
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ(์XJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พุม่ดอกโคเคีย | หมูบ้่านชิราคาวาโกะ | วดัคิโยมิส ึ| ช้อปปิง้ชินไซบาชิ | ซาคาเอะ 

 

 

  

OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง กรกฎาคม–กันยายน 2562  

เร่ิมต้นเพียง 26,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - ญ่ีปุ่ น (สนามบนิคนัไซ ) (XJ610/14.10 – 21.40+1) 

วนัท่ี 2. เมืองเกียวโต – วดัคโิยมิส ึ– ถนนกาน า้ชา – ศาลเจ้าฟชูิมอิินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิง้ซาคาเอะ 

วนัท่ี 3. พุม่ดอกโคเคีย [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ้่านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ท่ีวา่การอ าเภอเก่าทาคายามา่[ด้านนอก] –  

ถนนสายซนัมาจิ ซูจิ 

วนัท่ี 4. เมืองนารา – วดัโทไดจิ – ช้อปปิง้ โดตงโบริ - ช้อปปิง้ชินไซบาชิ – สนามบนิคนัไซ 

วนัท่ี 5. กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) (XJ611 23.55-03.50) 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ(์XJ) 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญ่ีปุ่น (สนามบินคันไซ )  
(XJ610/ 14.10 – 21.40) 

11.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ)  พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

14.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ610 บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
21.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋า

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมี
โทษจบัปรับได้] น าท่านเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนกาน า้ชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –  
นาโกย่า – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสูเ่มืองเกียวโต น าท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน า้ใส (Kiyomizu) มีอายเุก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 

1,200 ปี จดุเดน่อนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างย่ืนออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค า้ยัน และ
สิง่ท่ีน่าอศัจรรย์ คือ สร้างโดยไมไ่ด้ใช้ตะปเูลย ดงันัน้องค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มน า้
ศกัดิ์สิทธ์ิสามสายอันเกิดขึน้จากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย จากนัน้อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน า้ชา ซึ่งตัง้อยู่
ระหวา่งทางเข้าวดัคโิยมสิ ึร้านค้าตา่งๆ ได้ตกแตง่เลียนแบบสมยัเฮอนั ซึ่งมีสนิค้าพืน้เมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้า
เก๊ียะแบบญ่ีปุ่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญ่ีปุ่ น, ขมมชคูรีมสอดไส้นานาชนิด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ท่ีขึน้ช่ืออีก
แห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น, ของท่ีระลกึแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดมิ 

 ศาลเจ้าฟูชมิิอินาริ (Fushimi-inari) หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว สร้างในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนาเพ่ือบูชาสนุัขจิง้จอกท่ี
เช่ือกนัวา่เป็นทตูสง่สาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสา
โทริอิท่ีมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ(์XJ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 ออกเดนิทางสู่เมืองนาโกย่า (Nagoya) เดนิทางสู ่ย่านการค้าซาคาเอะ (Sakae) ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการช้อป

ปิง้ มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้าน โดยย่านนีจ้ะมีห้างดงัเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIC CAMERA, 
BOOK OFF, ร้าน 100 เยน พร้อมทัง้ร้านขายเสือ้ผ้า รองเท้า พร้อมทัง้ยงัมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้เลือกทาน
อีกด้วย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอธัยาศยั ณ แหลง่ช้อปปิง้ 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ชมพุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทา
คายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] –  
ถนนสายซันมาจ ิซูจ ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมพุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] เป็นไม้พุ่มท่ีจะเปล่ียนสี 3 ฤด ูโดยช่วงแรกจะเป็นสีเขียวในช่วงหน้าร้อนประมาณ

เดือนกรกฏาคม หลงัจากนัน้จะเปล่ียนเป็นสีแดงในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง และจากแดงเป็นเหลืองน า้ตาลในช่วงฤดใูบไม้ร่วง
ประมาณเดือนกนัยายน – เดือนตลุาคม ด้วยบรรยากาศท่ีแตกตา่งกนั กลายเป็นสิ่งท่ีดึงดดูนักท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชมทัง้สอง
ฤดกูาล 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ(์XJ) 

 
 [สถานท่ีชมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ] 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ท่ียังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยังได้รับเลือกจาก

องค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะแตกหนักในช่วงฤดหูนาวได้ดี 
และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมมุโลก
หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 เมืองทาคายาม่า (Takayama) น าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ (Takayama Jinya )หรือ ที่ ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคา

ยาม่า [ด้านนอก] ซึ่งเป็นจวนผู้วา่แห่งเมืองทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 
176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมยัเอโดะ 

 หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ท่ียงัอนรัุกษ์และคงสภาพเดมิได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทกุท่านได้เดินเท่ียวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ช้อปป้ิง โดตงโบริ - ช้อปป้ิงชินไชบาชิ – 
สนามบินคันไซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ นตัง้แต่ช่วงเร่ิมแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300 -600) เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนีมี้วดั

และศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก น าท่านเข้าชมวัดโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่ง
เมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นบัเป็นหนึ่งในวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุและมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์
ของประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จดุเดน่คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไม้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก หลวงพอ่โตหรือ ไดบุตสึเดนท่ี
ประดษิฐานด้านในอาคารหลกัน่ี ซึ่งก็เรียกได้วา่มีขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสดุของญ่ีปุ่ น มีความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถูก



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ(์XJ) 

สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 752 ในยคุนัน้วดัโทไดจิน่ีเรียกได้ว่าเป็นศนูย์กลางของวดัทัง้หมดในประเทศ แถมยังทัง้โด่งดงัและเต็มได้
อิทธิพลเป็นอย่างมากในยคุนัน้ เพ่ือลดบทบาทและอิทธิพลของวดัต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนา
กาโอกะในปี ค.ศ. 784 อีกจดุไฮไลท์ท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีนิยมอย่างมากก็คือ ส่วนของเสาร์ไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสาร์นีมี้
ขนาดเท่ากนัรูจมกูของหลวงพอ่โต และด้านลา่งของเสาร์จะเป็นช่องขนาดไมใ่หญ่มาก มีความเช่ือวา่หากใครสามารถรอดผ่าน
ช่องนีไ้ปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ และเป็นท่ีช่ืนชอบส าหรับนักท่องเท่ียวก็คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ท่ีเดินควักไขว่ไปมา ซึ่งก็
สามารถให้อาหารกวางเหลา่นัน้ด้วยขนมแซมเบ้ท่ีท ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีร้านท่ีขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อ
ละ 150 เยน 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 ช้อปปิง้ ย่านโดตงโบริ (Dotombori) หนึ่งในย่านบนัเทิงยามค ่าคืนท่ีโด่งดงัของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายท่ี
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราค ุ(Kani Doraku crab) ท่ีเป็นสญัญลกัษณ์ของเมืองโอซาก้า แถมยังเช่ือมต่อกับ ย่านชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) 
บริเวณแหลง่ช้อปปิง้ท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านรองเท้า 
กระเป๋า นาฬกิา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans 
, ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกวา่มีทกุอย่างท่ีต้องการรวมกนัอยู่บริเวณนี ้

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ 

23.55 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เท่ียวบนิท่ี XJ 611  
บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
 
 
 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ(์XJ) 

วันที่ 5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611/ 23.55 – 03.50) 
03.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ : OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 05 - 09 ก.ค. 62 29,900 29,900 29,900 7,900.- 25,900 

วนัท่ี 01 – 05 ส.ค. 62 29,900 29,900 29,900 7,900.- 25,900 

วนัท่ี 02 – 06 ส.ค. 62 29,900 29,900 29,900 7,900.- 25,900 

วนัท่ี 08 – 12 ส.ค. 62 29,900 29,900 29,900 7,900.- 25,900 

วนัท่ี 16 – 20 ส.ค. 62 29,900 29,900 29,900 7,900.- 25,900 

วนัท่ี 22 – 26 ส.ค. 62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 22,900 

วนัท่ี 23 – 27 ส.ค. 62 29,900 29,900 29,900 7,900.- 25,900 

วนัท่ี 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 29,900 29,900 29,900 7,900.- 25,900 

วนัท่ี 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 22,900 

วนัท่ี 05 – 09 ก.ย. 62 28,900 28,900 28,900 7,900.- 24,900 

วนัท่ี 06 – 10 ก.ย. 62 28,900 28,900 28,900 7,900.- 24,900 

วนัท่ี 12 – 16 ก.ย. 62 28,900 28,900 28,900 7,900.- 24,900 

วนัท่ี 13 – 17 ก.ย. 62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 22,900 

วนัท่ี 19 – 23 ก.ย. 62 28,900 28,900 28,900 7,900.- 24,900 

วนัท่ี 20 – 24 ก.ย. 62 28,900 28,900 28,900 7,900.- 24,900 

วนัท่ี 26 – 30 ก.ย. 62 26,900 26,900 26,900 7,900.- 22,900 

วนัท่ี 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 28,900 28,900 28,900 7,900.- 24,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ(์XJ) 

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ(์XJ) 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ(์XJ) 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ(์XJ) 

ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


