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สมัผสักบั 2 ประสบการณ์ในช่วงฤดูร้อนที่ห้ามพลาด “เก็บชา” และ“ชมลาเวนเดอร”์  
สนุกกบั 2 สวนสนุกดังระดับโลก “UNIVERSAL STUDIO” & “TOKYO DISNEY SEA” 

ท่องไปในโลกแห่งเทพนิยายของ จิบิ สตูดิโอ ณ “หมู่บ้านเทพนิยายนุกุโมะริโนะโมริ”   
เสน่ห์แห่งความอร่อยกบัหลากเมนูที่เราเลือกสรร  เสน่ห์แห่งการเดินทางพักผ่อน   

ให้เราร่วม “ดูแล...กนัและกนั” ตลอดการเดินทางและตลอดไป  

 

กําหนดการเดินทาง  17-23 พ.ค. / 25-31 พ.ค. / 2-8 มิ.ย./ 9-15 มิ.ย / 25 มิ.ย.-1 ก.ค. /2-8 ก.ค. / 

14-20 ก.ค. / 29 ก.ค.– 4 ส.ค. / 7-13  ส.ค. / 12-18 ส.ค. /27 ส.ค. -2 ก.ย. 59 

วนัแรกของการเดินทาง   (1) กรุงเทพฯ – คนัไซ (ประเทศญีปุ่่ น) 

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

ประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก 

23.30  น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG622 

  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง   (2) คนัไซ  – สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ – ชอ้ปป้ิง ชินไซบาชิ – นาโกย่า  

07.00 น.  ถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระเรียบ

 ร้อยแล้ว 
(ระยะทางช่วงเชา้ โดยประมาณ  : สนามบินคนัไซ  - สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ  1  ชม., ) 

 นาํท่านสู่สวนสนุกที่กาํลังเป็นที่นิยมมากที่สดุของญี่ปุ่น UNIVERSAL STUDIO JAPAN  นาํท่านตื่นตากบั  

“โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด...สมัผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจสมัผัส

ประสบการณ์สนุกตื่นเต้นกบัการห้อยโหนโผนทะยานไปกบั

ซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ ์  ใหม่ “Spider Man” …. สนุกสนาน

กบัการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับ

จริงในการเ ล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เ ร่ือง 

“Back To the Future”จากนั้นให้ท่านได้ท่องไปยังโลกแห่ง

เวทมนตท์ี่ร่ายมนตใ์ส่ทั้งเดก็และผู้ใหญ่ทั่วโลก ในโซน THE 

WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ด้วยการ

เนรมิตพ้ืนที่ 1 ใน 5 ของสวนสนุกแห่งนี้  ให้เป็นฉากต่างๆ 

ของโลกเวทมนต์ ทั้ง โรงเรียนฮอกวอตส์ ของเหล่าพ่อมด 

แม่มด  หมู่บ้านฮอกมี้ด สถานีรถไฟคงิสค์รอส  ร้านขายของแปลกประหลาดในโลกแห่งจินตนาการแห่งนี้  และไม่พลาด
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กบัการลอง บัตเตอร์เบียร์  เคร่ืองดื่มขึ้นชื่อของเหล่าพ่อมด แม่มด... อสิระให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อสนิค้าที่ระลึก ทั้ง ไม้

กวาดกายสทิธิ์  หรือเคร่ืองมอืเวทมนตต่์างๆ  เป็นต้น  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั .... อิสระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า (ไม่รวมอาหาร) 

ตะลุยกนัต่อกบั “ยูนิเวอร์แซล วันเดอร์แลนด์"  ท่านจะได้พบกบัตัวการ์ตูนแสนน่ารัก ทั้งสนุกกบัเคร่ืองเล่น ELMO’S 

BUBBLE BUBBLE เอลโม่ จากเร่ืองเซซามิ สตรีท, หรือจะเป็น THE FLYING SNOOPY เจ้าหมาน้อยตัวขาวสดุดัง 

และเจ้าเหมยีวน้อยแสนหวานคติตี้  กบัเคร่ืองเล่นที่ชื่อว่า HELLO KITTY’S CUPCAKE DREAM ที่คุณหนูจะได้เข้าไป

นั่งในถ้วยคพัเค้กแสนน่ารัก   

(ระยะทางช่วงบา่ย โดยประมาณ  : สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ – ชินไซบาชิ  45  นาที ) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านใจกลางการค้า

ของเมืองโอซาก้า พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียงและร้านบูติค

หรูหราด้วย และตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย.... เชิญท่าน

สนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้ามากมายใน

ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “ไดมารู”, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ “ร้าน 100 เยน” …  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร...   บริการท่านด้วยเมนู 

ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น  

ท่ีพกั  GRANDVIA HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า  
       

วนัท่ีสามของการเดินทาง   (3)   โอซากา้ – เกียวโต – ปราสาททอง -  วดัคิโยมิสึ – นาโกย่า  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(ระยะทางช่วงเชา้ โดยประมาณ : โอซากา้ – ปราสาททอง 1 ชม.20 นาที, ) 

นาํท่านเข้าสกัการะ ปราสาททอง หรือที่เรียกว่า ปราสาท 

คินคาคุจิ ร่วมย้อนราํลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเร่ืองดัง เณร

นอ้ยเจา้ปัญญา – อิคคิวซงั.... อสิระให้ท่านได้ชื่นชมความงาม

ของตวัปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคาํเปลว พร้อมดื่มดํ่ากบั

ความสะอาดใสของ สระนํ้ า ที่สามารถสะท้อนให้เหน็ภาพตัว

ปราสาทได้อย่างงดงาม.... 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ต

เมนูอาหารญี่ ปุ่น เสิร์ฟท่านด้วยอาหารญี่ ปุ่นสไตลเ์กียวโต ที่

เน้นเร่ืองของกรรมวิธกีารปรงุ คุณภาพของวัตถุดบิที่ใช้ และการตกแต่งให้ได้บรรยากาศของต้นตาํรับแดนอาทติย์อุทยัที่

งดงามและแสนมเีสน่ห์ 
(ระยะทางช่วงบ่าย โดยประมาณ  : ปราสาททอง – วดัคิโยมิสึ  45 นาที, / วดัคิโยมิสึ – นาโกย่า 2 ชม. ) 

จากนั้นนาํท่านสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ วดันํ้ าใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวาง

เรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียง

ของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกัตัว ใช้วิธกีารเข้าล่ิม เหมือน

เรือนไทย วัดนี้ มีอายุเก่าแก่ย่ิงกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี 

มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความ

รํ่ารวย มั่งคั่ง, นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวร, และเชิญดื่ม

นํ้าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้ นจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก

เทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สาย

สาม แขง็แรง  นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกซ้ือสนิค้าพ้ืนเมอืง ที่ 
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ระลึก เกี่ยวกับญี่ ปุ่นขนานแท้... ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า เมืองเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมที่สาํคญัของเขตจูบุ... หากมเีวลานาํท่านเดนิทางสู่ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมือง ซ่ึงได้แก่ย่านซากะเอะ ย่านช้

อปป้ิงที่ดงัและมสีนิค้าให้เลือกหลากหลายไม่แพ้ย่านชินจูกุ ของโตเกยีว และย่าน 

ชินไซบาชิ ของโอซาก้า เลยทเีดยีว  อสิระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสนิค้าแบรนดด์งัและ  

แบรนดโ์ลคอลของญี่ปุ่นตามอธัยาศัย...    

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วย “เซ็ตขาปูยักษ์” ที่ ร้าน “Kani–Ya 

Restaurant” ร้านขาปูยักษ์ ที่มีสาขาทั่วญีปุ่นกว่า 13 สาขา โดยการตกแต่งร้านจะมี

เอกลักษณ์ ไปตามแต่ละเมือง… มื้อนี้ จะเสร์ิฟท่านด้วยสไตล์สกุี้หม้อไฟ ให้ท่านอร่อยกบั

หลากหลายเมนู ที่ทาํมาจากปูยักษ์ทั้งสิ้น อาทิ เต้าหู้ปู ซาซิมิขาปูยักษ์ และอื่นๆ อีก

มากมาย ที่จะให้ท่านได้อิ่มหนาํสาํราญกนั 

ท่ีพกั   NAGOYA KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า   

  

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง   (4)   นาโกย่า – รถไฟชินคนัเซน – ฮามามตัซึ – หมู่บา้นเทพนิยาย – ชิซึโอกะ – ไร่ชา – ยามานาชิ  

เช้า  บร◌ิการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

(ระยะทางช่วงเชา้ โดยประมาณ  : โตโยฮาชิ –หมู่บา้นเทพนิยาย 1ชม. 30 นาที / ) 

จากนั้นนาํท่านสู่ สถานีรถไฟนาโกย่า เพ่ือทดลองขึ้นรถไฟด่วนชินคนัเซ็น หรือ รถไฟหวักระสุน ความเรว็สงูสดุเฉล่ีย 

240 ก.ม./ ชม. สู่ สถานีรถไฟโตโยฮาชิ  (สถานีรถไฟชินคนัเซน็อาจมกีารเปล่ียนแปลงสถานีได้โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า เพ่ือประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญั)… เดนิทางถงึเมืองฮามามตัสึ (Hamamatsu ) เมอืงแสน

สวยที่มดีนิแดนใหญ่เป็น  อนัดบัสองของญี่ปุ่น เมอืงที่ธรรมชาตรัิงสรรคค์วามงดงามได้อย่างลงตวั โดยการโอบล้อมจาก

ทะเล แม่นํา้ ภเูขา และทะเลสาบ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของทะเลสาบที่สาํ  คัญคือ “ทะเลสาบฮามานะ” หรือทะเลสาบ

ปลาไหลที่คนไทยคุ้นเคย  นาํท่านแวะชมสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ หมู่บา้นเทพนิยาย Nukumo  ri no Mori (ぬくもり

の 森) ที่เมืองฮามามัตซึ จังหวัดชิซึโอกะออกแบบโดยซาซากิ ชิเงโยชิ หมู่บ้านแห่งนี้ มีความหมายว่า ป่าแห่งความ

อบอุ่น ให้ความรู้สกึใกล้ชิดกบัธรรมชาต ิราวกบัอยู่ในเทพนิยายของยุโรป ให้บรรยากาศคล้ายกบั หมู่บ้านของตัวการ์ตูน

ชื่อดงั “โตโตโร่” อนิเมชั่นเร่ืองดังจาก จิบลิสตูดิโอ  ในบรรยากาศอนัแสนน่ารักอบอุ่น ที่หมู่บ้าน Nukumori no Mori 

มีร้านค้ามากมาย รวมไปถึง ร้านคาเฟ่ ร้านขนมเค้ก ร้านอาหาร แกลเลอร่ี พิพิธภัณฑ์ และ ร้านขายของที่ระลึก ที่

สามารถเที่ยวเล่นกนัได้อย่างเพลิดเพลิน...  

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อนี้  บริการท่านด้วยเมนูดังของจังหวัดฮามามัตสึ “เซ็ตขา้วหนา้ปลาไหลย่าง” 

เมนูที่เมื่อใครมาย่านนี้  ต้องไม่พลาดมาล้ิมลอง (ท่านใดที่ไม่ทานปลาไหล จะเสิร์ฟเป็นข้าวหน้าหมูทอด หรือ ทงคัตส ึ

แทน)  
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(ระยะทางช่วงบา่ย โดยประมาณ  :  ฮามามตัสึ – ไร่ชา 2 ชม. / ชิซึโอกะ – ยามานาชิ 2 ชม. ) 

เมื่อมาถึงเมือง ชิซึโอกะ ต้องไม่พลาดกบัการมาเยือน ไร่ชา เมืองนี้

ขึ้ นช่ือเร่ือง “ไร่ชา” ที่มีคุณภาพ และเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่

สวยงามที่สดุอกีแห่งหนึ่ง นาํท่านเดินทางสู่ “ไร่ชา” เพ่ือให้ท่านได้

ลองสมัผัสบรรยากาศของชาวไร่ชา โดยการทดลองเกบ็ยอดชาเขียว

จากต้น หลังจากนั้นสู่กิจกรรมสอนวิธีชงชา  หลังจากที่ได้ใบชา

มาแล้ว จะมีกรรมวิธีต่างๆ กว่าจะได้เป็นชาเขียว 1 แก้ว สัมผัส

ประสบการณว์ิธกีารทาํชาเขียวแบบดั้งเดิมได้ด้วยตัวคุณเอง ให้ท่าน

ได้ชิมชาจากแหล่งชาที่ดทีี่สดุแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น  

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม ... บริการท่านด้วยเซต็เมนูอาหารญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและ

หวานแบบดั้งเดมิในบรรยากาศญี่ปุ่น พร้อมสวมชุดยูกาตะ เพ่ือให้เข้ากบับรรยากาศ 

ท่ีพกั   ISAWA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า    
  ** ท่านสามารถลงอาบนํา้แร่ “ออนเซน” จากธรรมชาติเพือ่สขุภาพ หลงัจากเหน็ดเหนือ่ยจากการเดินทางมาทัง้วนั ** 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง    (5)  ยามานาชิ   – ทุ่งลาเวนเดอร ์ - ภูเขาไฟฟูจิ –โตเกียว –ชินจูกุ –โตเกียว 

เชา้  บริการอาหารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
(ระยะทางช่วงเชา้ โดยประมาณ  :  ยามานาชิ –ทุ่งดอกไม ้30 นาที  / ทุ่งดอกไม ้-ภูเขาไฟฟูจิ  1 ชม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หลังจากหมดช่วงลาเวนเดอร์ จะพาท่านไปชม หมู่บา้นโอชิโนะ ฮกัไก เป็นหมู่บ้านที่มจุีดชมวิวภเูขาไฟฟูจิที่สวยอกีแห่ง

หนึ่ง ) นาํท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์ของแดนอาทติย์อุทยัแห่งนี้  และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สดุใน

โลกแห่งหนึ่ง นาํท่านขึ้นสมัผัสบรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีท่ี 5” บนระดับความสงูที่ 2,500 เมตร 

(ในกรณทีี่อากาศเอื้ออาํนวย) อสิระให้ท่านได้บนัทกึภาพความงามของภเูขาไฟแห่งนี้  พร้อมทั้งเลือกชมและซื้ อ “สินคา้

พื้ นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย...  
 

 

*โปรแกรมที่เดินทาง 18-24 พ.ค. /25-31 พ.ค.  
(การชม FUJI SHIBAZAKURA MATSURI  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 29 พ.ค. เท่าน้ัน ) 
จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่  FUJI MOTOSUKO RESORT เพ่ือเข้าสู่งาน FUJI SHIBAZAKURA 

 MATSURI เพ่ือชมความงดงามของตน้พิงคม์อส หรือ ชิบะซากรุะ โดยชิบะซากุระกว่า 7 แสนต้น  

จะถูกปลูกอยู่บริเวณรอบภเูขาฟูจ ิซ่ึงมีจาํนวนมากที่สดุในภาคคันโต ดเูหมือนพรมหลากส ี

ทั้งสขีาว สชีมพู และสแีดงซ่ึงสขีองดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก   

**โปรแกรมที่เดินทาง  25 ม.ิย.-1 ก.ค. /2-8 ก.ค. / นาํท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร ์
(การชมเทศกาล ลาเวนเดอร์ที่ สวน OISHI PARK จะจัดขึ้นระหว่าง 17 มิ.ย. – 10 ก.ค. เท่าน้ัน ) 

จากน้ันนาํท่านชมความงามของ ทุ่งลาเวนเดอร ์ณ OISHI PARK  ที่ขึ้นช่ือเร่ืองการชมดอกลาเวนเดอร์ 

ที่งดงามที่สดุแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น คลาคลํ่าไปด้วยนักทอ่งเที่ยวที่มาชมดอกลาเวนเดอร์สม่ีวงสดบาน 

ปูเป็นพรมดอกไม้ทอดตวัไปสู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากูชิโกะ ซ่ึงมีฉากหลังเป็นภเูขาไฟฟูจิ จัดเป็นจุดที่ 

สวยงามและอลังการมากที่สดุ และไม่พลาดกบัการล้ิมลอง “ไอศกรีมลาเวนเดอร์” สม่ีวงกล่ินหอมกรุ่น 
ไว้ให้นักท่องเที่ยวซ้ือหามาลองชิมกนั โดยไอศกรีมลาเวนเดอร์น้ีซ่ึงจะนุ่มละมุน ละลายในปาก  

พร้อมสดช่ืนกบักล่ินลาเวนเดอร์ที่จะตดิจมูกทกุท่านไปเกอืบทั้งวัน...   
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซต็เมนู อาหารญี่ปุ่น นอกจากท่านจะได้อิ่มอร่อยกบัรสชาติอาหาร

แล้ว ยังอิ่มตากบัศิลปะการจัดวางของอาหารญี่ปุ่น ที่เป็นเอกลักษณส์วยงาม 

(ระยะทางช่วงบ่าย โดยประมาณ  :  ภูเขาไฟฟูจิ – ชินจุกุ (โตเกียว  2 ชม. 30 นาที) 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางเข้าสู่ย่าน “ชินจุกุ” ย่านชอ้ปป้ิงท่ีดงัท่ีสุดย่านหนึ่งของกรุงโตเกียว  ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่ง

อย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสนิค้าช่ือดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 

Yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากนัหมด ที่มีทั้ง

เคร่ืองสาํอาง กิ๊ฟชอ็ป  ขนม และสนิค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือก

ซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า หากท่านใด

สนใจช้อปป้ิงแบรนด์เนมมือสองร้านขอแนะนาํร้าน Sanoya ร้านขาย

สนิค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโตเกยีว ร้านนี้ เปิดมายาวนานกว่า 90 ปี 

ตวัร้านอาจจะไม่ใหญ่มาก แต่เดมิมเีพียงร้านเดยีว แต่ได้รับความนิยม

จากเหล่านักท่องเที่ยวและนักช้อปสินค้า จนปัจจุบันมีถึง 8 ร้านใน

บริเวณใกล้เคียงกัน และจะแยกเป็นชนิดของสินค้าอย่างชัดเจน 

ภายในร้านจะเตม็ไปด้วยสนิค้าแบรนด์เนม อาท ิหมวดเสื้อผ้า หมวดกระเป๋า หมวดนาฬิกา เป็นต้น แบรนด์ดังที่มีขาย

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

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บาร์บคีวิสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกสรรอย่างเตม็ที่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้ อ

สนัใน เนื้อสนันอก เนื้อไก่ ปลาหมกึ หอยเชลล์ และผกัสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกตามชอบเพ่ือมาย่างบนกะทะพร้อมทั้ง

นํา้จิ้มสตูรพิเศษ...  

ท่ีพกั   GRAND PRINCE TAKANAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6) โตเกียว –โตเกียว ดิสนียซี์ –  ชิบุย่า – สนามบินฮาเนดะ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(ระยะทางช่วงเชา้ โดยประมาณ  :  โตเกียว – โตเกียวดิสนียซี์ 30 นาที ** หากท่านใดประสงคจ์ะเขา้ โตเกียวดิสนีย ์ แลนด ์

สามารถแจง้ก่อนเดินทางได ้) 

นาํท่านสู่ดินแดน โตเกียวดิสนียซี์ TOKYO DISNEYSEA แนวคิด

หลักของพ้ืนที่เกี่ยวกบันํา้  เช่น เมืองเวนีส ลาํธารนํา้ ทะเล เรือไททา

นิก ถํา้ใต้นํ้าในปล่องภูเขาไฟ เมืองในป่าดิบชื้ นแถบอเมริกากลาง 

เงือกและเมืองบาดาล เป็นต้น  ท่องไปกบัโซนต่างๆ ถึง 7 โซน เช่น 

เมืองลับแลสามเหล่ียมปากแม่นํา้ (Lost river delta) ชายทะเลฝั่ง

อาหรับ (Arabian Coast) ทะเลสาบนางเงือก (Mermaid Lagoon) 

เกาะลึกลับ (Mysterious Island) ริมนํ้าฝั่งอเมริกา (American 

Waterfront) เมืองเรือแห่งการค้นพบ (Port Discovery) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Harbor) สนุกกบั

เคร่ืองเล่นต่างๆ  
เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกแก่ทุกท่านในการเล่นเคร่ืองต่างๆ อย่างไม่ขาดตอน  

สนุกกบัเคร่ืองเล่นในโตเกยีว ดิสนีย์ซี กนัต่อ อาท ิ20,000 LEAGUES UNDER THE SEA ท่องไปยังโลกใต้ทะเล 

กับ เรือดาํนํา้ ที่จะพาท่านดาํดิ่งสู่ใต้มหาสมุทรที่ที่ท่านจะได้เจอสิ่งประหลาดใจมากมาย ทั้ง ซากต้นไม้โบราณ ซาก

เรืออปัปาง ซากอารยธรรมโบราณ รวมทั้งสิ่งมชีีวิตใต้ทะเลลึกที่จาํลองได้เสมือนกบัท่านได้อยู่ใต้ทะเลที่ลึกกว่า 20,000 

โยชน์ RAGING SPIRITS หวาดเสยีวไปกบัรถไฟเหาะตลัีงกาความเรว็สงู ที่พาวิ่งไปบนรางและตลัีงกาแบบ 360 องศา

ในบรรยากาศของอารยธรรมโบราณ...ตื่นเต้นไปในบรรยากาศของมหันตภัยร้ายอย่าง พายุทอนาโดกับเคร่ืองเล่น 
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STORMRIDERS ที่จะพาท่านตื่นเต้นไปตลอดของการติดตามเจ้าพายุทอนาโด...  อสิระท่องเที่ยวในสวนสนุกตาม

อธัยาศัย...  

(ระยะทางช่วงบ่าย โดยประมาณ  :  โตเกียวดิสนียซี์ – ชิบุย่า 35 นาที / ชิบุย่า – สนามบินฮาเนดะ 45 นาที) 

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ย่านที่ได้ช่ือว่า คึกคักที่สุดแห่ง

หนึ่งของโตเกียวอย่าง “ชิบุย่า” ย่านที่ถือว่าสร้างความสนุกให้กับ

การช้อปป้ิงของทุกท่านได้อย่างดี ทั้งห้างที่เป็นสัญลักษณ์ของย่าน

อย่าง SHIBUYA 101, Loft สาขาชิบุย่าที่ถือว่าใหญ่ที่สดุในญี่ปุ่น ที่มี

ถงึ 7 ชั้น เพียงแค่ท่านได้เดินเข้าไป ท่านกจ็ะลืมเวลากนัเลย สนุกกบั

การอัพเดทสินค้าแนวความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเคร่ืองเขียน 

เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน และอื่นๆ อกีมากมาย    

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร มื้อนี้บริการท่านด้วยเมนู “อุดง้หมอ้ไฟ” เสร์ิฟท่านด้วย อดุ้งหม้อไฟทะเลที่จะมีทั้งเนื้ อ

ไก่ หอยเชลล์ กุ้ง พร้อมเส้นอดุ้งที่ความเหนียวนุ่ม ไม่ใหญ่เกนิไป...  

ท่ีพกั  ANA CRONW PLAZA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง    (7) สนามบินนาริตะ  -สุวรรณภูมิ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

11.00 น. ออกเดนิทางจากนาริตะ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิ TG641 
15.30 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ ลืม  

 

 

อิลิท ฮอลิเดย.์.. ดูแล กนัและกนั 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  อตัราค่าบริการ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 96,900.- 93,900.- 95,400.- 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   93,900.- 90,900.- 92,400.- 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 90,900.- 87,900.- 89,400.- 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 87,900.- 84,900.- 86,400.- 

พกัเด่ียว เพิม่ท่านละ   18,000.- 18,000.- 18,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  19,000.- 19,000.- 19,000.- 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 939 939 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   909 909 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 879 879 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 849 849 

พกัเด่ียว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   180 180 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   749 749 

 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัรา

แลกเปล่ียน และ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางตํ่ากว่า 15 ท่าน  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  4,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 
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เงื่อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  

 ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

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

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

 ชื่อบญัชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

  ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  

  เลขท่ี  639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 

 

การยกเลิก  :   

 กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาํการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจํา 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 10 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่าน

อื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที่กาํหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภัุยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดนิทางซื้อตัว๋หรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  

7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาํเป็นหรือ

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

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือคาํนึงถงึความปลอดภัย 

และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมิใช่

ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

เลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง

ที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที่นั่ง

แบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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	21.00   น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  สายการบินไทย (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

