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คณะ VIP ทองเทีย่วแบบครอบครัวสุดพิเศษ 
ตะลุยชอป ชอป ชอป กับยานดังหลากสไตล หลายสเนห หลากบรรยากาศ  

“โกเทมบะ เอาทเล็ต” สําหรับคนรักแบรนดเนมดัง–  เหลาแฟช่ันนิสตา ตองไมพลาดกับ “ชินจกุุ” 
พิสูจนความอรอยแบบฉบับแชมเปยน ณ ราเม็ง มิวเซียม – ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ –ข้ึนภูเขาไฟฟูจ ิ

สนุกในโลกแหงจินตนาการ ณ โตเกยีว ดสินียแลนด และสวนสนกุ COSMO WORLD  

กําหนดการเดินทาง   10- 15 เมษายน 2555   
วันอังคารท่ี 10 เม.ย. 55  (1) สุวรรณภูมิ  

20.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 4 ROW D   
(ใกลกับประตูทางเขาหมายเลข 2) เคานเตอรสายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกใหแกทุกทาน 

22.35 น.  ออกเดินทางสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 640  
  (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง.... เวลาทองถ่ินตางจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วันพุธท่ี 11 เม.ย. 55 (2) นาริตะ (ญี่ปุน)  - พระราชวังอิมพีเรียล - ชินจูกุ - โอไดบะ – อะควาซิต้ี – เดคส โตเกียว บีช – 
   วีนัส พอรต – โตเกียว  

06.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน ดินแดนอาทิตยอุทัย ผานพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขาเมืองพรอม
  ตรวจเช็คสัมภาระ... นําทานผานชม “พระราชวังอิมพีเรียล” สถานที่ประทับขององคสมเด็จพระจักรพรรด์ิของ
  ประเทศญี่ปุน กอสรางตาม แบบยุทธศาสตรโบราณ ดวยกําแพงหินแกรนิตสูงชัน และมีคูนํ้าขนาดใหญลอมรอบ 
  สรางความเปนเอกลักษณทามกลางปาคอนกรีต ไดอยางงดงาม  นําทานเดินทางกราบนมัสการเจาแมกวนอิม ณ วัด
  อาซะกุซาคันนอน ที่เกาแกที่สุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจาแมกวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริ
  โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจดวย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญที่สุดในโลกมีความสูงถึง 4.5 เดินเลนตาม 
  ถนนนาคามิเซะ ที่ทานจะได ชม-ชอป สินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสินคาพ้ืนเมืองญี่ปุนมากมาย รวมท้ังขาวของ 
  เครื่องใช คุณภาพดี อาท ิรม หมวก รองเทา กระเปา เสื้อผา ของที่ระลึก หรือทานเลือกที่จะชิม ขนมอรอยสไตลญี่ปุน 
  ตามอัธยาศัย จนไดเวลาอันสมควร เดินทางตอสูยานชอปปงสินคาช่ือดัง และแหลงความบันเทิงยามค่ําคืน “ชินจูกุ” 
  ศูนยรวมรานคาจัดแตงอยางหรูหรา นารักหลากสไตล รวมถึงรานขายสินคาช่ือดังเปนที่นิยมทั้งชาวญี่ปุน และ
  นักทองเที่ยวที่มาเยือนราน 100 yen สินคาภายในรานจะราคา 100 เยนเทากันหมด ที่มีทั้งเคร่ืองสําอาง ก๊ิฟช็อป ขนม 
  และสินคามากมายท่ีทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากของขวัญกลับบานไดในราคาสบายกระเปา อิสระใหทาน
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  เพลิดเพลินกับการจับจายเลือกซื้อสินคาถูกใจอาทิ นาฬิกาแบนดเนมดัง อุปกรณอิเล็คทรอนิค กลองถายรูปดิจิตอล 
  หรือ สินคาเอาใจคุณผูหญิง อาทิ เสื้อผาแฟช่ันวัยรุน กระเปา รองเทา เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุน ไมวาจะเปน 
  KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกวาเมืองไทย 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเซ็ตเมนูอาหารขาวหนาเทมปุระ   
  จากน้ันนําทานเดินทางสูหาง Aqua city Odaiba ชอปปงเซ็นเตอรขนาดใหญ โดยเน้ือที่ขนาด 6 ช้ัน โดยจะแบงเปน

โซน 3 โซน คือ ศูนยการคา โซนอาหาร และศูนยรวมความบันเทิง ภายในเต็มไปดวยสินคาแฟช่ันแบรนดตางๆ เชน 
GAP, NEXT, ADIDAS, หรือจะเปน LACOSTE ไปจนถึงรานขายสินคาแนวหลากหลาย เชน HMV, TOY’R US , 
THE BODY SHOP , SWATCH, เปนตน จากน้ันเดินไปชอปปงกันตอที่ หาง Decks Tokyo Beach  ชอปปงมอลล
ขนาด 7 ช้ัน โดยจะแบงเปนสองตึกคูกันเรียกวา ซีไซดมอลล  (Seaside Mall) และ ไอสแลนดมอลล (Island Mall) 
ความนาสนใจของหางน้ีคือ บางรานมีคอนเซ็ปตความเปนตัวของตัวเองอยางชัดเจน อาทิ ไดบะลิตเติล ฮองกง  Food 
Theme Park ที่ขายอาหารจีน และตกแตงสถานที่ใหเมืองฮองกงอันสวยงาม หรือโชเมะโชเท็นไง จุดชอปปงและ
เครื่องเลน ที่นําเสนอในรูปแบบยานรานคายุคโบราณของญี่ปุนชวงตนศตวรรษท่ี 20 และตกแตงดวยเครื่องใชไม
สอยแบบเกาๆ ทั้งหมด และปดทายดวยการเดินชอปปงสินคาบนถนนสไตลยุโรปที่ Venus Port  ชอปปงมอลลแหง
แรกของญี่ปุน ที่ออกแบบในลักษณะของ THEME PARK SHOPPING MALL เนนหนักไปดวยสถาปตยกรรม
ภายในแบบอิตาลี... เพลิดเพลินกับการชอปปงสินคาแบรนดเนม ในบรรยากาศที่แตกตางออกไป  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูบุฟเฟตปงยาง  
ท่ีพัก   KEIO PLAZA HOTEL  
  ADDRESS:   221 NishiShinjuku, ShinjukuKu, Tokyo   1608330 Japan 
  Tel:+81 3 3344 0111 
    http://www.keioplaza.co.jp/ 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 เม.ย. 55 (3) โตเกียว - วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน  - ลองเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – 
     โกเทมบะ เอาทเล็ต – ยามานะกะ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทุกทานเ ย่ียมชมความงามของ  วนอุทยาน
แหงชาติฮาโกเน  เปล่ียนบรรยากาศการทองเที่ยวโดยการ
ลองเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบ
ที่กอตัวจากลาวาของ ภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส
ทานจะไดสัมผัสทัศนียภาพ ในอีกมิติหน่ึงที่มีความงดงาม
ราวกับภาพวาด สะทอนลงสูทะเลสาบเปรียบด่ังสะทอน
จากกระจกใสบานใหญ…จากนั้นนําทานเดินทางขึ้นสู หุบเขาโอวาคุดานิ โดยกระเชาไฟฟา  ที่ควันพวยพุงออกมา
แยกเปนบอนอยใหญมากมาย เต็มหุบเขาบอนํ้าแรเดือดสามารถตมไขใหสุกได และไขที่ไดจะมี สีดํา เชิญทานล้ิม
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รสชาติความอรอยของไขตมกํามะถันเดือด เช่ือกันวาหากทานไดรับประทาน ไขดํามหัศจรรย 1 ฟอง จะทําใหมีอายุ
ยืนยาวเพ่ิมอีก 7 ป … 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเซ็ตเมนูหมูยางบนหินภูเขาไฟ หมูเน้ือนุม แสนอรอย ยางบน
หินภูเขาไฟ ซึ่งจะทําใหหมูของทานหอมกรุนยิ่งขึ้นไป เสิรฟพรอมขาวญี่ปุนรอนๆ  และน้ําซุปรสชาติสุดกลมกลอม  
 สมควรแกเวลานําทานชอปปงสุดมันสกับสินคาแบรนดเนมช่ือดังที่ “โกเทมบะแฟคทอร่ี เอาทเล็ต” แหลงรวมสินคา
นําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคช่ันเสื้อผาลาสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, 
Elle,Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเปาไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, 
Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ 
รองเทาแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch  Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู Aigle, 
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคาอื่นๆอีกมากมาย   
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ที่หองอาหารของโรงแรม ...  
หรือ  Hyatt Regency Hakone Resort and Spa 
  http://hakone.regency.hyatt.com/hyatt/hotels/activities/index.jsp 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันศุกรท่ี 13 เม.ย. 55  (4) ภูเขาไฟฟูจิ – โยโกฮามา – พิพิธภัณฑราเม็ง – สวนสนุกคอสโม เวิรล – มินาโตะ มิไร 21 –  
    โตเกียว  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน นําทานสู “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณของแดนอาทิตยอุทัยแหงน้ี และยังเปนภูเขาไฟท่ีมีลักษณะที่งดงามท่ีสุด
ในโลกแหงหน่ึง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งป.... นําทานขึ้นสัมผัส
บรรยากาศและกล่ินอายอยางใกลชิดที่ “สถานีท่ี 5”บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออํานวย) 
อิสระใหทานไดบันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแหงน้ี พรอมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินคาพ้ืนและขนมอรอย” 
มากมายตามอัธยาศัย... นําทานเดินทางสูเมือง “โยโกฮามา” เมืองทาและเมืองอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญแหงหน่ึง
ของญี่ปุนต้ังแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบันและยังเปนเมืองใหญอันดับ 2 ที่มีความหนาแนนของประชากรเปนอันดับ 2 
ของประเทศรองจากโตเกียว นําทานเดินทางสู “พิพิธภัณฑราเม็ง” แลวนําทานตามรอย “ทีวีแชมปเปยน” (T.V. 
Champion) รายการยอดฮิตติดอันดับที่ “พิพิธภัณฑราเม็ง” ศูนยรวมรานราเม็งที่ขึ้นช่ือจากทั่วทุกมุมของประเทศ
ญี่ปุน มาใหทานไดล้ิมรสกัน   

เท่ียง  อิสระใหทานไดอิสระเลือกชิมล้ิมลองรสชาติตนตํารับราเมนอันเล่ืองชื่อ ภายในพิพิธภัณฑราเมน ท่ีไดรวบรวมราน
  ราเมนรสโอชา ท่ัวประเทศมารวมไวท่ีน่ี (แจกเปนเงินสด ทานละ 2,000 เยน)   



 4

 จากน้ันนําทานสู “สวนสนุกคอสโมเวิลด” สวนสนุกกลางแจงของเมืองโยโกฮามา ต้ังอยูบริเวณมินาโตะมิไร 
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมอีกแหงหน่ึงของเมืองโยโกฮามา ต่ืนเตนกับรถไฟเหาะที่จะว่ิงผานอุโมงคลงทะเล ที่เดียว
ในญี่ปุน รวมถึงชิงชาสวรรคที่มีความสูงที่สุด เปนที่ต้ังของชิงช
สวรรค Cosmo Clock ชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุน 
หรือจะเลือกสนุกกับเครื่องเลนอื่นๆ อาทิเชน Roller Coaster 
Rider, Carnival Attraction, Kid’s Zone… ชวงเย็นค่ําทานจะได
อิ่มเอม  กับบรรยากาศยามค่ําคืน ความสวยงามของริมอาวโยโก
ฮามา ไดรับการกลาวขานวา เปนเมืองที่มีทิวทัศนยามราตรีที่งด 

 งาทที่สุดแหงหน่ึงของญี่ปุน  ซึ่งยามค่ําคืน รอบๆ อาวโยโกฮามา 
จะเต็มไดดวยแสงไฟ จากอาคารตางๆ รอบอาว สรางบรรยากาศแสนโรแมนติคเปนอยางมาก...  จากน้ันนําทานชอป
ปงสินคาสุดหลากหลาย ณ WORLD PORTER แหลงรวมสินคามากมายถึง เครื่องใชไฟฟา เสื้อผาแบรนดเนม 
เครื่องประดับ หรือของฝากแสนนารัก... ใหทานจะไดอิ่มเอม กับบรรยากาศยามค่ําคืน ความสวยงามของริมอาวโย
โกฮามา ไดรับการกลาวขานวา เปนเมืองที่มีทิวทัศนยามราตรีที่งดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของญี่ปุน ซึ่งยามค่ําคืน รอบๆ 
อาวโยโกฮามา จะเต็มไดดวยแสงไฟ จากอาคารตางๆ รอบอาว สรางบรรยากาศแสนโรแมนติคเปนอยางมาก...   

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ณ  ภัตตาคาร ...   บริการทานดวย “เซ็ตขาปูยักษ” ท่ีราน “คะนิโดระคุ” (Kani Doraku) รานขายปู
ยักษท่ีดังและอรอยท่ีสุดในญ่ีปุน ท่ีรายการ “ทีวีแชมปเปยน” ไมพลาดที่จะมาประกาศความอรอยใหไปลองทาน
กัน ... เสิรฟทานดวย “ขาปูยักษ” ท่ีนํามาปรุงในรูปแบบตางๆ มากมาย อาทิ “สุก้ีหมอไฟ, ขาปูเผา / น่ึง/ ซาชิมิขาปู
ยักษ” ท่ีจะใหทานไดอ่ิมหนําสําราญกัน 

ท่ีพัก   KEIO PLAZA HOTEL  
  ADDRESS:   221 NishiShinjuku, ShinjukuKu, Tokyo   1608330 Japan 
  Tel:+81 3 3344 0111 
    http://www.keioplaza.co.jp/ 
 
วันเสารท่ี 14 เม.ย. 55 (5) โตเกียว – โตเกียว ดิสนียแลนด  – นาริตะ  

เชา  บริการอาหารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (อิสระอาหารกลางวัน) 
 นําทานเดินทางสู “โตเกียว ดิสนียแลนด” ดินแดนหรรษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุมทุนสรางกวา 600 ลานบาทโดย
การถมทะเล ....เ ชิญทานสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอัน
หลากหลาย....ต่ืนตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ต่ืนเตนกับการ
ลองเรือผจญภัยผานเหลา “โจรสลัด” ที่แสนนากลัวใน “Pirates of the 
Caribbean”...สนุกสนานกับการน่ังเรือบุกปาที่ “Jungle Cruise” ทานจะ
ไดพบกับเหลาสัตวปานานาชนิด.... แลวพักผอนอิริยาบถดวยการน่ัง 
“รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแลนด ....ตอดวยการสนุกเราใจท่ี 
“Big Thunder Mountain” น่ังรถไฟขนถานตลุยความมันสในเหมืองแรโบราณ       

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานไดใชเวลากับความสนุกในสวนสนุกอยางคุมคา (ไมรวมอาหาร) 
  ต่ืนเตนสะพรึงกลัวที่ “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mansion) ที่เปนที่มาของภาพยนตรแนวสยองขวัญเรื่องดังแหงป... 
  แลวสนุกสนานตอกับ “Splash Mountain” ที่ทาทายความกลา, แลวสนุกกับเครื่องเลนมากมายท่ีรอใหทาน ได เ ข า
  ไปทาทายกัน... ชม “ขบวนพาเหรด” จากเหลาการตูนดังมากมาย อาทิ มิกก้ีเมาส, มินน่ีเมาส, โดนัลดักส เปนตน... 
  อิสระใหทานไดสนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเลนอีกมากมายตอตามอัธยาศัย... รวมเก็บภาพความประทับใจ กับ 
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  ความงามของ ขบวนพาเหรด อันตระการตา (ELECTRIC NIGHT PARADE) บันทึกภาพความประทับใจกับเหลา
  การตูนดัง ของ วอลท ดิสนีย ที่ทานช่ืนชอบ อาทิ มิกก้ี เมาส – มินน่ี เมาส   
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  “Crystal Palace Restaurant” (รานอาหารภายในดิสนียแลนด เพ่ือใหทานไดใชเวลา

อยางเต็มที่ภายในสวนสนุกระดับโลกแหงน้ี)... บริการทานสไตล“บุฟเฟต” ที่เตรียมความอรอยไวมากมายใหทาน
ไดเลือกรับประทานกันอยางจุใจ อาทิเชน คาราเกะ, สปาเก็ตต้ี, สเต็ก, สลัดนานาชนิด, ขาวหนาแกงกะหร่ี, ซุปรสเด็ด 
เปนตน ... และไมพลาดที่จะตบทายดวย “ของหวาน” ที่คัดสรรมาอยางดี… 

ท่ีพัก :  ANA CROWNE PLAZA HOTEL NARITA  
  http://www.anacrowneplaza‐narita.jp/english/ 
  
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตยท่ี 15 เม.ย.  55  (6)  นาริตะ – ชอปปงหางอิออน - กรุงเทพฯ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
จากน้ันพาทานสูแหลงชอปปงทันสมัยขนาดใหญของเมืองนาริตะ ณ อิออน พลาซา อิสระใหทานไดเลือกชม-ซื้อหา
สินคา จากรานคาตาง ๆ ไมวาจะเปน เสื้อผา กระเปา รองเทา ของแตงบาน ของที่ระลึก ฯลฯ ... สนุกสนานกับการ
จับจายสินคาของราน 100 YEN สินคาทุกอยางในรานราคาช้ินละ 100 เยน และภายในอาคารยังมี หางจัสโก ใหทาน
ไดเลือกชอปปงกันตออยางเพลิดเพลิน อีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน .... อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานไดใชเวลาไดอยางคุมคา (ไมรวมอาหาร) 
อิสระใหทานเลือกชอปปงตออยางจุใจ...สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินนาริตะ” 

16.55 น.           ออกเดินทางจากสนามบิน นาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.25 น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา
แลกเปลี่ยน เปนตน  

 
อัตราคาบริการ สําหรับคณะพิเศษเดินทาง 4 ทาน  

ผูใหญ      ทานละ     139,900.-  บาท 
 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา
แลกเปล่ียน และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ ในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน 
 
  
 



 6

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบินทุก

แหง  
2. คาที่พัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. คาธรรมเนียมวีซา ( สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย ) 
4. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 

5. คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทางที่ญี่ปุน  

6. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ  1,000,000.- บาท 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 

3. คาทําหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

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

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6617388) 

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

  “การจายสวนท่ีเหลือ” กรุณาชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย  ภายในวันจันทร ที่ 9 เม.ย. 2555  
 

การยกเลิก  :   กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 14 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 

   กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 4 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 1 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมด 

 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน 
…. โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอ ที่ทานจะตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากที่ไดสํารองที่น่ังบนเครื่องบินและ
หองพักโรงแรมตางประเทศไวเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 
 

 


