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วันแรก... ของกำรเดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”

20.30น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัท

ลีลาวดี – ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่

ช่วงเวลาแห่งความสุข

23.50 น. ทะยานสู่ญ่ีปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 642 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจน

เจ้าหน้าที่จากการบินไทย

วันที่สอง...ของการเดินทาง

08.10 น. เดินทาง...ถึง สนำมบินนำนำชำตินำริตะ ประเทศ ญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร 

บริกำรท่ำนด้วย...เมนเูซตอำหำรญี่ปุ่น

DAY 2







ค่ ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม



โซบะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดนากาโน่ 

การท าเส้นโซบะเรียกว่า “โซบะ อุจ”ิ สัมผัสประสบการณ์

การท าโซบะที่เป็นเหมือนหัวใจส าคัญของนากาโน่ด้วยตัวเอง 

หลังจากที่เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถ 

สามารถ ท าโซบะแบบง่ายด้วยตัวเอง 

DAY 3

กลำงวัน เสิร์ฟท่ำนด้วยโซบะเซต ให้ท่ำนอิ่มอร่อยไปกับ

เส้นโซบะนุ่มๆ และซุปหอมๆ รสเข้ม

เช้ำ บริกำรท่ำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



ปรำสำทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาด าที่สร้าง

ด้วยไม้เก่าแก่ที่สุดบนดินแดนลูกพระอาทิตย์ และยังเป็น

โบราณสถานแห่งชาติ สมบัติล้ าค่าที่ชาวญี่ปุ่น   

หวงแหนยิ่ง หากมองตั้งแต่อยู่นอกปราสาทจะเห็น

ความงามที่ตัดกันของสีระหว่างสีด าของตัวปราสาท

และสีขาวของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชม

ปราสาทมัตสโึมโต้ซึมซับบรรยากาศของ

วิถีขุนนางโบราณ



ให้ท่านได้สนุกสนานกับวิถีแห่งธรรมชาติ ด้วยการชมฟาร์มเพาะ

วาซาบิ ต้นวาซาบิอ่อนๆ ที่ก าลังเติบโตในน้ าใสสะอาดบริสุทธิ์ ท่ี

ละลายมาจากหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ท าให้วาซาบิที่ได้มีคุณภาพ

ดีที่สุดของญ่ีปุ่น เป็นอีกหนึ่งจุดหมายการเดินทางดีๆ ที่นัก

เดินทางต้องมาชมให้ได้ นอกจากนี้ในฟาร์มยังมีสินค้าคุณภาพดี

อีกมายมายให้ได้เลือกซื้อเลือกชม เช่น ไอศกรีมวาซาบิรสชาติดี 

เส้นโซบะวาซาบิอร่อยๆ แกงกะหรี่วาซาบิที่เป็นเมนูโปรดของชาว

ญี่ปุ่น และไส้กรอกวาซาบิ ฯลฯ



ค่ ำ รับประทำนอำหำร ณ 

ห้องอำหำรโรงแรม



กระเช้าชินโฮกาตะจะพาท่านค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะเห็นวิวทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโอคุฮิดะผ่านเรือ

กอนโดล่า หรือกระเช้าแก้วใสขนาดใหญ่ที่มีสีสันสดสวย เมื่อขึ้นสู่บนยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะภูเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของ

ญี่ปุ่นแล้ว จะมีดาดฟ้าให้ท่านขึ้นชมซึมซับบรรยากาศหิมะที่โปรยปรายตลอดทั้งปีของภูเขาและหุบเขา

DAY 4

กลำงวัน บริกำรท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

เช้ำ บริกำรท่ำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม







หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลกดุจดั่งหลุดออกมาจากเทพนิยายแห่ง

ความฝัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโกในปี 1995 จากตัวบ้านในลักษณะ

กัสโซสไตล์ หรือ ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าบ้านแบบกัสโชสคึุริ คือ หลังคาเป็นทรงพนมมือ เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์

แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ติดอันดับสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในทุกฤดู

DAY 5เช้ำ บริกำรท่ำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



มื้อเที่ยง บริกำรอำหำรท่ำนด้วยเน้ือฮิดะย่ำงบนใบโอบะ พร้อมเครื่องเคียง

(หำกไม่ทำนเนื้อ ทำงบริษัทบริกำร เนื้อหมู แทน)



สัญลกัษณป์ระจ ำเมอืง ก่อสรำ้งโดยโชกนุ โทกงุำวะ อิเอะยำสุ
ที่มีชือ่เสยีง และจดุเดน่อกีอยำ่งทีส่ ำคญัของปรำสำทไมค่วร
พลำดชม คือ คินชะจ ิรูปสลกัปลำหวัเสอืทองค ำทีหุ่ม้ทอง
เพียง 1 เดียวในญีปุ่น่ และมคีวำมส ำคญัตอ่ประวตัศิำสตร ์ 

กำรรบของชำวนำโกยำ่มำกในฐำนะปอ้มปรำกำรส ำคญัทีส่รำ้ง
ขึ้นสมยัเอโดะ เป็นจดุยทุธศำสตรส์ ำคญัระหวำ่ง

เอโดะและเกยีวโต

คาซาเอะ เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก เรียงรายทั้ง 2 ฟากฝั่ง

ถนน ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ ทั้ง H&M GAP ZARA ฯลฯ



ที่พัก โรงแรม HILTON NAGOYA HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

1 ใน 3 สุดยอดเนื้อของญ่ีปุ่น คือ เนื้อฮิดะ 

เนื้อมัตซึซากะและเนื้อโกเบ จากวัวพันธุ์ดีสาย

พันธุ์ “วากิว” ที่เลี้ยงด้วยเบียร์และมีวิธีการนวด

เนื้อ ท าให้ไขมันแทรกเข้าไปในเนื้อ ลักษณะคล้าย    

เนื้อโทโร่ของปลาทูน่าใหญ่ เสิร์ฟเคียงข้างไวน์แดง

กลิ่นละมุนเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบเป็นอีกหนึ่ง

ความพิเศษที่ต้องจดจ า …

(หำกไม่ทำนเนื้อ ขอรับรองท่ำนด้วย เมนูซีฟู้ด)

ค่ า... บริการท่านด้วย

เนื้อโกเบ



DAY 6 เช้ำ บริกำรท่ำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



น ำท่ำนสูเ่มอืงโอซำกำ้ ช้อปปิง้ยำ่นชนิไซบำช ิ1 ใน 3 ย่ำน 
ศูนย์กำรค้ำทีโ่ด่งดังไม่เป็นสองรองใคร ให้ท่ำนช้อปปิ้ง
เพลิดเพลินในแหล่งรวมควำมบันเทิงแห่งใหญ่ เต็มไปด้วย
ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร สตรีทแบรนด์ญีปุ่่นและต่ำงประเทศ ร้ำน

ขนมชีสทำร์ตอร่อยๆ ที่มีชื่อเสียง และบรรยำกำศ
สนุกสนำนทีม่ีเวลำเท่ำไหร่ก็ไม่เพียงพอ

มื้อเทีย่ง อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวนัไดต้ำมอัธยำศยั    
เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำอันมีคำ่ของท่ำน 

...สมควรแก่เวลำ... น ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบินนำนำชำติคันไซ ประเทศญีปุ่่น
สนำมบินนำนำชำติคันไซ 
เที่ยวบิน TG 673

“บินลงสูภ่ำคพื้นประเทศ ณ 
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภมูิ”

ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลำวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ช าระเพิ่ม

94,900.-

90,900.-

89,900.-

88,900.-

18,000.-

20,000.-

53,440.-

92,900.-

88,900.-

87,900.-

86,900.-

18,000.-

20,000.-

53,440.-

93,900.-

89,900.-

88,900.-

87,900.-

18,000.-

20,000.-

53,440.-

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

929

889

879

869

180

729

929

889

879

869

180

729

อัตรำค่ำบริกำร ส ำหรับผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึ้นไป

**อตัราค่าบรการส าหรบัจ  านวนผเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ทา่น**

**กรณีออกเดินทาง 10 – 14  ทา่น ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เพ่ิมค่าบริการทา่นละ 15,000 บาท



• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุใน

วงเงิน 500,000 บาท

•

•

•

•





หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, 
หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำนหรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำง
ส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็ก
เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เวน้แต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย 
หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออก
เดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้
ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในข้อควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


