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WHITE WINTER GUJO & SHIRAKAWAGO LIGHT UP 

7 DAYS 5 NIGHTS (TG) 

10 – 16 FEBRUARY 2023 
 

    
 
 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกับที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 
01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 644 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า)  - 
เมืองกุโจ -  พิพิธภณัฑ์กุโจฮะจิมงั ฮาคุรนัคัง - เรียนท าอาหารสาธิตตวัอย่าง – 
ถนนคาจิยะมาจ ิ- อร่อยเซ็ตเมนูไคเซคิ - อาบน า้แร่ธรรมชาติ 

- 01 02 

GUJO 
HACHIMAN 

 

03 

กุโจฮิจะมัง -  สนุกเต็มอิ่มจุใจกับกิจกรรมฤดูหนาวตามอธัยาศยั – เมืองทาคา
ยาม่า - ฮิดะโนะซะโตะ - ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า – อิสระช้อปปิ้งถนน
โบราณซันมาชิซึจิ – ชิราคาวาโกะ – ชมงานเทศกาลแสดงแสงไฟของหมู่บา้น 
ชิราคาวาโกะ - อาบน า้แร่ธรรมชาติ 

03 04 
05 

 

TAKAYAMA 
HIDA PLAZA 

 

  04 
ทาคายาม่า - เมืองคานาซาว่า – ตลาดปลาโอมิโจ – ย่านฮิกาชิชายะ – 
สวนเค็นโรคุเอ็น  - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื ้อหมู เนื ้อวัวและ
เคร่ืองด่ืมซอฟทด์ริง้ค ์ (ไม่อัน้) 

06 07 
08 

 

KANAZAWA 
EXCEL TOKYU 

05 
คานาซาว่า – ศาลเจา้โอยามะ – หมู่บา้นหัตถกรรม คางะ ยูโนะคุนิ โนะ โมริ – 
สถานีรถไฟอาวาระออนเซ็น – นั่งรถไฟด่วนพิเศษ ขบวน Limited Express 
"THUNDERBIRD" สู่ โอซากา้ 

09 10 11 
OSAKA 

GRANVIA 

06 นครโอซากา้ - อิสระชอ้ปปิ้งจุใจ หรือซือ้ทวัรเ์สริมยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน  12 X X 
OSAKA 

GRANVIA 

07 
สนามบินนานาชาติคันไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
เที่ยวบิน TG623 

13 - - - 
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>> ไฮไลทข์องทริป << 
- ชม “ศาลเจา้โอยามะ” แห่งคานาซาว่า ศาลเจา้หายากที่มีงานกระจกสดุตระการตา 
- เดินถนนโรงน า้ “ชาฮิกาชิชายะ” ในย่านเมืองเก่าที่ไม่ควรพลาดของเมืองคานาซาว่า 
- สนุกกบัประสบการณ ์“ท าอาหารตวัอย่าง” ดว้ยฝีมือของท่านเอง 
- สนุกและตื่นเตน้กบักิจกรรมฤดหูนาว “กระดานเลื่อน” ท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลน  
- ชม “งานเทศกาลแสดงแสงไฟของหมู่บา้นชิราคาวาโกะ” ในหนึ่งปีมีเพียงครัง้เดียว และมีแค่ 6 วนัเท่านัน้ 
- เปิดประสบการณก์ารแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 
- อพัเกรดสดุพิเศษมือ้ค ่าเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูชาบู และเครือ่งดื่มซอฟทด์ริง้ค ์

 

วันศุกร  ์

10 ก.พ. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)  

21:00 น. เรียนเชญิคณะพรอ้มกนัที่สนามบนินานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกบริเวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครั้ง 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาที 
 

วันเสาร ์

11 ก.พ. 66 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า) - เมือง

กุโจ - พิพิธภณัฑกุ์โจฮะจิมัง ฮาคุรนัคงั - เรียนท าอาหารสาธิตตวัอย่าง – ถนน 

คาจิยะมาจิ - อร่อยเซ็ตเมนูไคเซคิ - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ 

00:05 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ เทีย่วบิน TG644 
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

08:00 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่ น ณ สนามบนินานาชาติชบูุเซ็นแทร บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญเ่ป็น
อนัดบัที่หนึ่งของญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง “กุโจ ฮะจิมงั” (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ในจงัหวดั 
“กิฟ”ุ สมัผสัมนตเ์สน่หเ์มืองเลก็ท่ามกลางขนุเขา ที่ยงัคงความเป็นญ่ีปุ่ นในอดีตครัง้สรา้งเมืองในช่วง
คริสตศ์ตวรรษที่ 16 ตัง้อยูเ่กือบกึ่งกลางจงัหวดักิฟ ุ ตอนบนของกระแสน า้นะกะระ 1 ใน 3 ธารน า้
บริสทุธ์ิทีใ่หญท่ี่สดุของญ่ีปุ่ นเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเร่ืองความงามบริสทุธ์ิของสายน า้ใส...  

     
น าท่านชม “พิพิธภณัฑก์ุโจฮะจิมงั ฮาครุนัคงั” เป็นพิพธิภณัฑท์ี่รวบรวมเสน่หข์องเมืองกุโจฮะจมิงั 
ท่านสามารถเรยีนรูวิ้ธีการร่ายร ากุโจโอโดริ ซึ่งเป็นการร่ายร าประจ าเมืองที่ในทุกช่วงฤดรูอ้นจะมกีาร
จดัเทศกาลการร่ายร าสดุยิ่งใหญ ่1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นขึน้ โดยจะจดัต่อเนื่องกนัถึง 33 คนื ตัง้แตป่ลาย
เดือนกรกฎาคมถึงตน้เดือนกนัยายน นอกจากนีย้งัมีโซนเรียนรูป้ระวตัิศาสตรแ์ละการร่ายร าจากผูรู้ ้
อย่างใกลช้ดิ รวมถึงจดุจ าหน่ายขนมและของฝากประจ าเมืองกุโจอีกดว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย     น าท่านเปิดประสบการณแ์ปลกใหม่ “เรียนท ำอำหำรสำธิตตวัอย่ำง” โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญสอนและดแูล

อย่างใกลช้ิด จากเมนูอาหารที่วางเรียงรายอยู่ในตูโ้ชวข์องภัตตาคารที่มีชื่อเสียงดชู่างน่าทานยั่วยวน 
ท่านจะทราบถึงขึน้ตอนในการท าอาหารตวัอย่าง เคล็ดลบั และสนุกกบัการประดิษฐ์อาหารดว้ยฝีมือ
ของท่านเอง ซึ่งท่านจะไดเ้รียนรูเ้ทคนิคการท าผกักาด (1 หวั) และเท็มปรุะ (1 ชิน้) พรอ้มน ากลบัเป็น
ของที่ระลึก... น าท่านเดินเล่น “ถนนคาจิยะมาจิ” เป็นถนนที่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดีที่สดุใน
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กุโจ ถนนสายนีไ้ดร้บัเลือกใหเ้ป็น "เขตอนุรกัษ์ที่ส  าคัญส าหรบักลุ่มอาคารประวัติศาสตร"์ เป็นส่วน
ส าคัญของทรพัยส์ินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไดข้องเมือง ยอ้นกลับไปในสมัยก่อนถนนเหล่านี ้เป็น
บา้นของช่างฝีมือหลายคนนั่นคือเหตผุลที่บา้นจ านวนมากบนถนนเหล่านีม้กัจะมีเวิรก์ช็อปที่หนัหนา้
ไปทางถนน และที่พกัอาศยัอยู่ดา้นบน ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการชมคลองที่สวยงามที่ไหลผ่าน
ไปตามบา้นเก่าของย่านเก่าที่น่าทึ่งแห่งนี ้

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั GUJO HACHIMAN HOTEL  
ค ่า รบัประทานอาหารกลางค ่าภายในโรงแรม บริการท่านดว้ยเมนชูุดไคเซก ิ เป็นชดุทีใ่ชส้  าหรบัเป็นการ

รบัรองแขกคนส าคญัของประเทศญ่ีปุ่น ชุดอาหารทีเ่รียกว่า “ไคเซก”ิ ยงัไดร้บัการจดบนัทึกใหเ้ป็น
มรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกนัไปตามฤดกูาล 

พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ้ำแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นกำรพกัผ่อนจำกกำรทีไ่ดเ้หน็ด
เหนือ่ยกบักำรเดินทำงหรือท ำกจิกรรมมำตลอดทัง้วนั กำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่ำแก่ของชำวญี่ปุ่ นมำชำ้นำนจนกระทั่งปจัจุบนั ยงัคงไดร้บักำรรกัษำและสืบทอดต่อมำกนัเป็น
อย่ำงดี เป็นทีรู่จ้กัอย่ำงแพร่หลำยในนำนำประเทศ และเชือ่ในเร่ืองกำรบ ำรุงกำรไหลเวียนโลหิต  
 

วันอาทิตย ์

12 ก.พ. 66 กุโจฮิจะมัง - สนุกเต็มอิ่มจุใจกับกิจกรรมฤดูหนาวตามอัธยาศัย – เมืองทาคา

ยาม่า - ฮิดะโนะซะโตะ - ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า – อิสระช้อปป้ิงถนน

โบราณซันมาชิซึจิ – ชิราคาวาโกะ – ชมงานเทศกาลแสดงแสงไฟหมู่บา้นชิราคา

วาโกะ - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าท่านเดินทางสู่ “ฮิรุกาโน โคเกน สกี รีสอรท์” ใหท้่านไดส้นุกและเพลิดเพลินกบักิจกรรมกลางแจง้ 

ท่ามกลางอณุหภูมิหนาวเย็น กบัลานหิมะขาวโพลนและหามมุสวยถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกหรือเลือก
กิจกรรมทา้ทายในลานสกี อิสระกบักจิกรรมเครื่องเลน่ต่างๆ เชน่ กระดานเลื่อนหิมะ และ สโนวร์าฟ
ติง้ (รวมในรายการ) ท่านสามารถเช่าอปุกรณส์กี, สโนวบ์อรด์หรือครูฝึก (ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร)์ 
อปุกรณเ์ครื่องเล่นมจี ากดั (โดยเจา้หนา้ลานสกเีป็นผูจ้ดัการบริหารไดต้ามสถานการณ)์  
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***หากท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้จะเช่าอปุกรณเ์ครื่องเลน่กรุณาแจง้ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง***  
(ปฏิทินเวลาท าการของลานสกี อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณแ์ละขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ)  
น าท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” เมืองที่อดุมสมบูรณไ์ปดว้ยธรรมชาติที่สวยงาม ผูค้นที่เป็นมิตร 
เมืองทาคายาม่าไดช้ื่อว่า “ลิตเติล้เกยีวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารกัตัง้อยูใ่นหุบเขาที่ยงัคงดแูลวดั 
ศาลเจา้ แม่น า้ สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมืองเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตวั... น า
ท่านชม “ฮิดะโนะซะโตะ” พิพิธภณัฑห์มู่บา้นพืน้เมืองกลางแจง้บริเวณชานเมืองทาคายามะ ที่โดด
เด่นดว้ยบา้นโบราณทรงคณุค่าของทอ้งถิน่ฮิดะกว่า 30 หลงั ภายในพืน้ที่กวา้งใหญง่ดงามดว้ย
ทิวทศันช์นบทจ าลอง เรยีงรายไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่หลงัคาจั่วมงุจากหรือที่รูจ้กักนัในชื่อของบา้น
แบบ “กชัโชทสึครุิ” ที่ภายในจดัแสดงขา้วของเครื่องใชใ้นชีวิตประจ าวนัต่าง ๆ ครบครนั พรอ้ม
กิจกรรมมากมายใหไ้ดส้มัผสักบัการผลติผลงานฝีมือลือชือ่อย่างงานสิ่งประดิษฐ์จากฟาง “วะระไซค”ุ 
และงานปักผา้ที่โดดเดน่ดว้ยความละเอียดประณีตอย่าง “ฮิดะซะชิโกะ” เป็นตน้ ท่านสามารถสนกุไป
กบักิจกรรมต่างๆ แบบทอ้งถิ่น เชน่การท าเครื่องป้ันดนิเผา การแกะสลกัไม ้งานประดิษฐจ์ากฟางเป็น
ตน้ นอกจากนีย้งัมีการท าสวนผกัและสวนดอกไม ้ บ่อน า้ที่สามารถใหอ้าหารปลาได ้ โซนของเลน่
พืน้เมืองญ่ีปุ่ น เป็นตน้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านชมสถานที่ส  าคัญในอดีต “ที่ท ำกำรเก่ำเมืองทำคำยำม่ำ” ใชเ้ป็นทั้งที่ท างาน และที่อยู่อาศัย

ของผูว่้าราชการมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมยัเอะโดะ หรือ
กว่า 300 ปีที่แลว้ เป็นที่ท าการรฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ ์
ซึ่งภายในนีป้ระกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขังนกัโทษ โรงครวั และหอ้งพกัเจา้หนา้ที่... 
น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่ นดั้งเดิมอย่างแทจ้ริงเดิน
ชม “เมืองเก่ำซนัมำชิซึจิ” ซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั ที่ยังคงอนุรกัษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลึกพืน้เมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่า
ประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเกบ่มและหมกัอย่างดี ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะตุ๊กตาตามความ
เชื่อของคนสมยัก่อน... 
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น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวะโกะ” สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและ
ไดร้บัความนิยมมากส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ นและต่างชาติ ลกัษณะที่โดดเด่นของบา้นที่มีขนาด
ใหญ่ หลังคามุงด้วยตน้หญ้า จึงท าใหส้ถานที่แห่งนีเ้ป็นที่รูจ้ักกันอย่างแพร่หลาย หมู่บ้านที่ได้รบั
เลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกัชโชทสึคุริ 
ซึ่งเป็นแบบญ่ีปุ่ นดั้งเดิม ชื่อนี ้ได้มาจากค าว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่
หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 
เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดียว แต่ยังคง
ความแข็งแรงและสามารถรองรบัหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดหูนาวไดด้ี ใหท้่านไดอิ้สระและ
เพลิดเพลินกับการเดินชมทัศนียภาพภายในหมู่บ้านที่สวยงามรอบหมู่บา้นไดต้ามอัธยาศัยและ
ถ่ายภาพที่ระลึก 

  
พิเศษ น าท่านชม “งานเทศกาลแสดงแสงไฟหมู่บา้นชิราคาวาโกะ” ซึ่งเทศกาลนี ้ในหนึ่งปีมีเพียงครัง้เดียว 

และมีแค่ 6 วันเท่านั้น! นั้นถือว่าเป็นงานแสดงแสงไฟที่ไดร้บัความนิยมมากที่สุดงานหนึ่งในญ่ีปุ่ น 
ดว้ยองคป์ระกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดอย่างหมู่บา้นชิราคาวาโกะที่มีเอกลักษณ์การ
สรา้งแบบสุดๆ จนถูกขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก(UNESCO) ยิ่งช่วงฤดูหนาวนี่นับว่า
สวยพีคมากเพราะบรรยากาศถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน มองแลว้เหมือนหลุดมาจากเทพ
นิยายโบราณอย่างไรอย่างนั้น ยิ่งพอรวมกับการแสดงแสงไฟยามค ่าคืน ยิ่งท าใหง้ดงามและมีเสน่ห์
ไม่เหมือนใครอย่างแรง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL  
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ้ำแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นกำรพกัผ่อนจำกกำรทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบักำรเดินทำงหรือท ำกจิกรรมมำตลอดทัง้วนั กำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่ำแก่ของชำวญี่ปุ่ นมำชำ้นำนจนกระทั่งปจัจุบนั ยงัคงไดร้บักำรรกัษำและสืบทอดต่อมำกนัเป็น
อย่ำงดี เป็นทีรู่จ้กัอย่ำงแพร่หลำยในนำนำประเทศ และเชือ่ในเรือ่งกำรบ ำรุงกำรไหลเวียนโลหิต 
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วันจนัทร ์

13 ก.พ. 66 ทาคายาม่า - เมืองคานาซาว่า – ตลาดปลาโอมิโจ – ย่านฮิกาชิชายะ – สวนเค็น

โรคุเอ็น - อ่ิมอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเน้ือหมู เน้ือวัวและเคร่ืองด่ืมซอฟท ์

ดร้ิงค ์(ไม่อั้น) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     

 น าท่านเดินทางสู่เมือง “คานาซาว่า” เมืองที่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตรใ์นอดีต และมีงานศิลปะที่
ยงัคงสืบทอดมาถึงทุกวนันี ้ประวัติศาสตรอ์นัยาวนานที่ผ่านมาของคานาซาว่า โชคดีที่ผ่านมาไม่เคย
ไดร้บัผลกระทบจากสงคราม หรือภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่  16… น าท่านแวะชิม
อาหารทะเลสดๆ “ตลาดปลาโอมิโจ” เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 200 ปี เริ่มมี
มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1721 ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองคานาซาว่า รวบรวมรา้นคา้ไวม้ากมายกว่า 180 รา้น ทั้ง
รา้นขายอาหารสด อาหารแหง้ ผักและผลไม ้รวมถึงรา้นอาหาร หากใครมาที่นี่ตอ้งไม่พลาดมาลอง
ชิมความสดอร่อยของอาหารทะเล อาทิ ป ูKano ไดช้ื่อว่าเป็นปูหิมะที่ขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น มีชื่อเสียงมาก
จากจังหวัดอิชิงะวะ หรือจะเป็นกุ้ง GASU ที่สามารถหาทานได้แถบเมืองคานาซาว่าเท่านั้น 
นอกจากนั้นยังมี โอเดง้คานาซาว่า ปลาไหลย่าง โคร็อกเกะหลากหลายไสแ้ละรา้นขา้วหน้าปลา
ดิบ… จากนั้นน าท่านเดินเล่น “ย่านฮิงาชิ ชายะ” เป็นถนนโรงน า้ชาในสมัยยุคเอโดะ ตลอด 2 ขา้ง
ทาง จะเป็นเรือนไมเ้ก่าแก่ที่อนุรกัษ์ไว ้มีอายุกว่า 200 ปี เป็นย่านที่ขึน้ชื่อของเกอิชาอีกย่านหนึ่ง ติด 
1 ใน 3 ของที่ที่มีเกอิชาเดิน ย่านนีม้ีตึกที่สวยงามและเก่าแก่ น่ามาเที่ยวอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในย่านโรง
น า้ชา และแหล่งผลิตชาชายะ ในสมยัเอโดะเป็นสถานบันเทิงใหแ้ขกผูม้าเยือนไดเ้พลิดเพลินไปกับ
การรอ้งเพลงและเตน้ร าของเกอิชา ถนนเรียงรายไปดว้ยรา้นอาหารที่มีระดบั รา้นกาแฟแบบบา้นเก่า
ที่มีสไตล ์และรา้นคา้คดัสรรที่จดัการงานหตัถกรรมแบบดัง้เดิม... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านชม “สวนเค็นโรคุเอ็น” สวนสวยแห่งนี ้มีชื่อเสียงอันโด่งดังในฐานะที่เป็นสวนที่มีทิวทัศน์
สวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนญ่ีปุ่ นที่มีความงามมากที่สุด  สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1676 โดย 
ครอบครัวมาเอดะ เช่นเดียวกับปราสาทคานาซาวะ โดดเด่นดว้ยองค์ประกอบหลักๆ ทั้งหมด 6 
ปัจจยั ไดแ้ก่ พืน้ที่อนักวา้งขวาง บรรยากาศเงียบสงบ ความลงตวั ความเป็นมาอนัยาวนาน แหล่งน า้ 
และ ทศันียภาพอันสวยงาม ของหุบเขาและบ่อน า้ เมื่อเขา้สู่ ฤดหูนาว ทั่วทั้งสวนจะปกคลมุไปดว้ย
หิมะสีขาวโพลน พรอ้มกบัไฟประดบัอย่างสวยงามในยามค ่าคืน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร... บริการท่านดว้ยเมนูบุฟเฟ่ตเ์มนูชาบูชาบูเนือ้หมู และเนือ้วัว 
พรอ้มดว้ยน า้จิม้สตูรเฉพาะ พรอ้มเสิรฟ์ดว้ยขา้วสวยญ่ีปุ่ นรอ้น 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั KANAZAWA EXCEL TOKYU HOTEL  
 

วันองัคาร 

14 ก.พ. 66 คานาซาว่า – ศาลเจา้โอยามะ – หมู่บา้นหัตถกรรม คางะ ยูโนะคุนิ โนะ โมริ – 

ส ถ า นี รถ ไฟ อ าวา ระอ อน เซ็ น  – นั ง่ รถ ไฟ ด่ วนพิ เศ ษ  Limited Express 
"THUNDERBIRD" สู่ โอซากา้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

    
 น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้โอยามะ” ศาลเจา้ชินโตตัง้อยู่บนภูเขาทางตะวันออกของเมืองคานาซาว่า 

ศาลเจา้โอยามะมีอายุเก่าแก่และส าคญัที่สุดในเมือง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
ศาสนายุโรปและเอเชียเขา้ดว้ยกัน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอลแลนด ์ประตหูลกัทางเขา้ศาลเจา้
สงู 25 เมตร ถูกสรา้งขึน้ในปี 1875 (ปีเมจิที่ 8 ) โดยรวมเอาองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ น จนี 
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และตะวนัตกเขา้ดว้ยกัน ซึ่งหายากตามศาลเจา้ทั่วไป และมีความงามแบบที่เรียบง่าย ชั้นที่สามมี
หนา้ต่างกระจกกิยามงัที่ดคูลา้ยกระจกสี และกลายเป็นทิวทศันอ์นัน่าอศัจรรยเ์มื่อมีการส่องไฟขึน้ใน
เวลากลางคืน ในอดีตเคยใชเ้ป็นประภาคารส าหรบัเรือในทะเลญ่ีปุ่ น ผูท้ี่สรา้งประตูตอ้งการแสดงให้
เห็นถึง 'ความสง่า' ที่มาเอดะ โยชิอิเอะมี ผ่านสิ่งปลูกสรา้งนี ้ในขณะเดียวกันก็เคารพธรรมเนียม
ประเพณีดัง้เดิม จึงสรา้งสิ่งใหม่และสวยงามที่เหมาะสมกบัความรูส้ึกของชาวคานาซาว่า... น าท่าน
เดินทางสู่ “หมู่บ้านหัตถกรรม คางะ ยูโนะคุนิ โนะ โมริ” หมู่บ้านหัตถกรรมแห่งนี ้สร้างขึน้จาก
กระท่อมมุงหลังคาอายุเก่าแก่ที่ย้ายมาจากบริเวณอ่ืน ภายในกระท่อมแต่ละหลังจัดแสดงงาน
ศิลปะหัตถกรรมประเภทต่างๆที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอิชิกะวะ นักท่องเที่ยวจะได้ชมขั้นตอนการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน หรือเลือกร่วมกิจกรรมประดิษฐ์งานศิลปะดว้ยตวัคณุเองกว่า 50 รูปแบบ เช่น การ
ยอ้มผ้าไหมยุเซ็น, ฝึกใชแ้ท่นป้ันหมอ้, ท าเส้นโซบะ หรือตกแต่งงานศิลปะด้วยทองค าเปลว รา้น
จ าหน่ายของที่ระลึกรวบรวมหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบไวใ้หคุ้ณเลือกซือ้ รวมทั้งสินคา้ที่ผลิตขึน้
ส าหรบั “ยุโนะคุนิ โนะ โมริ” โดยเฉพาะ และสินคา้ที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสลงมือท าด้วยตัวเอง  น า
ท่านเปิดประสบการณใ์หม่โดยการออกแบบลวดลาย “เพน้ทแ์กว้” ดว้ยตวัท่านเอง... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ “อำวำระออนเซ็น” เพื่อน าท่านขึน้รถไฟด่วนพิเศษ Limited Express 

“THUNDERBIRD” รถด่วนพิเศษสีขาวเป็นประกายบริสุทธ์ิ เพื่อมุ่งหนา้สู่สถานี  “โอซากา้” น าท่าน
เดินทางสู่ “นครโอซากา้” ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศ 
นครโอซากา้ไดร้บัสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1889ปัจจุบันมี
ประชากรประมาณ 8.8 ลา้นคน ในเนือ้ที่ทัง้หมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวนรอ้ย
ละ 7 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมาจากมหา
นครโตเกียว นครโอซากา้เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ เศรษฐกิจ อตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่
สมัยอดีต ปัจจุบันโอซากา้มีบทบาทส าคัญในฐานะที่ตั้งของบริษัทผลิตสินคา้อิเล็คทรอนิคสช์ั้นน า
หลายบริษัทอีกดว้ย...  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร...  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั OSAKA GRANVIA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันพุธ 

15 ก.พ. 66 นครโอซากา้ - อิสระชอ้ปป้ิงจุใจ หรือซ้ือทวัรเ์สริมยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั OSAKA GRANVIA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

     

เชญิท่านอิสระเดินทางไปยงัย่านดงัมากมาย หรือชอ้ปปิ้งย่าน “ชนิไซบำชิ” เมืองท่าที่มีความส าคญั
อีกแห่งหนึง่ในแถบภูมิภาคคนัไซ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิกบัการเลือกซือ้สินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง ของใชข้องท่านสภุาพบุรุษและสภุาพสตรี รวมทัง้อปุกรณ์
อิเล็คทรอนิคส ์ อาทิ กลอ้งดจิิตอล กลอ้งวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER 
NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกบัการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่รา้น 100 เยน ที่มี
ของหลายหลายประเภท เลือกซือ้ของฝากติดไมต้ิดมือ นอกจากนีย้งัมหีา้งสรรพสินคา้มชีื่อในญ่ีปุ่ น  

เลือกซือ้ทวัรเ์สริม ***หากมีความประสงคจ์ะซือ้ทวัรเ์สริม กรุณาซือ้ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง*** 

     
ทวัรเ์สริม “ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ เจแปน” น าท่านเปิดประสบการณใ์หม่สมัผสัการนั่งรถไฟทอ้งถิ่นโดย
มคัคเุทศกอ์ธิบายวิธีการซือ้ตั๋วรถไฟ (ไม่รวมในค่าบริการ) และบริการพาส่งถึงบริเวณดา้นหนา้สวน
สนุก (ค่ารถไฟสามารถช าระตามจริงที่เคานเ์ตอรจ์ าหน่ายตั๋วรถไฟดว้ยตวัเอง) 
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วันพฤหสับดี 

16 ก.พ. 66 สนามบินนานาชาติคนัไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

เที่ยวบิน TG623 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมเชา้    
น าท่านเดินทางสู่ “สนามบนินานาชาติคนัไซ” ท่าอากาศยานนานาชาติทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที่สองของ
ประเทศญ่ีปุ่น ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉยีงใตข้องอ่าวโอซากา้ ห่างจากฝ่ังทะเล 3,750 เมตร ตัง้อยู่บน
เกาะที่มนุษยส์รา้งโดยการถมทะเลขึน้ในอ่าวโอซากา้นอกชายฝ่ังเมืองเซน็นงัและเมืองอิซุมซิาโนะ ใน
เมืองปกครองพเิศษตนเองนครโอซากา้ แห่งประเทศญ่ีปุ่ น และไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อ 
R E N Z O  P I A N O  และเปิดใหบ้ริการเมื่อวนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2537 หรือในปี ค.ศ. 1994 

11:45 น. เหินฟ้าสู่สนามบินสวุรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินแห่งชาติการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 623 
15:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 
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WHITE WINTER GUJO & SHIRAKAWAGO LIGHT UP 

7 DAYS 5 NIGHTS (TG) 

10 – 16 FEBRUARY 2023 
 

    
 

ตาราง 
การเดินทาง 

2566 
ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

10-16 ก.พ. ผูใ้หญ่ 77,500 53,500 24,000 

11,900 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 72,500 53,500 19,000 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 62,500 43,500 19,000 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีท่ีน่ังบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหตุ  **ราคาทวัร์ ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR กรณีฉีดวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม** 

หมายเหตุ  กรุณาศกึษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่ามดัจ าและค่าทัวร์
ท้ังหมดกบัทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆ ท้ังหมด  
 
อัตราน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 บริการน า้ดื่มวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
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อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขับรถ หากบริการด ีน่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เขม็) 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น  

 
 

การช าระเงิน 

 บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 สว่นท่ีเหลือท้ังหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเง่ือนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะท่ีเดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 

การยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั บริษัทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรท้ั์งหมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรท้ั์งหมด 

 
ส าคัญ…เง่ือนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ขอ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และข้อมลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทั้งนีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักันไปทุกรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคล้องกับสถานการณ ์ขอ้จ ากัดดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนข้ันต ่าท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้ส้นทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทัวรนั์น้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทุกกรณี 
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 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี
สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรับท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อ่ืนใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอ่ืนอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภัตตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจ้งเกี่ยวกับขอ้จ ากัดเร่ืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สัตว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจ ากัดเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภัตตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านได้เพียงผัก 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับุกเท่านัน้ 

 
ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกันเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้ง

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ว
เคร่ืองบินส่วนเพิ่มเติมท่ีผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองท่ีน่ัง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองที่น่ัง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจัดการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเคร่ืองบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วให้ในทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเคร่ืองบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 



 
 

  - 15 - 
  

 

1.8 กรุณาแจ้งเบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เร่ิมจองทัวร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์ูงสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กับบริษัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรับผูเ้ดินทางซึ่งตั้งครรภ ์สตรีตัง้ครรภ์ทุกอายุครรภ์ตอ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนักงานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผูร่้วมเดินทางที่มีอายุครรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมัดจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร่ืองได ้จะตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมีสดัส่วน ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 

3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญี่ปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 


