

ที่เมืองนี้ไดรบัการยกยองเปนอยางยิ่งแมแต         

ราชันยแหงซูโม ยังใหความสําคัญกับมื้อพิเศษเชนมื้อนี ้

ถือเปนอีกหนึ่งชาติพันธุนกัรบญ่ีปุน มีความนิยมทานเตาหู 

ในลักษณะหมอไฟที่เรียก “จังโกะนาเบะ” เพราะพิสูจนแลววา…  

ทรงคณุทางโภชนาการ ทานแลวทรงพลงัอยางยิง่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัคโิยะมซิ ุ(ญีปุ่น: 清水寺 Kiyomizudera

วัดน้ําใส อายุ 1200 ป คือ ช่ือท่ีชาวไทยนิยม สถานทีน่ี้เปนอีกหนึ่งในที่สดุของสถานที่ทองเที่ยวในญ่ีปุน  ไดรับการยอมรับวาเปน 

มหัศจรรยของโลกยุคใหม อัตลกัษณของวัดนี้มีอยูดวยกัน 

ฐานวิหารสูงตระหงานสรางดวยซุงนับพันโดยวิธีการเขาลิ่มไม ไรการพ่ึงพาจากตะปูโดยสิ้นเชิง  สิ่งสองคือสายน้าํบริสทุธ์ิ 

ที่ชาวญ่ีปุนนิยมดื่มเปนสิริมงคลตามความเช่ือ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และความปราดเปรื่อง ความสําเรจ็ ดานการศึกษา สวนสิ่งที่สามนั้นคือ

วิหารแหงเทพ โอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ (Okuninushino Mikoto) 

เมตร เช่ือกันวา หากสามารถหลบัตาเดินจากกอนหินกอนหนึ่งไปยงัอีกกอนหนึ่งได จะสมปรารถนาในความรัก ตลอดไป 

ยังมีอีก 1 สถานทีไ่มไกลเทาไร นาหลงใหลไมแพกัน ยังคงดําเนินไปตามวิถี มีชีวิตคงอยูราว 

นารักมาก ๆ เรยีงรายดวยดวยบานเกาสองขาง สมัยอดีตสถานที่แหงนีเ้ปนศูนยรวมของเหลาศิลปนและซ

ศิลปนหญิงของญ่ีปุน ที่ยังดํารงชีวิตอยูจริงในปจจบัุน การที่จะเปนเกอิชาไดนั้นไมใชเรื่องงาย ตองเขาใจถองแทในศิลปะการด

ฟอนรํา การจัดดอกไม การแตงหนา รวมกวา 20 แขนง ยงัไมนับความสามารถดานจติวิทยาเชิงเจรจาธุรกิจ ดงันั้นการท่ีผูหญิงคนหนึ่งจะสามารถเปน

เกอิชาไดจะตองฝกฝนอยูรวม 15 ป ทีเดียว ดวยมนตเสนหของสถานที่นีเ้อง ทําใหเกิดการถอดแบบผังเมืองไปสรางเปนภาพยนตร

“Memoirs of Geisha” อันโดงดงั 
 

เยน็ พรอมบริการทานดวย “ เน้ือโกเบ ” 1 ใน 3 

พันธุดีสายพันธุ “ วากิว ” ท้ังสิ้น แตกตางท่ีวิธีการเลี้ยงดู คือ เนื้อฮิ

ทุงโลงกวางแบบธรรมชาติทําใหเน้ือมีมันนอย สวนโกเบพิเศษกวาเนื้ออ่ืนนั่นคือเลี้ยงดวยเบียรและมวิีธีการนวดเนื้อทําใหไขมันแท

คลายเนื้อโทโรของปลาทูนาใหญ หากทานเคียงไวนแดงจะไดรสชาติที่สมบูรณแบบ อีกทั้งเราคดัสรรโกเบคุณภาพมาเพ่ือรับรองทานใหเปนอีกหนึง่

ความพิเศษทีน่าจดจํา 
 

ค่ําคนืทีช่วนหลงใหล  Mariott Nagoya Hotel

หรอืเทียบเทา  
อีกหนึ่งโรงแรมที่ไดระดับมาตรฐานลีลาวดีฮอลิเดยจัดเตรียมเพ่ือรบัรอง

ทานในอีกหนึ่งค่าํคืนแหงความพิเศษ … 

Kiyomizudera) 

ป คือ ช่ือท่ีชาวไทยนิยม สถานทีน่ี้เปนอีกหนึ่งในที่สดุของสถานที่ทองเที่ยวในญ่ีปุน  ไดรับการยอมรับวาเปน 

มหัศจรรยของโลกยุคใหม อัตลกัษณของวัดนี้มีอยูดวยกัน 3 สิ่ง สิ่งแรกคือวิหารไมหลังใหญทีม่าพรอมกับภาพทัศนระเบยีงที่สวยที่สุดในโลก

ฐานวิหารสูงตระหงานสรางดวยซุงนับพันโดยวิธีการเขาลิ่มไม ไรการพ่ึงพาจากตะปูโดยสิ้นเชิง  สิ่งสองคือสายน้าํบริสทุธ์ิ 

ามเช่ือ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และความปราดเปรื่อง ความสําเรจ็ ดานการศึกษา สวนสิ่งที่สามนั้นคือ

Okuninushino Mikoto) เทพแหงความรักและเนื้อคู ภายในศาลเจามี"กอนหินแหงความรัก

วา หากสามารถหลบัตาเดินจากกอนหินกอนหนึ่งไปยงัอีกกอนหนึ่งได จะสมปรารถนาในความรัก ตลอดไป 

สถานทีไ่มไกลเทาไร นาหลงใหลไมแพกัน ยังคงดําเนินไปตามวิถี มีชีวิตคงอยูราว 200 ป จากอดตี

านเกาสองขาง สมัยอดีตสถานที่แหงนีเ้ปนศูนยรวมของเหลาศิลปนและซามูไรมากมาย รวมถึงเหลา 

ศิลปนหญิงของญ่ีปุน ที่ยังดํารงชีวิตอยูจริงในปจจบัุน การที่จะเปนเกอิชาไดนั้นไมใชเรื่องงาย ตองเขาใจถองแทในศิลปะการด

แขนง ยงัไมนับความสามารถดานจติวิทยาเชิงเจรจาธุรกิจ ดงันั้นการท่ีผูหญิงคนหนึ่งจะสามารถเปน

ป ทีเดียว ดวยมนตเสนหของสถานที่นีเ้อง ทําใหเกิดการถอดแบบผังเมืองไปสรางเปนภาพยนตร

3 สุดยอดเนื้อของญ่ีปุน ซ่ึงมีอยู 3 ชนิด คือ เนื้อฮิดะ เนื้อมัตซึซากะและเนื้อโกเบ ทั้ง 

ท้ังสิ้น แตกตางท่ีวิธีการเลี้ยงดู คือ เนื้อฮิดะเลี้ยงดวยวิธีการตอนทาํใหเนื้อนุม มีไขมันมาก  ตอมาคือเนื้อมัตซึซากะเลี้ยงใน

ทุงโลงกวางแบบธรรมชาติทําใหเน้ือมีมันนอย สวนโกเบพิเศษกวาเนื้ออ่ืนนั่นคือเลี้ยงดวยเบียรและมวิีธีการนวดเนื้อทําใหไขมันแท

หากทานเคียงไวนแดงจะไดรสชาติที่สมบูรณแบบ อีกทั้งเราคดัสรรโกเบคุณภาพมาเพ่ือรับรองทานใหเปนอีกหนึง่

Nagoya Hotel 

อีกหนึ่งโรงแรมที่ไดระดับมาตรฐานลีลาวดีฮอลิเดยจัดเตรียมเพ่ือรบัรอง

ป คือ ช่ือท่ีชาวไทยนิยม สถานทีน่ี้เปนอีกหนึ่งในที่สดุของสถานที่ทองเที่ยวในญ่ีปุน  ไดรับการยอมรับวาเปน 1 ใน 7 สิ่ง

สิ่งแรกคือวิหารไมหลังใหญทีม่าพรอมกับภาพทัศนระเบยีงที่สวยที่สุดในโลก เสาค้าํ

ฐานวิหารสูงตระหงานสรางดวยซุงนับพันโดยวิธีการเขาลิ่มไม ไรการพ่ึงพาจากตะปูโดยสิ้นเชิง  สิ่งสองคือสายน้าํบริสทุธ์ิ 3 สายไหลจากน้ําตกโอตะวะ 

ามเช่ือ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และความปราดเปรื่อง ความสําเรจ็ ดานการศึกษา สวนสิ่งที่สามนั้นคือ

กอนหินแหงความรัก" 2 กอน ตั้งอยูหางกัน 18 

วา หากสามารถหลบัตาเดินจากกอนหินกอนหนึ่งไปยงัอีกกอนหนึ่งได จะสมปรารถนาในความรัก ตลอดไป ... 

ป จากอดตี ยานกอิอน ( GION ) ถนนสายนี้

ามูไรมากมาย รวมถึงเหลา “เกอิชา” สุดยอด

ศิลปนหญิงของญ่ีปุน ที่ยังดํารงชีวิตอยูจริงในปจจบัุน การที่จะเปนเกอิชาไดนั้นไมใชเรื่องงาย ตองเขาใจถองแทในศิลปะการดนตรี การแสดง การ

แขนง ยงัไมนับความสามารถดานจติวิทยาเชิงเจรจาธุรกิจ ดงันั้นการท่ีผูหญิงคนหนึ่งจะสามารถเปน

ป ทีเดียว ดวยมนตเสนหของสถานที่นีเ้อง ทําใหเกิดการถอดแบบผังเมืองไปสรางเปนภาพยนตรฮอลีวูด เรื่อง     

ชนิด คือ เนื้อฮิดะ เนื้อมัตซึซากะและเนื้อโกเบ ทั้ง 3 มาจากวัว

ดะเลี้ยงดวยวิธีการตอนทาํใหเนื้อนุม มีไขมันมาก  ตอมาคือเนื้อมัตซึซากะเลี้ยงใน

ทุงโลงกวางแบบธรรมชาติทําใหเน้ือมีมันนอย สวนโกเบพิเศษกวาเนื้ออ่ืนนั่นคือเลี้ยงดวยเบียรและมวิีธีการนวดเนื้อทําใหไขมันแทรกเขาไปในเนื้อ ลักษณะ

หากทานเคียงไวนแดงจะไดรสชาติที่สมบูรณแบบ อีกทั้งเราคดัสรรโกเบคุณภาพมาเพ่ือรับรองทานใหเปนอีกหนึง่ของ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม... วันนี้ลีลาวดี ฮอลิเดย เรยีนเชิญทานพบกับอีกหนึ่งสถานที่พิเศษของญ่ีปุน หมูบานชิราคาวาและลิตเติ้ลเกียวโต พรอมรับรองทานดวย

เนื้อฮิดะ อีก 1 สุดยอดเนื้อแหงประเทศญ่ีปุน 
 

7.00   รับอรุณดวยอาหารเชาของโรงแรมพรอมรอยยิ้มจากมัคคเุทศกของทาน รวมถึงบรกิรโรงแรมที่พรอมดูแล 
 

หมูบานชริาคาวาโกะ ตํานานมรดกโลกท่ีมีชีวิต หมูบานท่ีไดรับการยอมรับเปนมรดกในป 1995 แฝงไวดวยคติชน วิธีคดิ และวิถีแหงพระอาทิตยโดยแท ภาพ

ที่พบเสมือนเมืองลับแลทีต่ั้งอยูใจกลางหบุเขา บานทรง” กัสโชสึครุิ ”หรือที่คนทั่วไปเรียก “ทรงพนมมือ” เรียงรายอยูสองขางทาง ทานจะไดเห็นบานที่มี

หลังคา 60 องศา สงูชันชายคาทอดตัวเกือบติดพ้ืน ที่อาศยัความชาญฉลาดในรับรับมือกับหิมะชวงฤดูหนาว ดังที่พบเห็นในภาพทวิทัศนขึ้นช่ือของญ่ีปุน

หลายตอหลายครั้ง ปจจุบันมีหมูบานชิราคาวาอยู 2 ท่ี ท่ีแรกคือสถานที่ที่ทานไดพบเห็นอยูขณะนี้ ซ่ึงมีชาวเมืองอาศัย กินอยูหลับนอนจริงสวนอีก

สถานทีห่นึ่งเปนสถานที่จําลองก่ึงพิพิธภัณฑกลางแจง จัดแสดงที่เมืองฮิดะ ใชช่ือวา Hida Folk Village  แตไมมีคนอาศัยอยู ดังนั้นชิราคาวา ณ ทาคา

ยามาแหงนีเ้สมือนเปนตนแบบทางวัฒนธรรม...ท่ีสดุแลว สวนสินคาขึ้นช่ือของหมูบานนี้ คือ ตุกตา “ซารุโบโบะ” เปนตุกตาเด็กเลน ทาํมาจากผา         ไร

ใบหนา เพ่ือใหเดก็สรางเพ่ือนในจนิตนาการ ใหเด็กมีพัฒนาการทางความคิด ปจจุบันมีความเช่ือใชเปนเครื่องราง ใหเด็กมีสุขภาพแขง็แรงอีกดวย 
 

กลางวนั บริการทานดวย “เน้ือฮิดะ” ท่ีสุดของวากิวแหงญ่ีปุน รานอาหารเทีย่งนี้ เปนรานเล็ก ๆ ที่แสนอบอุน ริมทางระหวางชองเขา  ที่นี่การตกแตง

อาจจะหรนูอยสักหนอย แตสิง่ท่ีทานจะไดพบคือความเปนธรรมชาติที่สุดของรานอาหารแหงนี้ ทานจะไดทานอาหารพรอมชมทิวทัศนแหงเทือกเขาทาเคยา

มะที่ทอดตัวผาน โดยดานลางเปนลําธารเลก็ๆ ซ่ึงวิวท่ีนี่จะสวยมาก โดยเฉพาะในฤดูหมิะ นี่คือความอ่ิมเอมทางอารมณที่เราตั้งใจเตรียมไวดูแลทาน

โดยเฉพาะ สวนเมนูอาหารก็อ่ิมใจไมแพกัน ดังท่ีกลาวตอนตนถงึเนือ้ฮิดะท่ีสุดแหงญ่ีปุน เที่ยงนี้ที่เราจะทานกันในรูปแบบ “ยากินุคุ” โดยจะนําฮิดะช้ันเยี่ยมมา

ยางกึ่งทอดบนใบโฮบะทําใหไดกลิน่อันละมุน เสริฟเคียงดวยปลาอายุ ปลาที่อาศัยอยูในลําธารบริสทุธเทานัน้ นํามาตมดวยมิโซะสตูรเฉพาะของทางรานและ

มีเพียงแคบางชวงเวลา ตามดวย ” มิโซะซุปสูตรลับ ” ท่ีตกทอดจากรุนสูรุน เพียงแค 3 สิ่ง ไมตองมากไปกวานี้ กอปรกับทิวทัศนแหงทาเคยามะ นับไดวา

ครบองคประกอบแหงความสุนทรียของอาหารเที่ยงท่ีสดุแลว .... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตอไปเปนอีกสถานทีส่ําคัญทางประวัติศาสตร น่ันคือ

จวนผูวาฯเกาแหงทาเคยามา  แตเหนือสิ่งอ่ืนใด ... 

การกลั่นเหลาสาเกบริสุทธ  ช้ันเยี่ยม กรรมวิธีและขั้นตอนยังคงมีใหพบอยูทั่วไปบริเวณรานที่อยูภายใน  หากทานใดอยากล้ิมลองเพ่ือหาสาเกที่ถกู

จริต สามารถหาซ้ือถวยสาเกพิเศษราคา 100 – 300 

วาเปนความพิเศษที่นารักมากทีเดยีว...  สวนสินคาอ่ืน ๆ อาทิ งานศิลปะ งานหัตถศิลป เสื้อผา กโิมโน ของทานเลน ซาลาเปาเนื้อสับขึ้นช่ือ เนื้อยาง     

พิซซาญ่ีปุน ทาโกะยากิ ฯลฯ รวมถึงตุกตาซารุโบโบะ ท่ีนี่กมี็จํา
 

เยน็  เพ่ือการพักผอนที่สมบูรณแบบ เย็นน้ีขอเรียนเชิญทานรับ

เย็น ณ โรงแรม Matsumoto Buana Vista Hotel รับรองอาหารเย็นของทาง

โรงแรม พรอมรอยยิ้มจากมัคคุเทศกของทาน เย็นนีเ้ราดูแลทานดวยอาหาร

ญ่ีปุนสไตลฟวช่ัน– ทวิส ท่ีผสมผสานตะวันตกและอาหารญ่ีปุนเขาดวยกัน

ปรุง–จัดวางอยางมีดีไซน บงบอกบริบทความหมายของช่ือโรงแรมไดเปน

อยางดเียี่ยม … 

  
ค่าํคนืพเิศษ เคยีงขางบคุคลแสนพเิศษ 

รับรองทานและคนท่ีทานรัก ณ Matsumoto Buana Vista Hotel

โรงแรมที่เหมาะสมท่ีสดุในเมือง ท่ีไดรับการคัดเลือกตามมาตรฐาน

ลีลาวดี ฮอลิเดยเชนเดิมเพ่ือรับรองลูกคาพิเศษเชนทาน 
 

สถานที่ตอไปเปนอีกสถานทีส่ําคัญทางประวัติศาสตร น่ันคือ “ลติเติล้เกยีวโต” เมื่อกลาวถึงลิตเติ้ลเกยีวโตแลว หลายทานคงนึกถึงศาลาวาการหรือ

... ความมีชีวิตของเมืองทาเคยามา อยูที่ “ ตรอกสาเก ” 

ละขั้นตอนยังคงมีใหพบอยูทั่วไปบริเวณรานที่อยูภายใน  หากทานใดอยากล้ิมลองเพ่ือหาสาเกที่ถกู

300 เยนได  จากภายในราน ใชสําหรับลิ้มลองรสชาติสาเกไดไมจํากดั จนกวาจะพบสาเกคูใจ เรยีกได

สวนสินคาอ่ืน ๆ อาทิ งานศิลปะ งานหัตถศิลป เสื้อผา กโิมโน ของทานเลน ซาลาเปาเนื้อสับขึ้นช่ือ เนื้อยาง     

พิซซาญ่ีปุน ทาโกะยากิ ฯลฯ รวมถึงตุกตาซารุโบโบะ ท่ีนี่กมี็จําหนายเชนกัน มากมายหลายแบบ... 

เย็นน้ีขอเรียนเชิญทานรับประทานอาหาร

รับรองอาหารเย็นของทาง

พรอมรอยยิ้มจากมัคคุเทศกของทาน เย็นนีเ้ราดูแลทานดวยอาหาร

ทวิส ท่ีผสมผสานตะวันตกและอาหารญ่ีปุนเขาดวยกัน จัด

ดีไซน บงบอกบริบทความหมายของช่ือโรงแรมไดเปน

ค่าํคนืพเิศษ เคยีงขางบคุคลแสนพเิศษ ... 
Matsumoto Buana Vista Hotel   

เหมาะสมท่ีสดุในเมือง ท่ีไดรับการคัดเลือกตามมาตรฐานของ 

ฮอลิเดยเชนเดิมเพ่ือรับรองลูกคาพิเศษเชนทาน ... 

เมื่อกลาวถึงลิตเติ้ลเกยีวโตแลว หลายทานคงนึกถึงศาลาวาการหรือ

” ในสมยัอดีตสถานที่แหงนีข้ึ้นช่ือเรื่อง      

ละขั้นตอนยังคงมีใหพบอยูทั่วไปบริเวณรานที่อยูภายใน  หากทานใดอยากล้ิมลองเพ่ือหาสาเกที่ถกู

เยนได  จากภายในราน ใชสําหรับลิ้มลองรสชาติสาเกไดไมจํากดั จนกวาจะพบสาเกคูใจ เรยีกได

สวนสินคาอ่ืน ๆ อาทิ งานศิลปะ งานหัตถศิลป เสื้อผา กโิมโน ของทานเลน ซาลาเปาเนื้อสับขึ้นช่ือ เนื้อยาง     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่...  เกบ็ภาพความประทับใจเคียงขางปราสาทมัตซึโมโต สมัผัสความสดช่ืนกับการสกี ผอนคลายดวยการแชออนเซ็น

รูปแบบ “เรยีวกัง” ไลฟสไตลชาวซามูไรโดยแท 
 

7.00   รับรองทานดวยอาหารเชาของ Matsumoto Buana Vista Hotel

พรอมความสดช่ืนเรียบรอย เรยีนเชิญทานสู .... 
 

ปราสาทมตัสโึมโต หรอื ปราสาทอกีาดาํ ( 松本城 Matsumoto
สะพานไมสีแดงสด ... ทอดตัวผานคูน้ํา ปราสาทดําทมึฬ

นี่คือความงดงามขององคประกอบที่ทานจะไดพบที่ปราสาทมัตซึโมโ

อยูกลางเมืองมัตซึโมโต เปนประสาทที่สมบรูณที่สดุ สวยติดอันดบั 

โดยชาวเมืองมตัซึโมโตรวมบริจาคเงินเพ่ือซ้ือปราสาทไวใหเปนสมบัติเมือง
 

เทีย่ง   ชาบ ู– ชาบ ู

ขออนุญาตรับรองทานดวยอาหารขึ้นช่ือของญ่ีปุน  ชาบู 

จากความพิถีพิถันในทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องการรับทานอาหาร ชาบ ูมีที่มาจากเสียงขณะจุมเนื้อลงในน้ําเดือด ชาวพระอาทิตยไดยินเสยีงจุ

“ ชุบุ–ชุบุ ” จึงทําใหเกดิเปนท่ีมาของช่ืออาหารวา ชาบู 

เชนเดียวกับรานนี้ที่ทางลีลาวดีพิถีพิถันในรสชาติ บรรจงเลือกมารับรองทานดวยหัวใจ 

เกบ็ภาพความประทับใจเคียงขางปราสาทมัตซึโมโต สมัผัสความสดช่ืนกับการสกี ผอนคลายดวยการแชออนเซ็น

Matsumoto Buana Vista Hotel พรอมรอยยิ้มทักทายจากมัคคุเทศนของทานเชนเคย

Matsumoto-jou มตัสโึมะโตะโจ )   

ทอดตัวผานคูน้ํา ปราสาทดําทมึฬ ตั้งตระหงานหนาเกรงขาม ซากุระลอมเรียงราย 

นี่คือความงดงามขององคประกอบที่ทานจะไดพบที่ปราสาทมัตซึโมโตเทานั้น ปราสาทหลงันี้โดดเดนอยางสงา

อยูกลางเมืองมัตซึโมโต เปนประสาทที่สมบรูณที่สดุ สวยติดอันดบั 1 ใน 3 ของญ่ีปุนและเปนของแททั้งหมด

โดยชาวเมืองมตัซึโมโตรวมบริจาคเงินเพ่ือซ้ือปราสาทไวใหเปนสมบัติเมืองมัตซึโมโต สืบไป... 

ขออนุญาตรับรองทานดวยอาหารขึ้นช่ือของญ่ีปุน  ชาบู – ชาบู มีลักษณะคลายสุกีย้ากี้ สวนที่มาของช่ืออาหารนี้แสนจะนารัก คาดวานาจะมา

จากความพิถีพิถันในทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องการรับทานอาหาร ชาบ ูมีที่มาจากเสียงขณะจุมเนื้อลงในน้ําเดือด ชาวพระอาทิตยไดยินเสยีงจุ

ช่ืออาหารวา ชาบู – ชาบู โดยความพิเศษจะอยูทีร่สชาติของน้าํซุป ที่แตละรานจะมีสูตรพิเศษของตนเอง

เชนเดียวกับรานนี้ที่ทางลีลาวดีพิถีพิถันในรสชาติ บรรจงเลือกมารับรองทานดวยหัวใจ ... 

เกบ็ภาพความประทับใจเคียงขางปราสาทมัตซึโมโต สมัผัสความสดช่ืนกับการสกี ผอนคลายดวยการแชออนเซ็น รับรองทานดวยที่พักใน

พรอมรอยยิ้มทักทายจากมัคคุเทศนของทานเชนเคย หลังรบัประทานอาหาร

ตั้งตระหงานหนาเกรงขาม ซากุระลอมเรียงราย  

ตเทานั้น ปราสาทหลงันี้โดดเดนอยางสงา 

นและเปนของแททั้งหมด 

มีลักษณะคลายสุกีย้ากี้ สวนที่มาของช่ืออาหารนี้แสนจะนารัก คาดวานาจะมา

จากความพิถีพิถันในทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องการรับทานอาหาร ชาบ ูมีที่มาจากเสียงขณะจุมเนื้อลงในน้ําเดือด ชาวพระอาทิตยไดยินเสยีงจุมเนื้อนี้ดังวา  

ชาบู โดยความพิเศษจะอยูทีร่สชาติของน้าํซุป ที่แตละรานจะมีสูตรพิเศษของตนเอง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gotemba Outlet …  

เรียนเชิญทานเขาสูเอาทเล็ทขนาดใหญ ณ ที่นี่ ทานสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจไิดใน

วันที่ทองฟานั้นเปดเพียงพอ และเพียบพรอมไปดวยหลากหลายสนิคาทั้งอินเตอรแบรนดและแบ

รนดของญ่ีปุนเองอาทเิชนLouis Vuitton , Prada , Elle , Coach, Levis’, Evisu ฯลฯ ใหทาน

ไดสําราญในการเลือกสรรอยางไมรูจบ… 
 

เยน็  รบัรองทานดวย “ ไคเซกิ ” เมนูจักรพรรดิ มีไวสาํหรับตอนรับอาคันตุกะของเมืองหรือบุคคลสําคัญ ประกอบดวยอาหารหลักมงคล 5 ประการ                 

คือ 5 รส 5 สี ปรุงดวยกรรมวิธี 5 อยาง นิยมทานคูเครื่องดื่มพิเศษคือจอกสรุามงคล ครั้งนี้เพ่ิมความพิเศษ ดวยการเรยีนเชิญทุกทานสวมชุด     

“ ยูคาตะ ” รวมงานเลี้ยงไคเซกิในคํ่าคืนสดุพิเศษเชนนี ้
 

HANA ISAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา 

เพ่ือราตรีแหงการจดจํา ณ แดนอาทิตยอุทยั ค่ําคืนน้ีเราเตรียมที่พักแบบชาวอาทิตยอุทัย ไวดูแลทาน แมแตชาวญ่ีปุนเองก็นิยมที่พักในลักษณะนี้มาก

ที่สุด ความพิเศษอยูตรงหองพักในลักษณะ “ เรียวกัง ” กลาวคือ การนอนเสื่อทาคามิ ปูดวยฟูกแบบชาวญ่ีปุน พิเศษยิ่งกวาดวยการอาบน้ําแบบ 

ออนเซ็น ตนตําหรับ โดยการอาบนํ้าแรธรรมชาติ ในอุณหภูมทิี่ควรจะเปน ไรการเติมแตง มันคือที่สดุแหงการเขาถึงจิตวิญญาณแหงชาวซามูไรโดยแท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า... สาํหรับวันนี้เรียนเชิญทุกทานสัมผัสกบัความทันสมัยของประเทศญ่ีปุน จากวันเดินทางที่ผานมาทาํใหรูสึกวาประเทศนี้ สามารถเก็บความล้ํา

คาจากอดีต วิวัฒนาการสูอนาคตไมสิ้นสดุจรงิ ๆ ... 
 

ฟูจซิงั  สถานที่ที่ถูกถายรูปมากท่ีสุด และไมเคยซํ้าซากในสายตาของนักเดินทาง 

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

ไฟที่ไดรบัการยอมรับวางดงามท่ีสุดในโลก มองเห็นไดจากนอกโลกและมุมมองของ 4 จังหวัดในญ่ีปุน ไดแก ชิซึโอกะ ยามะนะชิ โยโกฮามา และโตเกียว 

โดยแมวาทัง้ 4 จังหวัดจะเปนสถานท่ีตัง้พ้ืนท่ีตดิกับฟูจิซัง หากแตสามารถมองเหน็ไดในวันที่ฟาเปดเทานั้น จากเหตุการณนี้ทาํใหฟูจิซังไดรับฉายาวา    

“สาวนอยขี้อาย ” คงเพราะแมแตชาวญ่ีปุนเองยงัไมมีโอกาสไดเห็นภูเขาไฟฟูจิในการเดินทางมาชมครั้งแรกหากทองฟาไมเอ้ืออํานวย .......  
  

Tokyo Disney Land 

      สถานที่แหงการเติมแตมจินตนาการใหชัดเจนไรที่สิ้นสดุดวยงบประมาณการสรางฝนกวา 600 ลานบาท สามารถเนรมติชีวิตใหคุณไดรับสัมผัสจาก

ตัวการตูนที่คุณช่ืนชอบ อาทิ มิกก้ีเมาทพระเอกรุนเกา, สาวงามผิวขาวราวหิมะ ผมดําดุจกาน้ํา หรือสโนวไวท, เหลาเอลฟในเทพนิยาย, บัซซไลทเยียรผู

พิชิต “ ความเว้ิงวางอันไกลโพน” , หรือ เจมส – ไมค และ ผองเพ่ือนสัตวประหลาดจาก Monster Inc. ณ ที่แหงนี้ จินตนาการ จติวิญญาณเจตจาํนง

ของพวกเคาและ Mr. Walt Disney ยังมีชีวิต คงอยู ตลอดกาล... 
 

เทีย่ง    ขออนุญาตไมรบกวนชวงเวลาสดุพิเศษ ดวยการมอบบตัรรับประทานอาหาร 3,000 เยน ใหทานสามารถเลือกรานอาหารทีต่อบโจทยความ

ตองการไดอยางเต็มอารมณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิจกู ุ                                                                                                                                                                      
 ศูนยกลางนครโตเกียว สถานท่ีจบัจายสินคาช่ือดงั ศูนยรวมของนักทองเที่ยวและชาวญ่ีปุนทกุเพศ,ทุกวัย ที่นี่มีทุกสิ่งที่ทานอยากเหน็ อยากพบ 

อยากซ้ือ ทานสามารถชอปปงไดอยางสขุใจที่สุด ... ท่ีนี่  ไมวาจะเปนสินคาพ้ืนเมือง สินคาอินเตอรแบรนด ของฝาก ขนม รานอาหารทีห่ลากหลาย                            

ตลอดจนตูกดน้ําหยอดเหรียญ ท่ีเปนอีกหน่ึงภาพจําของชาวญ่ีปุน ที่นี่มีมากทีเดียว วางหลอกลอนักทองเที่ยว  ใหเผลอใจอยากลองทุกครั้งทีไ่ดเดินทาง

ไปเยือน นาฬิกาแบรนดเนม เสื้อผา กลองถายรูป Cannon Nikon เลนสโปรซูมใกล – ไกล  มีไวใหทานไดเลือกสัมผัส นําฝากคนที่นกึถึงทางเมืองไทยอยาง

แนนอน ....  

คานโิดราก ุราชนัยแหงทวีแีชมปเปยน 

 มื้อพิเศษสงทายตอนรับการมาเยอืนประเทศญ่ีปุน บริการทานดวยปูยักษลูกพระอาทิตยขนานแททีข่ึ้นช่ือ ในประเทศญ่ีปุนนั้นยกยองปูอยูเพียงแค 

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

พันธุทาราบะ พันธุนี้ขาจะสั้นกวา ตัวปอมนิยมบรโิภคกาม เน่ืองจากวากามมขีนาดใหญ เนื้อแนน รสหวานละมุน นํามาปรุงแตงเปนหลากหลายเมนู ทั้งรอน 

เย็น ตม นึง่ ทอด หรือซาซิมกิ็สดุวิเศษ เพราะมันคือความหวานจากธรรมชาติของเนื้อปูโดยแท .... 

HYATT REGENCY TOKYO HOTEL  หรอืเทยีบเทา 

 โรงแรมใจกลางนครโตเกียว เพียง 15 นาที จากชินจูกุ ครบสรรพดวยความสะดวกสบาย  เปนอีกหนึ่งโรงแรม ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย 

ที่เราคัดสรรมารับรองทานในคํ่าคืนของโตเกียวอันแสนพิเศษ ...   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก ...    กอนเดินทางกลบั สักการะสิ่งมงคล  

เชา    รบัรองทาน ณ HYATT REGENCY TOKYO HOTEL  ตั้งแต  7.00 น.  เพ่ือดื่มด่ําชวงเวลาอาหารเชาอันแสนพิเศษใจกลางหมานครโตเกียว 
 

วดัอาซาคซุะ  หรอื วดัเซน็โจ  
     สถานที่ศักดิส์ิทธ์ิ เต็มไปดวยมนตขลงัและพลังแหงศรัทธา มีศูนยกลางอยูที่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวทองคาํ  พรอมอัดแนนดวยอารยธรรม

ของญ่ีปุน ณ บรเิวณถนนนาคามิเสะ  ท่ีสุดแหงถนนสายประวัติศาสตร ... 
 

ออิอนพลาซา                                                                                                       
      หางสรรพสินคาใหญทีท่านจะไดตามหาความทรงจาํ เก็บนาํไปฝากคนที่รักทีเ่มืองไทย ที่นี่มสีินคามากมาย สําหรับทานใดมีมสีกุลเงินญ่ีปุนเล็กๆ 

เหลืออยู  ขออนุญาตแนะนําใหเลอืกหาพวงกุญแจสาํหรับเปนของฝาก เล็ก ๆ นอย ๆ ที่นี่เคาประดษิฐประดอยรายละเอียดไดคอนขางดี ... 

เทีย่ง   ขออนุญาตไมรบกวนชวงเวลาสุดพิเศษ  ใหทานสามารถเลือกบรหิารเวลา คดัสรรของฝากไดเต็มที่  ตอบโจทยความตองการของทานได

อยางเต็มอารมณ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 ณ จุดที่การเดินทางแหงความทรงจาํตองบรรจบลงทีป่ลายทาง อําลาสนามบินนาริตะดวยสายการบินไทยที่แสนอบอุน เพียงแคแรกเห็น

พนักงานตอนรับ เสมือนวา ไดถึงประเทศไทยแลว ทะยานสูเมืองไทยดวย TG677 ที่พรอมดูแลตลอดการเดินทาง ทั้งดานเครื่องดื่มหลายหลากและ

อาหารเยน็เลิศรส 

21.50  เพียงช่ัวครู บินลงสูภาคพ้ืนประเทศ ณ ทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูม ิดวยภาพความทรงจําอันแสนวิเศษ มัคคเุทศกของทาน ตลอดจน

ลีลาวดีฮอลิเดย ขอขอบพระคุณในความไววางใจ ท่ีใหเราบรหิารจัดการชวงเวลาแหงความสขุของทานและคนที่ทานรัก หากมเีศษเสี้ยวของชวงเวลา

ครั้งใดที่ทําไดไมเตม็ที่หรือผิดพลัง้ไป ตองขออภัยอยางสูงสดุและโปรดจงกรุณาแนะนําเราผานฝายขายที่ดูแลทาน เพ่ือใหเราพัฒนาศักยภาพในการ

ทํางานใหสมบรูณแบบ   

      ขอสัญญา ... นับแตนี้ไปทานคือบุคคล    ผูมีพระคุณของเรา ขอทานอยาไดเกรงใจ หากมขีอสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 

บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดยจะดูแลทานได จะยินดี    อยางเปนท่ีสุด ... 

ลีลา... ทีเ่ปนตวัคณุ  

ลีลาวด ี ฮอลเิดย 



อัตราคาบรกิาร 
ประเภทผูเดนิทาง ลูกคาปกต ิ สมาชกิบตัรหลัก สมาชกิบตัรเสริม 

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) ลดทานละ  

เดินทางชั้นบิสสิเนสคลาส (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม Class Booking 

84,900.- 

83,900.- 

82,900.- 

81,900.- 

16,000.- 

19,000.- 

121,500.- 

81,900.- 

80,900.- 

79,900.- 

78,900.- 

16,000.- 

19,000.- 

121,500.- 

82,900.- 

81,900.-

80,900.- 

79,900.- 

16,000.- 

19,000.- 

121,500 
 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชกิ 
ประเภทผูเดนิทาง สมาชกิบตัรหลัก สมาชกิบตัรเสรมิ 

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) 

819 

809 

799 

789 

160 

659 

819 

809 

799 

789 

160 

659 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต่ํา 15 ทานขึ้นไป ** 
 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษสีนามบนิทุกแหง  

2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 

4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 

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

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 

3. คาทําหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอกี !!!!! 
 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขการชาํระเงนิ : สาํหรบัการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 10,000 บาท  ชาํระยอดทัง้หมดกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน 

• ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย จาํกดั 

• ชําระโดยเงินสด 

• ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร 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                 

 “การจายสวนทีเ่หลอื”   กรุณาชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน 

การยกเลิก  :   กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมดัจาํ 

   กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเปนตองหกั 50% ของอตัราคาบรกิาร 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินทัง้หมด 

 

หมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับรกิาร 
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 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให

บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแกลูกคาทาน

ตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 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 เวนแตตั๋วเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลสวนตัว

ของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง

การท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 



13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี

กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซื้อตั๋ว

หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

14. 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 

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. ตําแหนงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเปนไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังได

เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีน่ังแบบหมูคณะท่ีสาย

การบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียว

พักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

20. เมือ่ทานจองทวัรและชาํระมดัจาํแลว หมายถงึทานยอมรบัในขอความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให

บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแกลูกคาทาน

ตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 



28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 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

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

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 หากทานผูเดินทางซื้อตั๋ว

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. ตําแหนงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเปนไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังได

เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีน่ังแบบหมูคณะท่ีสาย

การบินจัดใหมา 

39. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียว

พักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 


