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สัมผัสญ่ีปุนหลากรูปแบบ ท้ังความงามของธรรมชาติ เสนหแหงวัฒนธรรมในชวงท่ีสวยท่ีสุด  

เกียวโต เสนหเมืองหลวงเกา– วัดคิโยมิซึ – วัดฟุชิมิ – สัมผัสเสนหแหงเกียวโต ยานกิออง  
ทาคายามา – หมูบานมรดกโลก “ชิราคาวะโกะ” – จวนผูวาทาคายามาจนิยะ  

“คามิโคจิ” อัญมนีแหงเทือกเขาแอลป ชวงท่ีสวยท่ีสุด – เติมเต็มชวงเวลาแสนสนุก  “โตเกียว ดิสนียแลนด”   
คัดสรรอาหารทองถ่ินหลากเมนู ปรุงแตงดวยความปราณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ   

พรอมพักและ บริการแสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดูแล...กันและกัน” 

กําหนดการเดินทาง 15-20  ตุลาคม 2555    
วันจันทรที่ 15 ต.ค. 55  (1) สุวรรณภูมิ  - คันไซ  
09.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหวางประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคานเตอร D (ใกลกับประตูทางเขาหมายเลข 2) พบ

กับเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณ หนาเคานเตอรหมายเลข D 
11.00 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG672 
  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง .... เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
18.30 น. ถึง สนามบินคันไซ  เมืองโอซากา  ประเทศญี่ปุน.... ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระ

เรียบรอยแลว...  
20.00 น. บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก   STARGATE KANSAI HOTEL  
 
วันอังคารที่ 16 ต.ค. 55   (2) คันไซ  - เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – วัดฟุชิมิ อินาริ – ยานกิออง - นาโกยา   
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    
 จากนั้นรถโคชปรับอากาศนําทานเดินทางสู เกียวโต (ใชเวลาประมาณ 1.30 ชม.)  เมืองหลวงเกาของดินแดนอาทิตยอุทัย 

เมืองท่ียังรักษาเอกลักษณความเปนญ่ีปุนไดอยางดีเยี่ยมท่ีสุดเมืองหนึ่ง 
ชมความงามของตัวเมืองเกียวโต ท่ีจําลองผังเมืองมาจากนครฉางอันของ
จีน มีผังเปนรูปสี่เหลี่ยม โดยพระราชวังจะอยูตรงกลาง... นําทานชม
ความงามของ วัดคิโยมิซึ หรือ วัดน้ําใส ต้ังอยูเชิงเขาทางตะวันออกเฉียง
ใตของเกียวโต ทางเขาวัดเปนเรือนไมแบบเกา ท่ีตลอดสองขางทางจะ
เต็มไปดวยของท่ีระลึกหลากชนิดวางเรียงรายใหทุกทานไดเลือกซื้อได
อยางเพลิดเพลินโดยเฉพาะเครื่องปนดินเผา ถือเปนยานชางปนท่ีมีช่ือเสียงของเกียวโต... ชมความเปนเอกลักษณของวัด 
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คือ หองโถงใหญท่ีสรางยื่นออกไปจากหนาผา มีเสาไมขนาดใหญ 139 ตนคํ้ายัน ท่ีนาอัศจรรยคือ ไมมีการใชตะปูเลยท้ัง
หลัง โดยองคการยูเนสโกไดประกาศข้ึนทะเบียนวัดนี้เปน “มรดกโลก” อีกแหงของญ่ีปุน...  

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวย “ราเมนสูตรเด็ดเมืองเกียวโต”   ทานจะไดทานราเมนรสเลิศสูตร
เด็ดเฉพาะเมืองเกียวโต ที่มีเสนราเมนเหนียวนุม พรอมน้ําซุปที่หวานดวยน้ําตมกระดูกหมู หรือกระดูกไก    

  จากนั้นนําทุกทานสูสถานท่ีครั้งหนึ่งเคยเปนโลเคช่ันถายภาพยนตเรื่องดังของฮอลลิวูดกับเรื่อง “Geisha” ณ “วัดฟุชิมิ  
  อินาริ ไทชา” (Fushimi-Inari-Taisha)  (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) วัดท่ีมีเสา

 โทริอิมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุน ซึ่งโทริอิแตละอันมีขนาดใหญโตมาก ทาสี
 สมสดเรียงรายต้ังแตเชิงเขาอินาริข้ึนไป ซึ่งประมาณไดวามีมากกวา 10,000 
 อัน เม่ือทุกทานเดินผานไปในอุโมงคโทริอิแลว ทุกทานจะรูสึกเหมือน
 อุโมงคแหงนี้ติดไฟสวางไสวตลอดเสนทาง การสรางประตูโทริอินี้ เกิดจาก
 คตินิยมท่ีวา เม่ือมาอธิฐานขอใหธุรกิจการคาเจริญร่ํารวยแลวจะสราง ถ ว า ย 
 ทําใหเสาแตละตนจะมีช่ือของผูสรางเขียนติดอยู จากนั้นนําทานสู ยานกิออง แหลงบันเทิงท่ีเกิดข้ึนต้ังแตสมัยโบราณ เปน
 รานอาหารญ่ีปุนท่ีมีการแสดงของผูหญิงญ่ีปุนท่ีแตงกายดวยชุดประจําชาติเลนดนตรีและรําแบบพื้นเมืองของญ่ีปุน คน
 สวนใหญเรียกวาเกอิชาหรือ Geisha แตสําหรับท่ีเกียวโตจะเรียกผูหญิงเหลานี้อีกช่ือหนึ่งวา เกอิโกะหรือ Geiko ยานนี้ถือ
 เปนแหลงท่ีอยูของเหลาเกอิชา หรือ เกอิโกะ ท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีปุน... ทุกทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเกียวโตอยางแทจริง 
 เพลิดเพลินใจกับบรรยากาศแสนคลาสสิค ทานอาจไดพบเห็นไมโกะ หรือ เกอิชาฝกหัดแตงชุดกิโมโนครบเครื่องเดิน
 ปะปนกับเหลานักทองเท่ียว...  

คํ่า บริการทานดวย บุพเฟตบารบีคิว ปงยาง ใหทานไดอ่ิมอรอยไปกับรสชาติของบารบีคิวตนตํารับแบบฉบับของญี่ปุน พรอม
เคร่ืองเคียงอีกมากมาย  

ที่พัก   NAGOYA KANKO HOTEL  
 
วันพุธที่ 17 ต.ค. 55  (3) นาโกยา –หมูบานชิราคาวะ –  ทาคายามา – จวนผูวาเมืองทาคายามา – ยานเมืองเกา –ทาคายามา  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นนําทานเดินทางสูหมูบานธรรมดาๆ แตแฝงดวยความงามและมีคุณคาจนไดรับการประกาศจากยูเนสโก ใหเปน

 มรดกโลก ณ “หมูบานชิราคาวะ” (ใชเวลาประมาณ 2 ชม.)  สัมผัสความงดงามของธรรมชาติท่ีไมตองปรุงแตงอะไร
 มากมาย แตมีเสนหชวนใหผูคนจากท่ัวโลก หลั่งไหลมายังหมูบานแหงนี้ ... 
 หมูบานชิราคาวะ  โดดเดนดวยบานในแบบกัสโช-สึคุริ ซึ่งเปนแบบญ่ีปุน
 ด้ังเดิม ช่ือนี้ไดมาจากคําวา กัสโช แปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานท่ี
 หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลาย สองมือท่ี พนมเขาหากันตัวบานมีความ
 ยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตรโครงสรางของบานสรางข้ึน
 โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมา
 อยางหนักในชวงฤดูหนาวไดเปนอยางดีซึ่งลักษณะบานจะเห็นไดก็แตเมืองในแถบนี้เทานั้น… ใหทุกทานไดเพลิดเพลิน
 กับการถายภาพทัศนียภาพท่ีแสนสวยงาม และเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก ท้ังพวงกุญแจ ท่ีหอยโทรศัพท ขนมหลากแบบ เปน
 ตน... 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวย “ยากินิคุ” หมูยางบนกระทะรอนในแบบฉบับญี่ปุน ที่หอมกรุนจาก
เคล็ดลับในการยางหมูสด ๆ บนใบไม บวกับน้ําจิ้มรสเด็ด ทานจะไดล้ิมลองหมูยางญี่ปุนที่แตกตางจากหมูยางบนกระทะที่
ทานเคยไดล้ิมลองกันมา 
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  นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา  (ใชเวลาประมาณ 45 นาที – 1 ชม.)   เมืองท่ีไดช่ือวา “ลิตเต้ิลเกียวโต” เมืองขนาดเล็กท่ี
 ต้ังอยูในหุบเขาท่ียังคงความเปนธรรมชาติไวไดเปนอยางดี ลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลปหรือเทือกเขาทาเทยามา 
 จากนั้นนําทานเขาชม จวนผูวาเมืองทาคายามา อดีตเคยเปนสถานท่ีทํางานและท่ีพักอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ 
 ภายในแบงเปนหองตางๆ มากมาย ท้ัง หองทํางาน หองนอน  หองรับแขก หองเก็บสวย หองน้ํา  นอกจากนั้นยังมีสวย 
 ญ่ีปุนสวยงามใหทานชม จากนั้นนําทานขามสะพานสีแดงสุดโดดเดน “นะกะบาชิ”  สูยานเมืองเกา  “ซันมาชิซูจิ” ท่ียังคง
 อนุรักษบานเรือนในสมัยเอโดะกวา 300 ปกอนไดเปนอยางดี ตลอดแนวสองขางทางทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปปง
 สินคาพื้นเมือง ขนมพื้นเมืองในบรรจุภัณฑแสนนารัก ไมพลาดกับการเลือกซื้อตุกตาพื้นเมือง ท่ีจะมีขายอยูทุกราน ท่ีมีช่ือ
 วา “ตุกตาซารุโบโบะ” ท่ีเปนตุกตาไมมีหนา ชาวญ่ีปุนเช่ือวาตุกตานี้เปนเครื่องราง ทําใหมีความสุข สุขภาพแข็งแรง หรือ 
 ขอใหไดพบคูครอง… 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม ... บริการทานดวย “เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุน”  
ที่พัก   TAKAYAMA GREEN HOTEL   
 
วันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค. 55 (4) ทาคายามา –คามิโคจิ –  สะพานคัปปะบาชิ   - คาวากูจิโกะ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนําทานเดินทางสู คามิโคจิ  (ใชเวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที)   ถือเปนมงกุฏอัญมณี แหงเทือกเขาแอลปญ่ีปุน จุดชม

ทัศนียภาพอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล1,500 เมตร มีฉากหลังอันงดงามของ
เทือกเขาแอลปท่ีอยูสูงข้ึนไปอีก 1,500 เมตร และความงดงามของแมน้ําอาซู
สะสีฟาอมเขียวอยูเบ้ืองลาง ใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของ สะพานคัป
ปะบาชิ สะพานอันเปนสัญลักษณของคามิโคจิ ปลายสายของแมน้ําจะอยูท่ี
สระน้ําไทโช ผืนน้ําท่ีสะทอนกับเทือกเขาโฮทากะกอใหเกิดภาพสะทอนท่ี
งดงามสมบูรณแบบ ตนน้ําอยูท่ีสระน้ําเมียวจิน เปนสะพานแขวนท่ีทําดวยไม 
หากยืนบนสะพานจะสามารถเห็นไดท้ังเทือกเขายะเกะตะเกะและเทือกเขาโฮตากะทางดานเหนือสวยงามมาก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย “เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุน” นอกจากทานจะไดอ่ิมอรอยกับรสชาติอาหาร
แลว ยังอ่ิมตากับศิลปะการจัดวางของอาหารญี่ปุน ที่เปนเอกลักษณสวยงาม 

  จากนั้นนําทานเดินทางสู “ทะเลสาบคาวากูจิโกะ” (ใชเวลาประมาณ 4 ชม. ) 
  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เปน 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีลอมรอบภูเขาไฟฟูจิ ใน
  บรรดาทะเลสาบท้ัง 5 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ จัดวาเปนทะเลสาบท่ีมีความ
  ครึกครื้นท่ีสุดและใหญเปนอันดับ 2 รองจากทะเลสาบยามานากะ  เนื่องดวย
  ทะเลสาบแหงนี้เปนศูนยกลางการคมนาคมท่ีสําคัญในยานนี้ นําทานสู ท่ีพัก
  สไตลญ่ีปุนแท พรอมท้ังใหทานไดลองสัมผัสประสบการณในการแชน้ําแร 
  “ออนเซ็น” (Onsen) น้ําแรธรรมชาติเพื่อสุขภาพ 
คํ่า บริการอาหารคํ่า  ที่หองอาหารของโรงแรม ... บริการทานดวยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุน พิเศษ “ขาปูยักษ” ใหทานอ่ิมอรอยกับ

ขาปูยักษแหงทะเลญี่ปุน พรอมน้ําจิ้มซีฟูด หรือจะทานกับวาซาบิ ล้ิมรสอาหารญี่ปุนหลากหลาย ใหทานไดอ่ิมเอมทั้ง
อาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญี่ปุน พรอมสวมชุดยูกาตะ เพื่อใหเขากับบรรยากาศ 

ที่พัก  KAWAGUCHIKO ROYAL HOTEL  
** ทานสามารถลงอาบน้ําแร “ออนเซน” จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาท้ังวัน ** 
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วันศุกรที่ 19 ต.ค. 55  (5) คาวากูจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ– ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ– โตเกียว – โตเกียวดิสนียแลนด  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นนําทานเดินทางสู “ภูเขาไฟฟูจิ” (ใชเวลาประมาณ 1 ชม.) หรือท่ีคนญ่ีปุนเรียกวา “ฟูจิซัง” สัญลักษณแสนสวยของ
  แดนอาทิตยอุทัย ภูเขาลูกนี้ เกิดจากการประทุของลาวา และเถาถานท่ีทับถมกันมานานกวาหม่ืนป คําวา “ฟูจิซัง” ถูกเรียก
  โดยชาวไอนุ ชนพื้นเมืองโบราณของญ่ีปุน...ซึ่งเปนช่ือของเทพธิดาท่ีช่ือ “ฟูจิ (Fushi)  หรือเทพธิดาแหงไฟท่ีชาวไอนุนับ
  ถือ... ชมความงามของภูเขาไฟท่ีไดช่ือวาสวยท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก นํา
  ทานข้ึนสู ช้ันท่ี 5 ท่ีจะเต็มดวยเหลานักทองเท่ียวและนักปนเขา อิสระให
  ทุกทานไดเลือกซื้อสินคา ของท่ีระลึกท่ีเกี่ยวของกับภูเขาไฟฟูจิ อาทิ  
  “ขนมหวานรูปภูเขาไฟฟูจิ” “พวงกุญแจ” โปสการด และอื่นๆ มากมาย 
  จากนั้นนําทุกทานเยี่ยมชมความงามของ วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน   
  เปลี่ยนบรรยากาศการทองเท่ียวโดยการลองเรือโจรสลัด ชมความงามของ
  ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของ ภูเขาไฟฟูจิ บนเรือโจรสลัด
  ลํานี้ ใหความรูสึกเหมือนทานไดอยูในเรือโจรสลัดจริงๆ เหลาพนักงานบนเรือจะแตงกายเปนโจรสลัด ใหทานได 
  เพลิดเพลินกับการถายภาพท้ังบนเรือแสนสวยลํานี้ และทิวทัศนรอบกายทาน…  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเซ็ตเมนู หมูยางบนหินภูเขาไฟ เนื้อหมูแสนนุม ยางบนหินภูเขาไฟ ที่

สงกล่ิมหอม พรอมเคร่ืองเคียงมากมาย ตามสไตลญี่ปุนขนานแท  
 นําทานเดินทางสู โตเกียว ดิสนียแลนด (ใชเวลาประมาณ 2 ชม. )  ดินแดนหรรษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุมทุนสรางกวา 
600 ลานบาทโดยการถมทะเล....เชิญทานสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย....ต่ืนตากับดินแดน
ตะวันตก “Western Land” ต่ืนเตนกับการลองเรือผจญภัยผานเหลา “โจรสลัด” 
ท่ีแสนนากลัวใน “Pirates of the Caribbean”...สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกปา
ท่ี “Jungle Cruise” ทานจะไดพบกับเหลาสัตวปานานาชนิด.... แลวพักผอน
อิริยาบถดวยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแลนด... ตอดวย
การสนุกเราใจท่ี “Big Thunder Mountain” นั่งรถไฟขนถานตลุยความมันสใน
เหมืองแรโบราณ ต่ืนเตนสะพรึงกลัวท่ี “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mansion) ท่ี
เปนท่ีมาของภาพยนตรแนวสยองขวัญเรื่องดังแหงป…. แลวสนุกสนานตอกับ “Splash  Mountain” ท่ีทาทายความกลา, 
แลวสนุกกับเครื่องเลนมากมายท่ีรอใหทานไดเขาไปทาทายกัน...ชม “ขบวนพาเหรด” จากเหลาการตูนดังมากมาย อาทิ 
 มิกกี้เมาส, มินนี่เมาส, โดนัลดักส เปนตน...อิสระใหทานไดสนุกสนาน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ณ  ภัตตาคาร “Crystal Palace Restaurant” (รานอาหารภายในดิสนียแลนด เพื่อใหทานไดใชเวลาอยาง
เต็มที่ภายในสวนสนุกระดับโลกแหงนี้)...บริการทานสไตล“บุฟเฟต” ที่เตรียมความอรอยไวมากมายใหทานไดเลือก
รับประทานกันอยางจุใจ อาทิเชน คาราเกะ, สปาเก็ตต้ี, สเต็ก, สลัดนานาชนิด, ขาวหนาแกงกะหร่ี, ซุปรสเด็ด เปนตน ... 
และไมพลาดที่จะตบทายดวย “ของหวาน” ที่คัดสรรมาอยางดี…  (แจกเปนเงินสด ทานละ 2,500 เยน)  

ที่พัก  METROPOLITAN IKEBUKURO HOTEL    
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วันเสารที่ 20  ต.ค. 55  (6) โตเกียว – วัดอาซะกุซะ – ชอปปงยานอูเอโนะ – สนามบินนาริตะ -  สุวรรณภูมิ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทุกทานเดินทางสู “วัดเซนโซจิ” (Senjoji Temple) หรือท่ีคนไทยรุจักกันดีในช่ือ “วัดอาซะกุซะ คันนอน” (Asakusa 
Temple) วัดเกาแกท่ีสุดแหงหนึ่งของกรุงโตเกียว วัดแหงนี้เคยถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตไดรับการสรางข้ึน
ใหมโดย ยังคงรูปแบบและการวางผังแบบด้ังเดิม... รวมขอพรจากพระโพธิสัตยอวโลกิเตศวร เพื่อความเปนสิริมงคล... 

หลังจาก ไหวพระขอพรสิ่งศักด์ิเปนท่ีเรียบรอย ทานสามารถเดินสู  ถนนสายชอปปง “นากามิ
เซะ”  ท่ีอยู ติดกับตัววัด ตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยสินคา ท่ีระลึก ท้ังโคมไฟเล็กๆ 
สัญลักษณของวัดเสื้อผาลาย, ชุดกิโมโน, พวงกุญแจและของนารักๆ อีกมากมาย... จากนั้นนํา
ทานเดินทางสูยาน อูเอโนะ (Ueno) ยานท่ีเปนท่ีต้ังของสวนสาธารณะช่ือดัง “สวนอูเอโนะ” ท่ี
หากมาชวงปลายมีนาคม-ตนเมษายน สวนแหงนี้จะเต็มไปดวยตนซากุระสะพรั่งเต็มสวน ยานอู

เอโนะ ข้ึนช่ือวาเปนแหลงชอปปงท่ีสําคัญอีก
แหงของโตเกียว แตเปนแหลงท่ีคงเอกลักษณรานคาด้ังเดิมไว สองขาง
ถนนยังมีรถเข็นราเม็งแบบด้ังเดิม ลูกช้ินปลาหมึกยาง ทุกทานจะสัมผัส
วิถีชีวิตชาวโตเกียวไดอีกรูปแบบ หรือจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สินคามากมาย ณ ถนนอะเมะโยโกะ (Ameyoko) ถนนขายของจิปาถะ
ราคาถูก อาทิ เสื้อผา รองเทา เครื่องสําอาง เครื่องประดับ แตท่ีดึงดูดเหลา
นักทองเท่ียวมากท่ีสุด ไดแก รองเทากีฬาและลูกอมญ่ีปุนหลากชนิด...  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกแกทุกทานในการเลือกซ้ือสินคาอยางไมขาดตอน หรือเลือกรับประทานอาหาร 
  หลากสไตล ตามแบบฉบับของทุกทาน  

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน นาริตะ (ใชเวลาประมาณ  1 ชม. )  
17.15 น.  ออกเดินทางจาก นาริตะ โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบิน TG677 
22.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม... 
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อัตราคาบริการ 

ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาทั่วไป  
ผูใหญ พักหองคู 76,000.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   74,000.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 72,000.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 70,000.- 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ   13,000.- 

มีตั๋วแลว ลดทานละ  20,000.- 

 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน 
และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ ในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน  
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบินทุกแหง  
2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. คาธรรมเนียมวีซา ( สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย ) 
4. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 
5. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 
6. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ  1,000,000.- บาท 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6617388) 

ช่ือบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที่  718-2-48819-9 บัญชีออมทรัพย 

 



JAPAN GRAND NATURAL: OCT –INC- RE 3RD              7 | P a g e  
Elite Holiday ดูแล...กันและกัน  

การยกเลิก  :   
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 

 
เอกสารการยื่นวีซา (สําหรับการยื่นเปนกรุป) 

 
1. หนังสือเดินทางไทย  อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตัวจริง) 
2. รูปถายสี  ขนาด 2 นิ้วเทานั้น จํานวน 2 รูป อายุไมเกิน 6 เดือน ถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา พื้นหลังสีขาว 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สูติบัตร 
4. กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทบาน - ท่ีทํางาน - มือถือ ไวท่ีหนาสําเนาบัตรประชาชน (โปรดอยาลืม) 
5. สําเนาทะเบียนบาน  
6. สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูติบัตรบุตร (ถามี)  

กรณีไมไดทํางานแลว และไมไดเดินทางพรอมสามี ตองใชเอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบดวย 
7. สําเนาใบมรณบัตร หรือ หยา (ถามี) 
8. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถามี) 
9. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกหนา ท่ีมียอดเขา-ออก (หากเลมใหมมี 1-2 หนา รบกวนขอเลมเกาดวยคะ) 
10. หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง) 

-  หากเปน “ลูกจาง” หนังสือรับรองงานท่ีระบุวันท่ีเริ่มทํางาน, ตําแหนง, อัตราเงินเดือน เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
-  หากเปน “เจาของกิจการ” สําเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไมเกินกวา 3 เดือน นับจากวันท่ีออกถึงวันท่ีเดินทาง 
-  หากเปน “นักเรียน / นักศึกษา”     (อายุตํ่ากวา 16 ป)   สําเนาสมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน 

                                                                        (อายุ 16 ปข้ึนไป)   หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
 

หากเปนการย่ืนเดี่ยว เอกสารขางตนจะตองเปนตัวจริงพรอมสําเนา 1 ชุด 
 

 


