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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – นารติะ  

07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
10.45 น. เหริฟ้ำสูเ่มอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
19.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนศลุกำกรแลว้น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพั่ก 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONNAL HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง นารติะ-พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ– สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ปารค์ – เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จงัหวดัอบิาราก ิเพื่อสักกำระ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอุชคิุ เป็นพระพุทธรูปทีม่ี
ขนำดใหญ่มำก มคีวำมสงูถงึ 120 เมตร และยังไดรั้บกำรบันทกึจำกกนิเนสบุค๊วำ่ เป็นรูปปัน้พระพุทธรูปปำงยนืทีห่ลอ่จำก
ทองสัมฤทธิม์คีวำมสงูทีส่ดุในโลก พระพุทธรูปปำงยนืนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังสำมำรถเขำ้ไป
เยีย่มชมดำ้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึง่ภำยในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ของรูปปั้นจะมกีำรจัดแสดงที่
แตกตำ่งกันออกไปคะ่ สำมำรถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไปยังจดุชมววิทีต่ัง้อยูบ่รเิวณหนำ้อกของพระพุทธรูป มคีวำมสูงประมำณ 85 
เมตร   ภำยในบรเิวณวัดยังยังสำมำรถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสัตวข์นำดเล็กทีม่ทัีง้กระรอก, กระต่ำย  เป็นตน้  ไม่
รวมคา่ข ึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น ำทำ่นชม สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ เป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วอันสวยงำมอยูใ่กล ้ๆ  โตเกยีวซึง่สวนแหง่นี้ตัง้อยู่ในจังหวัดอิ
บำรำก ิ สวนฮติำชเิป็นสวนดอกไมข้นำดใหญ่ มพีืน้ที ่1.9 ลำ้น ตร.ม. มชี ือ่เสยีงเรื่อง ดอกไมท้ีจ่ะบำนใหช้ม ผัดเปลีย่น
สำยพันธุ ์ตลอดทัง้ปี ตำมฤดกูำล (ขึน้อยูก่ับสภำพอำกำศ) ภำยในสวนมทีุ่งดอกไมต้ำมฤดูกำลหลำกหลำยสำยพันธุ์ที่
ออกดอกหมนุเวยีนใหช้มตลอดปี ในฤดใูบไมผ้ลจิะไดช้มทุง่ดอกนำรซ์สิซัส และดอกทวิลปิ เมือ่ถงึชว่งตน้ฤดรูอ้นจะมทีุง่
ดอกเนโมฟีลำ (เบบบีลอูำยส)์ และดอกกหุลำบ สว่นดอกบำนชืน่จะบำนในชว่งกลำงฤดรูอ้น เมือ่เขำ้สูฤ่ดใูบไมร่้วงก็จะได ้
ชมทุ่งดอกโคเชยีและทุ่งดอกคอสมอส นอกจำกนี้ยังมเีสน้ทำงป่ันจักรยำนทีนั่กท่องเทีย่วสำมำรถป่ันชมภำยในสวน 
รวมถงึโซนอืน่ ๆ อกีมำกมำยทีน่่ำสนใจ เชน่ สวนสนุก สนำม BMX วบิำก สนำมกฬีำ และสถำนทีท่ ำบำรบ์คีวิ เป็นตน้  
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หลังจำกนัน้ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคำ้น ำเขำ้และสนิคำ้แบ
รนดญ์ี่ปุ่ นทีด่ังไปทั่วโลก กว่ำ  150 รำ้น อำทเิชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลอืกดูเครื่องประดับ และ
นำฬกิำหรูอย่ำง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทำ้แฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, 
REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทัง้ยังมรีำ้นอำหำรใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลิม้ลอง มำกกวำ่  20 รำ้นใหเ้ลอืกไมว่ำ่จะ
เป็น อำหำรญีปุ่่ น รำเม็ง อำหำรจนี หรอืแมก้ระท่ังพซิซำ่   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้่านได้
ล ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิ
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

พกัที ่  FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที5่) – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค  - ออิอน จสัโก ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่ำนอยูเ่หนือเกำะญีปุ่่ นดว้ยควำมสงู3,776เมตร จำกระดับน ้ำทะเล น ำท่ำนขึน้
ชมควำมงำมกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขำไฟฟจู ิ(ข ึน้อยูก่ับสภำพภมูอิำกำศ) เพือ่ชมทัศนียภำพโดยรอบ
ของภเูขำไฟที ่สำมำรถมอง เห็นทะเลสำบทัง้หำ้กระจำยอยู่โดยรอบ ใหท้่ำนไดส้ัมผัสอำกำศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขำฟูจ ิ
ถ่ำยภำพทีร่ะลกึ กับภเูขำไฟทีไ่ดช้ ือ่วำ่มสีัดสว่นสวยงำมทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขำไฟทียั่งดับไมส่นทิ และมคีวำมสูงทีสุ่ด
ในประเทศญีปุ่่ น  
 

 
 
นอกจำกนี้ดำ้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศำสนำลัทธชินิโต เป็นทีส่ักำระบูชำและอธฐิำนขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่
ส ำหรับบวงสรวงทำ่นเทนก ุโดยมคีวำมเชือ่วำ่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวำ่ “สวนของท่ำนเทนกุโดยมี
ควำมเชือ่วำ่ทีน่ี่มทีำ่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และยังวำ่กันวำ่ ศำลเจำ้แหง่นี้มสีมบัตขิองทำ่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ำกมำย 
อยำ่งเชน่ ขวำนขนำดใหญ่ทีม่นี ้ำหนักกวำ่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมำทดลองยกขวำน
นี้กันมำกมำย เป็นตน้ 
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  ส ำหรับทำ่นทีห่ลงใหลในกลิน่หอมกรุ่นของกำแฟนัน้ บรเิวณดำ้นหนำ้ภเูขำไฟฟจูิ

มคีำเฟ่กำแฟไวบ้รกิำรทกุๆทำ่นใหใ้ชบ้รกิำรไวด้ืม่ด ำ่รสชำตกิำแฟพรอ้มชมววิภูเขำไฟฟูจิ
ไดอ้ยำ่งเพลดิเพลนิ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของฝำกผลติภัณฑข์องภูเขำไฟฟูจซิ ึง่มบีรกิำร
อยูท่ีภ่เูขำไฟฟจูทิีเ่ดยีวหำไมไ่ดจ้ำกทีไ่หนอกีแลว้ อำทเิชน่ โคคำ โคลำ่ ลำยภเูขำไฟฟูจ ิ
อันลมิเิต็ด , น ้ำแร่ธรรมชำตภิเูขำไฟฟจู ิเป็นตน้ 
 

จำกนัน้ น ำทำ่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ ำลองเรื่องรำวของภูเขำไฟฟูจ ิและใหท้่ำนได ้
สัมผัสกับควำมรูส้กึของกำรจ ำลองเรือ่งรำวเกีย่วกับแผน่ดนิไหวทีเ่กดิข ึน้ในประเทศญีปุ่่ น จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้
ของทีร่ะลกึตำมอัธยำศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค น ำทำ่นเจำะลกึตำมหำแหลง่น ้ำบรสิุทธิจ์ำกภูเขำไฟฟูจ ิที่เป็นแหล่งน ้ำ
ตำมธรรมชำตติัง้อยูใ่นหมูบ่ำ้นโอชโินะ จ.ยำมำนช ิหรอืพูดในทำงกลับกันคอืกลุ่มน ้ำผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกำ้วแรกที่
ยำ่งเทำ้เขำ้ไปในหมู่บำ้น ก็สัมผัสไดถ้งึอำกำศบรสิุทธิ ์และไอเย็นจำกแหล่งน ้ำธรรมชำตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยใน
บอ่น ้ำใสแจว๋มปีลำหลำกหลำยพันธุแ์หวกวำ่ยสบำยอำรมณ์  แตข่อบอกเลยวำ่น ้ำแตล่ะบอ่นัน้เย็นเจี๊ยบถงึใจจนแอบสังสัย
ว่ำนอ้งปลำไม่หนำวสะทำ้นกันบำ้งร ึเพรำะอุณหภูมใินน ้ ำเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศำฯนอกจำกชมแลว้ก็ยังมนี ้ำผุดจำก
ธรรมชำตใิหต้ักดืม่ตำมอัธยำศัย และทีส่ ำคัญ หมูบ่ำ้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคำ้โอทอปชัน้เยีย่ม  
 

 
 

 ขึน้ชือ่วำ่มำหมูบ่ำ้นแหลง่น ้ำบรสิทุธิจ์ำกภเูขำไฟฟจูทิัง้ท ีจะไมม่เีมนูทำนเลน่รสเลศิไดอ้ย่ำงไร
กัน เมือ่ท่ำนมำถึงหมู่บำ้นโอชโินะฮัคไค ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอำกำศบรสิุทธิแ์ลว้ ภำยในหมู่บำ้นยังมี
รำ้นคำ้ขำยของทีร่ะลกึซึง่เป็นสนิคำ้โอท็อปของหมูบ่ำ้นและบรเิวณหมูบ่ำ้นยังรำยลอ้มไปดว้ยรำ้นอำหำร
ทำนเลน่ตำ่งๆมำกมำย ส ำหรับเมนูทีแ่นะน ำนี้มชี ือ่เรยีกวำ่ “ยำกคิซุะโมจ”ิ เป็นแป้งเนื้อนุ่มสเีขยีว ซึง่ท ำ
มำจำกใบโยะโมะง ิเป็นพชืสมนุไพรของญี่ปุ่ น สอดดว้ยไสถ่ั้วแดงบด ย่ำงบนเตำถ่ำน หอมกรุ่น ทำน
รอ้นๆกับอำกำศหนำวๆ รับรองวำ่ฟินสดุๆ 

น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญ่ของนำรติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ 
ซือ้ของฝำก อำท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หำกทำ่นใดหลงไหลในรสชำดของคทิแคทชำเขยีวสำมำรถหำซือ้ไดท้ีน่ี่
ไดเ้ลย   

**เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
พกัที ่ MARROAD INTERNATIONNAL HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่  วดัอาซากุสะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- จดุชมซากุระแมน่ า้เมกุโระ  – ดวิตีฟ้ร ี-  ชนิจกูุ – สนามบนินารติะ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จำกนัน้น ำทำ่นชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขำ้นมัสกำรขอพรจำกพระพุทธรูปเจำ้แมก่วนอมิทองค ำ  
นอกจำกนัน้ทำ่นยังจะไดพ้บเก็บภำพประทับใจกับโคมไฟขนำดยักษ์ทีม่คีวำมสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตู
ทำงเขำ้วัด และยังสำมำรถเลอืกซือ้เครือ่งรำงของขลังไดภ้ำยในวัด ฯลฯ  
 

 
 
หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึมำกมำยไมว่ำ่จะเป็นเครือ่งรำง
ของขลัง ของเลน่โบรำณ และตบทำ้ยดว้ยรำ้นขำยขนมทีค่นญีปุ่่ น มำยังวัดแหง่นี้ตอ้งมำต่อควิกันเพื่อลิม้ลองกับรสชำด
สดุแสนอร่อย  

 

 
 



 
 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 
น ำทำ่น เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว
สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญำณโทรคมนำคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิำรเมือ่วันที ่22 พฤษภำคม 
2555 โดยหอนี้มีควำมสูง 634 เมตร สรำ้งดว้ยเทคนิคทำงสถำปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เก ิด
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแหง่นี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรำ้งทำงสถำปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทำน เพรำะไมเ่กดิควำม
เสยีหำยแมแ้ตน่อ้ย  
 

 
 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำง ชมซากุระ ณ แมน่ า้เมกูโระ เป็นอกีหนึง่จดุชมซำกรุะยอดนยิมของชำวโตเกยีว ซึง่สองฝ่ังจะมี
ตน้ซำกรุะปลกูเป็นแถวสำมำรถเดนิชมควำมงำมของซำกุระไดท้ีถ่นนสองฝ่ังรมิแม่น ้ำเมรุโกะ ในชว่งทีซ่ำกุระบำน จะมี
รำ้นคำ้แผงลอยเล็กๆตำ่งๆขำยของกนิพวก ป้ิงยำ่ง และจะคกึคักมำกในชว่งวันหยดุเสำร-์อำทติย ์สว่นในตอนกลำงคนืทีน่ี่
จะมโีคมไฟสเีหลอืงแดง หอ้ยอยูต่ำมตน้ซำกรุะ ใหบ้รรยำกำศสดุชวิรมิน ้ำ เหมอืนเป็นสวนหยอ่ยเล็กๆยำวตลอดแมน่ ้ำเมกู
โระ ทีม่ตีน้ซำกรุะ มำกกวำ่ 800 ตน้  
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หมำยเหต:ุ กรณีซำกรุะไมบ่ำน ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวร ์โดยน ำทำ่นเดนิทำงสู่ ศาลเจา้เมจ ิเป็น
ศำลเจำ้หลวงในศำสนำชนิโต ทีส่รำ้งข ึน้เพื่ออุทศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญำณขององคส์มเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็น
จักรพรรดทิีม่คีวำมส ำคัญกับประเทศญีปุ่่ นยคุปัจจบัุนเป็นอยำ่งยิง่ และไดรั้บควำมเคำรพจำกชำวญีปุ่่ นยคุปัจจบัุนมำกทีส่ดุ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บำ่ย จำกนัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้เครื่องส ำอำงค ์อำหำรเสรมิ เครื่องประดับคุณภำพดทีีร่ำ้นคำ้ปลอดภำษี ดวิตฟีร ีย่ำนดัง 

“ยา่นชนิจกุุ” ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกับกำรจับจำ่ยซือ้สนิคำ้นำนำชนดิ ไดจ้ำกทีน่ี่ ไมว่ำ่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขาย
เครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวม
เหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, 
ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้
สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 

COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้ หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, 
NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้ำสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่า้  กรงุเทพฯ 

 
01.25 น. ถงึสนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

20 – 24 มนีาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

21 – 25 มนีาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

22 – 26 มนีาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

23 – 27 มนีาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

24 – 28 มนีาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

25 – 29 มนีาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

26 – 30 มนีาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

27 – 31 มนีาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 62 29,999 8,000 21,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 62 29,999 8,000 21,999 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 62 29,999 8,000 21,999 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 62 29,999 8,000 21,999 

01 – 05 เมษายน 2562 29,999 8,000 21,999 

02 – 06 เมษายน 2562 29,999 8,000 21,999 

05 – 09 เมษายน 2562 31,999 8,000 23,999 

06 – 10 เมษายน 2562 31,999 8,000 23,999 

10 – 14 เมษายน 2562 31,999 8,000 23,999 

11 – 15 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 35,999 8,000 23,999 

13 – 17 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 37,999 8,000 25,999 

14 – 18 เมษายน 2562 35,999 8,000 23,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 



 
 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 / 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 
 คำ่ทีพั่กตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่น  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  
 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร    คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  
 คำ่ประกันอบัุตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ น (เพรำะรัฐบำลประกำศยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถำ้กรณีทีท่ำงรัฐบำลประกำศใหก้ลบัมำใชว้ซีำ่      ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรท ำวซีำ่เพิม่ ทำ่นละ 
1,700 บำท** 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซักรดี มนิิ
บำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ น (เพรำะรัฐบำลประกำศยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมัดจ ำเป็นเงนิจ ำนวน 10,000 บำทตอ่ทำ่นเพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้ือว่ำ
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 
 
 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสำร
กำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิกำรจองกับทำง
บรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ
ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรให ้
น ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 30 วัน ไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
กำรส ำรองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ กำรจองทีพั่กฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมัีดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับสำยกำรบนิ 
หรอืผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำล
ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไมไ่ดร่้วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

กำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่งนอ้ย 10 วันกอ่นกำร
เดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่  แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำง

นอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำร
ช ำระเงนิมัดจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ 
และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ
ของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรือเสยีหำยของ
สัมภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
กำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ 
คำ่ประกันภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้ส ิง่ของดังกลำ่วมขีนำดบรรจุภัณฑม์ำกกว่ำทีก่ ำหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  
 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกับอำวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมำยหำ้มน ำผลติภัณฑท์ีท่ ำมำจำกพชื และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขำ้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นกำรป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมำจำกสิง่เหลำ่นี้ หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคำ่ปรับในอัตรำทีส่งูมำก 

  
 
 


