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ก าหนดการเดินทาง ราคา.- 
18 – 23 ก.พ. 58 55,990 

3 – 8 มี.ค. 58 54,990 

3 – 8 เม.ย. 58 57,990 

10 – 15 เม.ย. 58 68,990 
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วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่ง
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน 

23.15 น. เหินฟ้าสูส่นามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 682 

วันที่ 2  ฮาเนดะ – เมืองคามาคุระ – พระพุทธรูปไดบุตสึ – หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองนุมาสึ 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นําท่านเดินทางสู่เมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในจังหวัดคานากาว่า เมืองนี้
นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีแล้ว ยังมีความสําคัญกับญี่ปุ่นในอดีตเป็น   
อย่างมาก โดยเฉพาะบทบาททางด้านการเมือง แม้อํานาจของคณะรัฐบาลคามาคุระ จะลด
บทบาทลงในศตวรรษที่ 14 เมืองคามาคุระแห่งนี้ ยังคงยืนหยัดเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของ
ประเทศให้กับเมืองหลวงอย่างเกียวโตสืบมาจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้จะไมได้มีบทบาทหน้าที่เดิม 
แต่ยังคงเป็นเมืองที่มีความสําคัญในการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ถึงกับขนานนามให้คามาคุระ เป็น
เมืองเกียวโตแห่งญี่ปุ่นตะวันออก จากนั้นพาทุกท่านสักการะพระพุทธรูป ไดบุตสึ องค์หลวง
พ่อที่ประดิษฐานอยู่บริเวณกลางแจ้งของลานวัด โดยแต่ก่อนเคยมีวิหารไม้หลังใหญ่ครอบองค์
พระอยู่ แต่ได้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดกลืนหายลงไปในทะเลเหลือไว้แต่องค์พระที่ไม่ได้รับความ
เสียหายแต่อย่างใด ชาวญี่ปุ่นจึงมีความเช่ือในการบนบาน เพื่อขอให้ประสบความส าเร็จในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการงาน ความรัก สุขภาพหรือแม้กระทั่งการขอบุตรส าหรับคู่สามีภรรยา
ที่มีบุตรยากด้วย นอกจากนั้นภายในสวนของวัดยังมีต้นสนที่รัชกาลที่ 6 ได้เคยเสด็จมาปลูกไว้ 
ณ วัดแห่งนี้ด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ําแร่กํามะถันที่สามารถต้มไข่    

ให้สุกด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ท่านสามารถชิมไข่ดํา ที่คนญี่ปุ่นเช่ือกันว่า เมื่อกินไข่ดํา  
1 ฟอง จะทําให้มีอายุยืนยาวขึ้นอีก 7 ปี อิสระให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นช่ือ
มากมาย อาทิ สบู่ดํา, แชมพูดํา, โฟมล้างหน้าดํา ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกํามะถันที่คนญี่ปุ่น
เช่ือว่าช่วยบํารุงผิวพรรณและเส้นผมให้สวยงาม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองนุมาสึ จังหวัด
ชิสึโอกะ เป็นเมืองริมชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของภูเขาไฟฟูจิ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
 เข้าพักโรงแรม Cocochee Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 
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วันที่ 3 โรงงานยาคูลท์ – เยติ สกี รีสอร์ท – เมืองชิมิสุ – ท่าเรือชิมิสุ (ขึ้นเรือเฟอร์รี่) – ท่าเรือโทอิ – 
เมืองนากาโอกะ    

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นําท่านเข้าชมโรงงานยาคูลท์ ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการการผลิตยาคูลท์ในขั้นตอนต่างๆ 
ตั้งแต่การนําวัตถุดิบมาผ่านขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งสําเร็จรูปออกมาเป็นเคร่ืองดื่มจําหน่าย 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เยติ สกี รีสอร์ท (เฉพาะเดือน ก.พ. – มี.ค. 58) ท่านจะได้สัมผัส
ประสบการณ์ใหม่กับการเล่นสกี หรือสนุกกับสโนว์บอร์ด ลื่นไถลไปบนลานหิมะ สกี (ไม่รวม
ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น) *** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น*** ให้ท่านได้มีโอกาสเก็บภาพแห่งความประทับใจบน
ลานสกี ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ซึ่งที่นี่นับเป็นจุดที่มีทัศนียภาพในการถ่ายรูปที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองชิมิสุ เมืองท่าชายฝ่ังทะเลที่สําคัญของจังหวัดชิสึโอกะ และยังเป็นที่รู้จัก

กันว่าเปรียบเสมือนบ้านของภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง 
จากนั้นพาท่านสู่ย่านช้อปปิ้งของเมืองชิมิสุ ท่านสามารถเลือกชม เลือกซื้อสินค้า อาทิ เสื้อผ้า, 
เครื่องสําอาง, รองเท้า, กระเป๋า และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่
ท่าเรือชิมิสุ (Shimizu Port) เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่ท่าเรือโทอิ(Toi Port) ระหว่างทางท่าน
จะได้เพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติสองฟากฝ่ังและยังสามารถชมความงามของภูเขาไฟ
ฟูจิที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนเรือเฟอร์ร่ีด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสูเ่มืองนากาโอกะ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
 เข้าพักโรงแรม Sunvalley Izu Nagaoka Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

เชิญท่านลองอาบน้ําแร่ที่ขึ้นช่ือของเมืองนากาโอกะ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความ
เช่ือว่าในน้ําแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น 
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วันที่ 4 ร้านขายชา (ชิมชา)  – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – กรุงโตเกียว  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ร้านขายชา พร้อมกับให้ทุกท่านได้ “ชิมชา” ที่ขึ้นช่ือของเมืองชิสึโอกะ ซึ่ง

เมืองนี้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแหล่งปลูกชาเขียวที่คุณภาพดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากได้รับ
น้ําที่หิมะละลายจากยอดภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงมีแร่ธาตุมากในการเพาะปลูกชาเขียว นําท่านเดินทางสู่
สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านสนุกสนานกับการเก็บสตรอเบอร์ร่ีใหม่ๆ สดๆ จากต้น ที่เรียงรายเป็น
ทิวแถว และเต็มอิ่มกับการเก็บสตรอเบอร์ร่ีทานจากต้นกันอย่างเพลิดเพลิน พร้อมถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรือเลือกซื้อมาไว้รับประทานได้ตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  พาท่านช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่าง ๆ มากมายและมี

สินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลาย แบรนด์ดัง เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, 
BENETTON, GUCCI, BODUM เป็นต้น อีกทั้งยังมีสินค้าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตุ๊กตาน่ารัก ๆ 
และของเล่นนานาชนิดให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว 
เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ําไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยี ที่ล้ํายุคมากมาย   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 เข้าพักโรงแรม Grand Pacific Le Daiba หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
 
 
 
 

วันที่ 5  วัดอาซากุสะ – พระราชวังอิมพีเรียล – ฮาราจูกุ – ฮาเนดะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
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เช้านี้อันสดใส พาทุกท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว และได้ช่ือ
ว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้
ท่านจะได้เห็นโคมไฟขนาดยักษ์สีแดงที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางประตู
ทางขวารวมไปถึง ถนนนาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง ขายของที่ระลึก เช่น เคร่ืองราง
ของขลัง ของเล่น รองเท้า ขนมนานาชนิด พวงกุญแจและของที่ระลึก  จากนั้นน าท่านชม 
พระราชวังอิมพีเรียล อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่นตั้งอยู่
ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังใน
สมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยก าแพงหินขนาดมหึมา
และคูน้ าสมัยเอโดะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นําทุกท่านเดินทางสู่ ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟช่ันทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้ง 

“ตรอกทาเคชิตะ” ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ 
รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูด ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน และย่านนี้ในช่วง
สุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” หรือ “COSPLAY” ที่วัยรุ่นมักมา
แต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้วย
บรรยากาศของตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป สองข้างทางจะปลูกต้นเซลโกเวีย
เป็นทิวแถว สําหรับท่านที่ช่ืนชอบ “EVISU” กางเกงยีนส์แบรนด์ดังของญี่ปุ่นด้วยโลโก้นก
นางนวล กําลังกลายเป็นแบรนด์ฮิตในหมู่วัยรุ่นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น DAVID BECKHAM, 
BEYONCE, JAY-Z ก็ยังเป็นแฟนคลับของ EVISU ด้วยเช่นกัน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ  

 
 
 
 
 

วันที่ 6  ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 661  
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักหอ้งละ2ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี

(มีเตียง) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

18 – 23 ก.พ. 58 55,990 52,990 49,990 

6,000 
3 – 8 มี.ค. 58 54,990 51,990 48,990 

3 – 8 เม.ย. 58 57,990 54,990 53,990 

10 – 15 เม.ย. 58 68,990 65,990 62,990 
    กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ า 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ ากว่า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม:  

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 
อัตรานี้ไม่รวม: 

1.  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์  
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
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เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 

การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท

ภายใน 3 วัน 
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ

สํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่     
มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
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4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออก
นอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การ
นําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 

 
 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน้ ามนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง 


