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โปรแกรมที4จะสร้างความประทบัให้กบัผู้ที4รักการถ่ายภาพ เกบ็ความงามแต่ละที4อย่างเตม็อิ4ม 
พบกบัความงามแห่งธรรมชาติ ทัHง JAPAN ALPS และ ตื4นตากบัสสีนัแห่งพันธุ์ไม้ ณ HITACHI SEASIDE PARK   

เยือนญี4ปุ่นด้วยความประทบัใจกบัสถานที4ที4เปี4 ยมด้วยมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว ทัHงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ4นหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์  

คัดสรรที4พักพร้อมบริการ แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั” 
กําหนดการเดินทาง  10-16 ก.ย. / 24-30 ก.ย. / 8-14 ต.ค. / 22-28 ต.ค. 2558    
วนัแรกของการเดินทาง   (1) กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ  
20.30 น. พร้อมกนัที4 สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั@น 4) ณ เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (ใกลก้บัประตู

ทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที4 คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอร ์C 
22.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีIยวบิน TG682 

  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชั4วโมง.... เวลาท้องถิ4นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั4วโมง) 

 

วนัทีIสองของการเดินทาง    (2)  ฮาเนดะ - อิบารากิ – สวนฮิตาชิ – โตเกียว - ชินจุกุ - โตเกียว  
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญีIปุ่น... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็

สมัภาระของทุกท่านเป็นที4เรียบร้อย...  
นาํท่านเดินทางสู่ ฮิตาชิ เมืองทางตอนเหนือของจังหวัดอบิาราก ิ (ห่างจากสนามบินนาริตะ ประมาณ 2 ชม.)  นาํ 
ท่านสู่ สวนดอกไมฮิ้ตาชิ ซีไซด ์พารค์ (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่ และมีพืH นที4ติดกบั
มหาสมุทรแปซิฟิค เป็นสวนดอกไม้ที4แบ่งออกหลายโซน หลากพันธุท์ี4จะผลัดเปลี4ยนมาให้ยลโฉมกนัทัHงปี นาํท่านขึHน
รถไฟ Seaside Train เป็นรถนาํเที4ยวที4จะพาทุกท่านชมทั4วทัHงสวนซึ4งจะแบ่งเป็น 8 สวนใหญ่ๆ ด้วยกนั ให้ท่าน
เพลิดเพลินกบับรรยากาศของสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และอสิระถ่ายภาพกบัพรรณไม้นานาพันธุ ์

 SCENIC FLOWERS: ไฮไลทข์องดอกไม้ที4ดึงดูดนักท่องเที4ยวให้มายังสวนแห่งนีH  ส่วนเดือนก.ย.–กลางต.ค. ได้เวลาของ  
“ดอกโคจิอะ” หรือ Summer Cypress ที4จะเปลี4ยนเนินมิฮาราชิให้เป็นสแีดงสด และแซมด้วยสสีนัของดอกคอสมอส
ทัHง ขาว ชมพูและแดง ส่วนช่วงฤดูร้อนเดือนกรกฏาคม-สงิหาคม พบกบัทุ่งลาเวนเดอร์และโรสแมรี4 ณ โซนพืช
สมุนไพร เป็นต้น   
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เที4ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ได้เวลาอนัสมควร จากนัHนสู่ย่านช้อปปิH งสนิค้าชื4อดัง "ชินจูกุ" ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ 
รวมถึงร้านขายสนิค้าชื4อดังเป็นที4นิยมทัHงชาวญี4ปุ่นและนักท่องเที4ยวที4มาเยือนร้าน 100 yen สนิค้าภายในร้านจะราคา 
100 เยนเท่ากนัหมด ที4มทีัHงเครื4องสาํอาง กิfฟชอ็ป ขนม และสนิค้ามากมายที4ท่านสามารถเลือกซืH อเป็นของฝากของขวัญ
กลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อสิระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจับจ่ายเลือกซืHอสนิค้าตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
คํ4า บริการอาหารคํ4า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บาร์บคีวิสไตล์ญี4ปุ่น ให้ท่านเลือกสรรอย่างเตม็ที4 ไม่ว่าจะเป็นเนืHอสนั

ใน เนืH อสันนอก เนืH อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกตามชอบเพื4อมาย่างบน
กระทะ พร้อมทัHงนํHาจิHมสตูรพิเศษ...  

ทีIพกั   CHINZANSO HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีIสามของการเดินทาง    (3) โตเกียว – ภูเขาไฟฟูจิ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – มตัสึโมโต ้ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทนโจ (Mt. Tenjo) โดยการขึ�นกระเช้าคาชิ คาชิโรปเวย์ ( Kachi Kachi Ropeway) กระเชา้ที+
จะพาท่านขึ�นไปบนความสูง 400 เมตร เหนือทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
เมื+อขึ�นไปยงัดา้นบนของภูเขาเทนโจ ท่านจะไดช้มความงามของภูเขา
ไฟฟจิูที+อยูด่า้นหนา้ เมืองฟูจิโยดะ ทะเลสาบคาวากูจิโกะและอาโอกิ
กาฮาระ ป่าลึกลบัที+อยู่ใกลก้บัทะเลสาบไซ ดา้นบนท่านจะไดพ้บกบั
รูปปั� นทานูกิพร้อมฟังเรื+องเล่านิทานพื�นเมืองเรื+อง Kachi Kachi Yama 
จนเป็นที+มาของชื+อกระเชา้แสนน่ารักอนันี�  บริเวณนี� ยงัถือว่าเป็นจุด
ชมววิทะเลสาบคาวากจิูโกะแบบ 360 องศาที+งดงามที+สุดอีกแห่งหนึ+ง  

เที4ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู หมูย่างหินภเูขาไฟ ที4จะนาํเนืH อหมูนุ่มๆ มาย่างบนกระทะที4ทาํ
จากหินภเูขาไฟ ซึ4งจะทาํให้เนืHอหมูมรีสชาตทิี4อร่อยยิ4งขึHน เมนูที4เมื4อมาแถบภเูขาไฟฟูจิ ต้องไม่พลาดมาลิHมลอง  
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จากนัHนนาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี UKAI MUSIC FOREST ตัHงอยู่ริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ สถานที4
ท่องเที4ยวแห่งใหม่สาํหรับคนไทย พิพิธภัณฑแ์ห่งนีH รวบรวมอุปกรณ์
เกี4ยวกับดนตรีคลาสสิคไว้มากมาย นําท่านเข้าชมอาคารหลักจัด
แสดงเครื4องดนตรีหลากหลายชนิด ซึ4งทุกๆ 30 นาท ีจะมี การโชว์
ดนตรีคลาสสคิโดยเหล่านักดนตรีจากทั4วโลก ส่วนนอกอาคารมีการ
จัดตกแต่งสวนให้เป็นสไตล์ยุโรป เพลิดเพลินกบัเหล่าดอกไม้นานา
ชนิดที4เบ่งบานตลอดทัHงปี ชมการแสดงนํHาพุเต้นระบาํประกอบดนตรี 
พร้อมตื4นตาไปกับวิวของภูเขาไฟฟูจิ สะท้อนกับทะเลสาบคาวากูจิ
โกะ ที4มองจาก UKAI MUSIC FOREST แล้วสวยงามที4สดุมุมหนึ4ง
ของญี4 ปุ่น... อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซืH อของฝากน่ารักๆ จากร้านขายของที4ระลึก ตลอดช่วงเวลาที4ท่านอยู่ใน
พิพิธภัณฑแ์ห่งนีH  ท่านจะได้ยินเสยีงเพลงขบักล่อมให้ทุกท่านรู้สกึเหมือนอยู่ในดินแดนแห่งจินตนาการ นาํท่านออกเดิน
ทางผ่านเส้นทางอนัแสนสวยงาม ตลอดสองฝั4งทาง ท่านจะได้สมัผสักบัความงดงามของธรรมชาต ิจนเข้าสู่เขตเมอืง  
มตัสึโมโต ้(Matsumoto) เมอืงเก่าท่ามกลางเทอืกเขาในจังหวัดนากาโน่ (Nagano) เป็นแหล่งปลูกวาซาบทิี4ใหญ่ที4สดุใน
ญี4ปุ่น และถอืว่าเป็นประตสูู่เจแปนแอลป์...  

คํ4า  บริการอาหารคํ4า ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู สกุีHยากีH  สไตล์ญี4ปุ่น  
ทีIพกั :   NISHIKI-NO-YU JIMOTOYA  หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีIสีIของการเดินทาง  (4)  นากาโน่  – เจแปน แอลป์ – เขืIอนคุโรเบะ  - สวนเคนโระคุเอ็น – คานาซาวะ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ สถานที4สดุคลาสสคิ ที4จะทาํให้ท่านประทบัใจคลอดทัHงวัน กบัการเที4ยวชม บนเส้นทาง เจแปนแอลป์ 

ของเทอืกเขาทาเทยาม่า (Tateyama) อนัเป็นที4ตัHงของ 3 ภเูขาศักดิrสทิธิrของญี4ปุ่นโบราณ คอื ฟูจิยามะ ฮากุซังและ 
ทาเทยาม่า ซึ4งถอืเป็นหลังคาของประเทศ  นาํท่านสู่สถานี โองิซา นาํ
ท่านเดินทาง ย้อนเส้นทางเจแปนแอลป์ ซึ4งยังคงความสวยงามเช่น
เคย จากจุดสถานีโองิซาว่า จุดเริ4มต้นของเส้นทาง  “เจแปนแอลป์" 
เส้นทางท่องเที4ยวคลาสสิคที4ท่านจะประทบัใจไม่รู้ ลืมไปกบัเทอืกเขา
ทาเทยาม่า นาํท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้
ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร สู่สัน เขื4อนคุโรเบะ เขื4อน
ขนาดยักษ์ที4มีความยาวของสนัเขื4อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดิน
ชมวิวที4โอฬารตระการตาของเทอืกเขาแอลป์ได้และชมความแรงของ
นํHาที4ปล่อยออกจากแอ่งนํHาสเีขยีวมรกตที4พวยพุ่งส่งเสยีงดงัสนั4นสู่เบืHองล่าง  จากนัHนนาํท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารปูขัHน
บนัได้อกีครัHงเพื4อไต่ระดบัสู่  คุโรเบะไดร่า ที4ราบสงูบนไหล่เขาที4ท่านสามารถชมทศันียภาพของช่องเขาที4เป็นเหวลึกสร้าง
ความตื4นตาตื4นใจยิ4งแก่นักท่องเที4ยวทุกคน นาํท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ4งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง 
ไม่มเีสาคํHาคั4นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า นาํท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษ
ทะลุอโุมงคใ์ต้ภเูขาทาเทยาม่าที4สงูถงึ 3,015 เมตร สงูเป็นที4สองรองจากภเูขาไฟฟูจิ สู่ที4ราบไดคัมโป เพื4อชมทศันียภาพ
อกีฟากฝั4งของภเูขา  

เที4ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทอืกเขาทาเทยาม่า ... บริการท่านด้วย "เบนโตะเซต็เมนูอาหารญี4ปุ่น" 
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 (เนื4องด้วยข้อจาํกดับนเทอืกเขาทาเทยาม่า ภัตตาคารอาหารบนเขาจะเสร์ิฟในรปูแบบของเซต็เบนโตะ เพื4อความสะดวก) 

 จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาวะ เมืองหลวงของจงัหวดั อิชิกาวา ปราสาทงาม 
สวนสวย เสน่ห์เมืองเก่า รวมไวที้+เมืองแสนสวยแห่งนี�  นาํท่านเดินทางสู่ สวนเคนโระคุ

เอ็น ตลอดการเดินชมสวนแห่งนี�  ท่านจะไดตื้+นตากบัสีสันของใบไมห้ลายพนัธ์ที+ทยอย
เปลี+ยนเป็นสีเหลือง แดง สลบัสีเขียว ที+แมว้่าสวนจะมีเนื�อที+กวา้งใหญ่ แต่ทุกท่านจะ
เพลิดเพลินกบัสีสันจากตน้ไมห้ลากพนัธ์ุโดยเฉพาะตน้สนที+กาํลงัแผ่กิ+งกา้นใบสวยงาม 

ผสานกบัลมเยน็ๆ ตลอดทาง จนทุกท่านไม่รู้สึกเหนื+อยหรือเบื+อกบัการชมสวนสวยแห่งนี�  
และไม่พลาดกบัการถ่ายภาพเป็นที+ระลึกกบัโคมไฟหิน สญัลกัษณ์ของสวนสวยแห่งนี�  

คํ4า  บริการอาหารคํ4า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูสกุีH  ยากีH  สไตล์ญี4ปุ่น   
ทีIพกั  NIKKO KANAZAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 
** หลังรับประทานอาหารอาหารคํ4า ทุกท่านสามารถผ่อนคลายกบัการแช่ออนเซน นํHาแร่จากธรรมชาต*ิ*  

  

 
 
 
 
 
 
 
วนัทีIหา้ของการเดินทาง  (5) คานาซาวะ –หมู่บา้นชิราคาวาโกะ - นาโกย่า  - ชอ้ปปิ@ งย่านซากะเอะ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัHนนาํท่านเดนิทางสู่หมู่บ้านธรรมดาๆ แต่แฝงด้วยความงามและมีคุณค่าจนได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้เป็น
มรดกโลก ณ "หมู่บา้นชิราคาว่า" (Shirakawa Village) สมัผัสความ
งดงามของธรรมชาตทิี4ไม่ได้ปรงุแต่ง แต่มีเสน่ห์ชวนให้ผู้คนจากทั4วโลก 
หลั4งไหลมายังหมู่บ้านแห่งนีH ... หมู่บ้านชิราคาว่า โดดเด่นด้วยบ้านใน
แบบกัสโช-สึคุริ ซึ4งเป็นแบบญี4 ปุ่นดัHงเดิม ชื4อนีH ได้มาจากคาํว่า กสัโช 
แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที4หลังคาชันถึง 60 องศา มี
ลักษณะคล้ายสองมือที4พนมเข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 
เมตร และมีความกว้าง 10 เมตรโครงสร้างของบ้านสร้างขึHนโดยไม่ใช้
ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที4ตกมา
อย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี ซึ4งลักษณะบ้านจะเหน็ได้กแ็ต่เมืองในแถบนีH เท่านัHน…ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน
กบัการถ่ายภาพทศันียภาพที4แสนสวยงาม และเลือกซืHอสนิค้าที4ระลึก ทัHงพวงกุญแจ ที4ห้อยโทรศัพท ์ขนมหลากแบบ เป็น
ต้น… 

เที4ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... มืHอนีHบริการท่านด้วยเมนู “ฮิดะยากนิิคุ” อร่อยกบัเนืHอฮิดะ อนัเลื4องชื4อของย่านนีH
ที4จะนาํมาย่างบนกระทะร้อนในแบบฉบบัญี4ปุ่นที4หอมกรุ่นจากเคลด็ลับในการย่าง บนใบไม้ (ใบโฮบะ) บวกกบันํHาจิHมรส
เดด็ (หากท่านใดไม่รับประท่านเนืHอ จะเสร์ิฟเป็นเนืHอหมูแทน )  

 จากนัHนนาํท่านเดนิทางสู่เมืองนาโกย่า เมอืงเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมที4สาํคญัของเขตจูบุ นาํท่านเดนิทางสู่ย่านช้อปปิH ง
ชื4อดังของเมือง ซึ4งได้แก่ย่าน ซากะเอะ ย่านช้อปปิH งที4ดังและมีสินค้าให้เลือกหลากหลายไม่แพ้ย่านชินจุกุ ของโตเกยีว 
และย่านชินไซบาชิ ของโอซาก้า เลยทีเดียว  อสิระให้ทุกท่านได้เลือกซืH อสนิค้าแบรนด์ดังและ แบรนด์โลคอลของญี4ปุ่น
ตามอธัยาศัย... 
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คํ4า บริการอาหารคํ4 า ณ ภัตตาคาร...บริการท่านด้วย “เซ็ตขาปู ยักษ์” ที4 ร้ าน “Kani–Ya 

Restaurant” ร้านขาปูยักษ์ ที4มีสาขาทั4วญี4ปุ่นกว่า 13 สาขา โดยการตกแต่งร้านจะมีเอกลักษณ ์
ไปตามแต่ละเมอืง… มืHอนีH จะเสร์ิฟท่านด้วยสไตล์สกุีHหม้อไฟ ให้ท่านอร่อยกบัหลากหลายเมนู ที4
ทาํมาจากปูยักษ์ทัHงสิHน อาท ิเต้าหู้ปู ซาซิมขิาปูยักษ์ และอื4นๆ อกีมากมาย ที4จะให้ท่านได้อิ4มหนาํ
สาํราญกนั 

ทีIพกั  NAGOYA TOKYU HOTEL   หรือเทียบเท่า   
  

 

 

 

 

 

   
วนัทีIหกของการเดินทาง  (6)  นาโกย่า – เกียวโต – สวนอาราชิยาม่า– วดัเบียวโดอิน – ริงกุ เอา้ทเ์ล็ต – สนามบินคนัไซ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่และรุ่งเรือง หลังจากการย้ายเมืองหลวงมาจาก นารา ในปี 
794 โดยเมอืงเกยีวโตเป็นเมอืงหลวง จนถงึปี 1868 ปัจจุบนัเป็นเมืองใหญ่อนัดับ 7 พร้อมประชากรกว่า 1.4 ล้านคน 
ซึ4 ง ในอดีตเป็นอีกเมืองที4 รอดพ้นจากการโดนทิH งระเบิดในสมัย
สงครามโลกครัHงที4 2 ทาํให้คงเหลือที4ก่อสร้างสาํคัญทางประวัติศาสตร์
มากมาย อาทิ วัดวาอาราม ศาลเจ้า ปราสาท และสถานที4สาํคัญต่าง ๆ 
มากมาย จากนัHนนําท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า ชมความงดงามของ 
สะพานขา้มพระจันทร์ หรือ สะพานโทเก็ตสึ สญัลกัษณ์ของอารา
ชิยาม่า เป็นจุดชมวิวยอดนิยมของชาวญี4 ปุ่นที4จะมาชมความงามของ
ธรรมชาตใินช่วงฤดูซากุระบาน และช่วงใบไม้เปลี4ยนส ีชมทวิป่าไผ่ที4จะตัHง
เป็นระเบียงทวิสเีขียว โอบล้อมรอบกายท่าน สร้างความผ่อนคลายและสงบสขุให้ท่านได้อย่างดีเยี4ยม อสิระให้ท่านได้
ถ่ายภาพวิวทวิทศัน์อนังดงามสดุแสนโรแมนตกิ...   

เที4ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เซต็เมนูหม้อไฟ จังโกะ นาเบะ สไตล์ญี4ปุ่น 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ 1 ใน 17 มรดกโลกแห่งเกียวโต “วัดเบียวโดอิน” แต่เดิมสร้างขึ�นเพื+อใชเ้ป็นบา้นพกัตากอากาศ
ของฟูจิวาระ มิจินางะ ผูน้าํที+ยิ+งใหญ่สมยันั�น ต่อมาไดเ้ปลี+ยนเป็นวดันิกายโจโด และไดมี้การก่อสร้างฟีนิกซ์ ฮอลล์ หรือ
ศาลาฟีนิกซ์ที+โด่งดงั พร้อมอาคารต่างๆ เช่น คนันอนโดฮอลล ์ศาลาเก็บรูป
ปั� นเจา้แม่กวนอิม ศาลาฟีนิกซ์ มีความสาํคญัและสวยงามเป็นอยา่งมาก จน
กระทรวงการคลงัของญี+ปุ่น ไดน้าํไปไวบ้นหลงัเหรียญ 10 เยน และเอาตวั
นกฟีนิกซ์บนหลงัคาไปไวบ้นธนบตัรใบละ 10,000 เยน...  จากนัHนส่งท้าน
ด้วยการช้อปปิH ง ณ “ริงคุแฟคตอรีIเอา้ทเ์ล็ท"(Ringu Factory Outlet) 
แหล่งช้อปปิH งที4ใหญ่ที4สุดในญี4 ปุ่น... เพลิดเพลินกับแบรนด์ดัง อาทิเช่น 
Nike Gaps didas  MK Elle Prada G2000 เป็นต้น และสนิค้าดีราคา
พิเศษ อาทิ เครื4องสาํอาง เสืHอผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น ... หากมีเวลานาํท่านเดินทางสู่ศูนย์รวมสนิค้าชัHนนาํต่างๆ 
มากมาย อาท ินาฬิกา กล้อง กระเป๋า รองเท้า เสืHอผ้า เป็นต้น รวมทัHง “ร้าน 100 เยน" สนิค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก
อสิระให้ท่านได้เพลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซืHอ" สนิค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอธัยาศัย จนได้เวลาสมควรนาํท่าน
เดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ  
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คํ Iา  อสิระอาหารคํ4า เพื4อให้ทุกท่านไม่ขาดตอนกบัการช้อปปิH งภายในห้าง  (มอบเป็นเงินสด ท่านละ 3,000 เยน)   
 

วนัทีIเจ็ดของการเดินทาง  (7)  คนัไซ   - สุวรรณภูมิ  
00.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิคนัไซ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เทีIยวบิน TG673 
05.00 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ ลืม  
 
 
หมายเหต:ุ   รายการและราคาอาจเปลี4ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื4องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัรา

แลกเปลี4ยน เป็นต้น  

 

 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทั Iวไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 89,900.-  86,900.- 88,400.- 

เดก็อายุตํ4ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   86,900.- 83,900.- 85,400.- 

เดก็อายุตํ4ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   มเีตยีงเสริม) 83,900.- 80,900.- 82,400.- 

เดก็อายุตํ4ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มเีตยีงเสริม) 80,900.- 77,900.- 79,400.- 

พักเดี4ยว เพิ4มท่านละ   12,000.- 12,000.- 12,000.- 

มตีั�วแล้ว ลดท่านละ  24,000.- 24,000.- 24,000.- 

 
คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 869 869 

เดก็อายุตํ4ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   839 839 

เดก็อายุตํ4ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   มเีตยีงเสริม) 809 809 

เดก็อายุตํ4ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มเีตยีงเสริม) 779 779 

พักเดี4ยว ได้รับคะแนนเพิ4มท่านละ   120 120 

มตีั�วแล้ว ได้รับคะแนน   240 240 

 
- โปรแกรมนี@ สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีIไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการนี@ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื4องบนิ ไป – กลับชัHนทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที4ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าที4พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที4ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที4ได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี4คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 
5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท 
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อตัราค่าบริการนี@ ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื4องดื4ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที4จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพิ4ม 
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชื@ อเพลิงทีIทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิIมเติมอีก !!!!! 

 
เงืIอนไขการชําระเงิน: สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท 

    ชาํระยอดทัHงหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 
� ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั4งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซีI (ประเทศไทย)  จํากดั 
� ชาํระโดยเงินสด 
� ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

ชื4อบญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซีI (ประเทศไทย) จํากดั 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
เลขทีI  639-1-00263-9   บญัชีกระแสรายวนั 
 

การยกเลิก  :   
� กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาํการ มฉิะนัHน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิv ในการคืนเงินมดัจํา 
� กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
� กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 10 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิv ในการคืนเงินทั@งหมด 

 
หมายเหตุและเงืIอนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrไม่รับท่านผู้เดินทางที4เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที4รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื4มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื4น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทัHงนีH เพื4อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrไม่รับท่านผู้เดนิทางที4มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทัHงนีH เพื4อความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrไม่รับท่านผู้เดนิทางที4มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื4นเพื4อไปทาํงาน หรือเพื4อการอื4นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที4ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที4ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื4อหา

ข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที4ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น
ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที4มีเดก็ทารกอายุตํ4ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื4อหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่าน
อื4น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิrในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที4เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิrในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที4จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที4กาํหนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปที4แจ้งชื4อรอไว้ ทัHงนีH เพื4อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื4น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที4มีผู้เดินทางตํ4ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื4นทดแทนหากท่านต้องการ 
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9. ในกรณทีี4ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิrในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี4ท่านขอเปลี4ยนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ4ม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื4นวีซ่าและค่าเปลี4ยนชื4อตั�วเครื4องบนิเท่านัHน เว้นแต่ตั�วเครื4องบนิที4ไม่อนุญาตให้เปลี4ยนชื4อหรือคนืตั�ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื4นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื4นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrไม่รับผิดชอบต่อการที4ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื4องมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ4งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื4อม
เสยี รวมถงึการที4มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที4ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที4ประสงคจ์ะซืHอตั�วเครื4องบนิภายในประเทศเพิ4มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด 
ๆ ที4ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื4อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทัวร์นัHนๆ หากท่านผู้
เดนิทางซืHอตั�วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นัHน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที4เกดิขึHน 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที4ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ
ท่องเที4ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี4ยนแปลงของโรงแรมที4พัก หรือการปรับเปลี4ยน
รายการท่องเที4ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิrขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  
7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที4เกิดเหตุจาํเป็นหรือ
สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrในการเปลี4ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัHงนีH เพื4อคาํนึงถงึความปลอดภัย 
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที4สดุ 

15. สถานที4ท่องเที4ยวที4ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที4ท่องเที4ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที4ระบุไว้ในเอกสารของสถานที4นัHน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี4ยนรายการเพื4อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   
แต่ในกรณทีี4มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื4นใดเกดิขึHนระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที4ท่องเที4ยวดงักล่าวได้ โดยมิใช่
ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิrไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิrไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึHนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื4องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที4ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที4บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที4นั4งบนเครื4องบนิเป็นไปตามเงื4อนไขตั�วเครื4องบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง
ที4นั4งได้เอง ทัHงนีH บริษัทฯ จะพยายามจัดที4นั4งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที4สดุภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที4นั4ง
แบบหมู่คณะที4สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที4ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที4เชื4อมั4นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ4งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที4ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที4ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมืIอท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงืIอนไขทีIบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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