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Elite Holiday ... ดูแลกนัและกนั...  

 
 
 
 

 
 

นาํท่านสู่ดินแดนท่ีแสนมีเสน่ห์ ท่ีไม่วา่เยอืนก่ีคร้ัง ลว้นสร้างความประทบัใจไดอ้ยา่งไม่รู้ลืม  

เสน่ห์แห่งญี่ปุ่ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีคาํวา่ลา้สมยั เสน่ห์แห่งสถานที่ที่แสดงถึงวฒันธรรมอนังดงาม  

เสน่ห์ความแห่งสุขของการชอ้ปป้ิง  เสน่ห์แห่งความอร่อยกบัหลากเมนูท่ีเราเลือกสรร เสน่ห์แห่งการเดินทางพกัผอ่น   

ใหเ้ราร่วม “ดูแล...กนัและกนั” ตลอดการเดินทางและตลอดไป  

กําหนดการเดินทาง          21-26 พ.ค./27 พ.ค.- 1 มิ.ย. / 4- 9, 18 – 23 มิ.ย. / 2-7, 16-21 ก.ค./ 29 ก.ค. – 3 ส.ค. 58    

วนัแรกของการเดินทาง   (1) กรุงเทพฯ – โอซาก้า (ประเทศญีปุ่่น) 

21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิ...ระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (ใกล้กับประตูทางเข้า

หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

23.30 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG622  

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2) โอซาก้า –เกยีวโต - วดัคโิยมสึิ -  ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – ย่านกอิอน -  นาโกย่า  

06.25 น. ถึง สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า ประเทศญีปุ่่น.... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย

แลว้ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองหลวงเก่าท่ีแสนมีเสน่ห์ “เกียวโต” 

สู่ วดัคโิยมสึิ หรือ วดันํา้ใส เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนิน

เขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจาก

พ้ืนดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสักตวั ใช้

วิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต 

กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่ง

ความรํ่ ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, และเชิญด่ืม

นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา 

โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีระลึก 

เก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น เป็นตน้กาํเนิด กระจายขายไปยงัภูมิภาคต่างๆ ของญ่ีปุ่น ทั้ง

ดว้ยแป้งท่ีเหนียว นุ่ม เป็นพิเศษ กบัไส้ถัว่แดงขนานแท ้หรือประยกุตเ์ป็นไส้สตอเบอร์ร่ี ช็อกโกแลต ฯลฯ    

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น เสิร์ฟท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นสไตล์เกียวโต ที่เน้น

เร่ืองของกรรมวธิีการปรุง คุณภาพของวตัถุดิบทีใ่ช้ และการตกแต่งให้ได้บรรยากาศของต้นตาํรับแดนอาทติย์อุทยัทีง่ดงาม

และแสนมเีสน่ห์ 
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จากนั้นนาํทุกท่านสู่สถานท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นโลเคชัน่ถ่ายภาพยนตร์เร่ืองดงัของฮอลลีวูด้กบัเร่ือง “Geisha” ณ “วัดฟูชิมิอิ

นาริ ไทชา” (Fushimi-Inari-Taisha) วดัท่ีมีเสาโทริอิมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงโทริอิแต่ละอนัมีขนาดใหญ่โตมาก ทาสี

ส้มสดเรียงรายตั้ งแต่เชิงเขาอินาริข้ึนไป ซ่ึงประมาณได้ว่ามีมากกว่า 

10,000 อนั เม่ือทุกท่านเดินผา่นไปในอุโมงคโ์ทริอิแลว้ ทุกท่านจะรู้สึก

เหมือนอุโมงคแ์ห่งน้ีติดไฟสว่างไสวตลอดเส้นทาง การสร้างประตูโท

ริอิน้ี เกิดจากคตินิยมท่ีว่า เม่ือมาอธิษฐานขอให้ธุรกิจการคา้เจริญรํ่ ารวย

แลว้จะสร้างถวาย ทาํให้เสาแต่ละตน้จะมีช่ือของผูส้ร้างเขียนติดอยู่ ... 

จากนั้นสัมผสัจิตวิญญาณแห่งเกียวโต เสน่ห์แห่งวฒันธรรมท่ีฝ่ังรากลึก

และดึงดูดผูค้นจากทัว่โลกให้อยากมาสัมผสัความงดงามของวิถีชิวิต 

“ไมโกะ” หรือ “เกอิชา” แห่งเกียวโต... นาํท่านสู่ย่าน กิออน (Gion) แหล่งบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรี เป็นย่านท่ีมีบา้นเรือน

แบบโบราณใชเ้ป็นทั้งห้องอาหาร ร้านนํ้าชา (Teahouses) ภตัตาคาร ถนนหนทางในยา่นน้ีจะเป็นในตรอกซอยเล็กๆ มีโคม

ญ่ีปุ่นเปิดไฟสีแดงแขวนไวห้นา้บา้น... อิสระให้ท่านไดเ้ท่ียวชมยา่นกิออนตามอธัยาศยั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร... บริการท่านด้วย “เซ็ตขาปูยกัษ์” มือ้นีจ้ะเสิร์ฟท่านด้วยสไตล์สุกีห้ม้อไฟ ให้ท่านอร่อยกับ

หลากหลายเมนู ทีท่าํมาจากปูยกัษ์ทั้งส้ิน อาท ิเต้าหู้ปู ซาซิมิขาปูยักษ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะให้ท่านได้อิ่มหนําสําราญ

กนั 

ทีพ่ัก  NAGOYA MARRIOTT ASSOCIA HOTEL   หรือเทยีบเท่า              

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    (3)  กฟุิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ย่านเมอืงเก่า – ทาคายาม่า – มตัสึโมโต้  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นธรรมดาๆ แต่แฝงดว้ยความงามและมีคุณค่าจนไดรั้บการประกาศจากยูเนสโก ้ให้เป็น

มรดกโลก ณ “หมู่บ้านชิราคาว่า” สัมผสัความงดงามของธรรมชาติท่ีไม่ตอ้งปรุงแต่งอะไรมากมาย แต่มีเสน่ห์ชวนให้ผูค้น

จากทัว่โลก หลัง่ไหลมายงัหมู่บา้นแห่งน้ี... หมู่บา้นชิราคาวาโดดเด่น

ดว้ยบา้นในแบบกสัโช-สึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจาก

คําว่า  กัสโช แปลว่า พนมมือตามรูปแบบของบ้านท่ีหลังคาชัน

ถึง 60 องศา มีลักษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนัตัวบา้นมีความ

ยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตรโครงสร้างของบา้น

สร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถ

รองรับหิมะท่ีตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี ซ่ึง

ลกัษณะบา้นจะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น…ให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพทศันียภาพท่ีแสนสวยงามและ

เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก ทั้งพวงกุญแจ ท่ีห้อยโทรศพัท ์ขนมหลากแบบ เป็นตน้… 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... มือ้นีบ้ริการท่านด้วยเมนู “ฮิดะยากนิิคุ” อร่อยกบัเนือ้ฮิดะ อนัเลือ่งช่ือของย่านนีท้ีจ่ะ

นํามาย่างบนกระทะร้อนในแบบฉบับญี่ปุ่ นที่หอมกรุ่นจากเคล็ดลับในการย่างบนใบไม้ (ใบโฮบะ) บวกกับนํ้าจิ้มรสเด็ด 

(หากท่านใดไม่รับประท่านเนือ้ จะเสิร์ฟเป็นเนือ้หมู แทน )  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น “ทาคายาม่า” หรือท่ีเรียกว่า ลิตเต้ิลเกียวโต เมืองท่ียงัคง

เอกลกัษณ์ของบา้นเรือน วิถีชีวิตท่ีน่าสนใจและแสนมีเสน่ห์ จนกลายเป็นเมืองยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงของเหล่านกัท่องเท่ียว

จากทัว่ทุกมุมโลก เม่ือเขา้เขตเมืองเก่า ท่านจะไดเ้ห็นสะพานสีแดงสุด

โดดเด่น “นะกะบาชิ” ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของทาคายาม่า สู่ย่านเมือง

เก่า  “ ท่ียงัคงอนุรักษ์บา้นเรือนในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็น

อย่างดี ตลอดแนวสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง

สินคา้พ้ืนเมือง ขนมพ้ืนเมืองในบรรจุภณัฑ์แสนน่ารัก ไม่พลาดกบัการ

เลือกซ้ือตุ๊กตาพ้ืนเมือง ท่ีจะมีขายอยู่ทุกร้าน ท่ีมีช่ือว่า “ตุ๊กตาซารุโบ

โบะ” ท่ีเป็นตุ๊กตาไม่มีหนา้ ชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าตุ๊กตาน้ีเป็นเคร่ืองราง ทาํให้

มีความสุข สุขภาพแข็งแรง หรือ ขอให้ไดพ้บคู่ครอง...  นาํท่านออกเดินทางผ่านเส้นทางอนัแสนสวยงาม ตลอดสองฝ่ัง

ทาง ท่านจะไดส้ัมผสักบัความงดงามของธรรมชาติ  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม มือ้นีบ้ริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ 

ทีพ่ัก  HOTEL BUENA VISTA MATSUMOTO หรือเทยีบเท่า      

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง   (4)  มตัสึโมโต้ – ยามานาชิ – กระเช้าคาชิ คาชิ - ภูเขาเทนโจ – โกเทมบะ -  อซิาว่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทนโจ (Mt. Tenjo) โดยการข้ึนกระเชา้คา

ชิ คาชิโรปเวย ์( Kachi Kachi Ropeway) กระเชา้ท่ีจะพาท่านข้ึนไปบน

ความสูง 400 เมตรเหนือทะเลสาบคาวากจิูโกะ เม่ือข้ึนไปยงัดา้นบนของ

ภูเขาเทนโจ ท่านจะไดช้มความงามของภูเขาไฟฟจิูท่ีอยูด่า้นหน้า เมืองฟู

จิโยดะ ทะเลสาบคาวากจิูโกะและอาโอกิกาฮาระ ป่าลึกลบัท่ีอยู่ใกลก้บั

ทะเลสาบไซ ดา้นบนท่านจะไดพ้บกบัรูปป้ันทานูกิพร้อมฟังเร่ืองเล่า

นิทานพ้ืนเมืองเร่ือง Kachi Kachi Yama จนเป็นท่ีมาของช่ือกระเชา้แสน

น่ารักอนัน้ี บริเวณน้ียงัถือว่าเป็นจุดชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะแบบ 

360 องศาท่ีงดงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง...     

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู หมูย่างหินภูเขาไฟ  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานท่ีชอ้ปป้ิงสุดมนัส์กบัสินคา้แบรนด์เนมช่ือ ดงัท่ี “โกเทมบะแฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” พรีเม่ียม 

เอา้ทเ์ล็ต แห่งน้ีมีสินคา้แบรนดด์งัให้เลือกกว่า 200 ร้าน จึงถือเป็น  PREMIUM OUTLET ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น แหล่งรวม
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สินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด  ทั้งของ Burrery, Chole, Dior, Gucci, 

Issey Miyake, Lanvin,  Bally, Coach, Jimmy Choo, Bvlgari, Longines, เป็นตน้ส่วนดา้น East Zone ก็ยงัเต็มไปดว้ยแบ

รนด์ดงัระดบัโลก ทั้ง Dolce&Gabbana, Bunhill, Escada, Pleat Please, Prada, Valentino เป็นตน้ อิสระให้ทุกท่านได้

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัมากมาย ตามสไตลข์องแต่ละท่าน 

คํา่  บริการอาหารคํ่า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม ... บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและ

หวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญีปุ่่น พร้อมสวมชุดยูกาตะ เพื่อให้เข้ากบับรรยากาศ 

ทีพ่ัก :   HOTEL MIFUJIEN หรือเทยีบเท่า          

 
 

 

 

 

 

 

วนัทีห้่าของการเดินทาง   (5) อซิาวา  -โตเกยีว – วัดอาซะกุซะ คันนอน - ช้อปป้ิงชินจุกุ – โตเกยีว  

เช้า  บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่กรุงโตเกียว สู่ วัดเซนโซจิ (Senjoji Temple) หรือที่คนไทยรุ้จกักนัดีในช่ือ “วัดอาซะกุซะ 

คันนอน”  ตรงประตูหน้าวดั ทุกท่านจะไดต่ื้นตากบัโคมไฟสีแดง

ขนาดใหญ่แขวนเด่นคอยตอ้นรับทุกท่านท่ีมาเยือน... นาํท่านขอพร

จากพระโพธิสัตยอ์วโลกิเตศวร เพ่ือความเป็นสิริมงคล... จากนั้นอิ  
สระให้ทุกท่านไดเ้พลินเพลินกบัการเลือกซ้ือ สินคา้พ้ืนเมือง ของท่ี

ระลึก หรือจะเลือกชิมขนมสไตล์ญ่ีปุ่นอร่อยๆ บน ถนนนากามิเสะ 

ท่ีตั้งอยู่ระหว่างประตูคามินาริมอน และ ประตูโฮโซมอน... 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้นีบ้ริการท่านด้วยเมนูเซ็ตเมนู ข้าวหน้าเทม็ปุระ  

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ยา่น “ชินจุกุ” ศนูยร์วมร้านคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินคา้ช่ือ

ดงัเป็นท่ีนิยมทั้งชาวญ่ีปุ่น และนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนร้าน 100 Yen สินคา้ภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ท่ีมีทั้ง

เคร่ืองสําอาง ก๊ิฟช็อป ขนม และสินคา้มากมายท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากของขวญักลบับา้นไดใ้นราคาสบาย

กระเป๋า หากท่านใดสนใจช้อปป้ิงแบรนด์เนมมือสองร้านขอแนะนํา

ร้าน Sanoya ร้านขายสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของโตเกียว ร้านน้ีเปิดมา

ยาวนานกว่า 90 ปี ตวัร้านอาจจะไม่ใหญ่มาก แต่เดิมมีเพียงร้านเดียว แต่

ไดรั้บความนิยมจากเหล่านักท่องเท่ียวและนักชอ้ปสินคา้ จนปัจจุบนัมี

ถึง 8 ร้านในบริเวณใกลเ้คียงกนั และจะแยกเป็นชนิดของสินคา้อย่าง

ชดัเจน ภายในร้านจะเต็มไปด้วยสินคา้แบรนด์เนม อาทิ หมวดเส้ือผา้ 

หมวดกระเป๋า หมวดนาฬิกา เป็นต้น แบรนด์ดังท่ีมีขายเช่น LOUIS 

VUITTON , PRADA, HERMES ,  CARTIER, COACH, CHANEL, ROLEX เป็นตน้  
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คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บาร์บีควิสไตล์ญีปุ่่น ให้ท่านเลอืกสรรอย่างเตม็ที ่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน 

เนือ้สันนอก เนื้อไก่ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกตามชอบเพื่อมาย่างบนกะทะพร้อมทั้งนํ้าจิ้ม

สูตรพิเศษ...  

ทีพ่ัก   GRAND PACIFIC LE DAIBA HOTEL  หรือเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง  (6)  โตเกยีว- เมอืงซาวาระ – นาริตะ – ออิอน พลาซ่า – สุวรรณภูม ิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงซาวาระ (Sawara) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซ่ึงเคย

เป็นศนูยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ(1603-1867) เน่ืองจากเมืองแห่งน้ีตั้งอยูต่รงกลางระหว่างคลอง มีช่ือเรียกว่า

เอโดะน้อย Little Edo” ไดรั้บการรักษาและบูรณะท่ีอยู่อาศยัแบบดั้ งเดิม ร้านคา้ต่างๆ และคลงัสินคา้จากสมยัเอโดะ  

ระหว่างคลองจะเช่ือมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง สะพานท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือ Ja Ja Bridge ซ่ึงจะมีนํ้ าไหลออกมาจากสะพาน

ทั้งสองดา้นคลา้ยนํ้าตก... ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศชวนสบาย ผ่อนคลายกบัเมืองซาวาระ ท่ียงัคงอนุรักษ์ความ

งามไดอ้ยา่งดีเยีย่ม จากนั้นพาท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทนัสมยัขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ ณ ออิอน พลาซ่า  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั .... อสิระตามอธัยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร) 

อิสระให้ท่านไดเ้ลือกชม หรือซ้ือหาสินคา้ จากร้านคา้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของแต่งบา้น ของท่ีระลึก 

ฯลฯ ... สนุกสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของร้าน 100 YEN สินคา้ทุกอยา่งในร้านราคาช้ินละ 100 เยน และภายในอาคารยงั

มี ห้างจัสโก้ ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัต่ออยา่งเพลิดเพลิน อีกดว้ย สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  

17.30 น.  ออกเดินทางจาก นาริตะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทีย่วบิน TG677 

22.30 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
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อตัราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง  ลูกค้าทัว่ไป สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 84,900.- 81,900.- 83,400.- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   81,900.- 78,900.- 80,400.- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 78,900.- 75,900.- 77,400.- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 75,900.- 72,900.- 74,400.- 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ   12,000.- 12,000.- 12,000.- 

มีต๋ัวแล้ว ลดท่านละ  20,000.- 20,000.- 20,000.- 
 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 819 819 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   789 789 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   มเีตยีงเสริม) 759 759 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มเีตยีงเสริม) 729 729 
พักเดี่ยว ได้รับคะแนนเพิ่มท่านละ   120 120 
มตีัว๋แล้ว ได้รับคะแนน   619 619 

 

- โปรแกรมนีส้ามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ด้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั 

 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียน 

และ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน  

 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 
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อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเกบ็เพิม่เตมิอกี !!!!! 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

• ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากดั 

• ชําระโดยเงินสด 

• โอนเข้าบัญชี กระแสรายวนั 

ช่ือ บจก. อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

ประเภท กระแสรายวนั เลขที ่718-1-04879-9  ธ. กสิกรไทย 

การยกเลกิ  :   

 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินมดัจํา 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ มคีวามจําเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 

 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะ

ทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้

ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ให้

บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ให้แก่

ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากท่านตอ้งการ 
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9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใชจ่้าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผดิกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ ท่ี

ก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยนืยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋

หรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  

วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ 

การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของ

ท่านให้ไดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะคืน

เงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่

ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่

ความผดิของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของกาํนลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่งท่ี

นัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งท่ีนั่งแบบ

หมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
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	21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
	ที่พัก :   HOTEL MIFUJIEN หรือเทียบเท่า
	อิสระให้ท่านได้เลือกชม หรือซื้อหาสินค้า จากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ... สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 YEN สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เล...
	17.30 น.  ออกเดินทางจาก นาริตะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG677


