
 

 

รหัสทัวร ZAT1902957 
ทวัรญี่ปุ�น EASY SNOW FROZEN IN HOKKAIDO  
5 วัน 3 คืน (XW)  
ทะเลสาบโทยะ สวนฟูกิดะช ิเมืองโอตารุ พิพิธภัณฑเคร่ืองแกวโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี  
มิตซุย เอาทเลท Duty Free ศาลเจาฮอกไกโด สวนโอโดร ิ
พิเศษ !!!!! บุฟเฟ�ตปم�งยางสไตลญี่ปุ�นและบุฟเฟตขาปูยักษ 3 ชนิดแบบไมอ้ัน  
สุดฟน !!! ตะลุยหิมะชมความนารักของมาโพน่ี อาบน้ําแรแชออนเซ็นธรรมชาต ิ
อิสระเต็มที ่!!! ฟรีเดย 1 วัน ชอปปم�งสุดมันสในเมืองซัปโปโร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานดอนเมือง 

 
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ทาอากาศยานดอนเมือง 

เคานเตอร ของสายการบิน Nok Scoot (XW) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรบั
และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรข้ึนเคร่ือง 

   
วันที่ 2 ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – ฟารมมา Northern Hourse Park – เมืองโทยะ 

 
04.00 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะโดยเท่ียวบินท่ี XW146 สายการ

บิน Nok Scoot  
ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง โดยทานสามารถสั่งซื้อ
เพ่ิมเติมไดบนเครื่องเทาน้ัน 

***สายการบิน Nok Scoot ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรี
เควสที่น่ังกอนได*** 
***หากตองการอัพเกรดกรุณาดูรายละเอียดไดในทายโปรแกรม*** 
 
 
 
 
 
 
 
12.15 น.       เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลวนําทานเขาสูตัวเมือง สําคัญมากประเทศ
ญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารประเภทเน้ือสัตว พีช ผกั ผลไม เขาประเทศ หากฝ�า
ฝนอาจมีโทษปรับ (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ฟารมมา NORTHERN HORSE PARK เมืองโทมะโค
ไม จังหวดัฮอกไกโด เปนสถานท่ีทองเท่ียวในฮอกไกโดที่คุณจะไดสัมผัสกับมาสวน
มาแหงน้ีเปดใหบรกิารต้ังแตป 1989 มีมา 12 ชนิด จํานวน 80 ตัว ใชชีวิตในสวน
ท่ีกวางใหญน้ี จากชนิดและจํานวนท่ีเล้ียงจึงถือวา Northern Horse Park 
พิเศษ!!!ในชวงฤดูหนาวทานจะไดสามารถสนุกกับหลากหลายกิจกรรม เชน 
Horse Sled, Snow Mobile  



 

 

แถมฟรี!!! สนุกสุดเหว่ียงกับ Snow Mobile ตะลุยหิมะกนัแบบจุใจ 
                *หากในชวงกิจกรรมหิมะยังไมเปดใหบริการ ทางบรษัิทปรับเปลี่ยนโปรแกรมเปน
ชมโชวความนารักของมาโพน่ี* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลสาบโทยะ Lake Toya เปนทะเลสาบขนาดใหญรปู
วงกลม มีเสนรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ตั้งอยู
ใกลกับทะเลสาบชิโกสึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ํา
จะไมแข็งตัวในชวงฤดูหนาว ในหนารอน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน 
ปم�นจักรยาน หรือลองเรือชมทิวทัศน(Boat Cruise on Lake Toya) อันงดงาม 
กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) 
สามารถลงไปเดินเลนได(ยกเวนฤดูหนาว) รอบๆทะเลสาบมีโรงแรมหรู ออนเซน
ขนาดใหญเปดใหใชบรกิารอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งขณะแชออนเซนก็สามารถชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบไปไดพรอมๆกัน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
อิสระใหทานได แชน้ําแรรอนธรรมชาติ (Onsen) เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา 
การแชน้ําแรรอนชวยทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังชวยใหผิวพรรณดีอีกดวย 
(ควรแชครั้งละ 20 นาที แตไมควรแชเกิน 1 ช่ัวโมง) 

ค่ํา  พักที่ Toya Hanabi / Toya Sun Palace หรือระดับเทียบเทา    
 
         



 

 

 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 3 สวนฟูกิดาชิ – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑเคร่ืองแกวโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี 
มิตชุยเอาทเลท – Duty Free Shop – เมืองซัปโปโร 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู สวนฟูกิดะชิ ซึง่มีน้ําพุธรรมชาติและธารน้ําธรรมชาติที่เกิดจาก
การละลายของหิมะบนเขาโยเท กอใหเกิดน้ําตกขนาดเล็กที่มีน้ําไหลออกมาถึง 
80,000 ตันตอวัน ซ่ึงเปนน้ําแรบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟโดยตรง ไมผานกรรมวิธีใดๆ 
ใหทานไดถายรูปทามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแองน้ําตก สะพานไม 
และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทเปนฉากหลัง ทานสามารถรองน้ําแรธรรมชาติไปด่ืมได
ฟรีๆ และบริเวณรอบๆ ยังมรีานคาใหทานจับจายซื้อของกันอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (3) 

นําทานเดินทางสู เมืองโอตาร ุเมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมืองคาขาย
ในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เยี่ยมชม คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอ
ตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลักษณแหงวีถี
ชีวิต 2 ฝم�งคลองท่ียังคงความเปนญี่ปุ�นแบบด้ังเดิม  ซึ่งเปนเมืองท่ีมบีรรยากาศสุด
โรแมนติก รวมรวมถึงการตกแตงของบานเมืองน้ัน สวนใหญไดถูกออกแบบเปน
สไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุ ไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคา



 

 

ระหวางประเทศญี่ปุ�นและประเทศในแถบยุโรป อิสระใหทานเดินชมความสวยงาม
ของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ นําทานเท่ียวชม พิพิธภัณฑ
เครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเคร่ืองแกวท่ีมีช่ือเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกว
หลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวช่ือดังของ โอตารุ และยังมี
เครื่องแกวหลากหลายใหทานช่ืนชม และเลือกซื้อได เมืองน้ีมช่ืีอเสียงในดานการ
ทําเคร่ืองแกวตางๆ จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ใหทาน ไดทองไปใน
ดินแดนแหงเสียงดนตรแีละบทกวี ที่แสนออนหวาน ชวนใหนาหลงใหล ดวยกลอง
ดนตร ี(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงาม ที่จะทําใหทาน ผอน
คลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็ม
ไปหมดมากกวา 3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรี แบบที่
ทาน ตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิกและเพลงมา
ประกอบกัน ราคาต้ังแตหลักพันถึงหมื่นเยน สวนท่ีช้ันลางมีบรกิารนําเพลงกลอง
ดนตรีท้ังเพลงญีปุ่�น และเพลงสากลมาอัดเปนซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทาง
พิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและช่ืนชมกลองดนตรีนารกัมากมาย ใหทานไดทํา
กลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานช่ืนชอบดวยตัวทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู มิตซุย เอาทเลท ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมระดับ
โลกและแบรนดเนมดังของญี่ปุ�นไวมากมาย ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชมสินคาอยาง
จุใจกับ Collection ตางๆ เส้ือผาลาสุด อาท ิMK Michel Klein, Morgen, 
Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป�าสไตลหรูหรา อาทิ 
Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เคร่ืองประดับ
และนาฬิกาหรู อาทิ Tag Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines 
ฯลฯ รองเทาแฟช่ันตางๆ อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, 
Hogan ฯลฯ หรือสินคาสําหรับคุณหนู เชน Aigle, Bandai Asobi, Hakka 
Kids, Miki House และสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 



 

 

นําทานชอปปم�งสินคาท่ีราน Duty Free ใหทานไดซือ้สินคาของฝากราคาถูก อาทิ  
เครื่องสําอาง เคร่ืองใชไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ 
โฟมลางหนาชาเขียวและขาวญี่ปุ�น ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ 6GF หรือ
วิตามินบํารุงรางกายอยาง NATTO สารสกดัจากถั่วหรือน้ํามันตับปลาฉลาม เปน
ตน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการทานดวยเมนูบุฟเฟตปم�งยางและขา
ปูยักษแบบไมอ้ัน พลาดไมไดกับปูทาราบะ และปูซูไว ราชาปูแหงเกาะฮอกไกโด 

 
 
 
 
 
 

พักที่ Sapporo Classe Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให

กอน 5-7 วนักอนเดินทาง  
 

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเพลินเพลินในการชอปปم�งยานซัปโปโร โดยมีไกดนําเที่ยวในวนั
ฟรีเดย 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ โรงแรมที่พัก (5) 

อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยมีไกดนําเที่ยวคอยบริการไมรวมคาใชจายในการ
เดินทาง  
แนะนําสถานที่เท่ียว 
- JR TOWER เจอารทาวเวอร เปนตกึที่สูงท่ีสุดในซัปโปโร ต้ังอยูติดกับ สถานีเจอาร 

ซัปโปโร เปนท้ังหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG 
CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เคร่ืองใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน100
เยน,ราน UNIQLO ขายเส้ือผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยา
และเครื่องสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวต้ังอยูท่ีชั้น 38 เรียกวา T38 
(Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเหน็ทิวทัศนเหนือเมือง
ซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวี
ทาวเวอรต้ังอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึก ยานซูซกูิโนะ สองสวางท่ีจุด



 

 

กลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งท่ีชั้น 10 เปนศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยู
ประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน  

- ถนนทานุคิโคจ ิแหลงชอปปم�งสตรีทช่ือดังของฮอกไกโด เดินทางสะดวกสามารถน่ัง
รถไฟใตดินได ภายในแบงเปนตรอก 7 ตรอก มีสินคาใหไดเลือกมากมายหลากหลาย
ชนิด ทั้งเส้ือผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค รานขายของที่ระลึก รวมไปถึง
รานอาหารและรานขนมมากมาย รวมแลวกวา 200 รานคา 

- ตลาดปลานิโจ แหลงอาหารทะเลสดของเมืองซัปโปโร ซปัโปโรเปนเมืองที่ใหญท่ีสุด 
และเรียกไดวาเปนหัวใจของฮอกไกโดเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงเปนเมืองทองเท่ียวท่ี
ขาดไปไมไดในโปรแกรมเท่ียวฮอกไกโด ท่ีน่ีม ี“ตลาดปลานิโจ” หรือเรียกเปน
ภาษาญี่ปุ�นวา “Nijo Ichiba” เปนตลาดเกาแกตั้งแตป ค.ศ. 1903 ต้ังอยูกลางเมือง
ซัปโปโร ใกลกับหอสงโทรทัศน ไมไกลจากริมแมน้ํา Sosei และอยูสุดปลายดาน
ตะวันออกของยานชอปปم�งถนนทานุกิโกจิพอดี โดยมีหลังคาจั่วสีฟ�าเขียวเปน
เอกลักษณ   

***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพ่ือสะดวกในการทองเที่ยวของทาน*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

พักที่ Sapporo Classe Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให

กอน 5-7 วนักอนเดินทาง  
โปรแกรมพิเศษสําหรับกรุปที่เดินทางในวันท่ี 31 ม.ค. – 04 ก.พ. , 05 – 09 

ก.พ. , 07 – 11 ก.พ. เทาน้ัน 
อิสระชมเทศกาลแกะสลักน้ําแข็ง Sapporo Snow Festival 2020 ซึ่งงานจะ
จัดงานวันท่ี 04 – 11 กุมภาพันธ 2563 จัดภายในสวนโอโดริที่มีความยาว
ประมาณ1.5 กิโลเมตรจะมีผลงานประติมากรรมหิมะขนาดใหญ เรียงรายไปเร่ือย
จนถึง ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ซึ่งเปนการประกวดประติมากรรมหิมะท่ีหลาย
ประเทศท่ัวโลกสงตัวแทนมาเขารวมการแขงขันดวยและในชวงเย็นก็มีประดับไฟ



 

 

และเลนเทคนิค แสง สี เสียง กบัประติมากรรมหิมะตางๆ  ระหวางทางมีลาน
อาหารของฮอกไกโดอีกดวย 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

วันที่ 5 ศาลเจาฮอกไกโด – ผานชมสวนโอโดริ – ตึกรฐับาลเกา – หอนาฬิกาโบราณ – ทาอากาศ
ยานชิโตเสะ ทาอากาศยานดอนเมือง 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานสู ศาลเจาฮอกไกโด เปนศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง 140 ป เช่ือ
กันวาเปนท่ีสถิตยของเทพเจาโยฮะชิระ ผูพิทักษฮอกไกโดมาต้ังแตยคุบุกเบิกดินแดน
น้ี จึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดป  
นําทานผานชม สวนโอโดร ิ(หรือ “โอ-โด-หร-ิโค-เอ็น” ในภาษาญี่ปุ�น Koen 
แปลวา สวน) เปนสวนสาธารณะที่อยูใจกลางเมืองซปัโปโร มีลักษณะแคบยาว คือ
กวางแค 100 เมตร แตยาวถึง 1.5 กม. สวนน้ีมีความสําคัญและรูจักกันดีเพราะเปน
ท่ีจัดงานเทศกาลตาง ๆ ของเมือง ที่เรารูจักกันดีท่ีสุดคือ เทศกาลหิมะ (Sapporo 
Snow Festival) ในเดือนกุมภาพันธของทุกป และงานอ่ืน ๆ อีกมาก เชน 
เทศกาล White Illumination ที่มกีารประดับไฟอยางสวยงามในชวงคริสมาสต 
เปนตน ฮอกไกโด อันเปนสถานที่ข้ึนช่ือเรื่องอาหารทะเล นําทานถายภาพกับ ตึก
รัฐบาลเกา  ซึง่ไดรับฉายาวา “วิหารอิฐแดง” อายุรอยกวาป ในสมัยกอนอาคารน้ีถือ
เปนอาคารท่ีทันสมัยแหงเดียวที่สูง และมีความโออาหรูหราท่ีสุด ปจจุบันเหลือไว
เพียงความวางเปลาแตยังคงเปนพิพิธภัณฑใหชนรุนหลังไดศึกษา ถายภาพกับ หอ
นาฬิกาโบราณ อายุกวา 130 ป ซึ่งปจจุบันยังบอกเวลาไดเที่ยงตรงแมนยําในอดีต
เคยเปนสถานศึกษาทางดานการเกษตรแหงเกาะฮอกไกโดใหทานไดถายรูปกับ
ศิลปกรรมคลาสสิคอยางใกลชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไวอยางดี  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ 

14.55 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชิโตเสะโดยเท่ียวบินท่ี XW145 สายการ
บิน Nok Scoot  

ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเคร่ืองเดิมบนเครื่อง (หากตองการบนเครื่องมี
บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมจําหนาย)  

***สายการบิน Nok Scoot ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรี
เควสที่น่ังกอนได*** 
***หากตองการซื้อที่น่ังและอาหารเพิ่มเติมกรุณาดูรายละเอียดไดในทายโปรแกรม*** 
20.35 น.        เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย พรอมความ
ประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 
ทาน 

พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมรีาคาเด็ก:: 
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 22,900 8,900 
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 24,900 8,900 
13 – 17 ธันวาคม 2562 26,900 8,900 
18 – 22 ธันวาคม 2562 26,900 8,900 



 

 

20 – 24 ธันวาคม 2562 26,900 8,900 
25 – 29 ธันวาคม 2562 29,900 8,900 
27 – 31 ธันวาคม 2562 (วันปใหม) 35,900 8,900 
01 – 05 มกราคม 2563 (วันปใหม) 30,900 8,900 
03 – 07 มกราคม 2563 26,900 8,900 
08 – 12 มกราคม 2563 26,900 8,900 
10 – 14 มกราคม 2563 26,900 8,900 
15 – 19 มกราคม 2563 26,900 8,900 
17 – 21 มกราคม 2563 26,900 8,900 
22 – 26 มกราคม 2563 26,900 8,900 
24 – 28 มกราคม 2563 27,900 8,900 
29 มกราคม – 02 กมุภาพันธ 2563 27,900 8,900 
31 มกราคม – 04 กมุภาพันธ 2563 (เทศกาล
แกะสลักน้ําแข็งนานาชาติ) 

34,900 8,900 

05 – 09 กุมภาพันธ 2563 (เทศกาลแกะสลักน้ําแข็ง
นานาชาติ) 

36,900 8,900 

07 – 11 กุมภาพันธ 2563 (เทศกาลแกะสลักน้ําแข็ง
นานาชาติ) 

36,900 8,900 

12 – 16 กุมภาพันธ 2563 27,900 8,900 
14 – 18 กุมภาพันธ 2563 27,900 8,900 
19 – 23 กมุภาพันธ 2563 27,900 8,900 
21 – 25 กุมภาพันธ 2563 27,900 8,900 
26 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม 2563 27,900 8,900 



 

 

 
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง*** 
 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมที่ญี่ปุ�นหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะ
ตองพักเปนหองที่นอน 2 ทาน และหองที่นอน 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และในกรณีท่ี
พัก 2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหองพัก
เปนเตียงดับเบ้ิลสําหรับนอน 2 ทาน 

2. รายการทองเท่ียวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทฯ  
เน่ืองจากบริษัทรถทัวรของญี่ปุ�นสามารถใชรถได 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ
สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปน
สําคัญ 

28 กุมภาพันธ – 03 มีนาคม 2563 27,900 8,900 
06 – 10 มีนาคม 2563 26,900 8,900 
13 – 17 มีนาคม 2563 26,900 8,900 
20 – 24 มีนาคม 2563 25,900 8,900 
ราคาอ่ืนๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครือ่งบินลดราคาต๋ัว 8,000 บาท/ทาน 



 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงราคา 
ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยนหรือ 1500 บาท ตลอดทริป  
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 
รายละเอียดที่น่ังของสายการบินนกสกูต 
 
 
 
 
 
 

สายการบินนกสกูต ใหบริการดวยเครื่องบินโบอ้ิง 777-200 จํานวน 415 ท่ีน่ัง ซึ่งแบงเปนชั้น
ธุรกิจและช้ันประหยดัดังน้ี 

1. SCOOZBIZ SEAT ที่น่ังชั้นธุรกิจ ระยะหางระหวางที่น่ังกวาง 38 
น้ิว มีจํานวน 24 ที่น่ัง  

เพ่ิม 4,500 บาท/เที่ยว (ไปกลับ 8,000 บาท) 
2. STRETCH SEAT (โซนเงียบแถวท่ี 21) เกาอ้ีแถวหนาเหยียดขาได

มากกวา 36 น้ิว   
เพ่ิม 1,800 บาท/เที่ยว STRETCH SEAT แถวท่ี 31, 61 เพ่ิม 1,500 บาท/เท่ียว 

3. SUPER SEAT (โซนเงียบแถวท่ี 22-25) เพ่ิมความสบายเหยียด
ขาไดมากกวา 35 น้ิว เพ่ิม 1,100 บาท/เท่ียว SUPER SEAT แถวท่ี 32-34,62-
63,71-74 เพิ่ม 800 บาท/เท่ียว 

4. STANDARD SEAT ที่น่ังช้ันประหยัด น่ังสบาย เพ่ิม 500 บาท/
เท่ียว *กรณีระบุที่น่ัง* 



 

 

สายการบินนกสกูตไมอนุญาตใหเลือกที่น่ังของ STANDARD SEAT จะเปนระบบสุมทีน่ั่ง ไม
สามารถรีเควสที่น่ังได 
หมายเหตุ 
-ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมอีายุต่ํากวา 16 ป ผูพิการและผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไปน่ังแถว
หนา (Stretch Seat) 
-ไมอนุญาตใหทารกและเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป น่ังในโซนเงียบ (Silence Zone) แถวที ่21-
26 
กรณีตองการซื้อน้ําหนักกระเป�าเพ่ิม  (จากปกติท่ีสายการบินกําหนดขาไปและขากลับทานละไม
เกิน 20 กิโลกรมั)  
มีคาใชจายดังน้ี 

เพ่ิม 5 กิโลกรัม 400 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 

เพ่ิม 10 กิโลกรัม 700 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 

เพ่ิม 15 กโิลกรมั 1,000 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 

เพ่ิม 20 กิโลกรัม 1,300 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 

เพ่ิม 30 กิโลกรัม 2,350 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 

*สายการบินไมจํากัดจาํนวนช้ินสัมภาระที่ทานเช็คอิน โดยจํากัดน้ําหนักสูงสุดไมเกิน 32 
กิโลกรมัตอชิ้น 

กรณีตองการรีเควสวีลแชรจะตองแจงกบัทางบริษัทลวงหนา 72 ช่ัวโมงกอนบิน (ภายในวนัทํา
การเทาน้ัน) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาภาษีสนามบิน ภาษน้ํีามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับ

เดียวกัน 
 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาใชจายมัคคุเทศก / หวัหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง 
วงเงิน 1,000,000 บาท 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด โหลดกระเป�า 20 กิโลกรัม ถือ

ข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรัม 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรอื 1500 บาท / ทาน / ทริป (สําหรับ

กรุปทีม่ีหัวหนาทัวรและแตจะพอใจในการบริการ) 
 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามดัจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการนัตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู
เดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป 



 

 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจรงิ 

 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกดิเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่ีทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมปีฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญี่ปุ�น) 

 



 

 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขา
ประเทศญี่ปุ�นดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักใน

ประเทศญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ปุ�น (เชน 
คนรูจัก โรงแรม เปนตน) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญีปุ่�น ทางบริษัทฯ ไดมีการ
จัดเตรียมไวใหแลว  
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญี่ปุ�นดวย 
 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น  
(กรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 

 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ําวา 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�น จะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขา

ขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ันเทาน้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. ตองเปนผูท่ีไมมีประวติัการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการ
เขาประเทศ 
 

กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ท้ังใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากเปนการเหมาจาย
กับตัวแทนบริษัทฯ 

 


