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NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N  

ซุปตาร ์ลงิท ัง้เจ็ด 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
เปิดเสน้ทางใหม ่บนิตรงนาโกยา่ พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง 

ชมความนา่รกั ของลงิภเูขา แชอ่อนเซ็นทา่มกลางหบุเขาหมิะขาวโพลน 

อลงัการความยิง่ใหญข่องปราสาทอกีาด า ณ เมอืงมตัสโึมโต ้
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 ชมเทศกาลแสงส ีณ Nabana no Sato อโุมงคไ์ฟสดุอลงัการ 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น ทีม่ภีเูขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงั 
ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ เมอืงนาโกยา่ ยา่นโอส ุและซาคาเอะ 

FREE WIFI ON BUS 

พเิศษ!!! อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

18-22 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

19-23 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-13 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

10-14 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

11-15 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

12-16 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

16-20 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

18-22 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

19-23 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

20-24 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

21-25 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

22-26 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

23-27 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

24-28 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

25-29 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
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 23:00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เช็คอนิ 

วนัทีส่อง   สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์ - เมอืงนาโกย่า – วดัโอสุคนันอน -  ชอ้ปป้ิงย่านโอสุ - เมอืงมตัสโึม

โต ้- ถนนนาคามาช ิ

02.15 น. เหริฟ้ำสู ่เมอืงนำโกย่ำ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 

สำยกำรบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกตอ้งกำรซือ้น ้ำหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำย)  

บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

09.40 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและศลุกำกร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำ

ของท่ำนเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั จำกนัน้น ำ

ท่ำนสู่ วดัโอสุคนันอน Osu Kannon Temple แรกเริม่สรำ้งขึน้ ในจังหวัดกฟิุ และเน่ืองจำกไดร้ับ
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 ควำมเสยีหำยจำกอทุกภัยบ่อยครัง้ ดงันัน้จงึยำ้ยมำประดษิฐำน ณ เมืองนำโกย่ำ เป็นหนึ่งในสำมของ

ศำลเจำ้บูชำเจำ้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น โดยวตัถุประสงคห์ลักของวัดแห่งน้ี คอืกำรเคำรพบูชำ

รูปสลกัไมข้อง เทพคนันอน เทพแห่งความเมตตา ซึง่แกะสลักโดยพระสงฆ ์Kobo Daishi ภำยใต ้

หอ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมุดชนิปูคุจิ ที่จัดเก็บหนังสือภำษำญี่ปุ่ นและภำษำจีน กว่ำ 15,000 เล่ม 

หนังสือเหล่ำน้ีเป็นสมบัตขิองชำต ิและเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม รวมถึงส ำเนำที่เก่ำแก่ที่สุดของ

พงศำวดำรโคจคิ ิทีร่วบรวมประวัตศิำสตรต์น้ก ำเนินของญี่ปุ่ น จำกนัน้อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงย่านชอ้ป

ป้ิงโอสุ  Osu Shopping Arcade ของเมืองนำโงย่ำ มีอำยุประมำณ 400 กว่ำปี มีรำ้นคำ้นอ้ยใหญ่

มำกมำยกวำ่ 1,200 รำ้นคำ้เรยีงรำยตลอดสองขำ้งทำง ประกอบดว้ยอำหำรและสนิคำ้ทันสมัยไม่ว่ำจะ

เป็นน ้ำหอม, เสื้อผำ้, เครื่องส ำอำง และรอ้งเทำ้จำกสำรพัดยี่หอ้ดังและที่ส ำคัญคอืรำคำถูกมำก 

นอกจำกน้ีแลว้ยังเป็นแหลง่รวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส,์ ชุดคอสเพลย,์ กำรต์ูนอะนิเมะและสนิคำ้อืน่ๆ 

อกีมำกมำย เดนิทำงสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของจงัหวดั

นากาโน ่ 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนนาคามาช ิ (Nakamachi Street) สองขำ้งทำงของถนนเรียงรำยไปดว้ย

อำคำรเกำ่แกส่ไตลโ์บรำณทีเ่ก็บรักษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีรวมถงึอำคำรคลังสนิคำ้จ ำนวนหนึ่ง (kura) ที่มี

ผนังสขีำว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของย่ำนกำรคำ้ในอดตี นอกจำกน้ียังมีรำ้นคำ้เล็กๆ ขำยของแฮนดเ์มด 

ของทีร่ะลกึ ของสะสมตำ่ง รำ้นอำหำร เครือ่งดืม่ และที่พักแบบเรียวกังเปิดใหบ้รกิำรแก่นักท่องเที่ยว

อกีดว้ย ณ ถนนแห่งน้ี  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม   ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นใน) - เมอืงนากาโน่ - ชมลงิแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจโิกคุดาน ิ– 

พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ - แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น ำท่ำนเขำ้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปรำสำทดัง้เดมิที่ยังคงสภำพ

สมบูรณแ์ละสวยงำมทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น  เน่ืองจำกสรำ้งอยู่บนพื้นที่รำบ ในภำษำญี่ปุ่ นจงึเรียกว่ำ 

ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปรำสำทแห่งน้ีมีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรำ้ง

อำคำรหลกั และดว้ยสโีทนมดืท ำใหเ้กดิควำมรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และสุขุม จนไดร้ับฉายาวา่ปราสาทอกีา 

(Fugashi-Jo) ภำยในตกแตง่ดว้ยไม ้จุดทีน่่ำสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมสู้งชัน ช่องเก็บหนิส ำหรับโจมตี

ศตัรู ชอ่งส ำหรับธนู และหอสังเกตกำรณ์บนชัน้ น ำท่ำนอสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้พื้นเมือง พรอ้มกับสัมผัส

บรรยำกำศชำวเมอืงทอ้งถิน่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
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 เดนิทำงสู่ เมอืงนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมภิำค Chubu ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูง ท ำใหม้ี

อำกำศหนำวเย็น และมีควำมสวยงำมของธรรมชำติอย่ำงที่สุด ไดช้ื่อว่ำเป็นหลังคำแห่งญี่ปุ่ น 

เน่ืองจำกถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขำสูง จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนลงิจโิกคุดาน ิ(Jigokudani 

Monkey Park) ตัง้อยู่ท่ำมกลำง หุบเขาจโิกคุดาน ิ(Jigokudani valley) ในยำมำโนะอูจ ิเป็น

น ้ำพุรอ้นธรรมชำตทิี่ลงิป่ำลงมำอำบน ้ำ และเป็นที่อยู่อำศัยของลงิหมิะชนิดน้ีอีกดว้ย ภำยในพื้นที่

สวนสำธำรณะ มสีระวำ่ยน ้ำทีส่รำ้งขึน้ส ำหรับเจำ้ลงิทัง้หลำย ซึง่จำกประตทูำงเขำ้สวนเดนิเขำ้ไปเพยีง 

5 นำท ีไฮไลท!์! ท่ำนจะพบเห็นลงิตลอดสองขำ้งเสน้ทำงระหว่ำงที่ไปยังสระน ้ำ โดยพวกมันจะจับ

กลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีควำมคุน้เคยกับมนุษย ์อสิระใหท้่ำนชมควำมน่ำรักของลงิแช่ออนเซนใน

อริยิำบถตำ่งๆ ตำมอธัยำศยั ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด  

เดนิทำงสูจ่ังหวัดยำมำนำช ิชม พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) ตัง้อยู่ใน

พืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บำ้นเกษตรกรรมบนชำยฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่

ถูกพำยุไตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จนกระทัง้ต่อมำอกี 40 ปีไดร้ับกำรบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ 

และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลำงแจง้ใหป้ระชำชนไดเ้ขำ้ชมศกึษำเรียนรูเ้กีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซือ้

สนิคำ้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภำยในหมู่บำ้น ประกอบดว้ยบำ้นกว่ำ 20 หลังคำเรือน ในอำคำรแต่ละ

หลังนอกจำกกจิกรรมงำนฝีมือแบบดัง้เดมิแลว้ ยังสำมำรถชมพิพธิภัณฑแ์ละแกลลอรี่, ซื้อสนิคำ้

พื้นเมือง, เพลดิเพลนิกับรำ้นน ้ำชำและรำ้นอำหำร นอกจำกน้ียังมีจัดอเีวนทแ์บบโบรำณใหเ้ขำ้กับ

ฤดกูำลดว้ย ไดเ้วลำน ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่ัก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

ทีพ่กั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่ ฟูจเิท็น สก ีรสีอรท์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกแีละเคร ือ่งแต่งกาย) - เรยีนพิธชีงชาญีปุ่่ น – 

ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 

Illumination - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น ำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ควำมสนุกสนำนที่ ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลำนสกี

และทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขำไฟฟจู ิท่ำนจะไดส้ัมผัสกับหมิะที่ตกในช่วงปีใหม่ หำกมีเวลำพอ อสิระ 

ใหท้่ำนไดส้มัผัสประสบกำรณใ์หม่ อำท ิตืน่เตน้กบักำรลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรือ

เพลดิเพลนิกบักำรน่ังเลือ่นหมิะ ที่ท่ำนจะสำมำรถดืม่ด ่ำกับทัศนียภำพที่ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที่ดูแลว้

สะอำดตำอย่ำงยิง่ (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรบัเล่นกจิกรรมต่างๆ) จำกนัน้

สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดมิของชำวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยกำรชงชำตำม

แบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมำกมำย เริม่ตัง้แตก่ำรชงชำ กำรรับชำ และกำรดืม่ชำ ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ี



 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

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

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 รำยละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พธิชีงชำน้ี ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่ำงเดยีว ยังเปิดโอกำสให ้

ท่ำนไดม้ีส่วนร่วมในพิธีกำรชงชำน้ีอีกดว้ย และจำกนั้นใหท้่ำนไดอ้สิระเลือกซื้อของที่ระลกึตำม

อธัยำศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 เดนิทำงสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสำบปลำไหล เป็นทะเลสำบขนำด
ใหญ่รมิชำยฝ่ังแปซฟิิค ทศิตะวนัตกของจังหวดัชซิโุอกะ แตเ่ดมิเป็นทะเลสำบน ้ำจดืทีแ่ยกออกมำจำก

มหำสมุทร ต่อมำเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ท ำใหน้ ้ำจืดเปลีย่นเป็นน ้ำเค็มในที่สุด  สำเหตุที่ชือ่ว่ำ
ทะเลสำปปลำไหล เน่ืองจำกบรเิวณน้ีจะเป็นบรเิวณที่มีกำรจับปลำไหลไดม้ำกเป็นอันดับตน้ ๆ ของ
ประเทศญีปุ่่ น โดยสถำนทีแ่ห่งน้ีจะเป็นจุดชมววิและเป็นที่พักจอดรถ มีรำ้นคำ้และผลติภัณฑเ์กีย่วกับ

ปลำไหลใหเ้ลอืกซือ้เป็นของที่ระลกึ น ำท่ำนสู่ นาโกย่า เป็นตัวเมืองของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มี
ประชำกรอำศยัอยู่มำกกวำ่ 2 ลำ้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมกำรคำ้และกำรคมนำคมที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของ
ญีปุ่่ น น ำท่ำนชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนำบะนะ ซำโตะ 

ธมีพำรค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกำล สำมำรถเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท!์!! 

ในช่วงฤดูใบไมร้่วงตลอดจนถงึปลำยฤดูหนำว (ตุลำคม-มีนำคม) จะไดร้ับควำมนิยมมำกเป็นพเิศษ 
เน่ืองจำกมีกำรประดับไฟขนำดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น อสิระใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับกำรแสดงไฟใน

หลำกหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดบัไฟในน า้ 
(Water Illumination) จำกนั้นเดนิทำงสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่ำนธุรกจิกำรคำ้ มี
หำ้งสรรพสนิคำ้มัตสซึำคำยะ หรือ เมอืงใตด้นิ (central park) ที่เต็มไปดว้ยรำ้นต่ำงๆ เช่น รำ้น

เสือ้ผำ้แฟชัน่, รำ้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รำ้นซำลอนควำมงำม เป็นตน้ ที่น่ีกนิบรเิวณตัง้แต่สถำนีซำ
คำเอะไปจนถงึสถำนีฮซิำยะโอโดร ิ

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

10.55 น.   ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 

15.35 น.     เดนิทำงถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตำมรำยกำรทีร่ะบุ รวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมนั  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  
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  โรงแรมทีพั่กตำมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่ำ (พัก 2-3 ท่ำน/หอ้ง)  

 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ    

 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ   

 คำ่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว วงประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศพัท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่มนิบิำรใ์น

หอ้งและคำ่พำหนะตำ่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรำยกำร 

× คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกำศใหก้ลับมำยืน่รอ้งขอวซี่ำอกีครัง้ (เนื่องจำกทำงญี่ปุ่ นไดป้ระกำศ

ยกเวน้กำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส ำหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ ำนักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หำกในภำยหลงัทำงรัฐบำลญีปุ่่ นประกำศใหย้ืน่วซี่ำตำมเดมิ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งจ่ำยเพิม่ 2,000 บำท ส ำหรับกำรยืน่

รอ้งขอวซีำ่ 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสัมภำระที่มนี ้ ำหนักเกนิกว่ำที่สำยกำรบินนั้นๆก ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกนิขนำด

มำตรฐำน 

× คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนำ้ทัวรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระ

คำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้่ำนตอ่ไป ทำงบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลื่อนกำรเดนิทำงไปในวันอื่นต่อไป โดยทำงบริษัทฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบ

ลว่งหนำ้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภำยหลงัจำกทีท่่ำนสง่เอกสำรกำรจอง 3 วนั  กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองก่อนวันเดนิทำง

ภำยใน 20 วนั ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 หำกไมช่ ำระมดัจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ั่งใหล้กูคำ้ท่ำนอืน่ทีร่ออยู ่

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่ำนช ำระเงนิไมว่ำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอำยุคงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนำ้กระดำษ

อย่ำงต ำ่ 2 หนำ้หำกไม่มั่นใจโปรดสอบถำม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศที่ระบุไว ้

ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ 

ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรียกรอ้งค่ำบรกิำรและ

เงนิมดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจดักำรให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจดักำรให)้ 

4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯ จดักำรให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำยและเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และ
ไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทุกแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุ

งำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักใน

ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. กำรจดักำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และ
ไมส่ำมำรถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ำมำรถจดักำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจำกมเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทำงไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของ
ทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง 

เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3 ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

กำรจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำ
ในกำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ 

ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของกำรเดนิทำง ถงึวันที่ 3 ของกำรเดนิทำง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิำจ
เพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวัน

เดนิทำงนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 
 



 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

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

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รำยกำรทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทำง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ ำนวนผูเ้ดนิทำงทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่ำน / เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี..............ท่ำน) 

จ ำนวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณำแจง้ควำมประสงคอ์ืน่ตำมทีท่่ำนตอ้งกำร อำทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทำนเน้ือววั  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมังสำวริัต 

รำยละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 

ล า ด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
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