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SAKURA ILLUMINATION IN WINTER 
6 DAYS 4 NIGHTS (JL) 

 

   
 

ตารางการเดินทาง 

2566 
มกราคม กมุภาพนัธ ์
19-24 12-17 

 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 
กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน JL 032 -
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) 
ต่อเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินอะโอะโมะร ิ 

- - 01 
AOMORI 

DAIWA ROYNET 

02 

อะโอะโมะร ิ– ตลาดปลาฟรุุคาวะ หรือ อะโอโมรเิกียวไซเซ็นเตอร ์ทดลองชิมขา้ว
หนา้ปลาดิบ “นกเกะดง้” – พิพิธภณัฑเ์นะปตุะหุ่นโคมไฟ - ศาลเจา้ทาคายามะ 
อินาร ิ – สะพานซรุึโนะไม - เมอืงฮิโรซากิ - หอ้งสมดุเก่าแหง่เมืองฮิโรซากิ – 
สวนฮิโรซากิ – ชมงานประดบัไฟซากรุะฤดหูนาว ปราสาทฮิโรซากิ  

02

 
03 04 

HIROSAKI 
ART 

03 
ฮิโรซากิ – ภูเขาฮคัโคดะ (กระเชา้ไฟฟ้า) – ชมสโนวม์อนสเตอร ์– ล าธารโออิรา
เซะ – ทะเลสาบโทวาดะ - ศาลเจา้โทวาดะ – ฮาจิมนัไต - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น 

03 04 05 

HACHIMANTAI 
MOUNTAIN 

 

04 
ฮาจิมนัไต – จงัหวดัอิวาเตะ – อปัปิโคเก็นสกีรีสอรท์ (สนกุกบักิจกรรมฤดหูนาว) 
– เมืองฮาชิโนเฮะ – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรย์ุคหิน โคเระคาวะ – ตรอกรา้น
แผงลอย แห่ง ฮาชิโนะเฮะ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น 

06 07 08 

HACHINOHEI 
GRAND SANPIA 

 

05 

ฮาชิโนะเฮะ – โรงหมกัสาเกฮาจิโนเฮะ – ศาลเจา้คาบชุมิะ - ชายฝ่ังทาเนะซาชิ – 
ตลาดปลาฮชัโชะกุเซ็นเตอร ์– เมืองมิซาวะ – สนามบินมิซาวะ - บินภายในโดย
สายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ JL 158 - เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยาน
นานาชาติสนามบินฮาเนะดะ (โตเกียว)   

09 10 11 - 

06 
สนามบินฮาเนะดะ  เที่ยวบินที่  JL 033 - ประเทศไทย  - สนามบินสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพฯ) 

- - - - 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 
 

>> ไฮไลทข์องทริป << 
- ชมงาน “ประดบัไฟซากรุะฤดหูนาว ปราสาทฮิโรซากิ” เป็น 1 ใน 3 จุดชมซากรุะกลางคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของ

ญ่ีปุ่ น งดงามราวกบัตน้ซากรุะเบ่งบานในฤดหูนาว 
- เที่ยว “ตลาดปลาฟรุุคาวะ” ทดลองชิมขา้วหนา้ปลาดิบ “นกเกะดง้”  
- ชมหุ่นโคมไฟ “พิพิธภณัฑศิ์ลปะพืน้บา้นเนะปตุะ” ศิลปะอนังดงามภมูิปัญญาของชาวอาโอโมริ 
- ชม “ปีศาจน า้แข็ง หรือ สโนวม์อนสเตอร”์ ปรากฏการณธ์รรมชาติที่น่าทึ่งและตื่นตาต่ืนใจ 
- สนกุและตื่นเตน้กบักิจกรรมฤดหูนาว “กระดานเลื่อน” ท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลน  
- พาชมจดุถ่ายรูปสดุโรแมนติกที่ธรรมชาติบนัดาลขึน้ สะพานนกกระเรียนคู่สีขาว “สะพานซรุึโนะไม” และ ล า

ธาร เยือกแข็ง “ล าธารโออิราเซะ” บนพืน้ที่อทุยาน “ทะเลสาบโทวาดะ”  

 

รายละเอียดการเดนิทางท่องเที่ยว 

วนัแรก กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน์ เที่ยวบิน JL 032  

- ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว)

ตอ่เครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินอะโอะโมะริ 

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

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีหลงัจากทีผู่โ้ดยสารทกุท่านไดร้บั
บตัรขึน้เครื่องแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตูขึน้เครื่องกบัหนา้จอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนือ่งจากประตูขึน้เครื่องอาจมีการเปลีย่นแปลงไดอ้นัเนือ่งมาจากเหตผุลของทางสนามบินและสาย
การบิน และขอเรียนเชิญผูโ้ดยสารทกุทา่นพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตูขึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่ง
ออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

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

17:30 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนช ูเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากการผ่านขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเขา้เมือง และตรวจศลุกากรแลว้ 

TRANSFER น ำท่ำนขึน้รถชัตเตอรบ์ัสสำธำรณะของทำงสนำมบินฮำเนะดะ เพ่ือเดินทำงไปยังสนำมบิน
ภำยในประเทศ อำคำร D2 เพ่ือท ำกำรรอต่อเคร่ืองบินภายในประเทศสู่ภูมิภาคโทโฮขุ 

19:55 น. เหินฟ้าสูส่นามบินภายในประเทศอะโอะโมะร ิ (จงัหวดัอะโอะโมะร)ิ ตัง้อยู่เหนือสดุบนภมูิภาคโทโฮขุ 
โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี JL 151 

21:15 น. เดินทางถงึสนามบินภายในประเทศอะโอะโมร ิ (จงัหวดัอะโอะโมะร)ิ และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั DAIWA ROYNET HOTEL AOMORI 

 

วนัที่สอง อะโอะโมะริ - ตลาดปลาฟุรุคาวะ หรือ อะโอโมริเกียวไซเซ็นเตอร ์ทดลองชิมขา้ว

หนา้ปลาดิบ “นกเกะดง้” – พิพิธภณัฑเ์นะปุตะหุ่นโคมไฟ - ศาลเจา้ทาคายามะ อิ

นาริ – สะพานซึรุโนะไม - เมืองฮิโรซากิ - หอ้งสมุดเก่าแห่งเมืองฮิโรซากิ – 

สวนฮิโรซากิ – ชมงานประดบัไฟซากุระฤดูหนาว ปราสาทฮิโรซากิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     
 น าท่านเดินทางสู ่“ตลาดปลาฟรุุคะวะ” หรือรูจ้กักนัอีกชื่อว่า อะโอโมรเิกียวไซเซ็นเตอร ์เปิดใหบ้ริการ

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นตลาดขายอาหารทะเลแหลง่ใหญ่ที่สดุของเมืองอะโอโมร ิลองชิมอาหารทะเล
สดตามฤดกูาลในราคาย่อมเยา หา้มพลาดขา้วหนา้ปลาดิบ เรียกว่า นกเกะดง้ (Nokke-Don) ซึง่เรา
สามารถเลือกอาหารทะเลสดไดต้ามความชอบของแต่ละบคุคล โดยทางตลาดจะจดัพืน้ที่พรอ้มวาซา
บิ ขิงดอง ซุป และน า้ชาไวค้อยใหบ้รกิารอย่างครบครนั... น าท่านเยี่ยมชม “พพิธิภณัฑ์เนะปตุะขบวน
รถลากโคมไฟ” เนะปตุะเป็นเทศกาลที่ถกูจดัขึน้อย่างงดงามตระการตามากที่สดุอีกเทศกาลหนึ่งใน
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยจะตกแต่งประดบัเป็นโคมกระดาษท าเป็นรูปที่มีการลงสีสนัสวยงาม รูปต่างๆ นัน้
จะถกูน ามาจากเรื่องราวที่ถกูเลา่สืบต่อกนัมา หรือนทิาน หรือความเชื่อ หรือสิ่งที่ตนนบัถือของคนใน
แต่ละยุคแต่ละสมยั ภายในจะใสด่วงไฟ เมื่อมีการเปิดไฟสาดสอ่งออกมาจะสะทอ้นกบัโคมกระดาษ
ที่ถกูบรรจงแต่งแตม้สีสนั จะยิ่งท าใหเ้นน้และเห็นถึงความสวยงามสะดดุตาอย่างยิ่ง ซึ่งเทศกาลเนะ
ปตุะนีจ้ะถึงจดัขึน้ระหว่างวนัที่ 02-07 สิงหาคมของทกุปี และจงัหวดัอะโอะโมรนิบัเป็นเมืองที่จดั
เทศกาลเนปตุะที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย... จากนัน้น าท่านเขา้เยี่ยมชม “ศาลเจา้ทาคายา
มะอินาร”ิ ซึ่งเป็นศาลเจา้ที่ผูค้นในทอ้งถิ่นไปไหวข้อพรไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เพื่อใหผ้ลเก็บ
เก่ียวทางการเกษตรดี เพื่อความปลอดภยัในการเดินเรือ หรือเพื่อการคา้ที่รุง่เรือง มีจดุเด่นที่คณุ
สามารถเห็นเสาโทริอิเรียงรายซอ้นกนักว่าพนัตน้ ทอดยาวไปตามแนวภเูขาของศาลเจา้ซึ่งมีหิมะตก
อย่างโปรยปรายที่หาชมไดเ้ฉพาะที่นี่ ซึ่งเป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์ท่ีควรค่าแก่การรบัพลงัดา้นโชคลาภ
การคา้และเยี่ยมชมความงามของศิลปะของศาลเจา้ที่มีมาแต่อดีต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 
 

    
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านชม “สะพานซรุึโนะไม” ตัง้อยู่ที่จงัหวดัอาโอโมริ เป็น 1 ใน 3 ของสะพานไมท้ี่ยาวที่สดุใน

ประเทศญ่ีปุ่ น ถกูสรา้งขึน้เมื่อ 8 กรกฎาคม 1994 (ยคุเฮเซที่ 6) พาดผ่านทะเลสาบสงึะรุฟจุิมิ มี
ความยาวประมาณ 300 เมตร สามารถมองไดไ้กลสดุลกูหลูกูตา ลอ้มรอบไปดว้ยตน้ไมแ้ละอากาศ
บรสิทุธิ์ เหมาะแก่การมาเดินเลน่พกัผ่อนสะพานไมส้รุึโนะไม ท ามาจากไมส้นญ่ีปุ่ นของอาโอโมริที่มี
อายมุากกว่า 100 ปี จ านวนกว่า 700 ตน้ และหากมองจากไกลๆ จะเห็นสะพานแห่งนีม้ีลกัษณะ
คลา้ยนกกระเรียนที่ก าลงักระพือปีกอยู่เนื่องจากที่นี่ไดร้บัอิมเมจมากจากนกกระเรียนนั่นเอง วิวยาม
เย็นของที่นี่งดงามไม่แพท้ี่อ่ืนเลย นอกจากนีด้า้นหลงัจากสะพานสึรุโนะไม เราก็สามารถเห็นวิวของ
ภเูขาอิวาคิ (Mt. Iwaki) หรืออีกชื่อหน่ึงคือภเูขาสงึะรุฟจูิ (Tsugaru-Fuji) ที่เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุใน
จงัหวดัอาโอโมร ิ ที่มีความสงู 1,625 เมตรจากระดบัน า้ทะเล และนอกจากนีท้ี่นี่ยงัถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
จดุหมายที่เหมาะแก่การมาถ่ายรูปวิวธรรมชาติดว้ย... น าท่านเดินทางสูเ่มือง “ฮิโระซาค”ิ ตัง้อยู่ใน
ทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้งัหวดัอะโอโมะร ิ ปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางการคา้ในภมูิภาคและเป็นเมืองที่มี
ผลผลิตแอปเป้ิลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น... น าท่านชมความคลาสสิค “หอ้งสมดุเก่าแห่งเมืองฮิโร
ซากิ” อดีตหอ้งสมดุประจ าปีที่มีความเก่าแก่มาตัง้แต่ปี ค.ศศ 1960 ที่ปัจจบุนัเปิดใหค้นเขา้ชม ความ
โดดเด่นนัน้เริ่มตัง้แต่ดา้นนอก ดงึดดูสายตาดว้ยอาคารสามชัน้ที่มีกลิ่นอายความคลาสสิค ผสมเรเน
ซอง ดา้นในยงัคงความคลาสสิคอย่างเต็มเป่ียม พรอ้มนิทรรศการแสดงประวติัความเป็นมา ขอบอก
ว่ากลิ่นอายสดุคลาสสิคยงัสะทอ้นใหเ้ห็นผ่าน เครื่องเรือน และการตกแต่งไดเ้ป็นอย่างดี… น าท่าน
ชม “สวนสาธารณะฮิโรซากิ” สวนขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่กลางเมืองฮิโรซากิ มีพืน้ที่กวา้งใหญ่กว่า 
492,000 ตารางเมตร ภายในสวนมีทัง้ปราสาทฮิโรซากิ สวนพฤกษชาติ สะพานขนาดใหญ่ และคนู า้
ที่สามารถลงไปพายเรือชมสวนได ้ ท าใหส้วนสาธารณะแห่งนีเ้ป็นทัง้สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3Dhirosaki%26rls%3Dcom.microsoft:th:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADRA_enTH429%26biw%3D1366%26bih%3D594&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aomori_Prefecture&usg=ALkJrhgYP9fYxSIHUWF1Y8puDMRslfJzZw
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สถานที่ส  าคญัส าหรบัจดังานเทศกาลส าคญัตลอดปี ยามฤดหูนาวมาเยือน สวนฮิโรซากิจะถกูปก
คลมุไปดว้ยหิมะสีขาวโพลน ราวกบัน าพาทกุท่านหลดุไปในโลกของเทพนิยาย 

  
พิเศษ น าท่านชมงาน “ประดับไฟซากุระฤดูหนาว ปราสาทฮิโรซากิ” เป็น 1 ใน 3 จุดชมซากุระกลางคืนที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่ น ในบรรยากาศท่ามกลางหิมะที่ตกลงมา ท าใหบ้ริเวณครูอบปราสาทและตน้
ซากุระที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะขาวโพลน จะมีการประดบัไฟสีชมพทูี่ตน้ซากุระ 210 ตน้ ซึ่งตัง้เรียงราย
กันเป็นแนวยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยภายในงานนีใ้ชไ้ฟประดับเป็นหลอดไฟ LED จ านวนถึง 212 
ดวง ท าใหง้ดงามราวกบัตน้ซากรุะเบ่งบานในฤดหูนาว 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั ART HOTEL HIROSAKI CITY 

 

วนัที่สาม ฮิโรซากิ – ภูเขาฮคัโคดะ (กระเชา้ไฟฟ้า) – ชมสโนวม์อนสเตอร ์– ล าธารโออิรา

เซะ – ทะเลสาบโทวาดะ - ศาลเจา้โทวาดะ - ฮาจมินัไต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
น าท่านขึน้กระเชา้ลอยฟ้าสู่ “ภูเขาฮกัโกดะ” ชมความงามสองขา้งทางบนระดับความสงูกว่า 1,324 
เมตรเหนือระดับน า้ทะเล ท่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ภูเขาฮักโกดะ หิมะที่ตกทับถม
กันบนตน้ไมเ้กิดเป็นความสวยงามที่เรียกว่า “ปีศาจหิมะ” หรือ “สโนวม์อนสเตอร”์ ซึ่งสามารถชม
ปีศาจหิมะนีข้ณะขึน้โรปเวยไ์ปบนภเูขาฮกัโกดะ พรอ้มทัง้ชมวิวทิวทัศนร์อบๆ ที่เต็มไปดว้ยหิมะสีขาว
โพลนได ้เป็นวิวท่ีสวยมากๆ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู ่ “ล าธารโออิราเซะ” เป็นหนึ่งในล าธารท่ามกลางหบุเขาที่งดงามที่สดุในญ่ีปุ่ น ล า
ธารดงักลา่วไหลผ่านระหว่างยาเกะยามะ และเนโนคจูิ และไหลไปตามแนวถนนที่ทอดตวัผ่านป่าทบึ 
ล าธารโออิราเซะ มีธรรมชาติอนัสวยงามที่ท่านสามารถพบเห็นไดเ้ฉพาะฤดหูนาวเท่านัน้ เช่น น า้ตก
ที่แข็งตวัและแท่งน า้แข็งยอ้ยที่สอ่งประกายระยิบระยบั เพลิดเพลินกบัทิวทศันฤ์ดหูนาวที่งดงาม ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยน า้ตก Makado Iwa, Kumoi no Taki และ Shironuno... น าท่านเดินทางสู่ 
“ทะเลสาบโทวาดะ” ทะเลสาบที่เกิดขึน้จากภเูขาไฟระเบิดราว 2,000 ปีก่อน ตัง้อยู่ระหว่างจงัหวดัอา
โอโมริ และจงัหวดัอะคิตะ โดยจดุที่ลกึที่สดุ มีความลกึถึง 326.8 เมตร และมีระยะทางรอบทะเลสาบ
รวม 46 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 12 ในญ่ีปุ่ น และเป็นทะเลสาบที่มีความลกึ เป็น
อนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ น ภายใตค้วามงดงามของผิวน า้สีคราม มีเรื่องราวอนัน่าพิศวงอยู่... น าท่าน
สกัการะ "ศาลเจา้โทวาดะ” เป็นศาลเจา้ในศาสนาชเูก็นโดบนภเูขาโอโซเระ (คาบสมทุรชิโมะคิตะ) 
เป็นจดุไฮไลทแ์นวหนา้ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจดุท านายโชคชะตาที่เรียกว่า "อรุาไนบะ" 
กลา่วกนัว่าหากรบัเอากระดาษ "โอโยรกิามิ" จากศาลเจา้แห่งนีม้าอธิษฐานขอสิ่งที่ปรารถนาแลว้โยน
ลงทะเลสาบ หากกระดาษนัน้จมลงถึงกน้ทะเลเมื่อใดค าอธิษฐานนัน้จะเป็นจรงิ 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั HACHIMANTAI MOUNTAIN HOTEL 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วนัที่สี่ ฮาจมิันไต – จงัหวัดอิวาเตะ – อปัปิโคเก็นสกีรีสอรท์ (สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว) 

– เมืองฮาชิโนเฮะ – พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรยุ์คหิน โคเระคาวะ – ตรอกรา้น

แผงลอย แห่ง ฮาชิโนะเฮะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู ่ “อปัปิโคเก็นสกีรีสอรท์” หนึ่งในสกีรีสอรท์ที่ดีที่สดุในภมูิภาคโทโฮค ุตัง้อยู่บนท่ีราบ
สงูอปัปิในจงัหวดัอิวาเตะ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นลานสกีขนาดใหญ่และมีพืน้ที่กวา้งขวาง มีลูว่ิ่งสกี
ถึง 21 ลู ่ ระยะทางกว่า 43 กิโลเมตร รวมไปถึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั เหมาะส าหรบันกั
สกีทกุระดบั ตัง้แต่ผูเ้ริ่มเลน่ไปจนถึงนกัสกีและนกัสโนวบ์อรด์ระดบัมืออาชีพ เป็นอีกหนึ่งจดุเช็คอินที่
ตอบโจทยค์นที่รกัในการเลน่สกี ที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็น Snow Mobile, Snow 
Tubing, Snow Rafting, ลานเลน่หิมะ, ลานสกีส าหรบัเด็ก และอื่นๆ อีกมากมากมาย ท่านจะได้
สนกุกบัลานหิมะขาวโพลน ใหท้่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกบัการเล่นกระดานเลื่อนไดต้ามอธัยาศยั 
ท่านที่สนใจจะเช่าอปุกรณเ์ครื่องเลน่สกีสามารถติดต่อหวัหนา้ทวัรล์่วงหนา้ (ไม่รวมในรายการ 
ช่วงเวลาเปิดและปิดของลานหิมะขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศในแต่ละวนั) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองฮาชิโนะเฮะ” เมืองท่าอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอะโอโมริ เมืองนีม้ีประชากร

ประมาณ 221,459 คนและมีความหนาแน่นของประชากร 725 คนต่อตารางกิโลเมตรริเวณรอบๆ  
ฮะชิโนะเฮะไดม้ีการตัง้รกรากมาตัง้แต่สมยัก่อนประวติัศาสตรแ์ละมีชาวเผ่าพืน้เมืองเคยอาศยัยู่อีก
ทัง้ยงัมีการคน้พบซากสมยัโจมง เป็นจ านวนมากภายในพรมแดนของ Hachinohe บรเิวณที่เป็นนาม
ภายใตก้ารควบคุมของภาคเหนือฟูจิวาระมีศูนยก์ลางอยู่ที่ปราสาท Hachinohe (ปัจจุบนัพังทลาย
เหลือแต่ซาก) ในอดีตท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลางการคา้ขนาดเล็กและพอร์ตส าหรบับริเวณประมงปิด
ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องฮอกไกโด ทุกวันนีท้่าเรือยังคงใหบ้ริการอุตสาหกรรมการประมงและเรือ
บรรทกุสินคา้ระหว่างประเทศจ านวนมาก จึงท าใหส้ามารถจบัอาหารทะเลสดๆมาบรโิภคไดน้ั่นเอง… 
น าท่านเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรย์ุคหิน โคเระคาวะ” แหล่งโบราณคดียุคโจมงตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮะชิโนะเฮะ พืน้ที่ประมาณ 376,000 ตารางเมตร ถูกก าหนดให้เป็น
โบราณสถานแห่งชาติในปี 2500 ภายในอาคารจัดแสดงสิ่งของจาก "ยุคหินโคเระคาวะ" ซึ่ง
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ประกอบดว้ยโซนย่อยสามโซน ไดแ้ก่ "โซนนาไค" "โซนอิจิโอจิ" และ "โซนฮอตตะ มีวัตถุโบราณที่ถูก
คน้พบประมาณกว่า 4,000 รายการที่ถูกยังอยู่ในสภาพเกือบจะสมบูรณ์โดย สถาบันโบราณคดี 
Korekawa (Korekawa Jomon Kan) จดัแสดงสิ่งของต่างๆ ที่โด่งดงัเช่น Gassyo Dogu (หุ่นดินเผา
ดว้ยมือประสานกนั) ที่ถกูก าหนดใหเ้ป็นสมบติัของชาติในปี 2009 

  
น าท่านเดินเล่น  “Hachinohe Yatai Village Miroku” หรือ  ในภาษาญ่ีปุ่ น เรียกกันว่า Miroku 
Yokocho ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Hachinohe เป็นพืน้ที่เล็ก ๆ ของเมืองที่มีแผงขายอาหารตัง้เรียงราย
อยู่ประมาณ 26 รา้น แต่ละรา้นพืน้ที่อาจจะไม่เยอะนัก และจะเสิรฟ์อาหารเมนูทอ้งถิ่น เช่น อาหาร
ทะเลสดจากท่าเรือ Hachinohe และเมนูทอ้งถิ่นอย่าง Senbei-jiru เป็นหมอ้ไฟแบบดัง้เดิมที่น าเซม
เบใ้นทอ้งถิ่นปรุงพรอ้มกบัผกัและเนือ้สตัว ์รวมทัง้อาหารและราเมนแบบญ่ีปุ่ น รา้น Izakaya (อิซากา
ยะ) แผงขายอาหารมีบรรยากาศเปิดโล่งและเป็นจุดยอดนิยมส าหรบันักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด
เด็ดขาดเลย จริง ๆ ในเมือง  Hachinohe ก็มีตรอกแนวๆ  นีห้ลายที่เช่นกัน แต่ว่าที่นี่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองเดินทางไป-มา สะดวกจึงไดร้บัความนิยมสงูสดุนั่นเอง 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั GRAND SANPIA HACHINOHE HOTEL 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วนัที่หา้ ฮาชิโนะเฮะ – โรงหมักสาเกฮาจิโนเฮะ – ศาลเจา้คาบุชิมะ - ชายฝัง่ทาเนะซาชิ 

–ตลาดปลาฮัชโชะกุเซ็นเตอร ์– เมืองมิซาวะ – สนามบินมิซาวะ - บินภายใน

โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 158 - เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยาน

นานาชาติสนามบินฮาเนะดะ (โตเกียว)   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเยี่ยมชม “โรงหมักสาเกฮาจิโนเฮะ” เป็นโรงงานที่ผลิตสาเกมากว่า 100 ปีแลว้ ตัวอาคาร
ดัง้เดิมที่เห็น ไดร้บัการยกย่องเป็นสมบติัของชาติเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ คนญ่ีปุ่ นคิดว่าการด่ืมสาเกเป็น
การด่ืมยา เพื่อสขุภาพ และมีความสขุในการด่ืมสาเก สาเกที่นี่ใชข้า้วธรรมชาติออรแ์กนิกและยีสตท์ี่
เพาะขึน้ในจงัหวดัอาโอโมร ิผสมกบัน า้ที่ดีที่สดุของคานาซาว่าเป็นสว่นผสมหลกั ใชเ้วลาหมกันานถึง 
6 เดือน สาเกของที่นี่เป็นที่รูจ้กัอย่างกวา้งขวางของเหล่านกัท่องเที่ยวและไดร้บัรางวลัในต่างประเทศ
มาแลว้มากมายนับไม่ถว้น สาเกของอาโอโมริที่ขึน้ชื่อที่สดุนัน้มีสองแบบ ไดแ้ก่ Mutsu Otokoyama 
(สาเกแหง้) และ Mutsu Hassen (ที่มีกลิ่นหอมอะโรมาแบบกินโจและรสหวานสดชื่น)…  น าท่าน
เดินทางสู่ “ศาลเจา้คาบุชิมะ” เป็นศาลเจา้ที่งดงามตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่ลอ้มรอบดว้ยทะเล ศาล
เจา้เป็นที่ประดิษฐานเทพธิดา Benzaiten ชาวประมงทอ้งถิ่นและชาวเมืองมานานหลายศตวรรษมา
ที่ศาลเจา้เพื่ออธิษฐานขอใหโ้ชคดีธุรกิจตกปลาและอ่ืนๆ ส าหรบัในยุคปัจจุบนัก็มาอธิษฐานเรื่องหุน้ 
ภายในมีรูปป้ันของเทพธิดา Benzaiten มีแปดขอ้ศอกและแปดแขนแต่ละขา้งมีธนู ดาบ ขวาน ดาบ
ลกูศร ดาบหอกและอญัมณี ไดร้บัความเชื่อในฐานะเทพผูพ้ิทกัษ์แห่งปัญญาดนตรีศิลปะต่าง ๆ การ
เดินทางการจราจรการส่งเสริมอุตสาหกรรม ความมั่งคั่งและในฐานะเทพเจา้แห่งการแต่งงาน การ
คลอดบุตรที่ง่ายส าหรบัเกาะ Kabushima และนกนางนวลหรือ Umineko เล่ากันมาว่า ในช่วงสมัย
เอโดะนัน้พืน้ที่รอบๆ นีเ้ป็นเกาะที่เป็นท่าเรือการคา้และการประมงเพียงแห่งเดียวของตระกูลฮาจิโน
เฮะ ซึ่งเป็นตระกูลศกัดินาทอ้งถิ่นโดยเป็นแหล่งสนบัสนนุเศรษฐกิจของตระกูล มีสะพานสรา้งขึน้ในปี
ที่ 8 ของยุคไทโชและผูค้นที่อาศยัแถบนี ้ใชเ้รือขา้มฟากเดินทางไปมาไดอ้ย่างอิสระ หลงัจากนัน้ก็มี
การถมทะเลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2488 จนเป็นแบบที่เราเห็นอย่างในปัจจุบัน…จากนั้นน าท่านชมวิวที่ 
“ชายฝ่ังทาเนะซาชิ” ชายฝ่ังทาเนะซาชิเป็นจุดชมวิวที่ผสมผสานภูมิประเทศที่ขรุขระอันเป็น
เอกลักษณ์ของแนวชายฝ่ังเรียสและทิวทัศนอ์ันเงียบสงบของทุ่งหญ้าธรรมชาติที่แผ่กิ่งกา้นสาขา 
และพืชทะเล พืน้ที่ทุ่งหญา้ธรรมชาติทาเนะซาชิเป็นพืน้ที่เปิดโล่งอย่างแทจ้รงิ โดยมีทุ่งหญา้ทอดยาว
ไปจนสุดขอบชายฝ่ัง นอกจากนีย้ังมีเสน้ทางระยะทาง 5.2 กม.จากประภาคารอาชิเงะซากิ ไปยัง
พืน้ที่ทุ่งหญา้ธรรมชาติทาเนะซาชิ คณุจึงสามารถเพลิดเพลินกบัการเดินรบัลมหนาวได ้

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

https://www.yonezawabeef.co.jp/noboru/index_eng.php
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บ่าย น าท่านชม “ตลาดปลาฮชัโชะกุเซ็นเตอร”์ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สดุในฮาจิโนเฮะและเป็นหนึ่งในสถานที่

ที่ดีที่สดุในการลิม้ลองอาหารทอ้งถิ่นของอาโอโมริ ณ ที่แห่งนี ้เปิดบริการมามากกว่า 30 ปี ภายในมี
รา้นคา้มากกมายถึง 60 รา้น เพียบพรอ้มไปดว้ยอาหารทะเลสดๆ ผักและเนือ้สตัวต่์างๆ อีกทัง้ยังมี
โซนขายของฝากของที่ระลึกใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้ลือกซือ้กลบัไปมากมาย ภายในตลาดปลายังมีโซน
บริการป้ิงย่างอาหารทะเลสดๆที่ซือ้มาจากตลาดไวค้อยบรกิาร โดยเป็นรา้นป้ิงย่างบนเตาถ่านพรอ้ม
ใหร้บัประทานไดท้นัทีที่รา้น เรียกไดว้่าสะดวก ไม่ตอ้งเตรียมน า้จิม้เอง ไม่ตอ้งเตรียมเตาเอง แค่เดิน
เลือกซือ้อาหารทะเลสดๆในตลาดแลว้น าเขา้มายงัโซนนี ้ก็สามารถรบัประทานอาหารทะเลสดๆของ
เมืองฮาจิโนเฮะไดท้นัที 

17:00 น.          น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ  “สนามบินมิซาวะ” เพื่อน าท่านท าการเช็คอินและ 
บินภายในประเทศสูส่นามบินฮาเนะดะ บนเกาะฮอนช ู  

19:25 น. เหินฟ้าสูส่นามบินนานาชาติฮาเนะดะ โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 158 
20:50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินฮาเนะดะ บนเกาะฮอนช ูเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศ 
 

วนัที่หก สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

00:05 น. เหินฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 033 

   
05:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 ตารางเวลาบนิอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามฤดกูาล เป็นไปตามประกาศของสายการบิน 
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SAKURA ILLUMINATION IN WINTER 
6 DAYS 4 NIGHTS (JL) 

 

   
 
 

ตาราง 
การเดินทาง 

2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้ง

คู่เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม
แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

19-24 ม.ค. ผูใ้หญ ่ 69,900 46,000 23,900 

8,900 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 69,900 46,000 23,900 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 59,900 36,000 23,900 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

12-17 ก.พ. ผูใ้หญ ่ 72,900 45,000 27,900 

8,900 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 72,900 45,000 27,900 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 62,900 35,000 27,900 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR กรณีฉีดวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม** 
 

หมำยเหตุ กรุณำศึกษำรำยละเอียดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิค่ำมัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบริษัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
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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%  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์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 

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

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 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 าเท่ียว ทุกเสน้ทางทกุสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี ้บริษัทฯ 
พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 
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 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพ่ือร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบิน 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 ซึ่งอาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ี เป็น
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 ค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เ พ่ิมขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

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

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอได้ตามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 
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1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋ วเครื่องบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อน
ของสายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบินได ้

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตั้งครรภ ์สตรีตั้งครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวติัการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพิ่มได ้

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

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 

3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พื่อเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด)  


