
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – โอซากา้ (ประเทศญีปุ่น) 

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

23.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เทียวบิน TG622 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชวัโมง .... เวลาทอ้งถินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชวัโมง)  
   
 
วนัจนัทรที์ 29 ธนัวาคม 2557 (2) คนัไซ-โอซากา้อะควาเรียม – ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) – ชินไชบาชิ-โอซากา้ 

07.00  น. ถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ ประเทศญีปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ โอซากา้ อควาเรียม หรือ ไคยูกัง ซึงภายในท่านสามรถชม ตูป้ลาทีทําจากอะคริลิค มีความหนาของ
ผนังตูห้นาสุดถึง 1 ฟุต และมีความสูงของตูป้ลาเทียบเท่ากับตึก 6 ชัน วัตถุประสงค์หลักของตูป้ลาใบนีก็คือจะไวเ้ลียง
ปลาฉลามวาฬ ซึงปลาในสายพนัธุ์นีถือเป็นปลาทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก ประมาณการใชอ้ะคริลิคทีนํามาสรา้งตูป้ลาใบ
นี ตอ้งใชอ้ะคริลิคถึง 1.5 เท่าของกาํลังการผลิตอะคริลิคไดใ้นโลกต่อปี ซึงไดก้ลายเป็นตน้แบบการใชว้สัดุอคริลิคในการ
ทาํอควาเรียมของทีอืนๆในยุค ปัจจุบนั ซึงนอกจากตูป้ลาขนาดใหญ่ทีทําใหท่้านไดเ้ปรียบเสมือนเดินอยู่ท่ามกลางโลกใต้
ทะเลแลว้นัน ท่านยังสามารถเห็นสัตว์โลกใตท้ะทีหายาก อาทิเช่นปลา โอเชียน ซันฟิช และบางชนิดสามารถชมทีทีโอ
ซากา้อะควาเรียมแหง่นีเท่านัน นําท่านชม “ปราสาทโอซากา้” ชมจากดา้นนอก (เนืองจากมีการปิดในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ จงึขออภยัมา ณ ทีนี)ปราสาทโบราณ 7 ชนัทีตงัเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง ... ซึงเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมา
ทีสรา้งขึนตงัแต่สมยัของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจา้เมืองผูย้ิงใหญ่และมีบทบาทสําคญักบัการเมืองของญีปุ่น 

  

 

 



จากนันขอนําท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองโอซากา้ ณ ยา่นชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปปิงชือดังทีท่านไม่ควรพลาดในการมา
เยือนเมืองโอซากา้แห่งนี นําท่านเดินทางผ่านถนน Dotombori ทีเต็มไปดว้ยผูค้นทีออกมาจับจ่ายใชส้อย รา้นคา้ 
รา้นอาหารและเอนเตอรเ์ทนเมนทต์่างๆ มากมาย นําท่านถ่ายภาพคู่กับสญัลักษณแ์ห่งชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะขนาด
ยกัษ ์ก่อนจะใหท่้านไดอิ้สระเลือกซือสินคา้ย่านชินไซบาชิ ทีมีหลังคาปกคลุมตลอดถนนชอ้ปปิงแห่งนี ไม่ว่าฝนตก แดด
ออก ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการจบัจ่ายเลือกซือสินคา้ของท่าน สินคา้แนะนําอาทิ เครืองสําอางต่าง ๆ รา้นเสือผา้แบรน
เนมในหา้ง DAIMARU, กางเกง EVISU, รา้นรองเทา้ ONITSUKA TIGER รา้นขนมกูลิโกะ ฯลฯ อีกมากมาย ท่านสามารถ
สอบถามไดก้บัทางไกดห์รือหวัหน้าทวัร ์... 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
ทีพกั  : Osaka Marriott Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัองัคารที 30 ธนัวาคม 2557 (3) โอซากา้–เกียวโต –ปราสาทคินคาคุจิ –วดัคิโยมิส-ึศาลเจา้ฟุชิมิอินาริ –โอซากา้ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันเรียนเชิญท่านมุ่งหน้าสู่ นครเกียวโตหรือเคียวโตะ (ญีปุ่น: 京都市  Kyoto-shi ) เป็นเมืองเอกของจังหวัด
เคียวโตะ และเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญีปุ่น หนึงในขอ้เท็จจริงทีน่าสนใจ คือ เมืองนีถูกถอดแบบมาจากนครฉาง

อานในสมยัราชวงศถ์ังของจีน ทีน่าสนใจยิงกว่าคือบรรยากาศภายในเมืองเก่าแห่งนีถูก
เก็บรกัษาไว ้เฉกเช่นเมือ 200 ปีทีผ่านมา พาท่านชมความสวยงามของสถานทีมรดก
โลก ปราสาททองหรือวัดคินคะกุจิ เดิมทีท่านโชกุนอาชิกางะ โยชิมิสึ (Ashikaga  
Yoshimistsu) และบุตรชายของเขาเป็นเจา้ของพลับพลาหลังนี ก่อนทีจะยกใหเ้ป็น
ทรพัยส์มบตัิของวดัโรกุนนอนจิเรืองราวเกิดขึนมากมาย หลายครังถูกนําไปผูกเล่าเป็น
การต์นูชือดงัเณรน้อยเจา้ปัญญา ทีสําคญั หญา้ทุกเสน้ ไมใ้หญ่ยืนตน้ หิน ดิน ทราย ทุก
อณูลว้นผ่านกาลเวลามาเนินนาน ทุกชินเป็นของโบราณทีทรงคุณค่าทังสิน  พอมาถึง

สถานทีแหง่นี จะรูสึ้กไดว้่าช่วงเวลาจากอดีตออกมาทกัทายตอ้นรบั เริมตงัแต่วินาทีแรกทีสัมผัสสวนโบราณตาม  วิถีแห่ง
เซน ทีรงัสรรคต์ามปรชัญาของความว่างเปล่า การคืนสู่ธรรมชาติ เรียงรายกระจายตัวพรอ้มตอ้นรับ ตน้ไมข้องทีนีอายุ 
120 ขึนไปทงัสิน  ความรูสึ้กแรกทีสัมผสัถึง คือ ความสงบเสมือนความสงบทีไดร้ับผ่านสายตาผูอ้าวุโส เมือเดินชมสวน
ไดส้ักระยะจะตอ้งหยุดพกัตระหนักในความงดงามของสระนําทีสงบนิงสะทอ้นภาพของปราสาทสีทองบนผิวนําเสมือนมี
ปราสาทสองหลังยากแยกแยะ โดยความงดงามของปราสาทนีเป็นความงดงามทีเป็นทีสุดแลว้ในสายของคนทังโลก จนได้
ชือว่า “มรดกโลก”ดงัทีกล่าวตอนตน้ความทรงคุณค่าของตัวปราสาททีปิดทับดว้ยแผ่นทองแทไ้วโ้ดยรอบอีกทังสถาปัตย์
โดยรอบทีรวบรวมงานช่างหตัถศิลป์ของชาวญีปุ่นไวค้รบถว้น 

เทียง บริการอาหารพืนเมืองขนึชือทีซึงปราชญห์ลายท่านกล่าวไวว้่า “เรืองกินเรือง
เทียว สาํคญัเท่าเรืองเดียวกนั”  อาหารขนึชือของเมืองนีคือ “เตา้หู”้ ทีเมือง
นีไดร้ับการยกย่องเป็นอย่างยิงแมแ้ต่ โยโกซึนะ ราชันย์แห่งซูโม่ ยังให้
ความสาํคัญกับมือพิเศษเช่นมือนี “ซูโม่” ถือเป็นอีกหนึงชาติพันธุ ์นักรบ
ญีปุ่น มีความนิยมทานเตา้หูใ้นลกัษณะหมอ้ไฟทีเรียก“จงัโกะนาเบะ” เพราะ
พิสูจนแ์ลว้ว่า…ทรงคุณทางโภชนาการ ทานแลว้ทรงพลงัอยา่งยงิ 
พาท่านชมอีกหนึงในทีสุดของสถานทีท่องเทียวในญีปุ่น วัดคิโยะมิซุ (ญีปุ่น: 清水寺 Kiyomizudera) วัดนาํใส อายุ 

1200 ปี ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ อัตลักษณ์ของวัดนีมี
อยู่ดว้ยกนั 3 สิง สิงแรกคือวิหารไมห้ลังใหญ่ทีมาพรอ้มกบัภาพทศัน์ระเบียงทีสวยทีสุดในโลก
เสาคาํฐาน  วิหารสูงตระหง่านสรา้งดว้ยซุงนับพันโดยวิธีการเขา้ลิมไม ้ไรก้ารพึงพาจากตะปู
โดยสินเชิง  สิงสองคือสายนําบริสุทธิ 3 สายไหลจากนําตกโอตะวะ ทีชาวญีปุ่นนิยมดืมเป็น
สิริมงคลตามความเชือ อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และความปราดเปรือง ความสําเร็จ ดา้น
ก า ร ศึ ก ษ า  ส่ ว น สิ ง ที 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) เทพแหง่ความรกัและเนือคู่ ภายในศาลเจา้มี "กอ้นหินแห่งความรัก" 2 กอ้น ตังอยู่ห่างกัน 18 
เมตร เชือกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากกอ้นหินกอ้นหนึงไปยังอีกกอ้นหนึงได ้จะสมปรารถนาในความรัก 
ตลอดไป ...นําท่านเดินทางสู่  ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari 
Shrine)  เป็นศาลเจา้ชือดัง ทีนักท่องเทียวทีมาเทียวเกียวโตทุกคนต่าง
เดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตศูาลเจา้ทีเรียงต่อทอดยาว จากตีนเขา
ไปถึง ยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริทีเรียงรายกันเป็นอุโมงสีแดงนี
เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเทียวไดเ้ป็นอย่างดี โดยในปี 965 ช่วงตน้สมัยเฮ
อัน จักรพรรดิมุราคามิ ไดบ้ัญชาใหค้นนําส่งสารนําส่งขอ้ความเกียวกับ
เหตุการณ์ต่างๆใหก้บัเทพเจา้ของญีปุ่น ขอ้ความเหล่านีเริมแรกมีอยู่ใน 16 
ศาลเจา้ของญีปุ่น รวมทงัทีศาลเจา้อินาริดว้ย สัญลักษณ์ของผูนํ้าศาลทีอินา
ริก็คือสุนัขจิงจอก ซึงมาจากพระเจา้แหง่ธัญพืช ในศาสนาชินโต ต่อมาในปี 
1589 โตโยมิ ฮิเดโยชิ (Toyomi Hideyoshi) ไดบ้ริจาคประตโูทริอิ ขนาดใหญ่ วางไวที้ดา้นหน้าทางเขา้ศาลเจา้ฟูชิมิ อินา
ริ บริษัทต่างๆของญีปุ่นนิยมบริจาคโทริกนัเพือความเป็นสิริมงคล  จึงทาํใหม้ีประตูโทริอิมากมาย เรียงรายจนถึงยอดเขา 
และตังแต่ปี 1871 – 1946 ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ ไดถู้กกําหนดใหเ้ป็นศาลเจา้ทีเป็นลําดับขันที 1 (First Rank) ใน
ศาสนาชินโต และเป็นศาลเจา้ทีไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลอย่างเป็นทางการ ... 

คาํ คานิโดรากุ ราชนัยแ์ห่งทีวีแชมป์เปียน มือพิเศษตอ้นรบัการมาเยอืนประเทศญีปุ่น บริการท่านดว้ยปูยกัษ์ลูกพระ
อาทิตยข์นานแทท้ีขนึชือ ในประเทศญีปุ่นนนัยกยอ่งปูอยูเ่พียงแค ่2 สายพนัธุ ์สายพนัธุแ์รก คือ สายพันธุซู์ไว ้ ขา
ยาว กา้มยาว มีลกัษณะคลา้ยปูอลาสกา้ ทาํใหห้ลายต่อหลายท่านเขา้ใจผิด ส่วนสายพันธุท์ีสอง คือ สายพันธุท์า
ราบะ พนัธุนี์ขาจะสนักว่า ตวัป้อมนิยมบริโภคกา้ม เนืองจากว่ากา้มมีขนาดใหญ่ เนือแน่น รสหวานละมุน นํามา
ปรุงแต่งเป็นหลากหลายเมนู ทังรอ้น เย็น ตม้ นึง ทอด หรือซาซิมิก็สุดวิเศษ เพราะมันคือความหวานจาก
ธรรมชาติของเนือปูโดยแท ้

ทีพกั  : Osaka Marriott Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัพุธที 31 ธนัวาคม 2557 (4) โอซากา้ - โกเบ – กระเชา้ลอยฟ้า – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ –ริงคุเอา้ทเ์ล็ต - โอซากา้  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน นําท่านเปลียนบรรยกาศนัง กระเชา้ลอยฟ้าสู่ยอดชินโกเบ ยอด
เขาทีสูงทีสุดในเมืองโกเบ ซึงเป็นส่วนหนึงของอุทยานแห่งชาติอินแลนด์ซี 
มีแนวทิวเขาจากทิศเหนือถึงทิศใตเ้ป็นระยะทาง 932 เมตร จากตรงยอด
เขาท่านสามารถชมความงามของอ่าวโอซากา้ไดโ้ดยรอบ ซึงท่านสามารถ
มองไดไ้กลถึงเกาะอะวาจิ นาํตกนุโนบิกิ ทีมีความสูง 43 ม. และระหว่าง
ทางลง ณ จุดแวะพกั นําท่านชม สวนสมุนไพรทีใหญ่ทีสุดในประเทศ นุโน
บิกิ เฮิรบ์ การเ์ดน้ ทีประกอบไปดว้ยพันธุ์สมุนไพรและพันธุ์ดอกไมก้ว่า 
100 ชนิดทีปลูกในแปลงทีสะอาดไดม้าตรฐาน อิสระท่านรับชมและเลือก
ซือสินคา้ของฝากไดต้ามอธัยาศยั ... จนไดเ้วลาอนัสมควร  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยอาหารพืนเมืองของชาวโอซากา้ พิซซ่าญีปุ่น หรือ โอโคโน
มิยากิ ทีท่านจะไดส้ามารถลงมือทาํไดด้ว้ยตวัท่านเอง สามารถเลือกเครืองเคียงทีใชใ้นการปรุงพิซซ่าของท่านได้
ตามอธัยาศยั 
 จากนันนําท่านเดินทางสู่  โกเบ ฮารเ์บอร ์แลนด ์ท่านจะไดช้ม อนุสรณ์ทีระลึกแผ่นดินไหวโกเบ จัดแสดงทีพืนทีริมอ่าว
ทีไดร้บัความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพือบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลัง ทังเหตุการณ์ทีเกิดขึนและการบูรณะ
ซ่อมแซมใหก้ลับเป็นเมืองทีสวยงาม ใหท่้านไดถ่้ายรปูกบัทิวทศัน์ทีงดงามริมอ่าว อีกทงัยงัมีหา้งสรรพสินคา้ทีสรา้งดว้ยโม
เสคหนัหน้าออกทะเล ขา้งๆ มีสวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึงภัตตาคาร เร็งกา้ โซโก ้หา้งสรรพสินคา้โกเบ ฮันเคียว และ



โปรมีน่า โกเบชอ้ปปิงมอลล์และแหง่ชอ้ปปิง รา้นอาหาร โรงภาพยนตแ์ละอืนๆ มากมาย นําท่านเดินทางสู่ ริงคุแฟคตอ
รีเอา้ทเ์ล็ท” (Factory Outlet) แหล่งชอ้ปปิงทีใหญ่ทีสุดในญีปุ่น.... เพลิดเพลินกบัการเลือกซือสินคา้  “แบรนดเ์นม” ชือ
ดงัมากมาย อาทิเช่น Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G200 เป็นตน้ และสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เครืองสําอาง, เสือผา้
, กระเป๋า, รองเทา้ เป็นตน้ … 

คาํ พรอ้มบริการท่านดว้ย “เนือโกเบ” 1 ใน 3 สุดยอดเนือของญีปุ่น ซึงมีอยู่ 
3 ชนิด คือ เนือฮิดะ เนือมตัซึซากะและเนือโกเบ ทัง 3 มาจากววัพนัธุด์ี
สายพนัธุ ์ “วากิว” ทงัสนิ แตกต่างทีวิธีการเลียงดู คือ เนือฮิดะเลียงดว้ย
วิธีการตอนทาํใหเ้นือนุ่ม มีไขมันมาก  ต่อมาคือเนือมตัซึซากะเลียงในทุ่ง
โล่งกวา้งแบบธรรมชาติทาํใหเ้นือมีมนันอ้ย สว่นโกเบพิเศษกว่าเนืออืน
นนัคือเลียงดว้ยเบียรแ์ละมีวิธีการนวดเนือทาํใหไ้ขมันแทรกเขา้ไปใน
เนือ ลกัษณะคลา้ยเนือโทโร่ของปลาทูน่าใหญ่ หากทานเคียงไวนแ์ดงจะ
ไดร้สชาติทีสมบูรณแ์บบ อีกทังเราคดัสรรโกเบคุณภาพมาเพือรบัรอง
ท่านใหเ้ป็นอีกหนึงของความพิเศษทีน่าจดจาํ 

ทีพกั  : Osaka Marriott Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัพฤหสับดีที 1 ธนัวาคม 2558 (5)     โอซากา้ – Universal Studio (ไม่มีรถบสับริการระหว่างวนั) 

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

มือกลางวนั ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาสุดพิเศษ ดว้ยการอิสระใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารกลางวนัไดต้ามอธัยาศยั   
อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นเครืองเล่นไดต้ามอธัยาศยั  

คาํ  ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาสุดพิเศษ ดว้ยการอิสระใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารคาํไดต้ามอธัยาศยั 
ทีพกั  : Osaka Marriott Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วนัศุกรที์ 2 มกราคม 2558 (6) โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจิ – นาโกย่า – ชอ้ปปิงย่านซาคาเอะ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นจงัหวดัในประเทศญีปุ่นตงัอยู่ในภาคคนัไซ มีเมืองหลวงจังหวัดในชือเดียวกันคือ นารา 
ซึงในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญีปุ่นเมือ 1,300 ปีก่อน ใน
เมืองนารามีสถานทีสําคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย  เมืองนารา
เป็นเมืองแห่งกวาง เดินทางเขา้สักการะ วัดโทไดจิ หนึงในมรดก
โลกของเมืองนารา สรา้งขึนในปี ค.ศ. 743 หน้าวัดมีซุม้ประตูขนาด
ใหญ่ทีเรียกว่า นันไดมง สรา้งขึนในปี 1199 มีเสาไม ้18 ตน้รองรับ
โครงสรา้งหลังคาไมข้นาดใหญ่เป็นพิเศษ ซึงจะมีลวดลายแกะสลัก
จากงานไมที้วิจิตรพิสดาร เนืองจากรับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมใน
ยุคคามาคุระ บะกุฟุรุ่งเรือง ตัวอาคารของวัดเป็นวิหารไมที้ถูกบันทึก
ว่ามีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก เป็นวิหารทีประดิษฐานของหลวงพ่อโต 
หรือพระไวโรจนพุทธ ซึงเป็น 1 ใน 5 พระธยานิพุทธเจา้ทงัหา้ ซึงเป็นพระพุทธรปูสําริดขนาดใหญ่ สูงถึง 16 เมตร และมี
นําหนักรวมมากกว่า 500 ตนั ตวัวิหารไมแ้ห่งนีเคยถูกเพลิงไหมม้าแลว้ครังหนึง และไดส้รา้งขึนใหม่อีกครัง แต่มีขนาด



เล็กลงกว่าเดิมถึง 2 ใน 3 และบริเวณรอบๆ วัดโทไดจิ เป็นทีอาศัยของกวางน่ารักมากมาย ซึงไม่กลัวคน และสรา้งสีสัน
ใหแ้ก่นักท่องเทียวเป็นอย่างมาก  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูอาหารญีปุ่น 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ เป็นเมืองใหญ่ของจงัหวดัไอจิ และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของญีปุ่น นําท่านเดินทางสู่ 
“ยา่นซาคาเอะ” ซึงเป็นย่านชอ้ปปิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะมีสินคา้แบรนดเ์นมจากทวัทุกมุมโลกมาวางขายทีถนน
สายนี นอกจากนันยงัมี หา้งสรรพสินคา้ รา้นอาหาร ทีบ่งบอกถึงความมีระดบัซึงมีใหทุ้กท่านไดเ้ลือกอย่างมากมาย 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านเป็นพิเศษดว้ยเซ็ตเมนูปูยกัษ ์เสริฟ์แบบพิถีพิถนัแบบ เซ็ตไคเซกิ ซึง
ในอดีตจะเป็นเซ็ตทีจดัไวส้าํหรบัจกัรพรรดิ หรือขนุนางชนัสูงเท่านนั  

ทีพกั :  Marriott Nagoya Hotel หรือเทียบเท่า 
  
วนัเสารที์ 3 มกราคม 2558 (7) มิตซุยเอา้ทเ์ล็ต - สนามบินเซ็นแทร ์(นาโกย่า) – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชอ้ปปิงสินคา้ที มิตซุย เอา้ทเ์ล็ท นาคาชิม่า ( Mitzui Outlet Nakashima) แหล่งชอ้ปปิงทีใหญ่ทีสุดอีกแห่งหนึง
ของญีปุ่น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปปิงสินคา้แบรน์เนม ชือดงัมากมาย  

เทียง อิสระใหท้่านเลือกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพือไม่เป็นการเสยีเวลาในการเลือกซือสนิคา้  
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเซ็นแทร ์

16.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเซ็นแทร ์โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เทียวบิน TG647 
21.40 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, 500.- 
88,500.- 
87,500.- 
86,500.- 

    159,800.- 
18,000.- 
23,500.- 

   86,500.- 
85,500.- 
84,500.- 
83,500.- 

159,800.- 
18,000.- 
23,500.- 

87,500.- 
86,500.- 
85,500.- 

   84,500.- 
159,800.- 
18,000.- 
23,500.- 

 

 
 
 



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)  

865 
855 
845 
835 
180 

        630 

865 
855 
845 
835 
180 

        630 

 
- 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
สงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบสําหรบัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 
 

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 

 

 


