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SAKURA IN TOHOKU 
6 DAYS 5 NIGHTS [JL]  
12 – 17 APRIL 2023 
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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 
กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี JL032 
- ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานคร
โตเกียว)   -  เดินทางสู่โรงแรมที่พกั 

- - 01 
TOKYO 
DOME 

02 
โตเกียว – จงัหวดั โทชิงิ - นิกโก ้- ศาลเจา้โทโฮก ุ- น า้ตกเคง่อน - ทะเลสาบชู
เซ็นจิ  – คินกุาว่า อนเซ็น - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาต ิ

02 03 
04 

 

KINUGAWA 
PLAZA 

 

03 
คินกุาว่า - หมู่บา้นโบราณโอจิจคุ ุ (จงัหวดัฟคุชุิมา่) - ชมความงามปราสาท 
นกกระเรียน ทสรุึกะไอซวึาคามตัส ึ - กิจกรรมแต่งสีตุ๊กตาววัแดงอะคาเบะโคะ  
เมืองอรุะบนัได - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

 
05 
 

06 
07 

 

URABANDAI 
LAKE RESORT 

 

04 

อรุะบนัได – ทะเลสาบหา้สี โกะชิคินมุะ - ชื่นชมความงามของสวนดอกไมแ้ละ
ดอกซากรุะ “สวนฮานามิยามา่” - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากรุะ (จงัหวดัมิยางิ) - ชม
ความงดงามของทิวซากรุะรมิแมน่ า้ ชิโระอิชิ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร  - อิวาก ิ
อนเซ็น 

08 09 
10 

 

IWAKI ONSEN 
FURUTAKIYA 

 

05 
อิวากิ  อนเซ็น – เมืองโออาไร - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซาคิ – ตลาดปลา           
นาคามินาโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ – มหานครโตเกียว – อิ่มอร่อยกับชา
บชูาบหูมเูนือ้ พรอ้มซอฟทด์ริง้กไ์ม่อัน้ 

11 
12 

 

13 

 

TOKYO 
SUNSHINE CITY 

 

06 
โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงยา่นชินจกู ุ- ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนารติะ 
- ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL707 

14 X X - 

 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 ชมฮิโตเมะ เซมบงซากรุะ ที่บานสะพรั่งนบัพนัตน้เรียงรายรมิแม่น า้เคียงคู่กบัภเูขาที่ถกูปกคลมุไปดว้ยหิมะ 

 ชมทุ่งดอกไมส้ดุลกูหลูกูตา กบัทุ่งสวนดอกไมข้นาดใหญ่ ที่ สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ 

  ชมซากรุะนบัพนัตน้ ปราสาทนกกระเรียนขาว อนัโด่งดงัแห่งเมืองฟคุชุิม่า 
 ชมความงามของสวนดอกไมแ้ละดอกซากรุะ สวนฮานามิยาม่า พรอ้มใจกนัออกดอกบานสะพรั่ง 
 รว่มสนกุกบักิจกรรมแต่งสีตุ๊กตาววัแดงอะคาเบะโคะ   
 เปิดประสบการณก์ารแช่อนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 3 คืน 
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ก ำห 

 
 

06:30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P เคานเ์ตอรโ์ดย
สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ประตทูางเขา้หมายเลข 7-8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากที่ผูโ้ดยสารทุกท่านไดร้บั
บตัรขึน้เครื่องแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตูขึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครั้ง 
เนื่องจากประตขูึน้เครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอ้นัเนื่องมาจากเหตผุลของทางสนามบินและสาย
การบิน และขอเรียนเชิญผูโ้ดยสารทุกท่านพรอ้มกนั ณ ประตขูึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 
30 นาท ี

09:55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแห่งชาติสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินท่ี JL 032 
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

17:40 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนช ูเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและท าการตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO DOME HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

12 เม.ย. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - เดินทางโดย

สายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ JL032 - ประเทศญี่ ปุ่น - 

เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) - เดินทางสู่

โรงแรมที่พกั  

13 เม.ย. 66 โตเกียว - จังหวัด โทชิงิ - นิกโก ้– ศาลเจา้โทโฮกุ (มรดกโลก) – น ้าตกเค

ง่อน - ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ- คินุกาว่า อนเซ็น - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาต”ิ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
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08:00 น. น าท่านเดินทางสู ่ “วนอทุยานแห่งชาตินิกโก”้ ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดั “โทชิงิ” (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางทิศเหนือห่างจากมหานครโตเกียว ประมาณ 180 กิโลเมตร 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อดุมไปดว้ยธรรมชาติแมจ้ะอยู่ใกลต้วัเมือง สภาพอากาศค่อนขา้ง
หนาวช่วงฤดหูนาว สามารถเพลิดเพลินกบัน า้พรุอ้นองเซ็นในขณะที่ชมหิมะได ้ ส าหรบัฤดรูอ้นพืน้ที่
ภเูขาทางตอนเหนือจะมีอากาศเย็นเป็นพืน้ที่ที่นิยมในช่วงฤดรูอ้น อณุหภมูิในแต่ละวนันัน้แตกต่าง
ค่อนขา้งมากซึ่งท าใหส้ามารถที่จะปลกูพืชที่มีคณุภาพดีได ้ นอกจากนีท้่านยงัสามารถเพลิดเพลินกบั
ดอกซากรุะและไมเ้ลือ้ยในฤดใูบไมผ้ลิ สีสนัสวยงามของใบไมใ้นช่วงฤดใูบไมเ้ปลี่ยนสี นบัเป็นเมืองที่
ถกูจดัอนัดบัความสวยงามไวเ้ป็นระดบัโลก โดยเฉพาะช่วงใบไมเ้ปลี่ยนสีที่ทัง้หุบเขาจะถกูแต่งแตม้
ดว้ยสีสนัหลากหลาย ประหนึ่งแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผา้แห่งตน้ไมใ้บหญา้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่งดงาม  

10:45 น. น าท่านชม “ศาลเจา้โทโชก”ุ เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกุงาวะที่โด่งดงัในอดีตและยงัเป็นสสุานของ 
“โทกงุาวะ อิเอะยะส”ุ โชกุนผูพ้ลิกชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่ น พรอ้มสกัการะเทพเจา้คุม้ครอง และ
ปกป้องลกูหลานของตระกลูและบรรดาผูเ้ลื่อมใส ชมเจดีย ์ 5 ชัน้ สถานที่รวบรวมพระธรรมค าสอน 
บทสวดมนต ์ และสิ่งของมีค่า แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวตัถลุ  า้ค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิน้ 
แลว้ต่ืนตากบัซุม้ประตโูยเมยม์ง อนัเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตรศิ์ลป์ของ
ญ่ีปุ่ น และยงัเป็นศิลปะชิน้เอกและมชีื่อเสียงของประทศญ่ีปุ่ นอย่างยิ่ง นอกจากนีย้งัมีประติมากรรม
ที่เต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณแ์ละจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มงักร 100 หวั ซุม้ประตแูมวนอนหลบั 

เพดานมงักรหวัเราะเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้ลือกมมุประทบัใจในการบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่“น า้ตกเคง่อน” ตัง้อยู่ที่ทะเลสาบชเูซ็นจิ ในอทุยานแห่งชาตินิกโกใ้กลก้บัเมืองนิกโก ้

และยงัติด 1 ใน 3 อนัดบัของน า้ตกที่สวยท่ีสดุในญ่ีปุ่ น น า้ตกเคง่อน มีความสงูอยู่ที่ 97 เมตร โดยจะ
มีลิฟตใ์หบ้รกิาร หากเมื่อเราไดล้งลิฟตไ์ปยงัชัน้ดา้นลา่งสดุแลว้ เมื่อเดินออกมาและเดินไปยงัจดุ
ถ่ายรูป ท่านจะไดพ้บกบัน า้ตกที่สวยงามตระการตา และฤดกูาลที่แนะน าเป็นอย่างมาก ก็คือช่วงฤดู
ใบไมเ้ปลี่ยนสี จากนัน้ น าท่านชมความงามของ “ทะเลสาบชเูซ็นจ”ิ คือทะเลสาบที่เกิดจากการ
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ระเบิดของภเูขาไฟนนัไต (Mount Nantai) ซึ่งเป็นภเูขาศกัดิส์ิทธิ์ของนิกโก ้จึงไดก้ลายเป็นทะเลสาบที่
มวีิวทิวทศันง์ดงามมากๆ ยิ่งในฤดใูบไมร้ว่งของทกุปี ช่วงกลาง-ปลายเดือนตลุาคม โดยบรเิวณรอบๆ 
ทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสีสนัของใบไมเ้ปลี่ยนสีที่สวยงามมากๆ เป็นอีก 1 สถานที่ที่ๆ คนญ่ีปุ่ นนิยม
มามากๆ ในช่วงดงักลา่ว น าท่านเดินทางสูเ่มือง “คินูกาว่าองเซ็น” เมืองที่มีชื่อเสียงดา้นการอาบ
น า้แรธ่รรมชาติ ซึ่งนบัเป็นเมืองยอดนิยมในช่วงฤดใูบไมเ้ปลี่ยนส ี ตัง้อยู่ในจงัหวดัโทชิกิและไม่ไกล
จากเมืองนิกโกม้ากนกั ที่นี่ถือเป็นเมืองที่เป็นศนูยก์ลางของเรียวกงั เพราะเป็นแหล่งที่มีน า้พรุอ้นแร่
ธรรมชาติคณุภาพสงู ท าใหท้ี่นี่ถกูรายลอ้มดว้ยองเซ็นและเรียวกงัมากมายท่ีตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้ 
โดยคินกูาว่าถือเป็นเมืองที่ไดร้บัการพฒันาอย่างกวา้งขวางและรวดเรว็ รองรบันกัท่องเที่ยวท่ีมา
เยือนอย่างสม ่าเสมอและมากมายทกุปี ซึ่งนอกจากเรียวกงัขนาดใหญ่อนัทนัสมยัแลว้ ที่นี่ยงัมีสวน
สนกุและโรงอาบน า้ใหบ้ริการดว้ย 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั KINUGAWA PLAZA HOTEL (หอ้งพกัแบบเสื่อ) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บรกิารท่านดว้ยเซ็ทอาหารญ่ีปุ่ น 
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หนด็

เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิ
และเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรื่องการบ ารุงการไหลเวยีนโลหิต  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดั “ฟคุชุิม่า” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทาง
ตอนใตข้องภมูิภาคโทโฮะขุ ประมาณ 200 กิโลเมตรจากมหานครโตเกียว เป็นจงัหวดัที่ใหญ่เป็น

14 เม.ย. 66 คินุกาว่า - หมู่บา้นโบราณโอจิจุคุ (จงัหวัดฟุคุชิม่า) - ชมความงามปราสาท 

นกกระเรียนทสึรุกะไอซึวาคามัตสึ - กิจกรรมแต่งสีตุก๊ตาวัวแดงอะคาเบะโคะ 

- เมืองอุระบนัได - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาต ิ
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อนัดบัสามของประเทศญ่ีปุ่ น  แมว้่าจะอยู่ใกลก้นักบัเมืองหลวงของประเทศ แต่ก็ยงัคงวฒันธรรม
ญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมเอาไวไ้ด ้ และนบัไดว้่าเป็นจงัหวดัทางอตุสาหกรรมที่มีมลูค่าสินคา้รวมที่ถกูสง่ออก
สงูที่สดุในฮอกไกโดและภมูิภาคโทโฮะข.ุ.. น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณโอจจิุค”ุ ใน
สมยัก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพกัระหว่างทาง ส าหรบัคนเดินทางที่จะมุ่งหนา้สูเ่มืองเอะโดะ ปัจจุบนัที่
แห่งนีย้งัถกูจดัใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมของชาติ อาหารที่ขึน้ชื่อและมีชื่อเสียงคือ “เนะงโิซะบะ” คือ 
โซบะที่ใชต้น้หอมหนึ่งตน้เป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ตอ้งทานตน้หอมไปดว้ย... น าท่านเดินทางสู่
เมือง “ไอซึ วาคามตัส”ึ ตัง้อยู่ในเขตภมูิภาคโทโฮข ุ หรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนบัว่าเป็นเมือง
ขนาดเล็กอีกแห่งในภมูิภาคแห่งนีท้ี่มีความงดงามตามธรรมชาติอยู่หลายแห่งดว้ยกนั นอกจากนีแ้ลว้
ก็ยงัมีประวติัศาสตรท์ี่ยาวนาน จึงเป็นที่ชื่นชอบของนกัท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ นในการมาเที่ยวเมืองนี.้..  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

   
บ่าย น าท่านเยี่ยมชม “ปราสาททสรุึกะ” หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ปราสาทไอซึวาคามตัส”ึ ความหมายคือ 

“ปราสาทนกกระเรียน” ปราสาทนีถู้กสรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 และผ่านเหตกุารณท์าง
ประวติัศาสตรม์ามากมาย ปราสาทแห่งนีถ้กูท าลาย และสรา้งขึน้ใหม่หลายต่อหลายครัง้ โดยครัง้
ลา่สดุถูกสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบนัปราสาททสรุึกะจดัเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงเรื่องราวทาง
ประวติัศาสตรข์องเมืองไอสวุะคะมะทส ึ รวมทัง้เครื่องเขิน ดาบ และอาวธุโบราณต่าง ๆ และชัน้ที่ 5 
ซึ่งเป็นชัน้ดา้นบนสดุของปราสาทเป็นจุดชมวิว ใหท้่านไดช้มทิวทศันอ์นังดงามของตวัเมืองที่ถกู   
โอบลอ้มดว้ยภเูขาลอ้มรอบ...(ดอกซากุระในแต่ละปีจะบานในช่วงเวลาที่แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบั
สภาพภมูิอากาศในปีนัน้) 
 น าท่านเปิดประสบการณใ์หม่กบั “กิจกรรมเรียนแต่งสตีุ๊กตา          อะคาเบะโคะ” กิจกรรมพิเศษ
ส าหรบัทุกท่าน เรียนการวาดลายบนตุ๊กตาประจ าทอ้งถิ่นของภมูิภาคโทโฮข ุ ซึ่งมีการสืบทอดมา
หลายรอ้ยปีซึ่งเป็นงานหตัถกรรมที่ตอ้งใชฝี้มือในการประดิษฐ์ตุ๊กตาแบบนี ้ คือ หวัจะมีการ
เคลื่อนไหวไดต้ามแรงลม หรือการสั่นสะเทือนเสมือนมีชีวิตจรงิ ใหท้่านไดส้นกุสนานกบัการวาดและ
ตกแต่งตุ๊กตาววัแดง โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญในการวาดมาสอนและแนะน าวิธีการวาด ท่านสามารถน า
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ตุ๊กตาตวัที่วาดกลบัมาเป็นของที่ระลกึไดท้่านละ 1 ตวั “อะคาเบะโคะ” หรือ “ตุ๊กตาววัแดง” ซึ่งเชื่อว่า
เป็นตุ๊กตาแห่งโชคลาภ และนบัว่าเป็นสญัลกัษณข์องเมืองไอซ ึววัสีแดงนีม้ีประวติัความเป็นมาตัง้แต่
เมื่อครัง้ที่เมืองนีจ้ะสรา้งวดั จึงมีการสรา้งววัสีแดงจากไมเ้พื่อเป็นสญัลกัษณเ์พื่อ 

ระลกึถึงววัพนัธุน์ี.้.. 

    
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “อรุะบนัได” หรือที่รูจ้กักนัในนามที่ราบสงูบนัได ดว้ยทศันียภาพที่สวยงาม
ตามฤดกูาล อาทิ ช่วงใบไมเ้ปลี่ยนสีที่นี่จะเต็มไปดว้ยสีสนั หรือช่วงฤดหูนาวเป็นช่วงที่หิมะขาวโพลน
เหมาะสมกบัการเลน่สกี ท าใหท้ี่นี่เป็นหน่ึงในเสน้ทางที่เป็นที่คนญ่ีปุ่ นมกัจะนิยมเดินทางมาพกัผ่อน
หย่อนใจมากที่สดุเมื่อเหน็ดเหนื่อยกบัการเดินทางมาทัง้วนั... 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL URABANDAI LAKE RESORT หรือ เทียบเท่า 
ขนาดหอ้งพกัคู่ 2 เตียง(Twin) 36 ตรม. / ในกรณีหอ้งพกัเป็น (Double room) หรือ หอ้ง Single 
Room หอ้งจะมีขนาดเล็กกว่าหอ้ง Twin **โดยปกติ หอ้ง Double จะมีจ านวนที่ค่อนขา้งนอ้ย ดงันัน้
หอ้ง Double เต็ม ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นหอ้ง Twin แทน** 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บรกิารท่านดว้ยเมนูบฟุเฟตน์านาชาติ 
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หนด็

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิ
และเก่าแก่ของชาวญีป่ ุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อยา่งดี เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรื่องการบ ารุงการไหลเวยีนโลหิต  

 

 

15 เม.ย. 66 อุระบนัได - ทะเลสาบหา้สีโกะชิคินุมะ - ช่ืนชมความงามของสวนดอกไมแ้ละ

ดอกซากุระ “สวนฮานามิยาม่า” - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (จงัหวัดมิยางิ) - 

ชมความงดงามของทิวซากุระริมแม่น ้า ชิโระอิชิ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร -  

อิวากิ ออนเซ็น 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู่ ‘ทะเลสาบหา้สโีกะชิคนิมุะ” เป็นที่รูจ้กัในนามทะเลสาบ 5 สี ที่จรงิแลว้ที่ทะเลสาบ
แห่งนีเ้ป็นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง และยงัมีบงึเล็กนอ้ยต่าง ๆ ของจงัหวดัฟคูชุิม่าอีก
มากมาย ที่เป็นที่รูจ้กักนัทั่วไป คือ “บึงอะคานมุะ” หรืออีกชื่อว่า “บงึน า้สีแดง” และ “บงึมิโดรนิมูะ” 
หรือที่รูจ้กักนัในนามของ “บึงน า้สเีขียว” เป็นตน้ ซึ่งสีของน า้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภมูิอากาศ
และความเขม้ขน้ของแพลงตอนในน า้นั่นเอง ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดจากการระเบิดของภเูขาไฟ ซึ่ง
เกิดขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1888 ใหท้่านไดช้มความสวยงามของทะเลสาบหลากสี ผสมผสานกบัสีของ
ตน้ไมท้ี่กาลงัเปลี่ยนสีอย่างสวยงาม... น าท่านเดินทางสู่ “สวนฮานามิยาม่า” (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) สถานที่สามารถชื่นชมธรรมชาติ อนัแสนสวยงามที่ดีที่สดุของจงัหวดั
ฟคุชุิม่า ดว้ยความร่วมมือของผูท้ี่อาศยัอยู่ในระแวกนัน้ช่วยกนัปลกูตน้ไมน้านาชนิดในปรมิาณมากๆ 
ไวห้นา้บา้นแต่ละหลงั ยามที่ถึงฤดกูาลที่พนัธไ์มแ้ต่ละชนิดออกดอกก็จะไดเ้ห็นเป็นสีสนัที่สวยงาม 
สามารถเดินไดเ้ป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ในช่วงที่ดอกซากรุะบานท่านจะตอ้งตะลึงกบัตน้ซากรุะ
ที่มีมากมายเกิดความคาดหมาย (ดอกซากรุะในแต่ละปีจะบานในช่วงเวลาที่แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบั
สภาพภมูิอากาศในปีนัน้ๆ) 

  
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

- 9 - 

 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เพื่อ

น าท่านชมความงดงามของ “ทิวซากุระ” ที่ยืนตน้เรียงรายกว่า 1,200 ตน้เป็นระยะทางยาวประมาณ 
3.5 กิโลเมตร ไปตามความยาวของแม่น า้ชิโระอิชิไหลผ่านในเมืองโอกาวาระ โดยมีฉากหลังเป็น
เทือกเขาซาโอะที่ยังมีหิมะปลกคลุม ท าให้ตัดกับสีสันของดอกซากุระยิ่งท าใหดู้งดงามมากยิ่งขึน้ 
และมีดอกซากุระหลากหลายสายพันธุ์ให้ท่านได้ชื่นชม เช่น โซะเมะอิโยะชิโนะ ซากุระ (SOMEI 
YOSHINO ZAKURA) ยาเอะซากุระ (YAE ZAKURA) และเซ็นไดโยะชิโนะ ซากุระ (SENDAI 
ZAKURA) นับเป็นสถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคโทโฮขุ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิหน้าฤดูกาล
ซากุระ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี) ที่นี่ก็จะจัดงานเทศกาลชมดอกไมข้ึน้ทุกปี
รวมถึงมีการออกรา้น มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมากกว่า 300,000 คน... น าท่านเดินทางสู่       
“อิวากิออนเซ็น” สัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆ ในย่านเมืองแห่ง อนเซ็น ที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ         
น า้อนเซ็นของที่นี่มีสรรพคณุช่วยใหผ้ิวพรรณดผู่องใสขาวเนียนน่าสมัผสั 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั FURUTAKIYA HOTEL IWAKI ONSEN หรือ เทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม... เสิรฟ์ท่านดว้ยเซ็ทอาหารญ่ีปุ่ น 
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หนด็

เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิ
และเก่าแก่ของชาวญีป่ ุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรื่องการบ ารุงการไหลเวยีนโลหิต  

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

16 เม.ย. 66 อิ ว า กิ อ น เ ซ็ น  – เ มื อ ง โ อ อ า ไ ร  - ศ า ล เจ ้ า โ อ อ า ไ ร อิ โ ซ ซ า คิ  –                      

ตลาดปลานาคามินาโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ – มหานครโตเกียว – อิ่ม

อร่อยกบับุฟเฟตช์าบูชาบูหมูเน้ือและเคร่ืองดื่มซอฟทด์ร้ิงก ์(ไม่อัน้) 
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  น าท่านเดินทางสู่เมือง “โออาไร” เป็นเมืองท่าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดอิบารากิ ติดชายฝ่ัง

มหาสมุทรแปซิฟิก ผู้คนรูจ้ักเมืองนี ้ในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อด้วยเรือข้ามฟากเพื่อไปยังเมือง          
โทมาโกะไม บน เกาะฮอกไกโด โออาไร เองก็ขึน้ชื่อในเรื่องการจบัปลาและสตัวท์ะเลสดๆ หลายชนิด 
เช่น ปลาอนัโค ปลาชิราสึ รวมถึงหอยตลบั ฯลฯ หากไดล้องชิมอาหารทะเลของที่นี่ ก็จะสมัผัสไดถ้ึง
ความสดใหม่แบบเพิ่งขึน้จากทะเลหมาดๆเลยทีเดียว... น าท่านขอพร “ศาลเจา้โออาไรอิโซซาคิ” 
สร้างขึ ้น เมื่ อปี  ค.ศ. 856 เป็นที่ ประดิษฐานของเทพเจ้าโอนามุจิ โนะมิ โกโตะ และเทพเจ้า                  
สคุุนาฮิโคนะโนะมิโกโตะ ว่ากันว่าเทพเจา้ทัง้สองเป็นผู้น าความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งมาให้
ประเทศญ่ีปุ่ น ผูค้นที่แวะเวียนมายงัศาลเจา้แห่งนีม้กัจะขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรงและหายจากโรคภยั
มากที่สุด หรือไม่ก็ขอใหม้ีความสุขในการด าเนินชีวิต สมหวังในเรื่องการแต่งงาน มีคุณธรรมและ
ปัญญา ขอพรแกปี้ชง นอกจากนีย้งัมีการจดัเทศกาลต่างๆ ตลอดปี รวมถึงจดังานแต่งงาน งานสวด
สง่วิญญาณ ฯลฯ จดุเด่นของศาลเจา้คือตัง้อยู่ท่ามกลางป่าบนเนินเขา มองเห็นวิวมหาสมทุรแปซิฟิก 
อีกทั้งโทริอิที่อยู่บนโขดหินนอกเขตวัดยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในเมืองโออาไร     
ชิลสุดๆ ไปเลย... น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลานาคามินาโตะ” ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮิตาชินากะใน
จงัหวัดอิบารากิ เป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ที่มีอาหารทะเลที่จับมาสดๆ 
จากท่าเรือนาคามินาโตะที่อยู่ใกลก้ัน เพลิดเพลินกับการชิมและจับจ่ายที่ตลาดแห่งนี ้ที่ซึ่งทุกอย่าง
สดใหม่และราคาเป็นกนัเอง อีกทัง้ยงัดงึดดูนกัท่องเที่ยวกว่าหน่ึงลา้นคนต่อปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์” สวนดอกไมข้นาดใหญ่ที่กวา้งถึง 1250 ไร ่ ที่ท่านจะได้

พบกบัความงามของดอกไมต้ลอดทัง้ปี ผลดัเปลี่ยนกนัในทกุฤด ู อาทิ ในช่วงฤดใูบไมผ้ลิ ท่านไดพ้บ
กบัดอกไม ้นาโนะฮานะ เนโมฟีลา่ ทิวลิป ครสิตม์าสโรส ฯลฯ และในช่วงฤดใูบไมเ้ปลี่ยนสี ที่จะมีทุ่ง
โคเดียสีแดงบานทั่วทอ้งทุ่งสดุลกูหลูกูตา ภายในสวนถกูแบ่งออกเป็น พืน้ที่เครื่องเล่น พืน้ที่ป่า และ
พืน้ที่ชายฝ่ัง เริ่มกนัที่ Pleasure Garden Area โซนเครื่องเลน่ขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเลน่กว่า 25 ชนิด 
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โดยมีเเลนดม์ารค์เป็นชิงชา้สวรรคค์วามสงู 65 เมตร และแมว้่าจดุนีจ้ะเป็นโซนเครื่องเลน่แต่ก็ยงัมี
สวนดอกไมแ้ซมประปราย รวมไปถึงรา้นอาหารและชอ้ปของที่ระลกึ 

    
น าท่านเดินทางสู ่  “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่ น 
นบัเป็นศนูยร์วมวิวฒันาการแห่งความเจรญิและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบ
พิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็นเขต
เมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะใน
ตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็น
เมืองที่มีประชากรมากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตช์าบชูาบหูมเูนือ้ และเครื่องด่ืมซอฟทด์ริง้ก์
ไม่อัน้ 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE ขนาหอ้ง Twin 29 ตรม. 
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

17 เม.ย. 66 โตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ 

- ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL707 
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ใหท้่านไดอิ้สระกับการเลือกซือ้สินคา้ ชอ้ปป้ิงย่านที่คนไทยคุน้เคยและรูจ้ักเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” 
เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั สามารถหาซือ้สินคา้หลาก
ชนิดไดจ้ากที่นี่ไม่ว่ารา้นซานรโิอะ รา้นเกมส ์รา้นจกัรยาน รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่น ๆ 

   
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
14:00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจังหวัดชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ

ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลกัที่ใหบ้ริการผูโ้ดยสารระหว่างประเทศที่เดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา 
เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

18:05 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL707    

   
23:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพ่ิม 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

12 – 17 
เม.ย. 

ผูใ้หญ่  79,900.- 46.100.- 28,800.- 

13,900.- 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 79,900.- 46,100.- 28,800.- 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 69,900.- 37,100.- 28,800.- 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคานี ้คิดตามอตัราภาษีน ้ามนั อัพเดท ณ วันที ่1 ธันวาคม 2565** 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีที่รบัวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เขม็** 
 

หมำยเหตุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิคำ่มัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบรษิัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
 
อัตรำนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 
 
 
 

SAKURA IN TOHOKU 
6 DAYS 5 NIGHTS [JL]  
12 – 17 APRIL 2023 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  

กำรช ำระเงนิ 

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

 ส่วนทีเ่หลือทั้งหมดช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หรือตำมเงื่อนไขพิเศษทำงบริษัทฯ ก ำหนด (ทำง
บริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมำจำกคณะที่เดินทำงน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่ำปกติ หรือจ ำเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงกำรเรียกเก็บส่วนค่ำธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่ำภำษีสนำมบินที่ทำงสำยกำรบินมีกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ) 
 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวรทั์ง้หมด 

 
ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนขั้นต ่าที่ระบุในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไมว่่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
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 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี
สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับกุเท่านัน้ 

 
ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร  ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบนิแจง้ว่าสามารถคนืค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพนิิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 
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1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์ูงสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบนิได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทัวร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มอีายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

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

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 

3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


