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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ THAI LION AIR หมายเลข 8 เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ  

 

วนัทีส่อง นารติะ – โอชโินะฮคัไค – กระเชา้คาจ ิคาจ ิ– ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท - อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ 

ทานขาปยูกัษ ์ 

 

01.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่SL300 บรกิารอาหารวา่งบนเครือ่ง 

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้คร ือ่ง AIRBUS A330-NEO จ านวน 436 ทีน่ ัง่ เคร ือ่งล าใหญ ่

** ไมร่วมคา่หูฟงับนเคร ือ่งทา่นละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใ้ชข้ากลบัได ้** 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหตุ : ประเภทของเคร ือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามประกาศของทางสายการบนิ  โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้** 
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09.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนศลุกำกรแลว้จำกนัน้น ำท่ำน เดนิทำงสู ่หมูบ่า้นโอชิ

โนะฮคัไค ใหท้่ำนเจำะลกึตำมหำแหลง่น ้ำบรสิทุธิจ์ำกภูเขำไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหลง่น ้ำตำมธรรมชำตติัง้อยู่ใน

หมู่บำ้นโอชโินะ จ.ยำมำนช ิหรอืพูดในทำงกลบักนัคอืกลุม่น ้ำผุดโอชโินะฮคัไค เพยีงกำ้วแรกทีย่่ำงเทำ้เขำ้ไป

ในหมู่บำ้นก็สมัผัสไดถ้งึอำกำศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจำกแหลง่น ้ำธรรมชำตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมมุ โดยในบ่อน ้ำใส

แจ๋วมปีลำหลำกหลำยพันธุแ์หวกวำ่ยอย่ำงสบำยอำรมณ ์ แตข่อบอกเลยวำ่น ้ำแต่ละบ่อนัน้เย็นจับใจจน

แอบสงัสยัวำ่นอ้งปลำไมห่นำวสะทำ้นกนับำ้งหรอื เพรำะอณุหภูมใินน ้ำเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศำเซลเซยีส

นอกจำกชมแลว้ก็ยังมนี ้ำผุดจำกธรรมชำตใิหต้กัดืม่ตำมอธัยำศยั และทีส่ ำคญั หมู่บำ้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงสนิคำ้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขึน้ชือ่วำ่เป็นหมู่บำ้นแหลง่น ้ำบรสิทุธิจ์ำกภูเขำไฟฟจูทิัง้ที จะไม่มีเมนูทำนเล่นรสเลศิไดอ้ย่ำงไรกัน เมื่อท่ำน

มำถงึหมู่บำ้นโอชโินะฮคัไค ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอำกำศบรสิทุธิแ์ลว้ ภำยในหมู่บำ้นยังมีรำ้นคำ้ขำยของที่ระลกึ

ซึง่เป็นสนิคำ้โอท็อปของหมู่บำ้นอกีมำกมำย บรเิวณหมู่บำ้นซึง่รำยลอ้มรอบไปดว้ยรำ้นอำหำรทำนเล่นต่ำงๆ

มำกมำย ส ำหรับเมนูทีแ่นะน ำน้ีมชีือ่เรยีกวำ่ “ยำกคิุซะโมจ”ิ เป็นแป้งเน้ือนุ่มสเีขยีว ซึง่ท ำมำจำกใบโยะโมะง ิ

เป็นพชืสมุนไพรของญีปุ่่ น สอดดว้ยไสถ้ั่วแดงบด ย่ำงบนเตำถ่ำน หอมกรุ่น ทำนรอ้นๆกบัอำกำศหนำวๆ รับรอง

วำ่ฟินสดุๆ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิุ 

บา่ย น ำท่ำน ขึน้กระเชา้คาจคิาจ ิเป็นกระเชำ้ลอยฟ้ำที่ใชเ้วลำเพียง 3 นำทีถงึยอดเขำ จากจุดชมววิบนความ

สูง 1,075 เมตร ทา่นจะสามารถชมภเูขาไฟฟูจแิละทวิทศันโ์ดยรอบของทะเลสาบคาวากจุใินแบบพา

โนรามา 360 องศา และในวันที่อำกำศแจ่มใสจะสำมำรถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขำแอลป์ญี่ปุ่ นทำงตอนใต ้

(เทอืกเขำอำกำอชิ ิและเทอืกเขำอำรำคำวะ) (อำจมกีำรงดใหบ้รกิำรชัว่ครำวเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ เช่น สภำพ

อำกำศไม่เอือ้อ ำนวย)    
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หลงัจำกนัน้ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงัที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคำ้

น ำเขำ้และสนิคำ้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่งัไปทั่วโลก พบกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผำ้ใหม่ลำ่สดุ  

พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้

พเิศษทีม่ขีาปยูกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปิพูรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุ

ใจ  

 

วนัทีส่าม ลานสก ีฟูจเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี – ชอ้ปป้ิงชนิจู

ก ุ 

                        ดวิตีฟ้ร ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับกำรเล่น

ไมก้ระดำนเลือ่นไดต้ำมอธัยำศยั ณ ดนิแดนแห่งน้ีที่ซ ึง่เป็นสวนสนุกขนำดใหญ่ มีกจิกรรมนอกเหนือจำกกำร

เลน่สกมีำกมำย เป็นลำนสกทีี่มีชือ่เสยีงและมีฉำกหลังเป็นภูเขำไฟฟูจทิี่สวยงำมท่ำนจะไดส้นุกกับลำนหมิะ

ขำวโพลน ท่ำนที่สนใจจะเช่ำอุปกรณ์เครื่องเล่นสำมำรถตดิต่อหัวหนำ้ทัวรล์่วงหนำ้ ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่า

อปุกรณ์เคร ือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่

ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไม่ไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่น

โปรแกรมทวัรเ์ป็น ภเูขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่ำนอยู่เหนือเกำะญีปุ่่ นดว้ยควำมสงู3,776เมตร จำกระดบัน ้ำทะเล 

น ำท่ำนขึน้ชมควำมงำมกนัแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขำไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กับสภำพภูมอิำกำศ) เพื่อ

ชมทัศนียภำพโดยรอบของภูเขำไฟที ่สำมำรถมอง เห็นทะเลสำบทัง้หำ้กระจำยอยู่โดยรอบ ใหท้่ำนไดส้ัมผัส

อำกำศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขำฟจู ิถ่ำยภำพทีร่ะลกึ กบัภูเขำไฟทีไ่ดช้ือ่วำ่มสีดัสว่นสวยงำมที่สุดในโลก ซึง่เป็น

ภูเขำไฟทีย่ังดบัไม่สนทิ และมคีวำมสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  

น ำท่ำนเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ ำลองเรือ่งรำวของภูเขำไฟฟจู ิและใหท้่ำนได ้

สมัผัสกบับรรยำกำศของกำรจ ำลองเรือ่งรำวเกีย่วกบัแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จำกนัน้อสิระใหท้่ำน

ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น ำท่ำน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ หอคอย

โตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญำณโทรคมนำคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิำรเมื่อ

วนัที ่22 พฤษภำคม 2555 โดยหอน้ีมคีวำมสงู 634 เมตร สรำ้งดว้ยเทคนคิทำงสถำปัตยกรรมและวศิวกรรมอนั

ทันสมัย ในช่วงที่เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพ้สิูจน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรำ้งทำงสถำปัตยกรรมที่

แข็งแรงทนทำน เพรำะไม่เกดิควำมเสยีหำยแมแ้ต่นอ้ย จำกน ำท่ำนขอพร วดัอาซากุสะ วัดที่เก่ำแก่ที่สุดใน

กรุงโตเกยีว เขำ้นมัสกำรขอพรจำกพระพุทธรูปเจำ้แม่กวนอมิทองค ำ  นอกจำกนัน้ท่ำนยังจะไดพ้บเก็บภำพ

ประทับใจกบัโคมไฟขนำดยักษ์ทีม่คีวำมสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทำงเขำ้วัด และยังสำมำรถ

เลอืกซือ้เครือ่งรำงของขลงัไดภ้ำยในวดั ฯลฯ  

 

 
 

หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี ชือ่เสยีงของวัด มีรำ้นขำยของที่ระลกึมำกมำยไม่ว่ำจะ

เป็นเครือ่งรำงของขลงั ของเลน่โบรำณ และตบทำ้ยดว้ยรำ้นขำยขนมที่คนญี่ปุ่ น มำยังวัดแห่งน้ีตอ้งมำต่อควิ

กนัเพือ่ลิม้ลองกบัรสชำดสดุแสนอร่อย  

 
 

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้เครือ่งส ำอำงค ์อำหำรเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภำพดทีีร่ำ้นคำ้ปลอดภำษี ณ ดวิตี

ฟร ียา่นชนิจกุุ”ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกบักำรจับจ่ำยซือ้สนิคำ้นำนำชนดิ ไดจ้ำกทีน่ี่  

**เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
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พกัที ่ โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ โตเกยีว - อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวัน ใหท้่ำนอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทำงสู่สถำนที่ท่องเที่ยวอืน่ ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้ ำแนะน ำในกำร

เดนิทำง อำท ิ

- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศำลเจำ้หลวงในศำสนำชนิโต ที่สรำ้งขึน้เพื่ออุทศิและเป็นที่สถิตยว์ญิญำณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิี่มีควำมส ำคัญกับประเทศญี่ปุ่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่ำงยิง่ และ

ไดร้ับควำมเคำรพจำกชำวญีปุ่่ นยุคปัจจุบันมำกทีส่ดุ   

- ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผำ้ เครือ่งประดบั รองเทำ้ ของวยัรุ่นญีปุ่่ น นอกจำกนัน้แลว้ ท่ำนยังไดช้อ้ปป้ิง

สนิคำ้แบรนดด์งัระดบัโลก  

- ย่านชบิุย่า ศูนยก์ลำงแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกยีวหำมุมถูกใจถ่ำยภำพคู่ไวเ้ป็นที่ระลกึกับ                “ฮำจิ

โกะ” รูปปั้นสนัุขแสนรูท้ีก่ลำยเป็นจุดนัดพบยอดฮติส ำหรับหนุ่มสำวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวที่

ตกึ(109) อจิมิำรุควิ ทัง้เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เครื่องประดับและแฟชั่นชัน้น ำของญี่ปุ่ นในฤดูต่ำงๆอืน่ๆ

มำกมำย  

เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 

หรอืหำกท่ำนใดมคีวำมประสงคจ์ะเลอืกซือ้ดสินียแ์ลนดเ์พิม่ ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนำกำรของรำชำกำรต์นูญีปุ่่ นสรำ้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 ใหท้่ำนสนุกสนำนกบัเครือ่ง

เลน่นำนำชนดิ (ไม่จ ำกดัจ ำนวนกำรเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนตำ่งๆ ใหท้่ำนเลน่เครือ่งเลน่ตวัใหม่จำก

ภำพยนตรก์ำรตนูเรือ่งดงั Toy Story ชมฉำกรบกลำงทะเลคำรเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจำกภำพยนตร ์The 

Pirate of Caribbean เขย่ำขวญักบับำ้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสควำมน่ำรักของตุก๊ตำเด็ก

นำนำชำตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภำพยนตรส์ำมมติTิhe Invention of the Year ใหท้่ำนได ้

สนุกสนำนพรอ้มกบักำรจับจ่ำยเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึน่ำรักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตวักำรต์นู

เอกจำกวอลดสินีย ์อย่ำง มกิกีเ้มำ้ส ์มนิน่ีเมำ้ส ์พรอ้มผองเพือ่นกำรต์นูอกีมำกมำยสนุกกบักำรจับจ่ำยซือ้ของที่

ระลกึน่ำรักในดสินียแ์ลนด ์
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การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

1) จำกโรงแรมแถวย่ำนนำรติะสูส่นำมบนินำรติะใชร้ถบัสบรกิำรฟรขีองทำงโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ 

แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพรำะเน่ืองจำกในตอนเชำ้ระหว่ำง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกคำ้ใชบ้ริกำรไป

สนำมบนิ เป็นจ ำนวนมำกซึง่อำจจะท ำใหข้ึน้รถบัสไม่ครบตำมจ ำนวนผูเ้ดนิทำงทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จำกสนำมบนินำรติะไปสถำณีอเูอะโนะเพยีง 41 นำทโีดยใช ้

ควำม เร็วในกำรวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคำ่ตัว๋จะอยู่ทีเ่ท ีย่วละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลำทีใ่หบ้รกิำร 7.28-

18.20 น. เพรำะฉะนัน้กอ่นเดนิทำงกลบัควรเช็คเทีย่วสดุทำ้ยวำ่หมดตอนกีโ่มง     

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขำ้เมอืงจำกค่ำย JR ถือว่ำเป็นรถไฟที่รำคำค่อนขำ้งสูง

นดินงึแตต่ัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัวำ่ขึน้ไปแลว้เรำจะไม่มทีีน่ั่งเบำะสำมำรถ

หมุนเขำ้ หำกนัไดม้อีำหำรขำยบนรถไฟโดยค่ำตั๋วรถไฟจะอยู่ที่รำคำเทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลำที่

รถไฟใหบ้รกิำรตัง้แต่เวลำ 7.44-19.42 น เพรำะฉะนัน้ก่อนเดนิทำงกลับควรเช็คเที่ยวสุดทำ้ยว่ำหมดตอนกี่

โมง       

4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทำงเลอืกในกำรเดนิทำงเขำ้โตเกยีวแตร่ถบัสน้ีจะจ ำกดัจ ำนวน

ผูโ้ดยสำร ตอ่รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่ำนตอ่เทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำง 80-100 นำท ี

รำคำ 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลำทีใ่หบ้รกิำร 5.55-17.30 น ถำ้เด็กอำยุต ำกวำ่ 12 จะเสยีครึง่รำคำ 

5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน้ี่คำ่โดยสำรจำกโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพ่ักย่ำนนำรติะจะอยู่ทีร่ำคำ 20,000-

25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)      

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

11.00 น. เหนิฟ้ำสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301 บรกิารอาหารวา่งบนเครือ่ง 

16.15 น. ถงึสนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ 

 

** หำกท่ำนทีต่อ้งออกตั๋วภำยใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีทุ่กครัง้กอ่นท ำกำร 

ออกตัว๋เน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 

23,999 ลดเหลอื >> 

12,999 

8,000 15,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 

23,999 ลดเหลอื >> 

12,999 

8,000 15,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 

23,999 ลดเหลอื >> 

12,999 

8,000 15,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 

23,999 ลดเหลอื >> 

14,999 

8,000 15,999 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 

23,999 ลดเหลอื >> 

14,999 

8,000 15,999 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 

22,999 ลดเหลอื >> 

14,999 

8,000 14,999 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 

22,999 ลดเหลอื >> 

14,999 

8,000 14,999 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 

23,999 ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 15,999 
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26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 

23,999 ลดเหลอื >> 

14,999 

8,000 15,999 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 

23,999 ลดเหลอื >> 

14,999 

8,000 15,999 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 

23,999 ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 15,999 

29 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 

23,999 ลดเหลอื >> 

16,999 

8,000 15,999 

01 – 05 มนีาคม 2563 

22,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 14,999 

03 – 07 มนีาคม 2563 

23,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 15,999 

04 – 08 มนีาคม  2563 

23,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 15,999 

05 – 09 มนีาคม 2563 

23,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 15,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 19,999 8,000 15,999 
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07 – 11 มนีาคม 2563 

23,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 15,999 

08 – 12 มนีาคม 2563 

22,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 14,999 

10 – 14 มนีาคม 2563 

23,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 15,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 

23,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 15,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

14 – 18 มนีาคม 2563 

23,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 15,999 

15 – 19 มนีาคม 2563 

22,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 14,999 

16 – 20 มนีาคม 2563 

22,999 

ลดเหลอื >> 

19,999 

8,000 14,999 

17 – 21 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

19 – 23 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว ** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
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ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความให้

ถ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

หมายเหตุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเง ือ่นไขของสายการบนิ 

 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระท่ำนละไม่เกนิ 20 กก.  คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

 คำ่ทีพ่ักตำมทีร่ะบุในรำยกำร พักหอ้งละ 2 ท่ำน  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  

 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบุในรำยกำร    คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 

อตัราคาบรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ น (เพรำะรฐับำลประกำศยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั) **ถำ้กรณีทีท่ำงรัฐบำลประกำศใหก้ลบัมำใชว้ซีำ่ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยในกำร

ท ำวซีำ่เพิม่ ท่ำนละ 1,700 บำท** 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศพัท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต 

คำ่ซกัรดี มนิิบำรใ์นหอ้ง รวมถงึค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น

การใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ น (เพรำะรฐับำลประกำศยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ราคาโปรโมช ัน่ นกัทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวนเพือ่ส ารองทีน่ ัง่  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำร

จ่ำยเงนิไม่วำ่กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ี

ชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อ

แจง้ยกเลกิกำรจองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิ

คำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรต่ำงๆ 

และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงัน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั คนืเงนิค่ำบรกิำรรอ้ยละ 100 ของค่ำบรกิำรที่ช ำระแลว้ ***ในกรณี

ทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 



 
 

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 

   

 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทำงบริษัทจะหักค่ำใชจ้่ำยที่ไดจ้่ำยจรงิจำกค่ำบรกิำรที่ช ำระแลว้เน่ืองในกำรเตรียมกำรจัดกำรน ำเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ กำรจองทีพ่ักฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สำยกำรบนิ หรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไม่มกีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืค่ำบรกิำรทัง้หมด   

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทำงไม่ถงึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส ำหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิคำ่บรกิำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วันก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศที่ไม่มีวซี่ำ  และอย่ำง

นอ้ย 10 วนักอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่  แตห่ำกทำงนักท่องเทีย่วทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำก

กำรทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทำง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่งหนำ้หนังสือ

เดนิทำงใหก้บัทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิมัดจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ ์

ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้น้ี บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภยัของ

นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำม

สญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 


