
 

  
 
 
 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงเยอืนดินแดนอำทิตยอ์ุทยั ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ร่วมนบัถอยหลงัเขำ้สู่ปี 2019 พรอ้มธรรมชำตอินัสวยงำม ฤดูหนำวโรแมนติก 

ร่วมสมัผสัควำมลงตวัของธรรมชำตแิละเมืองแห่งเทคโนโลยทีี่ไม่เคยหลบัใหล 

เดินทำงสุดพิเศษกบัสำยกำรบินไทย บริกำรดว้ยเมนูข้ึนช่ือ กบั ลีลำ...ที่เป็นตวัคุณ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 29 ธนัวำคม 2561 - 4 มกรำคม 2562 

  

 

21.00 น.   ลีลาวดี ฮอลิเดย ์เรียนเชิญท่านท่ีจุดนัด ประตทูางเขา้ 2 เคาน์เตอร ์C พบกบัเจา้หน้าท่ีบริษัท 

  ลีลาวดี ฮอลิเดย-์ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวสัดีทุกท่านดูแลความพรอ้ม ดา้นเอกสาร รวมถึงส่งท่านเขา้

  สู่ช่วงเวลาแห่งความสุข 
23.30 น.   ทะยานสู่ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยเท่ียวบิน TG 622  พรอ้มรบับริการจากมคัคุเทศกข์องบริษัทเรา   

  ตลอดจนเจา้หน้าท่ีจากการบินไทย ใหท่้านไดม้ีเวลาพกัผ่อนราว 6 ช.ม. 

 
 
07.00น.  เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทาง

  ศุลกากรเรียบรอ้ย 
  น าท่านเดินทางสู่  FUSHIMI INARI SHRINE ใหท่้านกราบไหวข้อพรท่ีศาลเจา้เทพเจา้จิ้ งจอกแดง 
  อินาริแห่งเกียวโต เป็นศาลเจา้ท่ีเก่าแก่นับพนัปี ถูกสรา้งขึ้ นก่อนการสรา้งเมืองเกียวโตเทพเจา้อินาริ

  ในศาสนาชินโต เปรียบเสมือนตวัแทนความอุดมสมบรูณพ์ืชผลทางการเกษตรของชาวบา้นซ่ึง 

  ภายในศาลเจา้และทางขึ้ นเขาอินาริจะเต็มไปดว้ยจิ้ กจอกตวัเล็กๆ ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องวดั  

  นอกจากน้ียงัมีเสาโทริอินับหมื่นตน้สีแดงสดปกคลุมบริเวณทางเดินขึ้ นเขา ระหว่างทางเดินมีจุดชม

  วิวใหท้านแวะชมแวะพกัรบัอากาศธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ 

 
 
 

 

 

วนัอำทิตยท์ี่ 30 ธนัวำคม 2561 (2)  สนำมบินไคไซ-FUSHIMI INARI SHRINE-นำโกยำ่-NABANA NO SATO-นำโกยำ่ 

วนัเสำรท์ี่ 29 ธนัวำคม 2561 (1) กรุงเทพฯ -สนำมบินคนัไซประเทศญี่ปุ่น 

 



เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินบริการท่านดว้ยเมนู จงัโกะนำเบะ 

Chanko Nabe หรือหมอ้ไฟซโูม่ เดิมทีเป็นอาหารท่ีซูโม่รบัประทานเพืฮควบคุม

น ้าหนักและบ ารุงร่างกาย  แต่ในปัจจุบนัเมนูน้ีไดก้ลายเป็นเมนูยอดนิยมของ

ชาวญ่ีปุ่นเป็นอย่างมากจุดเด่นของจงัโกะนาเบะอยู่ท่ีน ้าซุปซ่ึงท าจากกระดูกไก่

และผกัเคี่ยวรวมกนันานหลายชัว่โมง  ปรุงรสด้วยซีอิ๊ วและเหล้าหวาน ส่วน

เคร่ืองนาเบะประกอบไปดว้ยผกัต่างๆ เช่น เตา้หู ้เน้ือไก่ กุง้ ลกูช้ิน และอื่นๆอีก

มากมาย ใหท่้านไดท้ดลองรบัประทานรสชาติขิงอาหารทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่นอย่าง

แทจ้ริง...  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองนำโกยำ่  เมืองท่ีเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเสน่หดึ์งดดูใจใหท่้าน 

 มาเท่ียวชมไดอ้ยา่งเต็มอิ่ม เช่น การเท่ียวชมประวติัศาสตร,์การท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม และยงั 
 เพลิดเพลินกบัการท่องเท่ียวในเมือง เช่น การชอ้ปป้ิงและล้ิมรสยอดนิยม ดว้ยปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีท า 

 ใหเ้มืองน้ีกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของญ่ีปุ่นเลยก็ว่าได ้จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ NABANA  

 NO SATO น าท่านชม เทศกาลประดบัไฟท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นเพลิดเพลินไปกบัภาพอุโมงคไ์ฟนับ 

 ลา้นดวงสุดตระกาลตาท่ีจดัตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม อิสระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจไดอ้ยา่ง 

 เต็มท่ี... 

 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู เน้ือโกเบ 1 ใน 3 สุดยอดเน้ือของญ่ีปุ่น คือ  

 เน้ือฮิดะ เน้ือมตัซึซากะและเน้ือโกเบ จากววัพนัธุดี์สายพนัธุ ์ “วากิว”ท่ีเล้ียงดว้ยเบียรแ์ละมี  

 วิธีการนวดเน้ือ ท าใหไ้ขมนัแทรกเขา้ไปในเน้ือ ลกัษณะคลา้ย เน้ือโทโร่ของปลาทนู่าใหญ่ เสิรฟ์  

 เคียงขา้งไวน์แดงกล่ินละมุนเพื่อรสชาติท่ีสมบรูณแ์บบเป็นอีกหน่ึงความพิเศษท่ีตอ้งจดจ า … 
  (หากไม่ทานเน้ือ ขอรบัรองท่านดว้ย เมนูซีฟู้ ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีพกั MARRIOTT NAGOYA หรือเทียบเทำ่ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น ชิรำคำว่ำ หมู่บา้นทางประวติัศาสตรแ์ห่งชิราคาวาโกะเป็นหน่ึงในหมู่บา้น

 ประวติัศาสตรท่ี์มี Gassho-zukuri เป็นรูปแบบการสรา้งบา้นแบบญ่ีปุ่น โดยการเอาไมม้าจดัวางคลา้ยพนมมือ

 และมีหลงัคาท่ีเป็นแพลาดซ่ึงถือไดว้่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่ามากซ่ึงจะสามารถพบเห็นไดใ้นแถบน้ี

 เท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน บริกำรทำ่นดว้ยเมนู “เน้ือฮิดะยำ่ง” 

   
 
 
 
 
 
 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองทำคำยำม่ำเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะ

เขา้ดว้ยกนั ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภเูขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ ด ารง ไว้ ซ่ึ งบรรยากาศและขนมธรรมเ นียม

ประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เปรียบไดก้บัเมืองท่ีไดร้บัพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม...จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมตัสึโมะโตะ เป็นเมืองในจงัหวดันะงะโนะ ประเทศญ่ีปุ่น เมืองท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงมากมายจนไดร้บัความนิยมจากนักท่องเท่ียวทัว่โลก 

 
 
 
 
 
 
 
ค ำ่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู “ชำบูสไตลญ่ี์ปุ่น” เมนูอาหารขึ้ นช่ือของ  
                       แดนอาทิตยอ์ุทยั  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัจนัทรท์ี่ 31 ธนัวำคม 2561 (3)  นำโกยำ่-ชิรำคำวำ่-ทำคำยำม่ำ-มตัสึโมะโตะ 



ท่ีพกั    HOTEL KOKUSAI 21 หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทมัตสึโมโต ้ปราสาทไมท่ี้คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น

  และไดถู้กขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัล ้าค่าประจ า ชาติ การตัดกันของสีด าและสีขาวของผนังปูนด้าน

  นอกปราสาท ท าใหป้ราสาทแห่งน้ีดโูดดเด่นงดงามตดักบัฉากหลงัของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น  

  ปราสาทแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นจากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง

  ปราสาทมตัสึโมโตย้งัมีศาลาชมดวงจนัทร์ท่ี งดงาม แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน

  และในปัจจุบนักลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของญ่ีปุ่นอีกแห่งหน่ึงดว้ย... จากน้ันน าท่าน 

  เดินทางสู่ ไร่วำซำบิไดโอะ ตั้งอยู่ในเมืองชนบทอาซุมิโนะใกลม้ตัสึโมโตะ ซ่ึงเป็น 1 ในไร่วาซาบิท่ี

  ใหญ่ท่ีสุดประจ าประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย การปลูกวาซาบิในไร่แห่งน้ีมีความ

  พิถีพิถันอย่างมาก โดยใชน้ ้ าบริสุทธ์ิจากล าธารท่ีไหลมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือ ซ่ึงช่วงเวลาท่ี

  เหมาะสมในการปลูกคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการเดินชมไร่

  วาซาบิ นอกจากน้ันท่านยงัสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวาซาบิ เช่น วาซาบิดอง ไสก้รอก 
  วาซาบิ น ้าสลดัรสวาซาบิ เบียรท่ี์ท าจากวาซาบิ ไอศกรีมรสวาซาบิ และช็อกโกแลตวาซาบิ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู 

  “โซบะ” เมนูท่ีไดค้วามนิยมชนิดหน่ึง ท่ีมีลกัษณะเป็นเสน้ยาว 

  สีน ้ าตาล โซบะนิยมรับประทานทั้งแบบเย็น จุ่มกับซอสและ

  แบบรอ้นในซุป ซ่ึงมีช่ือเรียกต่างกนัไป ขึ้ นอยูก่บัวิธีน าเสน้โซบะ

  ไปประกอบอาหารน้ันท่านจะไดท้ดลองล้ิมรสของโซบะจากตน้

  ก าเนิดอยา่งแทจ้ริง  

 
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ GOTEMBA OUTLET เอาทเ์ล็ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น อยูห่่างจากโตเกียว 

  ประมาณ 90 นาที มีบรรยากาศแบบเอา้ดอร ์ภายในมีรา้นคา้กว่า 200 รา้น และ ศนูยอ์าหาร  

วนัองัคำรที่ 1 มกรำคม 2562 (4)  ปรำสำทมตัสึโมะโตะ-ไรว่ำซำบิไดโอะ- GOTEMBA OUTLET 

 



  รา้นคา้ต่างๆลว้นเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้แฟชัน่ อุปกรณ์กีฬา 

  เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และสินคา้อิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต า่กว่ารา้นคา้ปลีกท่ีขายทัว่ไปในญ่ีปุ่น รา้น

  ส่วนใหญ่รบัช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตเช่น Visa, Master Card, American Express และ Diners 

  นอกจากน้ี รา้นคา้ท่ียงัมีบริการ Tax Refund ส าหรบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 

ค ำ่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั  

ที่พกั    GREEN PLAZA HAKONE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เชำ้             บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดใน

 ญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นเรียกภูเขาไฟฟูจิว่าฟูจิซงั (Fujisan) มีความ

 สูงราว 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จากวัดเสน้รอบวงของ

 ภูเขาไฟฟูจิวัดเสน้รอบวงไดป้ระมาณ 100 กิโลเมตร ตั้งอยู่

 บริเวณจงัหวดัชิซึโอะกะ และจงัหวดัยะมะนะชิ  บริเวณโดยรอบ

 ภูเขาไฟฟูจิมีสวนสาธารณะ มีสถานท่ีว่ายน ้ า  อาบน ้ า มี

 ทะเลสาบกวา้งใหญ่และทศันียภาพท่ีงดงาม 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Yokan บริการท่านดว้ยเมนู “หมูยำ่งภูเขำไฟ” เมนูท่ีไดร้ับ
    ความนิยมจากนักท่องเท่ียวและชาวญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมากดว้ยกรรมวิธีการปรุงรสท่ีแสนอร่อย 

    และพิถีพิถนัจึงท าใหใ้หเ้น้ือหมอูอกมามีรสชาตินุ่มละมุ่นจนท าใหก้ลายเป็นเมนูขึ้ นช่ือน้ันเอง 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

วนัพธุที่ 2 มกรำคม 2562 (5)    ภเูขำไฟฟูจ-ิ FUJITEN SKI RESORT-โตเกียว 



                            จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ FUJITEN SKI RESORT เป็นสกีรีสอรท์เล็กๆตั้งอยูบ่นฐานทิศเหนือของ                    

                       ภเูขาไฟฟจูิ บริเวณรีสอรท์มีพื้ นท่ีทั้งส าหรบัผูเ้ร่ิมตน้เล่นสกีในระยะแรกจะมีความลาดชนัต า่และไต่  

                       ระดบัขึ้ นไปเร่ือยๆ รวมถึงพื้ นท่ีสวนขนาดใหญ่ส าหรบัเด็กเล็ก สามารถเล่นรถเล่ือน หรือเรียนรูก้าร 

                       เล่นสกีขัน้ตน้ หรือเล่นหิมะ  

 **อตัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวมอปุกรณใ์นกำรเล่นสกี ยกเวน้ Snow Sled ** 

                       จากน้ันน าท่านเดินทางขา้สู่ เมืองโตเกียว มหานครแห่งแสงสีและมีช่ือเสียงล าดบัตน้ๆของประเทศ  
                       ญ่ีปุ่นท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมมากมายจนกลายเป็น   
                       จุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวทัว่โลกท่ีตอ้งการเดินทางมาเยอืนยงัมหานครแห่งน้ี 

 
 
 
 

 

 

 

 

ค ำ่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ปูยกัษล์ูกพระอำทิตย  ์ขนานแทท่ี้ขึ้ นช่ือ ใน

 ประเทศญ่ีปุ่นน้ันยกย่องปูอยู่เพียงแค่ 2 สายพนัธุ์ หน่ึงในน้ัน คือ สายพนัธุ์ซูไว ้น ามาปรุงแต่งเป็น

 หลากหลายเมนูทั้งรอ้น เย็น ตม้ น่ึง ทอด หรือซาซิมิก็สุดวิเศษ เพราะมนัคือความหวานจาก 

 ธรรมชาติของเน้ือปโูดยแท ้ 

พกั                   GRAND NIKKO DAIBA HOTEL หรือเทียบเทำ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชำ้            บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดอำซำกุสะ มีช่ือเดิมว่า วดัเซ็นโซจิ  เป็นวดัพุทธโบราณ แต่ท่ีเรียกกนั

 ติดปากว่าวดัอาซากุสะ เพราะตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ ในอดีตวดัอาซากุสะเป็นวดัท่ีเหล่าโชกุน และ

 ซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจา้คันนนเป็นประจ า และส่ิงท่ีขอพรไปน้ันก็ประสบ

 ผลส าเร็จ ท าใหซ้ามไูรและโชกุน จึงมีความเล่ือมใสศรทัธาเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนั ตรงกลางวดัจะมี

 กระถางธูปขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นความเช่ือว่าถา้ไดร้บัควนัน้ีติดตวัมาจะโชคดีมีสุข เพราะฉะน้ันทุกคน

 ท่ีไปก็จะไปยนืองัรบัเอาไอควนัน้ันเขา้ตวั 

 
 
 
 
 
 

วนัพฤหสับดีที ่3 มกรำคม 2562 (6)   โตเกียว - วดัอำซำกุสะ-ยำ่นชินจกูุ – โตเกียว  

 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู 

  “เทมปุระรำ้นดงั” เมนูท่ีคาดว่ามีตน้ก าเนิดของมาจาก 

  ประเทศโปรตุเกสในศตวรรษท่ี17 โดยอาหารท่ีไดร้บั 

  วฒันธรรมมาจากต่างประเทศน้ัน ชาวญ่ีปุ่นมีการน ามา 

  ปรบัปรุง และพฒันาใหเ้กิดรสชาติและรปูแบบท่ีเป็น 

  เอกลกัษณข์องตวัเองขึ้ นมาน้ันเอง 
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ย่ำนชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง

  โตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกุูท่ีเป็น 

  เหมือนศูนยก์ลางของของย่านน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวน

  มากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้ริการสถานีแห่งน้ี  

 
 
 
 

 

 

 

ค ำ่  อิสระใหท่้านเลือกรบัประทานอาหารไดต้ามอธัยาศยัเพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่าน 

พกั                   GRAND NIKKO DAIBA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ STRAWBERRY FARM ไร่สตรอเบอร่ี  

  มาตรฐานลีลาวดีหากเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมแลว้ ความพรอ้ม  

  ความสุกงอม ท่ีพอดิบพอดี ท่านจะสามารถล้ิมลองสตรอเบอร่ีท่ี 

  หอม หวาน  รสละมุน สด ๆ เก็บไดจ้ากตน้ดว้ยตวัท่านเองเป็น 

  ท่ีสนุกสนาน และสุดแสนจะบนัเทิงอารมณ ์ตามท่ีท่านพึงใจใน 

  ปริมาณ.. (ไร่ผลไมอ้าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม)  
เที่ยง  ใหอ้ิสระแก่ท่านในการเลือกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

                       จากน้ันน าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทนัสมยัขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ ณ อิออน พลำซ่ำ อิสระใหท่้านได ้                 
                       เลือกชม - เลือกซ้ือสินคา้จากซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และจากรา้นคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า   
                       รองเทา้ของแต่งบา้น ของท่ีระลึก ฯลฯ เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  

 
 
  
 
 
            
 
17.15 น.          น าท่านออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677   

22.30 น.          น าท่านเดินทางถึงสถานบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

วนัศุกรท์ี ่4 มกรำคม 2562 (7)     STRAWBERRY FARM-อิออน พลำซ่ำ-สนำมบินนำรติะ-สนำมบินสุวรรณภมิู 

 



อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป   สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 99,800.- 97,800.- 98,800.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   95,800.- 93,800.- 94,800.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 94,800.- 92,800.- 93,800.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 93,800.- 91,800.- 92,800.- 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   20,000.- 20,000.- 20,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  27,000.- 27,000.- 27,000.- 

 
 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 978 978 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   938 938 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 928 928 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 918 918 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   200 200 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   778 778 

 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

** ขอสงวนสิทธ์ิไม่ออกเดินทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดินทางต า่กว่า 25 ท่าน   

**กรณีมีจ านวนผูเ้ดินทางระหว่าง 15-20 ท่าน เพิม่ท่านละ 10,000. - บาท ** 

**กรณีมีจ านวนผูเ้ดินทางระหว่าง 10-14 ท่าน เพิม่ท่านละ 20,000. - บาท ** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษี

สนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก  

 



เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่าง

น้อย 14 วัน 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 ช าระโดยเงินสด 

 สามารถช าระค่ามดัจ าผ่านทางเว็บไซดไ์ด ้ www.leelawadee.holiday 
 โอนเขา้บญัชี กระแสรายวนั 

  ช่ือ บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรายวนั                      เลขท่ี   639-1-00265-5 

 

การยกเลิก  :   

 กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรา

ค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 10 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็น

ที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือ

พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทาง

และทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการ

อื่นใดอนัมใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

จองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง

ส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป

ด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็

เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการ

ทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่

ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

คดิค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่

อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 



12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เนื่องมาจากเหตผุลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือ

มคีวามประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) 

หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออก

เดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้ว

ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่าน

เหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรม

ที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอล

โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน

, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของ

ท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการ

เพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่

สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้า

ชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน

เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ 

โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้

ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์

จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้

เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


