
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASY SNOW FREEZING IN HOKKAIDO 



 

 
 

 

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องบิน BOEING 777-200 

พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบไม่อ้ัน  

สุดฟิน !!! ตะลุยหิมะ ณ สกีรีสอร์ท และ อาบน้้าแร่แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 

อิสระเต็มที่ !!! ฟรีเดย์ 1 วัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ในเมืองซัปโปโร่ 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ ของสายการบิน Nok 

Scoot (XW) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง 

  

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – คิโรโระ สกีรีสอร์ท 

04.00 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะโดยเที่ยวบินที่ XW146 สายการบิน Nok Scoot  

ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องเดิมบนเครื่อง โดยท่านสามารถสั่งซื้อเพ่ิมเติมได้บนเครื่องเท่านั้น 

สายการบินนกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) 

ขาไป XW146 DMK – CTS 04.00 – 12.15 

สายการบินนกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) 

ขากลับ XW145 CTS - DMK 14.55 – 20.35 

*ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง หากต้องการกรุณาสั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น* 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อน

เดินทางหากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตร

โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น 

ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย

การบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็น

ต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 



 

 
 

 

***สายการบิน Nok Scoot ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 

***หากต้องการอัพเกรดกรุณาดูรายละเอียดได้ในท้ายโปรแกรม*** 

 

 

 

 

 

 

12.15 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้วน าท่านเข้าสู่ตัวเมือง ส าคัญมากประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารประเภทเนื้อสัตว์ พีช ผัก 

ผลไม ้เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับ (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ  เป็นเมืองน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด นอกจากนี้ยังมี

ทิวทัศน์ที่หลากหลาย เช่น ทะเลสาบ แอ่งน้ า เป็นต้น จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ 

Shikotsu-Toya โดยในบริเวณนี้มีอนเซ็นที่มีชื่อเสียงคือ Jigokudani ซึ่งเคยเป็นภูเขาไฟที่ประทุไปแล้วเมื่อ 

10,000 ปีก่อนท าให้น้ าแร่ที่ออกมาจากบริเวณนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพและดีต่อผิวพรรณ และยังมีบ่อ 

Oyunuma ที่สามารถไปแช่เท้าได้ท่ามกลางธรรมชาติ และเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมแห่งหนึ่งของฮอก

ไกโด อีกท้ังยังเป็นแหล่งรวมรีสอร์ทส าหรับการพักผ่อนแช่อนเซ็นที่ติดระดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย น า

ท่านเดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) น้ าร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุก ามะถันซึ่งเป็น

แหล่งต้นน้ าของย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน้ าพุร้อนพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา ช่วงเวลาที่สวยที่สุด

คือช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณกลางเดือนตุลาคม แต่ก็สามารถเที่ยวได้ทั้งปี ยกเว้นช่วงฤดูหนาวที่อาจจะมี

หิมะท าให้ทางเดินขึ้นเขานั้นอาจจะปิด นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จะมีเทศกาล Onibi Michi 

ซึ่งแปลว่า ทางเดินแห่งไฟของปีศาจ โดยจะมีการประดับประดาแสงไฟสวยงามตามทางเดินและมีการแสดง

ดอกไม้ไฟบริเวณรอบๆ หุบเขาแห่งนี้  

สมควรเวลาน้าท่านเข้าสู่โรงแรม คิโรโระ สกีรีสอร์ท 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

อิสระให้ท่านได้ แช่น ้าแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การแช่น้ าแร่ร้อนช่วยท าให้

ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย (ควรแช่ครั้งละ 20 นาที แต่ไม่ควรแช่เกิน 1 ชั่วโมง) 

ค่้า  พักท่ี Kiroro Ski Resort หรือระดับเทียบเท่า            

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 
คิโรโระ สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - มิตชุยเอ้าท์เลท – Duty 

Free Shop – เมืองซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

อิสระให้ท่านได้เก็บความประทับใจกับ คิโรโระ สกีรีสอร์ท ซึ่งเป็นสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุด และยังเป็นสถานที่หลักที่

ถ่ายภาพยนตร์เรื่องดัง “เรื่องแฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว” มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับลานสกี พาโนราม่า 

ท่านสามารถรว่มกิจกรรมที่มีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เช่น เล่นสกี, สโนว์บอร์ด, สโนว์โมบิล,  



 

 
 

 

กระดานเลื่อนหิมะ หรือ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเพ่ือสั่นกระดิ่งคู่รัก(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์,ค่าเครื่องเล่นต่างๆ 

และกอนโดล่าขึ้นชมระฆัง)   

**ลานสกีเปิดประมาณกลางเดือนพ.ย. กอนโดล่าและกิจกรรมหิมะต่างๆเปิดให้บริการประมาณต้นเดือนธ.ค. 

ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะในช่วงเวลานั้น** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (3) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 

เยี่ยมชม คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็น

เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม  ซึ่งเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสุดโรแมนติก 

รวมรวมถึงการตกแต่งของบ้านเมืองนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตา

รุ ได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความ

สวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ น าท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตา

ร ุแหล่งท าเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่ง 



 

 
 

 

เครื่องแก้วชื่อดังของ โอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงใน

ด้านการท าเครื่องแก้วต่างๆ จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่าน ได้ท่องไปในดินแดนแห่ง

เสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมาย

หลากหลายและงดงาม ที่จะท าให้ท่าน ผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลาย

แบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกท ากล่องดนตรี แบบที่ท่าน ต้องการ

ได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน ราคาตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเยน ส่วน

ที่ชั้นล่างมีบริการน าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่น และเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทาง

พิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ท ากล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่าน

ชื่นชอบด้วยตัวท่าน 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เลท ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกและแบรนด์เนมดังของ

ญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกชมสินค้าอย่างจุใจกับ Collection ต่างๆ เสื้อผ้าล่าสุด อาท ิMK 

Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตล์หรูหรา อาท ิ

Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื่องประดับและนาฬิกาหรู อาทิ Tag Heuer, 

Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่นต่างๆ อาท ิHush Puppies, Scotch Grain, 

Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินค้าส าหรับคุณหนู เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House 

และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย น าท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ร้าน Duty Free ให้ท่านได้ซื้อสินค้าของฝากราคาถูก อาทิ 

เช่น เครื่องส าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ ามันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมล้างหน้าชาเขียว 

  และข้าวญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ 6GF หรือวิตามินบ ารุงร่างกายอย่าง NATTO สารสกัดจากถ่ัว 

  หรือน้ ามนัตับปลาฉลาม เป็นต้น 



 

 
 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่างและขาปูยักษ์แบบไม่อ้ัน พลาด

ไม่ได้กับปูทาราบะ และปูซูไว ราชาปูแห่งเกาะฮอกไกโด 

 

 

 

 

พักท่ี Sapporo Classe Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  

 

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์น้าเที่ยวในวันฟรีเดย์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก (5) 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยมีไกด์น้าเที่ยวคอยบริการไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

แนะน าสถานที่เที่ยว 

- JR TOWER เจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับ สถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า 
โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล , เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น ,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ าคืนจะ
มองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ 
กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนใน
ย่านซูซูกิโน่  

- ถนนทานุคิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด เดินทางสะดวกสามารถนั่งรถไฟใต้ดินได้ ภายในแบ่งเป็น
ตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ ร้านขายของ
ที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 200 ร้านค้า 



 

 
 

 

- ตลาดปลานิโจ แหล่งอาหารทะเลสดของเมืองซัปโปโร ซัปโปโรเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของฮ
อกไกโดเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขาดไปไม่ได้ในโปรแกรมเที่ยวฮอกไกโด ที่นี่มี “ตลาดปลา
นิโจ” หรือเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า “Nijo Ichiba” เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1903 ตั้งอยู่กลางเมืองซัปโปโร 
ใกล้กับหอส่งโทรทัศน์ ไม่ไกลจากริมแม่น้ า Sosei และอยู่สุดปลายด้านตะวันออกของย่านช้อปปิ้งถนนทานุกิโกจิ
พอดี โดยมีหลังคาจั่วสีฟ้าเขียวเป็นเอกลักษณ์   

***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน*** 

 

 

 

 

 

 

พักท่ี Sapporo Classe Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  

 

วันที่ 5 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ผ่านชมสวนโอโดริ – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – ท่าอากาศยานชิโตเสะ ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพ

เจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์ฮอกไกโดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนนี้ จึงมีผู้ศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี  

น าท่านผ่านชม สวนโอโดริ (หรือ “โอ-โด-หริ-โค-เอ็น” ในภาษาญี่ปุ่น Koen แปลว่า สวน) เป็นสวนสาธารณะที่

อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มีลักษณะแคบยาว คือกว้างแค่ 100 เมตร แต่ยาวถึง 1.5 กม. สวนนี้มีความส าคัญและ

รู้จักกันดีเพราะเป็นที่จัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมือง ที่เรารู้จักกันดีที่สุดคือ เทศกาลหิมะ (Sapporo Snow 

Festival) ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และงานอื่น ๆ อีกมาก เช่น เทศกาล White Illumination ที่มีการ 



 

 
 

 

ประดับไฟอย่างสวยงามในช่วงคริสมาสต์ เป็นต้น ฮอกไกโด อันเป็นสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเล น าท่าน

ถ่ายภาพกับ ตึกรัฐบาลเก่า  ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคาร

ที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์

ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ถ่ายภาพกับ หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรง

แม่นย าในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโดให้ท่านได้ถ่ายรูปกับศิลปกรรมคลาสสิค

อย่างใกล้ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้อย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ 

14.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะโดยเที่ยวบินที่ XW145 สายการบิน Nok Scoot  

ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเครื่องเดิมบนเครื่อง (หากต้องการบนเครื่องมีบริการอาหารร้อนและ

เครื่องดื่มจ้าหน่าย)  

***สายการบิน Nok Scoot ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 

***หากต้องการซื้อที่นั่งและอาหารเพิ่มเติมกรุณาดูรายละเอียดได้ในท้ายโปรแกรม*** 

20.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย พร้อมความประทับใจ 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก:: 
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 25,900 8,900 

01 – 05 พฤศจิกายน 2562 21,900 8,900 

06 – 10 พฤศจิกายน 2562 25,900 8,900 

08 – 12 พฤศจิกายน 2562 24,900 8,900 

22 – 26 พฤศจิกายน 2562 24,900 8,900 

27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 26,900 8,900 

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 25,900 8,900 

04 – 08 ธันวาคม 2562 29,900 8,900 

06 – 10 ธันวาคม 2562 29,900 8,900 

11 – 15 ธันวาคม 2562 26,900 8,900 

04 – 08 มีนาคม 2563 26,900 8,900 

11 – 15 มีนาคม 2563 26,900 8,900 

18 – 22 มีนาคม 2563 25,900 8,900 

ราคาอื่นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่้ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินลดราคาตั๋ว 8,000 บาท/ท่าน 



 

 
 

 

หมายเหตุ :  

1. โรงแรมท่ีญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องส้าหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 

ท่าน และห้องท่ีนอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลส้าหรับนอน 2 ท่าน 

2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ  

เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวน

สิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านขึ้นไป 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 5,000 เยนหรือ 1500 บาท ตลอดทริป  

กรุณาช้าระมัดจ้าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ท้าการจอง  

หากไม่ช้าระภายในวันที่ก้าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

รายละเอียดที่นั่งของสายการบินนกสกู๊ต 

 

 

 

 



 

 
 

 

สายการบินนกสกู๊ต ให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 777-200 จ านวน 415 ที่นั่ง ซึ่งแบ่งเป็นชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดดังนี้ 

1. SCOOZBIZ SEAT ที่นั่งชั้นธุรกิจ ระยะห่างระหว่างที่นั่งกว้าง 38 นิ้ว มีจ านวน 24 ที่นั่ง  
เพ่ิม 4,500 บาท/เที่ยว (ไปกลับ 8,000 บาท) 

2. STRETCH SEAT (โซนเงียบแถวที่ 21) เก้าอ้ีแถวหน้าเหยียดขาได้มากกว่า 36 นิ้ว   
เพ่ิม 1,800 บาท/เที่ยว STRETCH SEAT แถวที่ 31, 61 เพิ่ม 1,500 บาท/เที่ยว 

3. SUPER SEAT (โซนเงียบแถวที่ 22-25) เพ่ิมความสบายเหยียดขาได้มากกว่า 35 นิ้ว เพ่ิม 
1,100 บาท/เที่ยว SUPER SEAT แถวที่ 32-34,62-63,71-74 เพ่ิม 800 บาท/เที่ยว 

4. STANDARD SEAT ที่นั่งชั้นประหยัด นั่งสบาย เพ่ิม 500 บาท/เที่ยว *กรณีระบุที่นั่ง* 
 

สายการบินนกสกู๊ตไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่งของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งได้ 

หมายเหตุ 

-ไม่อนุญาตให้เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 16 ปี ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปนั่งแถวหน้า (Stretch Seat) 

-ไม่อนุญาตให้ทารกและเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี นั่งในโซนเงียบ (Silence Zone) แถวที ่21-26 

กรณีต้องการซื้อน้้าหนักกระเป๋าเพิ่ม  (จากปกติที่สายการบินก้าหนดขาไปและขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)  

มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

เพิ่ม 5 กิโลกรัม 400 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 

เพิ่ม 10 กิโลกรัม 700 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 

เพิ่ม 15 กิโลกรัม 1,000 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 

เพิ่ม 20 กิโลกรัม 1,300 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 

เพิ่ม 30 กิโลกรัม 2,350 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 



 

 
 

 

*สายการบินไม่จ ากัดจ านวนชิ้นสัมภาระที่ท่านเช็คอิน โดยจ ากัดน้ าหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อชิ้น 

กรณีต้องการรีเควสวีลแชร์จะต้องแจ้งกับทางบริษัทล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนบิน (ภายในวันท าการเท่านั้น) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 

 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน 

 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 

 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด โหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่อง
พิเศษของโรงแรม เป็นต้น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 

 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ท่าน / ทริป (ส้าหรับกรุ๊ปท่ีมีหัวหน้าทัวร์และแต่จะ
พอใจในการบริการ) 

 

เงื่อนไขการช้าระเงิน 

 ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

 ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 

 



 

 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ าที่
นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท้าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนข้ึนไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพ่ิมตาม
ความเป็นจริง 

 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ
ผู้เดินทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหาย
อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุ
ไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 



 

 
 

 

 กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น) 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่

ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือยืนยัน

การมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ าว่า 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้นเท่านั้น 



 

 
 

 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ 
 

กรณผีู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อัน

เนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ 

 

 


