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อลิิท ฮอลิเดย์  ดูแล... กนัและกนั  

 
 
 
 

 
 

 

นาํท่านสู่ดินแดนที่แสนมีเสน่ห์ ที่ไม่ว่าเยือนกี่คร้ัง ล้วนสร้างความประทับใจได้อย่างไม่รู้ลืม  

เสน่ห์แห่งความอร่อย ในหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์  

เสน่ห์แห่งการเดินทางพักผ่อน ที่ครอบคลุมความต้องการของทุกคนในครอบครัว 

                 เสน่ห์แห่งจินตนาการ ที่ไม่เป็นเพียงแค่ในหนังสอื UNIVERSAL STUDIO  

ให้เราร่วม “ดูแล...กนัและกนั” ตลอดการเดินทางและตลอดไป 

 

กําหนดการเดินทาง  24-30 มิ.ย. /1-7 ก.ค. / 28 – 3 ส.ค. / 6-12 ส.ค. / 11-17 ส.ค. /26 ส.ค. -1 ก.ย. 58                       
วนัแรกของการเดินทาง    (1) กรุงเทพฯ – โอซากา้ (ประเทศญีปุ่่น) 

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเ์ตอร ์ C สายการบินไทย (ใกลก้บั

ประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอร ์C 

23.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG622  

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง .... เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง   (2) โอซากา้ – สวนสนุกยูนิเวอร ์แซล สตูดิโอ – ชอ้ปป้ิง ชินไซบาชิ – โอซากา้  

06.25 น. ถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว  

นาํท่านสู่สวนสนุกที่กาํลังเป็นที่นิยมมากที่สุดของญ่ีปุ่น UNIVERSAL STUDIO JAPAN นาํท่านต่ืนตากบั “โรงถ่ายภาพ

ยนตร์”ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด...สัมผัสบรรยากาศการ

ต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจสัมผัสประสบการณ์สนุกตื่นเต้น

กับการห้อยโหนโผนทะ  ยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ 

“Spider Man” …. สนุกสนานกบัการขับรถผาดโผนทะยานไปใน

อากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น “Simulator” ของฉาก

ภาพยนตร์เร่ือง “Back To the Future”จากน้ันให้ท่านได้ท่องไป

ยังโลกแห่งเวทมนต์ที่ร่ายมนต์ใส่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลก ใน

โซน THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER 

ด้วยการเนรมิตพ้ืนที่ 1 ใน 5 ของสวนสนุกแห่งน้ี ให้เป็นฉากต่างๆ ของโลกเวทมนต์ ทั้ง โรงเรียนฮอกวอตส์ ของเหล่า

พ่อมด แม่มด  หมู่บ้านฮอกม้ีด สถานีรถไฟคิงส์ครอส  ร้านขายของแปลกประหลาดในโลกแห่งจินตนาการแห่งน้ี และ

ไม่พลาดกบัการลอง บัตเตอร์เบียร์  เคร่ืองดื่มขึ้นช่ือของเหล่าพ่อมด แม่มด... อิสระให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสินค้าที่ระลึก 

ทั้ง ไม้กวาดกายสิทธิ์  หรือเคร่ืองมือเวทมนต์ต่างๆ  เป็นต้น  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั .... อิสระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า (ไม่รวมอาหาร) 
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อลิิท ฮอลิเดย์  ดูแล... กนัและกนั  

 ตะลุยกนัต่อกบั “ยูนิเวอร์แซล วันเดอร์แลนด์"  ท่านจะได้พบกับตัวการ์ตูนแสนน่ารัก ทั้งสนุกกับเคร่ืองเล่น ELMO’S 

BUBBLE BUBBLE เอลโม่ จากเร่ืองเซซามิ สตรีท, หรือจะเป็น THE FLYING SNOOPY เจ้าหมาน้อยตัวขาวสุดดัง 

และเจ้าเหมียวน้อยแสนหวานคิตตี้  กบัเคร่ืองเล่นที่ช่ือว่า HELLO KITTY’S CUPCAKE DREAM ที่คุณหนูจะได้เข้าไป

น่ังในถ้วยคัพเค้กแสนน่ารัก  จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านใจกลางการค้าของเมืองโอซาก้า พบกับร้านค้าที่

มีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากับแฟช่ันอันทันสมัย.... เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซ้ือ” 

สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าช่ือดัง “ไดมารู" , ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ “ร้าน 100 เยน” …  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร...   บริการท่านด้วย “เซ็ตขาปูยักษ์” ที่ร้าน “ Kani – Ya Restaurant” ร้านขาปูยักษ์ ที่มี

สาขาทั่วญ่ีปุ่นกว่า 13 สาขา โดยการตกแต่งร้านจะมีเอกลักษณ์ ไปตามแต่ละเมือง… ม้ือน้ีจะเสิร์ฟท่านด้วยสไตล์สุกี้หม้อ

ไฟ ให้ท่านอร่อยกบัหลากหลายเมนู ที่ทาํมาจากปูยักษ์ทั้งสิ้น อาทิ เต้าหู้ปู ซาซิมิขาปูยักษ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะให้

ท่านได้อิ่มหนาํสาํราญกนั 

ทีพ่กั  NAGOYA KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   (3)  กิฟุ - หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่า – ทาคายาม่า – มตัสึโมโต ้ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านธรรมดาๆ แต่แฝงด้วยความงามและมีคุณค่าจนได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้เป็น

มรดกโลก ณ “หมู่บา้นชิราคาวา” สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมาย แต่มีเสน่ห์ชวนให้

ผู้คนจากทั่วโลก หล่ังไหลมายังหมู่บ้านแห่งน้ี... หมู่บ้านชิราคาวา

โดดเด่นด้วยบ้านในแบบกัสโช-สึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นด้ังเดิม ช่ือ

น้ีได้มาจากคาํว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่

หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน 

โครงสร้างของบ้านสร้างขึ้ นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคง

ความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดู

หนาวได้เป็นอย่างดี ซ่ึงลักษณะบ้านจะเห็นได้กแ็ต่เมืองในแถบน้ี

เท่าน้ัน…ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพทัศนียภาพที่แสนสวยงามและเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึก ทั้งพวงกุญแจ ที่

ห้อยโทรศัพท์ ขนมหลากแบบ เป็นต้น… 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... ม้ือน้ีบริการท่านด้วยเมนู “ฮิดะยากินิคุ” อร่อยกบัเน้ือฮิดะ อนัเล่ืองช่ือของย่าน

น้ีที่จะนาํมาย่างบนกระทะร้อนในแบบฉบับญ่ีปุ่นที่หอมกรุ่นจากเคลด็ลับในการย่าง บนใบไม้ (ใบโฮบะ) บวกกบันํา้จ้ิม

รสเดด็ (หากท่านใดไม่รับประท่านเน้ือ จะเสิร์ฟเป็นเน้ือหมู แทน )  

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกอกีแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น “ทาคายาม่า” หรือที่เรียกว่า ลิตเต้ิลเกียวโต เมืองที่ยังคง

เอกลักษณ์ของบ้านเรือน วิถีชีวิตที่ น่าสนใจและแสนมีเสน่ห์ จนกลายเป็นเมืองยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงของเหล่า

นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เม่ือเข้าเขตเมืองเก่า ท่านจะได้

เห็นสะพานสีแดงสุดโดดเด่น “นะกะบาชิ” ที่เป็นสัญลักษณ์

ของทาคายาม่า สู่ ย่านเมืองเก่า ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนใน

สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ตลอดแนวสองข้าง

ทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง ขนม

พ้ืนเมืองในบรรจุภัณฑ์แสนน่ารัก ไม่พลาดกับการเลือกซ้ือ

ตุก๊ตาพ้ืนเมือง ที่จะมีขายอยู่ทุกร้าน ที่มีช่ือว่า “ตุก๊ตาซารุ 

โบโบะ” ที่เป็นตุก๊ตาไม่มีหน้า ชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าตุก๊ตาน้ีเป็นเคร่ืองราง ทาํให้มีความสุข สุขภาพแขง็แรง หรือ ขอให้ได้พบ

คู่ครอง...  นําท่านออกเดินทางผ่านเส้นทางอันแสนสวยงาม ตลอดสองฝั่งทาง ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของ

ธรรมชาติ  
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อลิิท ฮอลิเดย์  ดูแล... กนัและกนั  

 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ม้ือน้ีบริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

ทีพ่กั  HOTEL BUENA VISTA MATSUMOTO หรือเทียบเท่า   

   

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4)  มตัสึโมโต ้– ปราสาทมตัสึโมโต ้–ภูเขาเทนโจ –กระเชา้คาชิ คาชิ -   ยามานาชิ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองมตัสึโมโต ้(Matsumoto) เมืองเก่าท่ามกลางเทือกเขาในจังหวัดนางาโนะ (Nagano) เป็น

แหล่งปลูกวาซาบิที่ ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น และถือว่าเป็นประตูสู่ เจแปน 

แอลป์ นําท่านเข้าชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” ปราสาทที่ได้ช่ือว่างดงาม

ที่สุด 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น หรือเรียกอีกช่ือว่า “ปราสาทอีกาดํา” ได้ซ่ือว่า

เป็นปราสาทที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.

1590 โดย อชิิคาว่า คาสุมาซะ ซ่ึงใช้เป็นที่พํานักของบรรดาเจ้าเมืองมา

แต่คร้ังอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงาม ทาํให้ผู้คนนิยมมา

เยือน และในปัจจุบันที่ น่ีได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลและ

ประวัติศาสตร์ญ่ีปุ่นรวมถึงจังหวัดนากาโน่แสดงอยู่อย่างมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซต็เมนู อาหารญ่ีปุ่น นอกจากท่านจะได้อิ่มอร่อยกับรสชาติอาหาร

แล้ว ยังอิ่มตากบัศิลปะการจัดวางของอาหารญ่ีปุ่น ที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทนโจ (Mt. Tenjo) โดยการขึ้ น กระเชา้คาชิ คาชิโรปเวย ์( Kachi Kachi Ropeway) 

กระเช้าที่จะพาท่านขึ้นไปบนความสูง 400 เมตรเหนือทะเลสาบคาวากูจิโกะ เม่ือขึ้นไปยังด้านบนของภเูขาเทนโจ ท่านจะ

ได้ชมความงามของภเูขาไฟฟูจิที่อยู่ด้านหน้า เมืองฟูจิโยดะ ทะเลสาบคาวากูจิโกะและอาโอกิกาฮาระ ป่าลึกลับที่อยู่ใกล้

กบัทะเลสาบไซ ด้านบนท่านจะได้พบกบัรูปป้ันทานูกพิร้อมฟังเร่ืองเล่านิทานพ้ืนเมืองเร่ือง Kachi Kachi Yama จนเป็น

ที่มาของช่ือกระเช้าแสนน่ารักอนัน้ี บริเวณน้ียังถือว่าเป็นจุดชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะแบบ 360 องศาที่งดงามที่สุดอีก

แห่งหน่ึง...    

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม ... บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่น ล้ิมรสอาหารญ่ีปุ่นหลากหลาย ให้

ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบด้ังเดิมในบรรยากาศญ่ีปุ่น พร้อมสวมชุดยูกาตะ เพ่ือให้เข้ากบับรรยากาศ 

ทีพ่กั :   ISAWA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า   

** ท่านสามารถลงอาบนํา้แร่ “ออนเซน” จากธรรมชาติเพือ่สุขภาพ หลงัจากเหน็ดเหนือ่ยจากการเดินทางมาทัง้วนั ** 
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อลิิท ฮอลิเดย์  ดูแล... กนัและกนั  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  (5) ยามานาชิ   –ภูเขาไฟฟูจิ  –ทุ่งลาเวนเดอร ์-  โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจุกุ – โตเกียว  

เชา้  บริการอาหารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่ง

หน่ึง นาํท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที ่5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่

อากาศเอื้ออาํนวย) อสิระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้พ้ืนเมือง

และขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย... จากน้ันนําท่านชมความงามของ ทุ่งลาเวนเดอร ์ณ OISHI PARK  ที่ขึ้ นช่ือ

เร่ืองการชมดอกลาเวนเดอร์ที่งดงามที่สุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น คลาคลํ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกลาเวนเดอร์สีม่วง

สดบานปูเป็นพรมดอกไม้ทอดตัวไปสู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากูจิโกะ ซ่ึงมีฉากหลังเป็นภเูขาไฟฟูจิ จัดเป็นจุดที่สวยงามและ

อลังการมากที่สุด และไม่พลาดกับการล้ิมลอง “ไอศกรีมลาเวนเดอร์” สีม่วงกล่ินหอมกรุ่นไว้ให้นักท่องเที่ยวซ้ือหามา

ลองชิมกนั โดยไอศกรีมลาเวนเดอร์น้ีซ่ึงจะนุ่มละมุน ละลายในปาก พร้อมสดช่ืนกบักล่ินลาเวนเดอร์ที่จะติดจมูกทุกท่าน

ไปเกือบทั้งวัน...  (การชมเทศกาล ลาเวนเดอร์ที่ สวน OISHI PARK จะจัดขึ้ นระหว่าง 19 มิ.ย. – 20 ก.ค. เท่าน้ัน 

หลังจากหมดช่วงลาเวนเดอร์ จะพาท่านไปชม หมู่บา้นโอชิโนะ ฮกัไก เป็นหมู่บ้านที่มีจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยอีกแห่ง

หน่ึง )   

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูหมูย่างบนหินภูเขาไฟ หมูเน้ือนุ่ม แสนอร่อยย่างบนหิน

ภเูขาไฟ ซ่ึงจะทาํให้หมูของท่านหอมกรุ่นย่ิงขึ้นไป เสิร์ฟพร้อมข้าวญ่ีปุ่นร้อนๆ  และนํา้ซุปรสชาติสุดกลมกล่อม  

จากน้ันนาํท่านเดินทางเข้าสู่ย่าน “ชินจุกุ” ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าช่ือ

ดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญ่ีปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 Yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากนัหมด  

หากท่านใดสนใจช้อปป้ิงแบรนด์เนมมือสองร้านขอแนะนาํร้าน Sanoya ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังของโตเกียว ร้าน

น้ีเปิดมายาวนานกว่า 90 ปี ตัวร้านอาจจะไม่ใหญ่มาก แต่เดิมมีเพียงร้านเดียว แต่ได้รับความนิยมจากเหล่านักท่องเที่ยว

และนักช้อปสินค้า จนปัจจุบันมีถึง 8 ร้านในบริเวณใกล้เคียงกนั และจะแยกเป็นชนิดของสินค้าอย่างชัดเจน ภายในร้าน

จะเตม็ไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม อาทิ หมวดเสื้อผ้า หมวดกระเป๋า หมวดนาฬิกา เป็นต้น แบรนด์ดังที่มีขายเช่น LOUIS 

VUITTON , PRADA, HERMES ,  CARTIER, COACH, CHANEL, ROLEX เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บาร์บีคิวสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านเลือกสรรอย่างเตม็ที่ ไม่ว่าจะเป็นเน้ือ

สันใน เน้ือสันนอก เน้ือไก่ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกตามชอบเพ่ือมาย่างบนกระทะพร้อม

ทั้งนํา้จ้ิมสูตรพิเศษ...  

ทีพ่กั   GRAND PRINCE TAKANAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  
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อลิิท ฮอลิเดย์  ดูแล... กนัและกนั  

วนัทีห่กของการเดินทาง   (6)  โตเกียว – วดัอาซะกุซะ – อุเอโนะ - อะเมะโยะโกะ - สุวรรณภูมิ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วดัเซนโซจิ (Senjoji Temple) หรือที่คน

ไทยรุ้จักกันดีในช่ือ “วดัอาซะกุซะ คนันอน”  ตรงประตูหน้าวัด ทุก

ท่านจะได้ตื่นตากับโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนเด่นคอยต้อนรับทุก

ท่านที่มาเยือน... นําท่านขอพรจากพระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวร เพื่อ

ความเป็นสิริมงคล... จากน้ันอิสระให้ทุกท่านได้เพลินเพลินกับการ

เลือกซ้ือ สินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึก หรือจะเลือกชิมขนมสไตล์ญ่ีปุ่น

อร่อยๆ บน ถนนนากามิเสะ ที่ตั้งอยู่ระหว่างประตูคามินาริมอน และ 

ประตูโฮโซมอน...  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือน้ีบริการท่านด้วยเมนู ขา้วหนา้เท็มปุระ เมนูขึ้นช่ือของย่านอาซากุซะ  

จากน้ันนาํท่านสู่ย่าน อุเอโนะ สู่ถนนสายช้อปป้ิงที่เร่ิมเป็นที่รู้จักของเหล่านักท่องเที่ยวชาวไทยอย่าง   

“อะเมะโยะโกะ”  ซ่ึงย่อมาจากอะเมะยะ โยะโคะโจ (ตรอกร้านลูกกวาด) มักคึกคักไปด้วยเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ออกมา

เรียกลูกค้าที่สนใจ นอกจากร้านขายของชาํแล้ว กยั็งมีร้านค้ามากมายนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นร้านขายรองเท้า เสื้ อผ้า หรือ

แม้แต่ของกระจุกกระจิกจากต่างประเทศ ช่วงที่มีสีสันที่สุดของปีคือช่วงปลายเดือนธันวาคม ตรอกแห่งน้ีจะดึงดูดผู้คน

ที่ช้อปป้ิงในช่วงปีใหม่ให้เข้ามามากมายจนแน่นขนัด…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ชาบู ชาบู สไตลญี์ปุ่่น  

  ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพ่ือเดินทางกลับ   

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง   (7)  ฮาเนดะ - สุวรรณภูมิ  

00.20 น.           ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบิน ไทย เทีย่วบินที ่TG 661 

04.50 น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ... 

 

อิลิท ฮอลิเดย.์.. ดูแล กนัและกนั 

หมายเหตุ:   รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ 

อตัราแลกเปลีย่น เป็นตน้ 

 

 
 

INSIDER’S  TIP!!  หลายท่านอาจไม่คุ้นกบับรรยากาศกึ่งตลาดสดของญ่ีปุ่น แต่ อะเมะโยะโกะ จะทาํให้ท่านหลงรักถนนสายช้อปป้ิงแห่งน้ีได้ไม่

ยาก ใครมองหาขนมญ่ีปุ่น ผลไม้ ถนนสายน้ี บางร้านอาจมีการต่อราคาได้ ต่างจากย่านอื่น  
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อลิิท ฮอลิเดย์  ดูแล... กนัและกนั  

 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  อตัราค่าบริการ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 84,900.- 81,900.- 83,400.- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   81,900.- 78,900.- 80,400.- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 78,900.- 75,900.- 77,400.- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 75,900.- 72,900.- 74,400.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   15,000.- 15,000.- 15,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  20,000.- 20,000.- 20,000.- 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 819 819 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   789 789 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 759 759 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 729 729 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   150 150 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   619 619 

 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัรา

แลกเปล่ียน และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
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อลิิท ฮอลิเดย์  ดูแล... กนัและกนั  

 

เงือ่นไขการชําระเงิน: สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ 20,000.- บาท 

    ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

ช่ือบัญชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  

เลขที ่ 639-1-00263-9   บญัชีกระแสรายวนั 

การยกเลกิ  :   

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาํการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจํา 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืน่เพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหา

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่าน

อืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กาํหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อืน่ทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาํเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้

เดินทางซ้ือตัว๋หรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  

7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภัย 

และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของกาํนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง

ที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที่น่ัง

แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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	21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์ C
	ที่พัก :   ISAWA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

