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ความสุขแหงการทองเที่ยวท่ี "ชวงเวลา"  เปนส่ิงทีทํ่าใหการทองเท่ียวมีคุณคามากย่ิงข้ึน   
เยือนญ่ีปุนดวยความประทับใจกับสถานท่ีที่เปยมดวยมนตเสนหเฉพาะตัว ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถ่ินหลากเมนู ปรุงแตงดวยความปราณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ  

คัดสรรท่ีพักพรอมบริการ แสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดูแล...กนัและกัน” 

กําหนดการเดินทาง  25 มิ.ย. – 1 ก.ค. / 9-15 ก.ค. /24 – 30 ก.ค. / 6-14 ส.ค. 2558   
วนัแรกของการเดนิทาง   (1) กรุงเทพฯ – นาริตะ  
20.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหวางประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคานเตอร สายการบินไทย (ใกลกับประตูทางเขา

หมายเลข 2) พบกับเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณ หนาเคานเตอร C 
22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG640 
  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง.... เวลาทองถ่ินตางจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง    (2)  นาริตะ - วัดอาซะกุซะ  -ชินจูกุ -  โตเกียว  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองชิบะ  ประเทศญ่ีปุน... ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระ
ของทุกทานเปนที่เรียบรอย...  
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดเซนโซจิ (Senjoji Temple) หรือที่คนไทยรูจักกันดีในชื่อ “วัดอาซะกุซะ คันนอน” วัดเกาแก
ที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว วัดแหงนี้สรางเสร็จใน ค.ศ. 645 วัดอาซะกุซะ แหงนี้เคยถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 แตไดรับการสรางข้ึนใหมโดยยังคงรูปแบบและการวางผังแบบด้ังเดิม ตรงประตูหนาวัด ทุกทานจะไดตื่นตากับโคมไฟ
สีแดงขนาดใหญแขวนเดนคอยตอนรับทุกทานที่มาเยือน... นําทานขอพรจากพระโพธิสัตยอวโลกิเตศวร เพื่อความเปน
สิริมงคล... จากน้ันอิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึก หรือจะเลือกชิมขนมสไตล
ญ่ีปุนอรอยๆ บน ถนนนากามิเสะ ท่ีตั้งอยูระหวางประตูคามินาริมอน และ ประตูโฮโซมอน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการทานดวยเมนู เซ็ตเมนูขาวหนาเท็มปุระ เมนูท่ีข้ึนชื่อของยานอาซากุซะ ที่ 
  บริเวณรอบๆ วัดจะเต็มไปดวยรานขาวหนาเท็มปุระมากมายหลายราน ตั้งแตรานเล็กๆ จนรานที่มีอายุกวารอยป  
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  จากนั้นสูยานชอปปงสินคาชื่อดัง "ชินจูกุ" ศูนยรวมรานคาจัดแตงอยาง
  หรูหรานารักหลากสไตล รวมถึงรานขายสินคาชื่อดังเปนที่นิยมท้ังชาวญ่ีปุน
  และนักทองเท่ียวที่มาเยือนราน 100 yen สินคาภายในรานจะราคา 100 เยน
  เทากันหมด ที่มีทั้ง เครื่องสําอางก๊ิฟช็อป ขนม และสินคามากมายท่ีทาน
  สามารถเลือกซ้ือเปนของฝากของขวัญกลับบานไดในราคาสบายกระเปา 
  อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการจับจายเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย 
คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บารบีคิวสไตลญ่ีปุน ให
  ทานเลือกสรรอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนเนื้อสันใน เน้ือสันนอก เนื้อไก ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล และผักสดนานา
  ชนิด ใหทานเลือกตามชอบเพื่อมายางบนกะทะ พรอมทั้งน้ําจิ้มสูตรพิเศษ...  
ที่พัก   GRAND PRINCE TANAKAWA HOTEL หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสามของการเดินทาง     (3) โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ -  โกเทมบะ เอาทเล็ต – ยามานาชิ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสู “ภูเขาไฟฟูจิ"  สัญลักษณของแดนอาทิตยอุทัยแหงนี้ และยังเปนภูเขาไฟท่ีมีลักษณะท่ีงดงามที่สุดในโลกแหง
หน่ึง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดท้ังป.... นําทานข้ึนสัมผัสบรรยากาศและกล่ิน
อายอยางใกลชิดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีท่ีอากาศเอ้ืออํานวย) อิสระใหทานไดบันทึกภาพ
ความงามของภูเขาไฟแหงนี้ พรอมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคาพ้ืนเมือง
และขนมอรอย มากมายตามอัธยาศัย...  จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานท่ี
ทองเที่ยวแหงใหม ที่จะทําใหทุกทานเหมือนกับ เดินเลนทามกลาง
ทองฟาและชมทิวทัศนที่งดงามของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากูจิ
โกะ ณ “สวนสาธารณะคาวากูจิโกะเทนโจยามะ” นําทุกทานข้ึนกระเชา
ลอยฟาคาชิคาชิ เพื่อสัมผัสตนกําเนิดแหงศิลปะและความเชื่อ นําทาน
สักการะ “ศาลเจาอุซากิ” ขอพร “ฟูจิมิอุซากิ” และ  “ยูเมะมิอุซากิ” สอง
รูปปนกระตายประจําภูเขาคาจิคาจิที่จะทําใหผูขอมีสุขภาพดี และฉลาดหลักแหลม... ตอดวยการไปลั่น “ระฆังเทนโจ” 
ระฆังแหงความรัก ที่วากันวา หากมองข้ึนไปยังภูเขาไฟฟูจิที่อยูตรงกลางหัวใจ ใหนึกถึงคนสําคัญแลวล่ันระฆังจะทําให
ทานสมปรารถนาเรื่องความรักและปราศจากโรคภัยไขเจ็บ.. 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู หมูยางหินภูเขาไฟ ท่ีจะนําเน้ือหมูนุมๆ มายางบนกระทะที่ทําจาก
  หินภูเขาไฟ ซ่ึงจะทําใหเนื้อหมูมีรสชาติท่ีอรอยย่ิงข้ึน เมนูที่เม่ือแถบภูเขาไฟฟูจิ ตองไมพลาดมาลิ้มลอง  
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 จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานที่ชอปปงสุดมันสกับสินคาแบรนดเนมชื่อ ดังที่ "โกเทมบะแฟคทอรี่ เอาทเล็ต" พรีเม่ียม 
 เอาทเล็ต แหงนี้มีสินคาแบรนดดังใหเลือกกวา 200 ราน จึงถือเปน  PREMIUM OUTLET ที่ใหญที่สุดในญ่ีปุน แหลงรวม
 สินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีปุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผาลาสุด  ทั้งของ Burrery, Chole, Dior, Gucci, 
 Issey Miyake, Lanvin,  Bally, Coach, Jimmy Choo, Bvlgari, Longines, เปนตนสวนดาน East Zone ก็ยังเต็มไปดวย 

  แบรนดดังระดับโลก ทั้ง Dolce&Gabbana, Bunhill, Escada, Pleat Please, Prada, Valentino เปนตน อิสระใหทุกทานได
 เพลิดเพลินกับการชอปปงสินคาแบรนดดังมากมาย ตามสไตลของแตละทาน...  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ท่ีหองอาหารของโรงแรม ... บริการทานดวยเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุน ใหทานไดอ่ิมเอมทั้งอาหารคาวและ 
 หวานแบบด้ังเดิมในบรรยากาศญ่ีปุน พรอมสวมชุดยูกาตะ เพื่อใหเขากับบรรยากาศ 

ที่พัก   ISAWA VIEW HOTLE หรือเทียบเทา   
(คํ่าคืนนี้ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศการพักผอนในสไตลญ่ีปุน  หรือที่หลายทานรูจักในการพักสไตล “เรียวกัง ซ่ึงเปนลักษณะของ  
Traditional Style ที่ยังคงเอกลักษณดั้งเดิมไวอยางดี ส่ิงอํานวยความสะดวกอาจไมครบครันเทาที่พักในเมืองใหญ รวมถึงบริการของการยก 
กระเปา ดังนั้นเพื่อความสะดวก แนะนําใหทุกทานแยกเปนกระเปาใบเล็กสําหรับพักคางคืน 1 คืน)    
** ทานสามารถลงอาบนํ้าแร "ออนเซ็น" จากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน * 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง    (4) ยามานาชิ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี- มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - นากาโน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑกลองดนตรี UKAI MUSIC FOREST ตั้งอยูริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ สถานที่

ทองเที่ยวแหงใหมสําหรับคนไทย พิพิธภัณฑแหงน้ีรวบรวมอุปกรณเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิคไวมากมาย นําทานเขาชม
อาคารหลักจัดแสดงเคร่ืองดนตรีหลากหลายชนิด ซ่ึงทุกๆ 30 นาที 
จะมีการโชวดนตรีคลาสสิคโดยเหลานักดนตรีจากท่ัวโลก สวนนอก
อาคารมีการจัดตกแตงสวนใหเปนสไตลยุโรป เพลิดเพลินกับเหลา
ดอกไมนานาชนิดที่เบงบานตลอดทั้งป ชมการแสดงน้ําพุเตนระบํา
ประกอบดนตรี พรอมตื่นตาไปกับวิวของภูเขาไฟฟูจิ สะทอนกับ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ที่มองจาก UKAI MUSIC FOREST แลว
สวยงามที่สุดมุมหนึ่งของญ่ีปุน... อิสระแกทุกทานในการเลือกซ้ือ
ของฝากนารักๆ จากรานขายของที่ระลึก ตลอดชวงเวลาที่ทานอยูในพิพิธภัณฑแหงน้ี ทานจะไดยินเสียงเพลงขับกลอมให
ทุกทานรูสึกเหมือนอยูในดินแดนแหงจินตนาการ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเซ็ตเมนู อาหารญ่ีปุน   
 นําทานออกเดินทางผานเสนทางอันแสนสวยงาม ตลอดสองฝงทาง ทานจะไดสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติ จนเขา

สูเขตเมือง มัตสึโมโต (Matsumoto) เมืองเกาทามกลางเทือกเขาใน
จังหวัดนากาโน (Nagano) เปนแหลงปลูกวาซาบิที่ใหญที่สุดในญ่ีปุน 
และถือวาเปนประตูสูเจแปนแอลป... นําทุกทานเขาชม “ปราสาท
มัตสึโมโต"  ปราสาทท่ีไดชื่อวางดงามที่สุด 1 ใน 3 ของญ่ีปุน... หรือ
เรียกอีกชื่อวา “ปราสาทอีกาดํา ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ.1590 โดย อิชิคา
วา คาสุมาซะ ซ่ึงใชเปนที่พํานักของบรรดาเจาเมืองมาแตครั้งอดีต 
และยังคงสภาพเดิมไวไดอยางงดงาม ทําใหผูคนนิยมมาเยือน และใน
ปจจุบันท่ีนี่ไดกลายเปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมขอมูลและประวัติศาสตรญ่ีปุนรวมถึงจังหวัดนากาโนแสดงอยูอยางมากมาย...   
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คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบริการทานดวยเมนู สุก้ียาก้ี สไตลญ่ีปุน  
ที่พัก :  HOTEL BUENA VISTA MATSUMOTO หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 

วันท่ีหาของการเดินทาง  (5)  นากาโน  – เจแปน แอลป – เขื่อนคุโรเบะ  - กระเชาไฟฟา –ทาคายามา   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู สถานที่สุดคลาสสิค ที่จะทําใหทานประทับใจคลอดท้ังวัน กับการเที่ยวชม บนเสนทาง เจแปนแอลป 

ของเทือกเขาทาเทยามา (Tateyama) อันเปนที่ตั้งของ 3 ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิของญ่ีปุนโบราณ คือ ฟูจิยามะ ฮากุซังและทาเทยามะ 
ซ่ึงถือเปนหลังคาของประเทศ  นําทานสูสถานี โองิซา นําทานเดินทาง ยอนเสนทางเจแปนแอลป ซ่ึงยังคงความสวยงาม
เชนเคย จากจุดสถานีโองิซาวา จุดเริ่มตนของเสนทาง  “เจแปน
แอลป" เสนทางทองเที่ยวคลาสสิคที่ทานจะประทับใจไมรูลืมไป
กับเทือกเขาทาเทยามา นําทานโดยสารรถโคชไฟฟาปลอดมลพิษ
ทะลุอุโมงคใตภูเขาเปนทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร สูสัน เข่ือนคุ
โรเบะ เข่ือนขนาดยักษที่มีความยาวของสันเข่ือนถึง 800 เมตร 
ทานสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลปได
และชมความแรงของนํ้าที่ปลอยออกจากแองน้ําสีเขียวมรกตที่พวย
พุงสงเสียงดังสน่ันสูเบื้องลาง จากนั้นนําทานโดยสารรถกระเชาไฟฟารูปข้ันบันไดอีกครั้งเพ่ือไตระดับสู  คุโรเบะไดรา ที่
ราบสูงบนไหลเขาที่ทานสามารถชมทัศนียภาพของชองเขาที่เปนเหวลึกสรางความตื่นตาตื่นใจย่ิงแกนักทองเที่ยวทุกคน 
นําทานโดยสารกระเชาขามเหวลึกซ่ึงสลิงของกระเชาจากตนทางถึงปลายทาง ไมมีเสาคํ้าค่ันกลางเลยเปนทางยาว 1,700 
เมตร จึงไดฉายาวา กระเชาพาโนรามา นําทานโดยสารรถโคชไฟฟาไรมลพิษทะลุอุโมงคใตภูเขาทาเทยามาที่สูงถึง 3,015 
เมตร สูงเปนที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สูที่ราบไดคัมโป เพ่ือชมทัศนียภาพอีกฟากฝงของภูเขา  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทือกเขาทาเทยามา ... บริการทานดวย "เบนโตะเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุน" 
 (เนื่องดวยขอจํากัดบนเทือกเขาทาเทยามา ภัตตาคารอาหารบนเขาจะเสิรฟในรูปแบบของเซ็ตเบนโตะ เพ่ือความสะดวก) 
 หลังอาหารกลางวัน เดินทางตอโดยรถโคชสายธรรมชาติ สูยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเสนทางนี้บริเวณยอด

เขาทานสามารถแลเห็นทะเลสาบนอยใหญ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟาสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สรางความประทับใจใหแก
ทานมิรูลืม ชม น้ําตกเมียวโจ น้ําตกที่สูงที่สุดของประเทศญ่ีปุน  ผานปาสนดึกดําบรรพท่ีมีอายุกวา 1,000 ป นําทานนั่งรถ
กระเชาไฟฟารูปข้ันบันไดสูที่ราบสูง บิโจไดรา จากนั้นนําทานเดินทางสูสถานีโทยามา ดานสุดทายของเสนทางธรรมชาติ 
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...  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา เมืองที่ไดชื่อวา “ลิตเติ้ลเกียวโต"  เปนเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคง
ความเปนธรรมชาติไวไดเปนอยางดี และมีเทศกาลทาคายามาซ่ึงเปน 1 ใน 3 เทศกาลท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
ที่พัก   TAKAYAMA GREEN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง  (6) ทาคายามา – หมูบานชิราคาวาโกะ - นาโกยา  - ชอปปงยานซากะเอะ – นาโกยา  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนําทานเดินทางสูหมูบานธรรมดาๆ แตแฝงดวยความงามและมีคุณคาจนไดรับการประกาศจากยูเนสโก ใหเปน
มรดกโลก ณ "หมูบานชิราคาวา" (Shirakawa Village) สัมผัสความงดงามของธรรมชาติท่ีไมไดปรุงแตง แตมีเสนหชวน
ใหผูคนจากทั่วโลก หล่ังไหลมายังหมูบานแหงนี้... หมูบานชิราคาวา 
โดดเดนดวยบานในแบบกัสโช-สึคุริ ซ่ึงเปนแบบญ่ีปุนดั้งเดิม ชื่อน้ีไดมา
จากคําวา กัสโช แปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชัน
ถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือท่ีพนมเขาหากันตัวบานมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตรโครงสรางของบานสราง
ข้ึนโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับ
หิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดเปนอยางดี ซ่ึงลักษณะบานจะ
เห็นไดก็แตเมืองในแถบน้ีเทานั้น…ใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพทัศนียภาพที่แสนสวยงาม และเลือกซ้ือสินคา
ที่ระลึก ทั้งพวงกุญแจ ที่หอยโทรศัพท ขนมหลากแบบ เปนตน… 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... มื้อนี้บริการทานดวยเมนู “ฮิดะยากินิคุ” อรอยกับเน้ือฮิดะ อันเล่ืองชื่อของยานนี้ที่จะ
นํามายางบนกระทะรอนในแบบฉบับญ่ีปุนที่หอมกรุนจากเคล็ดลับในการยาง บนใบไม (ใบโฮบะ) บวกกับน้ําจิ้มรสเด็ด 
(หากทานใดไมรับประทานเน้ือ จะเสิรฟเปนเนื้อหมูแทน )  

  
 
 

 
 



Japan Natural & Alps 7D4N  Jun - Aug 15 _89,900.-           6 | P a g e  

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองนาโกยา เมืองเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของเขตจูบุ นํา
ทานเดินทางสูยานชอปปงชื่อดังของเมือง ซ่ึงไดแกยานซากะเอะ ยานชอปปงท่ีดังและมีสินคา
ใหเลือกหลากหลายไมแพยานชินจุกุ ของโตเกียว และยานชินไซบาชิ ของโอซากา เลยทีเดียว  
อิสระใหทุกทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนดดังและ แบรนดโลคอลของญ่ีปุนตามอัธยาศัย...    

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร...   บริการทานดวย “เซ็ตขาปูยักษ” ที่ราน “Kani–Ya Restaurant” 
รานขาปูยักษ ที่มีสาขาท่ัวญีปุนกวา 13 สาขา โดยการตกแตงรานจะมีเอกลักษณ ไปตามแตละ
เมือง… ม้ือนี้จะเสิรฟทานดวยสไตลสุก้ีหมอไฟ ใหทานอรอยกับหลากหลายเมนู ที่ทํามาจากปู
ยักษทั้งส้ิน อาทิ เตาหูปู ซาซิมิขาปูยักษ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีจะใหทานไดอ่ิมหนําสําราญกัน 

ที่พัก   NAGOYA KANKO HOTEL  หรือเทียบเทา       
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง  (7)  นาโกยา  - สุวรรณภูมิ  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
11.00 น.           ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ   ประเทศญ่ีปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG645 
15.00 น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 

 
หมายเหตุ:   รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปลี่ยน เปนตน  
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อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาท่ัวไป  สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 89,900.- 85,900.- 87,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)  87,900.- 83,900.- 85,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 85,900.- 81,900.- 83,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 83,900.- 79,900.- 81,900.- 

พักเด่ียว เพ่ิมทานละ   17,000.- 17,000.- 17,000.- 

มีตั๋วแลว ลดทานละ  18,000.- 18,000.- 18,000.- 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 859 859 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   839 839 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 819 819 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 799 799
พักเด่ียว ไดรับคะแนนเพ่ิมทานละ   170 170 
มีตั๋วแลว ไดรับคะแนน   679 679 

 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Japan Natural & Alps 7D4N  Jun - Aug 15 _89,900.-           8 | P a g e  

 
 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบินทุกแหง  
2. คาที่พัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดระบุไวในรายการ 
4. คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดนิทาง 
5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ  1,000,000.- บาท 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

 
เง่ือนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-661-9788) 

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

การยกเลิก  :   
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 
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