
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมพิเศษสําหรบัทุกท่าน ทีทางลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจริง
ความสุข ในยามนอน โรงแรมทีนาํเสนอใหท่้านในระดบัมาตรฐานทีท่านพึงพอใจ

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาตดีิมาใหท่้าน
ความสุขในความทรงจาํกบัทุกสถานทีในช่วงเวลาพิเศษเปิดประสบการณส์ัมผสัความงามธรรมชาติ

ความสุขในการบรกิาร สุดประทบัใจทีท่านจะไดร้บั ทีทางทีมงานเราตงัใจมอบใหก้บัท่าน
ลีลา...ท่ีเปนตัวคุณ  ลีลาวดี ฮอลิเดย 

 
กําหนดการเดินทาง  วนัที 28 ธนัวาคม 2557 – 3 มกราคม 2558 
วนัอาทิตยที์ 28 ธนัวาคม 2557 (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.00 น. พรอ้มกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชัน 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 
พบกบัเจา้หน้าที คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

 
วนัจนัทรที์ 29 ธนัวาคม 2557 (2)  นาโกยา่ – เกียวโต – ปราสาทคินคาคุจิ – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริ  

00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เทียวบิน TG644 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชวัโมง .... เวลาทอ้งถินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชวัโมง)  
07.30 น. ถึง สนามบินเซ็นแทร ์เมืองนาโกยา่ ประเทศญีปุ่น....  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนันเรียนเชิญท่านมุ่งหน้าสู่ นครเกียวโตหรือเคียวโตะ (ญีปุ่น: 京都市  Kyoto-shi ) เป็นเมืองเอกของจังหวัด

เคียวโตะ และเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญีปุ่น หนึงในขอ้เท็จจริงทีน่าสนใจ คือ เมืองนีถูกถอดแบบมาจากนครฉาง
อานในสมยัราชวงศถ์ังของจีน ทีน่าสนใจยิงกว่าคือบรรยากาศภายในเมือง
เก่าแห่งนีถูกเก็บรักษาไว ้เฉกเช่นเมือ 200 ปีทีผ่านมา พาท่านชมความ
สวยงามของสถานทีมรดกโลก ปราสาททองหรือวัดคินคะกุจิ เดิมที
ท่านโชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ (Ashikaga  Yoshimistsu) และบุตรชายของ
เขาเป็นเจา้ของพลับพลาหลังนี ก่อนทีจะยกใหเ้ป็นทรัพย์สมบัติของวัดโรกุน
นอนจิ(Rokuonji:อีกชือของวัดคิโยมิสึ)เรืองราวเกิดขึนมากมาย หลายครัง
ถูกนําไปผกูเล่าเป็นการต์ูนชือดังเณรน้อยเจา้ปัญญา ทีสําคัญ หญา้ทุกเสน้ 
ไมใ้หญ่ยืนตน้ หนิ ดิน ทราย ทุกอณูลว้นผ่านกาลเวลามาเนินนาน ทุกชิน
เป็นของโบราณทีทรงคุณค่าทงัสิน  

 
 
 



เมือมาถึงสถานทีแหง่นี จะรูสึ้กไดว้่าช่วงเวลาจากอดีตออกมาทกัทายตอ้นรบั เริมตงัแต่วินาทีแรกทีสัมผสัสวนโบราณตาม  
วิถีแหง่เซน ทีรงัสรรคต์ามปรชัญาของความว่างเปล่า การคืนสู่ธรรมชาติ เรียงรายกระจายตวัพรอ้มตอ้นรับ ตน้ไมข้องทีนี
อายุ 120 ขึนไปทงัสิน  ความรูสึ้กแรกทีสัมผสัถึง คือ ความสงบเสมือนความสงบทีไดร้ับผ่านสายตาผูอ้าวุโส เมือเดินชม
สวนไดส้ักระยะจะตอ้งหยุดพักตระหนักในความงดงามของสระนําทีสงบนิงสะทอ้นภาพของปราสาทสีทองบนผิวนํา
เสมือนมีปราสาทสองหลังยากแยกแยะ โดยความงดงามของปราสาทนีเป็นความงดงามทีเป็นทีสุดแลว้ในสายของคนทัง
โลก จนไดช้ือว่า “มรดกโลก”ดงัทีกล่าวตอนตน้ความทรงคุณค่าของตวัปราสาททีปิดทบัดว้ยแผ่นทองแทไ้วโ้ดยรอบอีกทัง
สถาปัตยโ์ดยรอบทีรวบรวมงานช่างหตัถศิลป์ของชาวญีปุ่นไวค้รบถว้น 

มือกลางวนั บริการอาหารพืนเมืองขึนชือทีซึงปราชญห์ลายท่านกล่าวไวว้่า “เรืองกินเรือง
เทียว สาํคญัเท่าเรืองเดียวกัน”  อาหารขึนชือของเมืองนีคือ “เตา้หู”้ ทีเมืองนี
ได ้รับการยกย่องเป็นอย่างยิงแม้แต่  โยโกซึนะ ราชันย์แห่งซูโม่  ยังให้
ความสาํคญักบัมือพิเศษเช่นมือนี “ซูโม่” ถือเป็นอีกหนึงชาติพันธุน์ักรบญีปุ่น มี
ความนิยมทานเตา้หูใ้นลกัษณะหมอ้ไฟทีเรียก“จงัโกะนาเบะ” เพราะพิสูจนแ์ลว้
ว่า…ทรงคุณทางโภชนาการ ทานแลว้ทรงพลงัอยา่งยงิ 
พาท่านชมอีกหนึงในทีสุดของสถานทีท่องเทียวในญีปุ่น วัดคิโยะมิซุ (ญีปุ่น: 清水寺 Kiyomizudera) วัดนาํใส อายุ 
1200 ปี ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ อัตลักษณ์ของวัดนีมีอยู่ดว้ยกัน 3 สิง สิงแรกคือ
วิหารไมห้ลังใหญ่ทีมาพรอ้มกบัภาพทศัน์ระเบียงทีสวยทีสุดในโลกเสาคําฐาน  วิหารสูงตระหง่านสรา้งดว้ยซุงนับพันโดย
วิธีการเขา้ลิมไม ้ไรก้ารพึงพาจากตะปโูดยสินเชิง  สิงสองคือสายนําบริสุทธิ 3 สายไหลจากนําตกโอตะวะ ทีชาวญีปุ่นนิยม
ดืมเป็นสิริมงคลตามความเชือ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และความปราดเปรือง ความสําเร็จ ดา้นการศึกษา ส่วนสิงที
ส า ม นั น คื อ วิ ห า ร แ ห่ ง เ ท พ  โ อ ะ คุ นิ นุ ชิ โ น ะ  มิ โ ก ะ โ ต ะ 
(OkuninushinoMikoto) เทพแห่งความรักและเนือคู่ ภายในศาลเจา้มี 
"กอ้นหนิแหง่ความรกั" 2 กอ้น ตังอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชือกันว่า หาก
สามารถหลับตาเดินจากกอ้นหินกอ้นหนึงไปยังอีกกอ้นหนึงได ้จะสม
ปรารถนาในความรกั ตลอดไป ...นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ 
(Fushimi Inari Shrine)  เป็นศาลเจา้ชือดัง ทีนักท่องเทียวทีมาเทียว
เกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตศูาลเจา้ทีเรียงต่อ
ทอดยาว จากตีนเขาไปถึง ยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริทีเรียง

รายกนัเป็นอุโมงสีแดงนีเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเทียวไดเ้ป็นอย่างดี โดยในปี 965 ช่วงตน้
สมัยเฮอัน จักรพรรดิมุราคามิ ไดบ้ัญชาใหค้นนําส่งสารนําส่งขอ้ความเกียวกับเหตุการณ์
ต่างๆใหก้บัเทพเจา้ของญีปุ่น ขอ้ความเหล่านีเริมแรกมีอยู่ใน 16 ศาลเจา้ของญีปุ่น รวมทังที
ศาลเจา้อินาริดว้ย สัญลักษณ์ของผูนํ้าศาลทีอินาริก็คือสุนัขจิงจอก ซึงมาจากพระเจา้แห่ง
ธัญพืช ในศาสนาชินโต ต่อมาในปี 1589 โตโยมิ ฮิเดโยชิ (Toyomi Hideyoshi) ไดบ้ริจาค
ประตูโทริอิ ขนาดใหญ่ วางไวที้ดา้นหน้าทางเขา้ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ บริษัทต่างๆของญีปุ่น
นิยมบริจาคโทริกันเพือความเป็นสิริมงคล  จึงทําใหม้ีประตูโทริอิมากมาย เรียงรายจนถึง
ยอดเขา และตงัแต่ปี 1871 – 1946 ศาลเจา้ฟชูิมิ อินาริ ไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นศาลเจา้ทีเป็น

ลําดบัขนัที 1 (First Rank) ในศาสนาชินโต และเป็นศาลเจา้ทีไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลอย่างเป็นทางการ ... 
คาํ บริการอาหารคาํ  ณ  ภตัตาคาร ...  
ทีพกั  :  Otsu Prince Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 



วนัองัคารที 30 ธนัวาคม 2557 (3)     นารา – วดัโทไดจิ – โกเบ – ชอ้ปปิงย่านไชน่าทาวน ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นจังหวัดในประเทศญีปุ่นตังอยู่ใน
ภาคคันไซ มีเมืองหลวงจังหวัดในชือเดียวกันคือ นารา ซึงในอดีต
เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญีปุ่นเมือ 1,300 ปีก่อน ในเมือง
นารามีสถานทีสําคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย  เมืองนาราเป็น
เมืองแห่งกวาง เดินทางเขา้สักการะ วัดโทไดจิ หนึงในมรดกโลก
ของเมืองนารา สรา้งขึนในปี ค.ศ. 743 หน้าวัดมีซุม้ประตูขนาด
ใหญ่ทีเรียกว่า นันไดมง สรา้งขึนในปี 1199 มีเสาไม ้18 ตน้รองรับ
โครงสรา้งหลังคาไมข้นาดใหญ่เป็นพิเศษ ซึงจะมีลวดลายแกะสลัก
จากงานไมที้วิจิตรพิสดาร เนืองจากรบัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมใน
ยุคคามาคุระ บะกุฟุรุ่งเรือง ตัวอาคารของวัดเป็นวิหารไมที้ถูกบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก เป็นวิหารทีประดิษฐาน
ของหลวงพ่อโต หรือพระไวโรจนพุทธ ซึงเป็น 1 ใน 5 พระธยานิพุทธเจา้ทังหา้ ซึงเป็นพระพุทธรูปสําริดขนาดใหญ่ สูงถึง 
16 เมตร และมีนําหนักรวมมากกว่า 500 ตนั ตวัวิหารไมแ้ห่งนีเคยถูกเพลิงไหมม้าแลว้ครังหนึง และไดส้รา้งขึนใหม่อีก
ครงั แต่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 2 ใน 3 และบริเวณรอบๆ วัดโทไดจิ เป็นทีอาศัยของกวางน่ารักมากมาย ซึงไม่กลัวคน 

และสรา้งสีสันใหแ้ก่นักท่องเทียวเป็นอย่างมาก  
เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูอาหารญีปุ่น 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญีปุ่น ทีทําการค้าขายกับประเทศจีนและ เกาหลีตังแต่
คริสต์ศตวรรษที 8 และเป็นหนึงในเมืองท่าทีประเทศญีปุ่นใชต้อนเปิดประเทศกับตะวันตกเมือปี ค.ศ. 1868 นําท่าน
เพลิดเพลินกบัการชิมอาหารนานาชนิด แวะชอ้ปปิงยา่นนานคินมาชิ หรือ ยา่นไชน่าทาวนข์องเมืองโกเบ นักท่องเทียว
จะเพลิดเพลินไปกบัการเขา้ไปเยียมชมรา้นจาํหน่ายสินคา้มากมาย และรับประทานอาหารจีนไดท้ังจากแผงลอยริมถนน 
หรือในรา้นอาหารย่านนีเป็นย่านทีถูกพัฒนาขึนมาโดยพ่อคา้ชาวจีนทีมาตังรกรากแถว ๆ ท่าเรือโกเบหลังจากทีเปิด
การคา้กบัต่างประเทศในปี ค.ศ. 1868 หลังจากทีไชน่าทาวน์ไดถู้กพัฒนา ชือก็ถูกเปลียนจากนานจิง (เมืองหลวงเก่า) 
เป็นนานคินมาชิ 

คาํ บริการอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ... บริการท่านดว้ย “เซ็ตเมนูอาหารญีปุ่น” ใหท่้านไดอิ้มอร่อยกับอาหาร
ญีปุ่น ในบรรยากาศญีปุ่นพรอ้มสวมชุดยกูาตะ    

ทีพกั :  Arima Onsen Hotel หรือเทียบเท่า (โรงแรมในคืนนีเป็นโรงแรมสไตล์ญีปุ่นแท้ๆ   จะมีลักษณะเป็น 
Traditional Hotel ในต่างจงัหวดั ซึงจะมีขนาดเล็ก รวมถึงสิงอาํนวยความสะดวกจะไม่ครบครนัเหมือนโรงแรม
สมยัใหม่ตามตวัเมืองใหญ่ เพือใหท่้านไดส้ัมผสับรรยากาศแบบชาวญีปุ่นอย่างแทจ้ริง) 

 ** ทา่นสามารถลงอาบนํ าแร ่“ออนเซน” จากธรรมชาติเพือสขุภาพ หลงัจากเหน็ดเหนือยจากการเดินทางมาทงัวนั ** 

 
วนัพุธที 31 ธนัวาคม 2557 (4)  โกเบ – กระเชา้ลอยฟ้า – สวนนุโนบิกิ – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ – โอซากา้  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน นําท่านเปลียนบรรยกาศนัง กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดชิน
โกเบ ยอดเขาทีสูงทีสุดในเมืองโกเบ ซึงเป็นส่วนหนึงของอุทยาน
แห่งชาติอินแลนด์ซี มีแนวทิวเขาจากทิศเหนือถึงทิศใตเ้ป็นระยะทาง 
932 เมตร จากตรงยอดเขาท่านสามารถชมความงามของอ่าวโอซากา้
ไดโ้ดยรอบ ซึงท่านสามารถมองไดไ้กลถึงเกาะอะวาจิ นาํตกนุโนบิกิ ที
มีความสูง 43 ม. และระหว่างทางลง ณ จุดแวะพัก นําท่านชม สวน
สมุนไพรทีใหญ่ทีสุดในประเทศ นุโนบิกิ เฮิรบ์ การเ์ดน้ ทีประกอบไป



ดว้ยพันธุ์สมุนไพรและพันธุ์ดอกไมก้ว่า 100 ชนิดทีปลูกในแปลงทีสะอาดไดม้าตรฐาน อิสระท่านรับชมและเลือกซือ
สินคา้ของฝากไดต้ามอธัยาศยั ... จนไดเ้วลาอนัสมควร  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยอาหารพืนเมืองของชาวโอซากา้ พิซซ่าญีปุ่น หรือ โอโคโนมิยากิ 
ทีท่านจะไดส้ามารถลงมือทาํไดด้ว้ยตวัท่านเอง สามารถเลือกเครืองเคียงทีใชใ้นการปรุงพิซซ่าของท่านไดต้ามอธัยาศยั 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่  โกเบ ฮารเ์บอร ์แลนด ์ท่านจะไดช้ม อนุสรณ์ทีระลึกแผ่นดินไหวโกเบ จัดแสดงพืนทีริมอ่าวที
ไดร้บัความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพือบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลัง ทังเหตุการณ์ทีเกิดขึนและการบูรณะ
ซ่อมแซมใหก้ลับเป็นเมืองทีสวยงาม ใหท่้านไดถ่้ายรปูกบัทิวทศัน์ทีงดงามริมอ่าว อีกทงัยงัมีหา้งสรรพสินคา้ทีสรา้งดว้ยโม
เสคหนัหน้าออกทะเล ขา้งๆ มีสวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึงภัตตาคาร เร็งกา้ โซโก ้หา้งสรรพสินคา้โกเบ ฮันเคียว และ
โปรมีน่า โกเบชอ้ปปิงมอลล์และแหง่ชอ้ปปิง รา้นอาหาร โรงภาพยนตแ์ละอืนๆ มากมาย 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย สเต็กเนือววัชนัดี เสริฟ์แบบเทปันยากิ (การนังลอ้มเตา) ทีมีเชฟ
คอยปรุงสด ๆ ใหท้่านไดช้ม เทปันยากิเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึงทีไม่ควรพลาดเมือมาเยอืนญีปุ่น ... โดย
เริมเสิรฟ์ความอร่อยดว้ย สลดัผกัสดๆ ทีราดดว้ยนําสลัดสูตรเฉพาะ, ตามดว้ย เนือววัทีคดัสรรมาอยา่งดีจากฟารม์ชนั
นาํ เสิรฟ์พรอ้ม ขา้ว / ขนมปัง, ผดัผกั และ ซุปรสดี แลว้ตบทา้ยดว้ย ของหวาน / ผลไมต้ามฤดูกาล / สาํหรบัท่านทีไม่
ทานเนือจะบรกิารทา่นดว้ย เซ็ตซีฟู๊ดแทน  

ทีพกั Westin Nagoya Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วนัพฤหสับดีที 1 มกราคม 2558 (5)     โอซากา้ – โอซากา้อะควาเรียม – ริงคกุ์ เอา้ทเ์ล็ท – ชินไชบาชิ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑส์ตัวน์าํโอซากา้ หรือโอซากา้ไคยุคงั เป็นพิพิธภณัฑส์ัตวนํ์าทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก ตังอยู่
บริเวณอ่าวโอซากา้ทางดา้นตะวนัตกสุดของนครโอซากา้ ภายในจดัแสดงพนัธุ์สัตว์นํา และพืชทีอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแป
ซิฟิคไวท้ังหมด โดยจัดแสดงเป็นพืนทีหลายโซน ทีน่าสนใจทีสุดคือ 
แทงค์บรรจุนําทะเลขนาดใหญ่ทีลึกถึง 9 เมตร หรือเท่ากับตึก 3 ชึ
นครึง ซึงออกแบบเป็นพิเศษใหผู้ช้มเดินวนลงลดการเดินตา้นแรง
ดึงดูด เพือไม่ตอ้งออกแรงเดินมากจนเกินไป โดยออ้มแทงค์เพือชม
ธรรมชาติภายในแทงค์อย่างทัวถึงโดยมีระยะทางร่วม 700 เมตร และ
ภายในแทงค์โชว์ระบบนิเวศน์วิทยาสมบูรณ์แบบของพันธุ์สัตว์นํา
หลากหลายสายพนัธุ์ทวัหมู่เกาะแถบแปซิฟิคไว  ้โดยปล่อยใหส้ัตว์นํามี
ความเป็นอยู่แบบธรรมชาติอย่างอิสระ และขวัญใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนีคือ ฉลามวาฬยักษ์ และปูแมงมุมขนาดใหญ่ทีมี
ความยาว วดัจากปลายกา้มดา้นหนึงถึงอีกดา้นหนึงยาวกว่า 1 เมตร อิสระใหท่้านไดม้ีเวลาชมความงดงามของทอ้งทะเล
ทีถูกยกมาไวบ้นบกไดต้ามอธัยาศยั ... นําท่านเดินทางสู่ ริงคุแฟคตอรีเอา้ทเ์ล็ท” (Factory Outlet) แหล่งชอ้ปปิงทีใหญ่
ทีสุดในญีปุ่น.... เพลิดเพลินกับการเลือกซือสินคา้  “แบรนดเ์นม” ชือดังมากมาย อาทิเช่น Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, 
Prada, G200 เป็นตน้ และสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เครืองสําอาง, เสือผา้, กระเป๋า, รองเทา้ เป็นตน้ … 

เทียง มอบคูปองอาหารมูลค่า 2,000 เยน เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านในการเลือกซือสินคา้  
นําท่านเดินทางต่อไปยงั “ชินไซบาชิ”ย่านการคา้ของเมืองโอซากา้ .... พบกับรา้นคา้ทีมีชือเสียงและรา้นบูติคหรูหราดว้ย 
และตืนตากบัแฟชนัอนัทนัสมยั.... เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซือ” สินคา้มากมายในหา้งสรรพสินคา้ชือ
ดัง “ไดมารู” , รา้นเครืองใชไ้ฟฟ้า, เครืองคอมพิวเตอร ์
และ “รา้น 100 เยน” ย่านชอ้ปปิงชือดังของนครโอซากา้ 
ภายในย่านนีมีร ้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอัน
ทนัสมัย และสินคา้หลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็กและ
ผูใ้หญ่ ซึงย่านนีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชันนําแห่ง
หนึงของนครโอซากา้ อีกทังยังมีรา้นอาหารทะเลขึนชือ



มากมาย ซึงเสน่ห์อย่างหนึงคือ ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึงดัดทําใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และ
ปลาหมึก ซึงนักท่องเทียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีระลึกอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้ง
จุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุด เพือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการสัญลักษณ์เด่นของย่านนีคือ ตึกรูปเครืองหมาย
การคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑช์ือดงัของญีปุ่นนันเอง 

 คาํ บริการอาหารคาํ  ณ  ภตัตาคาร ...   บริการท่านดว้ย “เซ็ตขาปูยกัษ”์ ทีรา้น “คะนิโดราค”ุ (Kanidoraku) รา้นขาย
ปยูกัษ์ชือดงัและสุดอร่อยในญีปุ่น ทีรายการ “ทีวีแชมป์เปียน” ไม่พลาดทีจะมาประกาศความอร่อยใหไ้ปลองทานกนั ... 
เสิรฟ์ท่านดว้ยวตัถุดิบจาก “ขาปูยกัษ์” ทีนํามาปรุงในรปูแบบต่างๆ 

ทีพกั  : Westin Osaka Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัศุกรที์ 2 มกราคม 2558 (6) โอซากา้ – ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ – ชอ้ปปิงอิออน - สนามบิน  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พาท่านเขา้สู่ทุกความเป็นไปไดข้องเมืองมายา ณ UNIVERSAL STUDIO JAPAN สถานทีแห่งนีทุกความคิด ความฝัน 
ตาํนาน แหง่วีรบุรุษไดก้่อกําเนิดขึนไรสิ้นสุดและเป็นทีสุดของโลก ดว้ยเครืองเล่นทีไดร้ับรางวัลดีทีสุดในโลก 7 ปีซอ้น 
ดว้ยอุปกรณ์ทันสมัย "4KHD x 3D" พรอ้มแสงสีเสียงของเครืองเล่นนําสมัยมากมายทีรายลอ้มเขา้มาจะทําใหคุ้ณรับ
สัมผสั เสมือนเขา้สู่โลกอีกมิติทีแตกต่าง  

กลางวนั ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาสุดพิเศษ ดว้ยการอิสระใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารกลางวนัไดต้ามอธัยาศยั 
อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการเล่นเครืองเล่นไดต้ามอัธยาศัย....จากนันนําท่านสู่แหล่งชอ้ปปิง ณ อิออน พลาซ่า 

อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชม-ซือหาสินคา้จากซุปเปอร์มาร์เก็ต และจากรา้นคา้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ของแต่งบา้น ของทีระลึก ฯลฯ ... หรือสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของรา้นมือ 2  Book-Off สินคา้มือ 2 คุณภาพดี
ไดร้บัการการนัตีจากทางรา้น ไม่ว่าจะเป็น เครืองเกมส์ ของเล่นเด็ก โมเดล เสือผา้ หนังสือ รวมไปถึงของใชแ้ละอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกต่างมากมาย อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปปิงต่ออย่างจุใจ...สมควรแก่เวลา  

คาํ  ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาสุดพิเศษ ดว้ยการอิสระใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารคาํไดต้ามอธัยาศยั 
21.00 น. จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ 
 
วนัเสารที์ 3 มกราคม 2558 (7) สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – กรุงเทพฯ 

00.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เทียวบิน TG673 
05.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  
หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน และ อตัราแลกเปลียน เป็นตน้  

     


 ลลีา....ทีเ่ปนตวัคณุ
ลลีาวด ี ฮอลเิดย

 
 
 



อตัราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
ชนับิสเินสคลาส (ราคาอาจมีการเปลียนตาม Class Booking  
พกัเดียวเพิม 
มีตวัแลว้ (ผูใ้หญ่) ลดท่านละ  

89, 900.- 
88,900.- 
87,900.- 
86,900.- 

    157,800.- 
15,000.- 
26,000.- 

   86,900.- 
85,900.- 
84,900.- 
83,900.- 

157,800.- 
15,000.- 
26,000.- 

87,900.- 
86,900.- 
85,900.- 

   84,900.- 
157,800.- 
15,000.- 
26,000.- 

 

 
คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดยีวเพมิ (ไดร้บัคะแนนเพมิ) 
มีตวัแลว้ (ผูใ้หญ่)  

869 
859 
849 
839 
150 

        609 

869 
859 
849 
839 
150 

        609 

 
- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีไดร้บัเป็นไปตามยอดการชาํระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

** ขอสงวนสิทธิออกเดนิทางขนัตาํ 15 ท่านขึนไป ** 
 

อตัราค่าบริการนีรวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเครืองบิน ไป – กลับชนัทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าทีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก์ทีคอยอํานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชือเพลิงทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเตมิอีก !!!!! 

 



เงอืนไขการชาํระเงนิ : สําหรบัการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000. - บาท   ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนําฝากมายังเบอร ์Fax 0-2664-0023) 

ชือบญัชี  ชือบญัชี 1. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กสกิรไทย   เลขที  718 - 1 - 04603 – 6 

            2. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กรุงไทย     เลขที  981 - 0 - 40234 – 1                 

 “การจา่ยสว่นทีเหลือ” กรุณาชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วนั 

การยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิฉะนัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการคืนเงินมดัจาํ 

   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการคืนเงนิทังหมด 

 
หมายเหตุและเงอืนไขในการรบับริการ 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางทีเคยเดินทางแลว้มปีระวตัิความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นทีรังเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอื้น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายใน
คณะทวัร ์ฯลฯ ทงันีเพือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางทีมอีายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทงันีเพือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลักลอบเขา้ประเทศอืนเพือไปทํางาน หรือเพือการอืนใดอันมิใช่การ

ท่องเทียว 
 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหา
ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้
ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้
ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน
อืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทัวร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทีกําหนด ใหแ้ก่
ลูกคา้ท่านต่อไปทีแจง้ชือรอไว ้ทงันีเพือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอืน 
 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 
 

9. ในกรณีทีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 



10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใชจ่้ายเพิม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลียนชือตวัเครืองบินเท่านัน เวน้แต่ตวัเครืองบินทีไม่อนุญาตใหเ้ปลียนชือหรือคืนตวั 
 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแลว้ 
 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจากเหตุผล
ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือม
เสีย รวมถึงการทีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตภุยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน 
 

13. สําหรบัท่านผูเ้ดินทางทีประสงคจ์ะซือตวัเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด 
ๆ ทีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคาํยืนยนัสําหรบัการออกเดินทางของทัวร์นันๆ หากท่านผูเ้ดินทาง
ซือตวัหรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรนั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบสําหรบัค่าใชจ่้ายทีเกิดขนึ 
 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเทียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพัก หรือการปรับเปลียน
รายการท่องเทียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 
5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีทีเกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย 
อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนีเพือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากทีสุด 
 

15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  
แต่ในกรณีทีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอืนใดเกิดขึนระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีท่องเทียวดังกล่าวได ้โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 
 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเทียวเอง 
 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 
 

18. ตาํแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตวัเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่ง
ทีนังไดเ้อง ทังนีบริษัทฯ จะพยายามจัดทีนังใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหด้ีทีสุดภายใตล้ักษณะตําแหน่งทีนัง
แบบหมู่คณะทีสายการบินจดัใหม้า 
 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีทีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเทียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางไป 
 

20. เมือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


