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HILIGHT 
 
ชมพุม่ดอกโคเชยีนบัหมืน่ตน้ [ตามสภาพอากาศ] 

ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทา่มกลางหุบเขาอนัมเีอกลกัษณ์

หลงัคาสามเหลีย่มชริาคาวาโกะ 

ลอดเสาโทรอิสิแีดงนบัรอ้ยตน้ที ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ

เทีย่วชมดา้นหนา้ทีว่า่การเมอืงเกา่ทาคายามา่  

ชอ้ปป้ิงถนนสายซนัมาจ ิซูจ“ิลติเต ิล้เกยีวโต” 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนาโกยา่ 

ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัโอซากา้ 

ไหวห้ลวงพอ่โต ทีว่ดัโทไดจ ิใหอ้าหารกวางนอ้ย บรเิวณหนา้

วดั 

บรกิารน า้ดืม่ทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 

[XJ610 14.10-21.40] 

วนัที ่2 เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ถนน

กาน า้ชา – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– นาโกยา่ – 

ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

วนัที ่3 พุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] 

– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ 

– ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] 

– ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

วนัที ่4 เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– ชอ้ปป้ิง 

โดตงโบร ิ- ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ– สนามบนิ
คนัไซ 
วนัที ่5  สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ611 23.55-03.50] 

OSAKA TAKAYAMA  

หวานฉ ่า 

5D3N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์[XJ] 

เดนิทาง: ก.ค.- ก.ย. 62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง: 26,900.- 
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 04 ก.ค. - 08 ก.ค.62 31,900.- 

วนัที ่ 05 ก.ค. - 09 ก.ค.62 31,900.- 

วนัที ่ 12 ก.ค. - 16 ก.ค.62 31,900.- 

วนัที ่ 13 ก.ค. – 17 ก.ค.62 31,900.- 

วนัที ่ 14 ก.ค. – 18 ก.ค.62 31,900.- 

วนัที ่ 19 ก.ค. – 23 ก.ค.62 28,900.- 

วนัที ่ 25 ก.ค. – 29 ก.ค.62 28,900.- 

วนัที ่ 01 ส.ค. – 05 ส.ค.62 31,900.- 

วนัที ่ 02 ส.ค. – 06 ส.ค.62 31,900.- 

วนัที ่ 08 ส.ค. – 12 ส.ค.62 31,900.- 

วนัที ่ 16 ส.ค. – 20 ส.ค.62 31,900.- 

วนัที ่ 22 ส.ค. – 26 ส.ค.62 28,900.- 

วนัที ่ 23 ส.ค. – 27 ส.ค.62 31,900.- 

วนัที ่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย.62 31,900.- 

วนัที ่ 30 ส.ค. – 03 ก.ย.62 28,900.- 

วนัที ่ 05 ก.ย. – 09 ก.ย.62 30,900.- 

วนัที ่ 06 ก.ย. – 10 ก.ย.62 30,900.- 

วนัที ่ 12 ก.ย. – 16 ก.ย.62 30,900.- 

วนัที ่ 13 ก.ย. – 17 ก.ย.62 28,900.- 

วนัที ่ 19 ก.ย. – 23 ก.ย.62 30,900.- 

วนัที ่ 20 ก.ย. – 24 ก.ย.62 30,900.- 

วนัที ่ 26 ก.ย. – 30 ก.ย.62 26,900.- 

วนัที ่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค.62 30,900.- 

 

 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 
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 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 

[XJ610 14.10-21.40]  ✈ อสิระ OSAKA HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ถนนกานํา้ชา –  ศาลเจา้ฟู

ชมิอินิาร ิ– นาโกยา่ – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ �  �  อสิระ 
NAGOYA 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

พุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นชริาคาวา

โกะ – เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอําเภอเกา่ทาคายามา่

[ดา้นนอก] – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ
�  �  อสิระ GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปป้ิง

ชนิไชบาช ิ– สนามบนิคนัไซ �  อสิระ อสิระ  

5 
สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] ✈    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ [XJ610 14.10-21.40] 

12.00 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ [สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด 

จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

14.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิไทยแอร ์

เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ610 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (ฟรี

น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ถนนกานํา้ชา – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– นาโกยา่ 

– ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ[ B / L / - ] 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํา้ใส (Kiyomizu) มอีายุเกา่แกย่ิง่กว่าเมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกว่า 

1,200 ปี จุดเดน่อันเป็นเอกลกัษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสา

ไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํ้ายัน และสิง่ทีน่่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนั้น

องคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้ืม่น้ําศักดิส์ทิธิส์าม

สายอันเกดิข ึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย 

 

อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกานํา้ชา ซ ึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่

เลียนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มีสนิคา้พื้นเมืองนานาชนิด เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ ยะแบบ

ญี่ปุ่ น), ชดุยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบําญี่ปุ่ น, ขมมชคูรีมสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, 

ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ 

 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ(Fushimi-inari) หรอื ศาลเจา้พอ่จ ิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่

9 โดยชาวนาเพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว 

ภายในศาลเจา้มีเสาโทรอิจํิานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่ีความยาว

ประมาณ 4 กโิลเมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย เมอืงนาโกย่า (Nagoya) เดนิทางสู ่ย่านการคา้ซาคาเอะ (Sakae) ใหท้่านไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง มีรา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนี้จะมีหา้งดังเช่น 

PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน 

พรอ้มทัง้รา้นขายเสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมีรา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้

เลอืกทานอกีดว้ย 
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 อสิระรบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

คํา่ 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ชมพุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคา

ยามา่ – ทีว่า่การอําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ
[ B / L / D ] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

ชมพุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] เป็นไมพุ้่มทีจ่ะเปลีย่นส ี3 ฤดู โดยชว่งแรกจะ

เป็นสเีขยีวในชว่งหนา้รอ้นประมาณเดอืนกรกฏาคม หลังจากนัน้จะเปลีย่นเป็นสแีดงในชว่ง

ตน้ฤดใูบไมร้่วง และจากแดงเป็นเหลอืงน้ําตาลในชว่งฤดูใบไมร้่วงประมาณเดอืนกันยายน 

– เดอืนตลุาคม ดว้ยบรรยากาศทีแ่ตกตา่งกนั กลายเป็นส ิง่ทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเทีย่ว

ชมทัง้สองฤดกูาล  

 

หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ น

ขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 

1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะแตกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของ

หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้น

จากทัว่ทกุมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ตํา่กว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

เมอืงทาคายามา่ (Takayama) นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ (Takayama Jinya )

หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ [ดา้นนอก] ซ ึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคา

ยาม่า เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้

การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ 
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หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ(Sunmachi-Suji) ซึง่เป็น

หมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ี

อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน

โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ยา่นการคา้ 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ– 

สนามบนิคนัไซ[ B / - / - ] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เมอืงนารา (Nara) เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แตช่ว่งเร ิม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-

600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่ห่งนี้มวีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บางแห่งไดร้ับการจดทะเบยีนเป็น

มรกดโลก 

 

 

วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of 

Nara) นับเป็นหนึง่ในวัดทีม่ีชือ่เสยีงมากทีสุ่ดและมีความสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของ

ประเทศญี่ปุ่ นอย่างมาก จุดเด่นคอือาคารหลักของวัดแห่งนี้ เป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก หลวงพ่อโตหรอื ไดบุตสเึดนทีป่ระดษิฐานดา้นในอาคารหลกันี่ ซ ึง่ก็เรยีกไดว้่ามีขนาด

ทีใ่หญ่มากทีส่ดุของญี่ปุ่ น มีความสงูมากถงึ 15 เมตร วัดแห่งนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 

752 ในยุคนัน้วัดโทไดจนิี่เรยีกไดว้่าเป็นศนูยก์ลางของวัดทัง้หมดในประเทศ แถมยังทัง้โดง่

ดงัและเต็มไดอ้ทิธพิลเป็นอย่างมากในยุคนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดต่อรัฐบาล

ลง จงึไดม้ีการยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี ค.ศ. 784 อีกจุดไฮไลทท์ี่

น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ ส่วนของเสาร์ไมย้ักษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสาร์นี้มี

ขนาดเทา่กนัรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของเสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไม่ใหญ่มาก มี

ความเชือ่ว่าหากใครสามารถรอดผ่านชอ่งนี้ไปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ด ้และเป็นทีช่ืน่ชอบ

สําหรับนักท่องเทีย่วก็คือเจา้กวางนอ้ยใหญ่ที่เดนิควักไขว่ไปมา ซึง่ก็สามารถใหอ้าหาร

กวางเหลา่นัน้ดว้ยขนมแซมเบท้ีทํ่ามาสาํหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรา้นทีข่ายราคาก็จะ

อยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

กลางวนั  อสิระประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 

 

ชอ้ปป้ิง ย่านโดตงโบร  ิ(Dotombori) หนึ่งในย่านบันเทงิยามคํ่าคืนที่โด่งดังของโอ

ซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิ

คลองโดตงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอีกมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิด

ไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวิง่กูลโิกะ (Glico Running 

Man sign) และปูคานโิดราคุ (Kani Doraku crab) ทีเ่ป็นสญัญลักษณ์ของเมืองโอซากา้ 

แถมยังเชือ่มต่อกับ ย่านชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ีความ

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครื่องสําอางค ์รา้น

รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ น

และตา่งประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างที่

ตอ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น. นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ)  
เทีย่วบนิที ่XJ 611 [พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง]  

วนัที ่5 สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] 
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03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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โปรแกรม : OSAKA TAKAYAMA หวานฉํา่ 5D3N  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

04 ก.ค. - 08 ก.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

05 ก.ค. - 09 ก.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

12 ก.ค. - 16 ก.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

13 ก.ค. – 17 ก.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

14 ก.ค. – 18 ก.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

19 ก.ค. – 23 ก.ค. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

25 ก.ค. – 29 ก.ค. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

01 ส.ค. – 05 ส.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

02 ส.ค. – 06 ส.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

08 ส.ค. – 12 ส.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

16 ส.ค. – 20 ส.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

22 ส.ค. – 26 ส.ค. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

23 ส.ค. – 27 ส.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

05 ก.ย. – 09 ก.ย. 2562 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

06 ก.ย. – 10 ก.ย. 2562 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

12 ก.ย. – 16 ก.ย. 2562 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

13 ก.ย. – 17 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 29,900 22,900 7,900 

19 ก.ย. – 23 ก.ย. 2562 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 
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20 ก.ย. – 24 ก.ย. 2562 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

26 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562 26,900 26,900 26,900 25,900 20,900 7,900 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 30,900 30,900 30,900 29,900 25,900 7,900 

** เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   
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 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
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 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 



 

ทัวรญ์ีปุ่่ น (GTH) OSAKA TAKAYAMA หวานฉ่ํา 5D3N โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


