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HILIGHT 
 
ชมพุม่ดอกโคเชยีนบัหมนืตน้ [ตามสภาพอากาศ] 

ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทา่มกลางหบุเขาอนัมี

เอกลกัษณ์หลงัคาสามเหลยีมชริาคาวาโกะ 

ลอดเสาโทรอิสิแีดงนบัรอ้ยตน้ท ีศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ

เทยีวชมดา้นหนา้ทวีา่การเมอืงเกา่ทาคายามา่  

ชอ้ปปิงถนนสายซนัมาจ ิซูจ“ิลติเตลิเกยีวโต” 

ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัของนาโกยา่ 

ชอ้ปปิงยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัโอซากา้ 

ไหวห้ลวงพอ่โต ทวีดัโทไดจ ิใหอ้าหารกวางนอ้ย 

บรเิวณหนา้วดั 

บรกิารนําดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

FreeWi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 
[XJ610 14.10-21.40] 

วนัท ี2เมอืงเกยีวโต– วดัคโิยมสิ–ึ ถนน
กานําชา– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร–ิ นาโกยา่– ช้
อปปิงซาคาเอะ 
วนัท ี3พุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ]– 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ– เมอืงทาคายามา่– 
ทวีา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]– 
ถนนสายซนัมาจ ิซจู ิ
วนัท ี4เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– ชอ้ปปิง โด
ตงโบร-ิ ชอ้ปปิงชนิไชบาช ิ– สนามบนิคนั
ไซ 
วนัท ี5 สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ61123.55-03.50] 

OSAKA TAKAYAMA 
หวานฉํา 

5D3N 

โดยสายการบนิไทยแอร์
เอเชยี เอ็กซ ์[XJ] 
เดนิทาง:ก.ค.- ก.ย. 62 



 
 
 
       
 
 

 กําหนดการเดนิทาง 
วนัท0ี4 - 08 กรกฎาคม 2562 

วนัท ี05 - 09 กรกฎาคม 2562 

วนัท ี12 - 16 กรกฎาคม 2562(วนัหยดุอาสาฬหบชูา

วนัท ี 13 - 17 กรกฎาคม 2562(วนัหยดุอาสาฬหบชูา

วนัท ี 14 - 18 กรกฎาคม 2562(วนัหยุดอาสาฬหบชูา

วนัท ี 19 - 23 กรกฎาคม 2562 

วนัท ี 25 - 29 กรกฎาคม 2562(วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา ร

วนัท ี 01 - 05 สงิหาคม 2562 

วนัท ี 02- 06สงิหาคม 2562 

วนัท ี 08 - 12 สงิหาคม 2562(วนัหยดุวนัแม่

วนัท ี 16-20 สงิหาคม 2562 

วนัท ี 22-26สงิหาคม 2562 

วนัท ี 23-27สงิหาคม 2562 

วนัท ี 29สงิหาคม - 02กนัยายน 2562 

วนัท ี 30สงิหาคม -03กนัยายน 2562 

วนัท ี 05-09กนัยายน 2562 

วนัท ี 06-10กนัยายน 2562 

วนัท ี 12-16กนัยายน 2562 

วนัท ี 13-17กนัยายน 2562 

วนัท ี 19-23กนัยายน 2562 

วนัท ี 20-24กนัยายน 2562 

วนัท ี 26-30กนัยายน 2562 

วนัท ี 27กนัยายน - 01ตลุาคม 2562 

 

 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด์

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง
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วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

นหยุดอาสาฬหบชูา) 

 

วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

 

 

วนัหยดุวนัแม)่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท

เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง

  
  
  

 31,900.- 

 31,900.- 

 31,900.- 

 31,900.- 

 31,900.- 

 28,900.- 

 28,900.- 

 31,900.- 

 31,900.- 

 31,900.- 

 31,900.- 

 28,900.- 

 31,900.- 

 31,900.- 

 28,900.- 

 30,900.- 

 30,900.- 

 30,900.- 

 28,900.- 

 30,900.- 

 30,900.- 

 26,900.- 

 30,900.- 

บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง)*** 



 
 
 
       
 
 

  

เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 
สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ
[XJ610 14.10-21.40] 

2 
เมอืงเกยีวโต– วดัคโิยมสิ–ึ ถนนกานําชา
มอินิาร–ิ นาโกยา่– ชอ้ปปิงซาคาเอะ

3 
พุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ
โกะ– เมอืงทาคายามา่– ทวีา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่
[ดา้นนอก]– ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

4 เมอืงนารา – วดัโทไดจ–ิ ชอ้ปปิง โดตงโบริ
ไชบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

5 สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ61123.55-03.50] 
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โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั
คนัไซ 

 ✈ 

ถนนกานําชา– ศาลเจา้ฟูชิ
ชอ้ปปิงซาคาเอะ 🍽 🍽 

ตามสภาพอากาศ]– หมูบ่า้นชริาคาวา
ทวีา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่

ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ
🍽 🍽 

ชอ้ปปิง โดตงโบร-ิ ชอ้ปปิงชนิ 🍽 อสิระ 

✈  

  
  
  

กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

 อสิระ OSAKA HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ 

 อสิระ 
NAGOYA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 อสิระ GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

 อสิระ  

  



 
 
 
       
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิ

12.00 น. นัดพบกนั
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี
สะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ

14.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น 
เอเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิท ี
สายการบนิ 
นําหนักกระ

21.40 น. เดนิทางถงึ 
เมอืงและรับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั

วนัท ี2 
เมอืงเกยีวโต
อปปิงซาคาเอะ

เชา้ รบัประทาน

 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันําใส
1,200 ปี จดุเดน่อนัเป็นเอกลักษณข์องวัดคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยนืออกจากหนา้ผา มเีสา
ไมข้นาดใหญ่ 
องคก์ารยเูนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้มืนําศักดสิทิธสิ
สายอนัเกดิขนึจากธรรมชาตทิไีหลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย

 

อสิระชอ้ปปิง 
เลียนแบบสมัยเฮอัน ซงึมสีนิคา้พนืเมอืงนานาชนิด เชน่ รองเทา้โซริ
ญปีุ่ น), ชดุยกูะตะ
ชาเขยีวเกยีวโต ทขีนึชอือกีแหง่หนงึของญปีุ่ น

 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ
9 โดยชาวนาเพอืบชูาสนัุขจงิจอกทเีชอืกั
ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาว
ประมาณ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ 

บา่ย 

 
 

เมอืงนาโกย่า
เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิง มีรา้นรวงประมาณ 
PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, 
พรอ้มทังรา้นขายเสอืผา้ รองเทา้ พรอ้มทังยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซอื
เลอืกทานอกีดว้ย

 อสิระรบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั
คาํ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั
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สนามบนิดอนเมอืง– สนามบนิคนัไซ[XJ610 14.10

ดพบกนัท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ[สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษ
ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้
เอเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิท ีXJ610[บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 
นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย
เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซเมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น 
เมอืงและรับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู่

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกัKANSAI AIRPORT HOTEL 

เมอืงเกยีวโต– วดัคโิยมสิ–ึ ถนนกานําชา– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ
อปปิงซาคาเอะ[B / L / - ] 

รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันําใส(Kiyomizu)มอีายเุกา่แกย่งิกว่าเมอืงเกยีวโต คอืย
ปี จดุเดน่อนัเป็นเอกลักษณข์องวัดคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยนืออกจากหนา้ผา มเีสา

ไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํายัน และสงิทน่ีาอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนัน
องคก์ารยเูนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้มืนําศักดสิทิธสิ
สายอนัเกดิขนึจากธรรมชาตทิไีหลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย 

อสิระชอ้ปปิง ณ ถนนกานําชา ซงึตังอยูร่ะหวา่งทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่
เลียนแบบสมัยเฮอัน ซงึมสีนิคา้พนืเมอืงนานาชนิด เชน่ รองเทา้โซริ

ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบําญปีุ่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ
ชาเขยีวเกยีวโต ทขีนึชอือกีแหง่หนงึของญปีุ่ น, ของทรีะลกึแบบญปีุ่ นดังเดมิ

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ(Fushimi-inari) หรอื ศาลเจา้พอ่จงิจอกขาว
โดยชาวนาเพอืบชูาสนัุขจงิจอกทเีชอืกนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกยีว 

ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาว
ประมาณ 4 กโิลเมตร 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

เมอืงนาโกย่า(Nagoya)เดนิทางสู่ ย่านการคา้ซาคาเอะ
เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิง มีรา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนีจะมีหา้งดังเช่น 
PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, 
พรอ้มทังรา้นขายเสอืผา้ รองเทา้ พรอ้มทังยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซอื
เลอืกทานอกีดว้ย 

รบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยัณ แหลง่ชอ้ปปิง

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกัNAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่

  
  
  

10-21.40] 

สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร์
โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด 
หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

เมอืงโอซากา้โดยสายการบนิไทยแอร์
บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] 

จํานวน 377 ทนัีงแบบ 3-3-3 (ฟรี
นําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

 ผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้
นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก 

RPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร–ิ นาโกยา่– ช้

 

มอีายเุกา่แกย่งิกว่าเมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกว่า 
ปี จดุเดน่อนัเป็นเอกลักษณข์องวัดคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยนืออกจากหนา้ผา มเีสา

ตน้ คํายัน และสงิทน่ีาอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนัน
องคก์ารยเูนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้มืนําศักดสิทิธสิาม

 

ซงึตังอยูร่ะหวา่งทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่
เลียนแบบสมัยเฮอัน ซงึมสีนิคา้พนืเมอืงนานาชนิด เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกยีะแบบ

ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, 
ของทรีะลกึแบบญปีุ่ นดังเดมิ 

หรอื ศาลเจา้พอ่จงิจอกขาว สรา้งในศตวรรษท ี
นวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกยีว 

ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาว

ย่านการคา้ซาคาเอะ(Sakae)ใหท้่านไดอ้สิระ
รา้น โดยย่านนีจะมีหา้งดังเช่น 

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

ณ แหลง่ชอ้ปปิง 

หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 
       
 
 

วนัท ี3 ชมพุม่ดอกโคเชยี
ยามา่ –
[B / L /

เชา้ รบัประทาน

 

 

ชมพุม่ดอกโคเชยี
สเีขยีวในชว่งหน ้
ฤดูใบไมร้่วงและจากแดงเป็นเหลอืงนําตาลในชว่งฤ
เดอืนตลุาคมดว้ย
ทังสองฤดกูาล

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ
แทด้ังเดมิ และยงัไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะแตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคา
เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์วี่า 
ทกุมมุโลกหลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่ากวา่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

 

เมอืงทาคายามา่
หรอื ทวีา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่
ยามา่ เป็นททํีางานและทอียูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ 
การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมยัเอโดะ

 

หมูบ่า้น 
หมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 
อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทยีวแล
โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํ
  นําทา่น
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พุม่ดอกโคเชยี [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ
– ทวีา่การอาํเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]

[B / L / D ] 
รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
พุม่ดอกโคเชยี[ตามสภาพอากาศ]เป็นไมพุ้ม่ทจีะเปลยีนส ี

สเีขยีวในชว่งหนา้รอ้นประมาณเดอืนกรกฏาคม หลังจากนันจะเปลยีนเป็นสแีดงในชว่งตน้
ฤดูใบไมร้่วงและจากแดงเป็นเหลอืงนําตาลในชว่งฤดูใบไมร้่วง
เดอืนตลุาคมดว้ยบรรยากาศทแีตกตา่งกนั กลายเป็นสงิทดีงึดดูนักท่องเทยีวให ้
ทังสองฤดกูาล 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ(Shirakawa-go)ทยีงัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนาน
แทด้ังเดมิ และยงัไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะแตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคา
เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์วี่า 
ทกุมมุโลกหลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่ากวา่ 680

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เมอืงทาคายามา่(Takayama)นําท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ 
หรอื ทวีา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่[ดา้นนอก] 
ยามา่ เป็นททํีางานและทอียูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ 
การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมยัเอโดะ 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจิ
หมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ี
อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทยีวและชนืชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือน
โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ ยา่นการคา้

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่

  
  
  

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคา
 – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

 
เป็นไมพุ้ม่ทจีะเปลยีนส ี3 ฤด ูโดยชว่งแรกจะเป็น

หลังจากนันจะเปลยีนเป็นสแีดงในชว่งตน้
ดูใบไมร้่วงประมาณเดอืนกันยายน – 

ดงึดดูนักท่องเทยีวใหม้าเทยีวชม

ทยีงัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนาน
หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะแตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคา
เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์วี่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทัว

680,000 คน เลยทเีดยีว 

ทาคายามา่ จนิยะ (TakayamaJinya )
ซงึเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคา

ยามา่ เป็นททํีางานและทอียูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต ้

หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ(ิSunmachi-Suji)ซงึเป็น
ปีก่อน ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ี

ะชนืชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือน

ณ ยา่นการคา้ 

หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 
       
 
 

วนัท ี4 เมอืงนารา
คนัไซ[B / 

เชา้ รบัประทาน

 

เมอืงนารา
600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นมีวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบางแหง่ไดร้ับการจดทะเบยีนเป็น
มรกดโลก

 

 

วดัโทไดจ ิ
Nara)นับเป็นหนงึในวัดทมีีชอืเสียงมากทสีุดและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของ
ประเทศญปีุ่ นอย่างมาก
โลก หลวงพอ่โตหรอื ไดบตุสเึดน
ทใีหญ่มากทสีุดของญีปุ่ น มคีวามสูงมากถงึ 
752 ในยคุนันวัดโทไดจนิเีรยีกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัดทังหมดในประเทศ แถมยงัทังโด่ง
ดังและเต็มไดอ้ทิธพิลเป็นอยา่
ลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนา
น่าสนใจและเป็นทีนิยมอย่างมากก็คือ ส่วนของเสาร์ไมย้ักษ์ ซงึฐานขนาดรอบเสาร์นีมี
ขนาดเท่ากันรูจมกูของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของเสาร์
ความเชอืว่าหากใครสามารถรอดผ่านชอ่งนีไปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ดแ้ละเป็นทชีนืชอบ
สําหรับนักท่องเทยีวก็คือ
กวางเหลา่นันดว้ยขนมแซมเบท้ทํีามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดย
อยูป่ระมาณหอ่ละ 

กลางวนั อสิระประทานอาหาร

 

 

ชอ้ปปิง ยา่นโดตงโบริ
เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 
ตงโบร ิและยั
ประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวงิกลูโิกะ 
และปูคานิโดราคุ 
เชอืมตอ่กบั
600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า 
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดท์ังญปีุ่ นและต่างประเทศ 
เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU 
อยูบ่รเิวณนี

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั
 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่
23.55 น. นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดย

เทยีวบนิที
วนัท ี5 สนามบนิดอนเมอืง

[XJ611 23.55
03.50 น. เดนิทางถงึ 
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เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– ชอ้ปปิง โดตงโบร-ิ ชอ้ปปิงชนิไชบาชิ
[B / - / - ] 

รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
เมอืงนารา(Nara)เป็นเมอืงหลวงของญปีุ่ นตังแตช่ว่งเรมิแรกของราชวงศย์ามาโต ้

เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นมีวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบางแหง่ไดร้ับการจดทะเบยีนเป็น
มรกดโลก 

ดโทไดจ ิ(Todaiji)วดัหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนาราหรอื ไดบุทส ึ
นับเป็นหนงึในวัดทมีีชอืเสียงมากทสีุดและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของ

ประเทศญปีุ่ นอย่างมาก จุดเด่นคอือาคารหลักของวัดแห่งนี เป็นอาคารไมท้ใีหญ่ทสีุดใน
โลก หลวงพอ่โตหรอื ไดบตุสเึดนทปีระดษิฐานดา้นในอาคารหลักน ีซงึก็เรยีกไดว้่ามขีนาด
ทใีหญ่มากทสีุดของญีปุ่ น มคีวามสูงมากถงึ 15 เมตรวัดแห่งนีนันถูกสรา้งขนึเมอืปี ค

ยคุนันวัดโทไดจนิเีรยีกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัดทังหมดในประเทศ แถมยงัทังโด่ง
ดังและเต็มไดอ้ทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน เพอืลดบทบาทและอทิธพิลของวัดต่อรัฐบาล
ลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี ค
น่าสนใจและเป็นทีนิยมอย่างมากก็คือ ส่วนของเสาร์ไมย้ักษ์ ซงึฐานขนาดรอบเสาร์นีมี
ขนาดเท่ากันรูจมกูของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของเสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญ่มาก มี
ความเชอืว่าหากใครสามารถรอดผ่านชอ่งนีไปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ดแ้ละเป็นทชีนืชอบ

นักท่องเทยีวก็คือเจา้กวางนอ้ยใหญ่ทีเดนิควักไขว่ไปมา ซงึก็สามารถใหอ้า
กวางเหลา่นันดว้ยขนมแซมเบท้ทํีามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดย
อยูป่ระมาณหอ่ละ 150 เยน 

ประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ยา่นโดตงโบร(ิDotombori) หนงึในยา่นบนัเทงิยามคําคนืทโีดง่ดังของโอซากา้ 

เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชวัโมง ถนนแหง่นจีะเลยีบรมิคลองโด
ตงโบร ิและยงัมทีังรา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิดไฟประดับ
ประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวงิกลูโิกะ 
และปูคานิโดราคุ (KaniDoraku crab) ทเีป็นสัญญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ แถมยัง
เชอืมตอ่กบัยา่นชนิไซบาช(ิ Shinsaibashi )บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงทมีคีวามยาวประมาณ 

เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า 
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดท์ังญปีุ่ นและต่างประเทศ 

Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอยา่งทตีอ้งการรวมกัน
อยูบ่รเิวณน ี

อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยัณ แหลง่ชอ้ปปิง
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 
นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
เทยีวบนิทXีJ 611 [พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] 
สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] 
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

  
  
  

ชอ้ปปิงชนิไชบาช ิ– สนามบนิ

 
เป็นเมอืงหลวงของญปีุ่ นตังแตช่ว่งเรมิแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-

เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นมีวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบางแหง่ไดร้ับการจดทะเบยีนเป็น

วดัหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนาราหรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of 
นับเป็นหนงึในวัดทมีีชอืเสียงมากทสีุดและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของ

อาคารหลักของวัดแห่งนี เป็นอาคารไมท้ใีหญ่ทสีุดใน
ทปีระดษิฐานดา้นในอาคารหลักน ีซงึก็เรยีกไดว้่ามขีนาด

เมตรวัดแห่งนีนันถูกสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 
ยคุนันวัดโทไดจนิเีรยีกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัดทังหมดในประเทศ แถมยงัทังโด่ง

งมากในยคุนัน เพอืลดบทบาทและอทิธพิลของวัดต่อรัฐบาล
ราไปยังนากาโอกะในปี ค.ศ. 784 อกีจุดไฮไลท์ที

น่าสนใจและเป็นทีนิยมอย่างมากก็คือ ส่วนของเสาร์ไมย้ักษ์ ซงึฐานขนาดรอบเสาร์นีมี
จะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญ่มาก มี

ความเชอืว่าหากใครสามารถรอดผ่านชอ่งนีไปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ดแ้ละเป็นทชีนืชอบ
นควักไขว่ไปมา ซงึก็สามารถใหอ้าหาร

กวางเหลา่นันดว้ยขนมแซมเบท้ทํีามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นทขีายราคาก็จะ

หนงึในยา่นบนัเทงิยามคําคนืทโีดง่ดังของโอซากา้ 
ชวัโมง ถนนแหง่นจีะเลยีบรมิคลองโด

งมทีังรา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิดไฟประดับ
ประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวงิกลูโิกะ (Glico Running Man sign) 

ทเีป็นสัญญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ แถมยัง
บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงทมีคีวามยาวประมาณ 

เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า 
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดท์ังญปีุ่ นและต่างประเทศ 

น เรยีกว่ามทีุกอยา่งทตีอ้งการรวมกัน

ณ แหลง่ชอ้ปปิง 

 เอ็กซ ์(XJ)  
]  

ฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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โปรแกรม :OSAKATAKAYAMA หวานฉํา 5D3N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ(์XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
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 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

04 ก.ค. - 08 ก.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

05 ก.ค. - 09 ก.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

12 ก.ค. - 16 ก.ค. 62 
(วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

13 ก.ค. – 17 ก.ค. 62 
(วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

14 ก.ค. – 18 ก.ค. 62 
(วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

19 ก.ค. – 23 ก.ค. 62 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

25 ก.ค. – 29 ก.ค. 62 
(วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

01 ส.ค. – 05 ส.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

02 ส.ค. – 06 ส.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

08 ส.ค. – 12 ส.ค. 62 
(วนัหยุดวนัแม)่ 

31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

16 ส.ค. – 20 ส.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

22 ส.ค. – 26 ส.ค. 62 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

23 ส.ค. – 27 ส.ค. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 7,900 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 7,900 

05 ก.ย. – 09 ก.ย. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

06 ก.ย. – 10 ก.ย. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

12 ก.ย. – 16 ก.ย. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

13 ก.ย. – 17 ก.ย. 62 28,900 28,900 28,900 29,900 22,900 7,900 

19 ก.ย. – 23 ก.ย. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

20 ก.ย. – 24 ก.ย. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 7,900 

26 ก.ย. – 30 ก.ย. 62 26,900 26,900 26,900 25,900 20,900 7,900 
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27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 30,900 30,900 30,900 29,900 25,900 7,900 

**เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 15,000 บาท 

4.3แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

4.4ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบั

สายการบนิและคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณทีา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยดัเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์
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จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน  

2. คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

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

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

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

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ังนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  
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2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรทั์งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


