
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครือ่งบนิ BOEING 777-200 
พเิศษ !!!!! บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ นและบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิแบบไมอ่ ัน้  
สดุฟิน !!! ตะลยุหมิะ ณ สกรีสีอรท์ และ อาบนํา้แรแ่ชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ
อสิระเต็มที ่!!! ฟรเีดย ์1 วนั ชอ้ปป้ิงสดุมนัสใ์นเมอืงซปัโปโร่ 
 
 
 



 

 
 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์ของสายการบนิ 

Nok Scoot (XW) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบัตรขึน้เครือ่ง 
   

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ – มติซุย เอา้ทเ์ลท – คโิรโระ สกรีสีอรท์ 

 

04.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะโดยเทีย่วบนิที ่XW146 สายการบนิ Nok Scoot  
ราคาทวัรน์ี้ยังไม่รวมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง โดยทา่นสามารถสัง่ซือ้เพิม่เตมิไดบ้นเครือ่งเทา่นัน้ 

***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
***หากตอ้งการอพัเกรดกรณุาดรูายละเอยีดไดใ้นทา้ยโปรแกรม*** 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

สายการบนินกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) 

ขาไป XW146 DMK – CTS 04.00 – 12.15 

สายการบนินกสกูต๊ NOK SCOOT (XW) 

ขากลบั XW145 CTS - DMK 14.55 – 20.35 
*ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง หากตอ้งการกรณุาสัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้* 
หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่
เหนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 
25 – 29 มนีาคม 2563 27,900 8,900 

27 – 31 มนีาคม 2563 25,900 8,900 

01 – 05 เมษายน 2563 29,900 8,900 

03 – 07 เมษายน 2563 (วนัจกัร)ี 30,900 8,900 

08 – 12 เมษายน 2563 28,900 8,900 

10 – 14 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 35,900 9,900 

15 – 19 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 30,900 8,900 

17 – 21 เมษายน 2563 27,900 8,900 

22 – 26 เมษายน 2563 27,900 8,900 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

 
 
 



12.15 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเขา้สูต่วัเมอืง สาํคญัมากประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารประเภทเนื้อสตัว ์

พชี ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรับ (เวลาทีญ่ีปุ่่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่มติซุย เอา้ทเ์ลท แหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกและแบรนดด์งัของญีปุ่่ นไว ้

มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้อย่างจุใจกบั Collection ตา่งๆ เสือ้ผา้ลา่สดุ อาท ิMK Michel 
Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตลห์รูหรา อาท ิBally, Prada, 
Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครือ่งประดบัและนาฬกิาหร ูอาท ิTag Heuer, Agete, S.T. 

Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ตา่งๆ อาท ิHush Puppies, Scotch Grain, Skechers, 
Hogan ฯลฯ หรอืสนิคา้สาํหรับคณุหนู เชน่ Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิคา้อืน่ๆ 

อกีมากมาย 
 
สมควรเวลานําทา่นเขา้สูโ่รงแรม คโิรโระ สกรีสีอรท์ 

 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

อสิระใหท้า่นได ้แชนํ่า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การแชน้ํ่าแร่รอ้นชว่ยทําให ้

ระบบหมุนเวยีนโลหติด ีและยังชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย (ควรแชค่รัง้ละ 20 นาท ีแตไ่ม่ควรแชเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 
คํา่  พักที ่Kiroro Ski Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

  
            

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที ่3 
คโิรโระ สกรีสีอรท์ – เมอืงโอตาร ุ– พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
– Duty Free Shop – เมอืงซปัโปโร 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บความประทบัใจกบั คโิรโระ สกรีสีอรท์ ซึง่เป็นสกรีสีอรท์ทีด่ทีีส่ดุ และยังเป็นสถานที่

หลกัทีถ่า่ยภาพยนตรเ์รือ่งดงั “เรือ่งแฟนเดย ์แฟนกนัแคว่ันเดยีว” มเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพกบัลานสก ี 
ทา่นสามารถรว่มกจิกรรมทีม่หีลากหลาย เหมาะกบัทกุเพศทกุวัย เชน่ เลน่สก,ี สโนวบ์อรด์, สโนวโ์มบลิ, 

กระดานเลือ่นหมิะ (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อุปกรณ,์คา่เครือ่งเลน่ตา่งๆ และกอนโดลา่ขึน้ชมระฆงั)   
ทัง้นี้กจิกรรมตา่งๆนัน้ ขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศและปรมิาณหมิะในชว่งเวลานัน้** 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ : ห้องพักที่ Kiroro Ski Resort อาจจะมีการเปล่ียนแปลงวันเข้าพักตามความเหมาะสมของห้องพักในแต่ละวัน  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงทา่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 
ถงึ 20 เยีย่มชม คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอตาร ุคลองสายวัฒนธรรมอันมเีสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ย
ความเป็นเอกลกัษณ์แห่งวถีชีวีติ 2 ฝ่ังคลองทีย่ังคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ  ซึง่เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศ

สดุโรแมนตกิ รวมรวมถงึการตกแตง่ของบา้นเมอืงนัน้ สว่นใหญ่ไดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจาก
ในอดตี เมอืงโอตาร ุไดร้ับอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (3) 
ใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทบัใจ ชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่ง

แกว้โอตาร ุแหลง่ทําเครือ่งแกว้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ ชมความสวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยู่ในโลกของ
จนิตนาการ แหลง่เครือ่งแกว้ชือ่ดงัของ โอตารุ และยังมเีครือ่งแกว้หลากหลายใหท้า่นชืน่ชม และเลอืกซือ้
ได ้เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในดา้นการทําเครือ่งแกว้ตา่ง  ๆแลว้ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีใหท้า่นไดท้อ่งไปใน

ดนิแดนแห่งเสยีงดนตรแีละบทกว ีทีแ่สนอ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหล ดว้ยกลอ่งดนตร ี(MUSIC BOX) อัน
มากมายหลากหลายและงดงาม ทีจ่ะทําใหท้า่น ผ่อนคลายอย่างดเียีย่ม ทา่นจะไดช้มกลอ่งดนตรมีากมาย

หลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถงึทา่นยังสามารถเลอืกทํากลอ่งดนตร ีแบบที่
ทา่น ตอ้งการไดด้ว้ย ทา่นสามารถเลอืกกลอ่งใส ่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั ราคาตัง้แตห่ลกัพัน
ถงึหมืน่เยน สว่นทีช่ัน้ลา่งมบีรกิารนําเพลงกลอ่งดนตรทีัง้เพลงญีปุ่่ น และเพลงสากลมาอัดเป็นซดีโีปสการด์

สง่ไดโ้ดยตรงจากทางพพิธิภณัฑ ์ใหท้า่นไดส้มัผัสและชืน่ชมกลอ่งดนตรน่ีารักมากมาย ใหท้า่นไดทํ้ากลอ่ง
ดนตรน่ีารักๆในแบบทีท่า่นชืน่ชอบดว้ยตวัทา่น 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   

 
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่า้น Duty Free ใหท้า่นไดซ้ือ้สนิคา้ของฝากราคาถกู เชน่  

  เครือ่งสาํอาง เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน้ํามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมลา้งหนา้ชาเขยีว 
  และขา้วญีปุ่่ น ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF 5GF และ 6GF หรอืวติามนิบํารุงร่างกายอย่าง NATTO สารสกดัจากถัว่ 
  หรอืน้ํามันตบัปลาฉลาม เป็นตน้ 



เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมนบูฟุเฟตป้ิ์งยา่งและขาปยูกัษแ์บบไมอ่ ัน้ 
พลาดไมไ่ดก้บัปทูาราบะ และปซููไว ราชาปแูหง่เกาะฮอกไกโด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

พักที ่Red Planet Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่4 อสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิในการชอ้ปป้ิงยา่นซปัโปโร โดยมไีกดใ์หค้ําแนะนําในวนัฟรเีดย ์
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรมทีพ่กั (5) 
อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั โดยไกดช์ว่ยใหค้ําแนะนําการเดนิทางแกท่า่น  

ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  
แนะนําสถานทีเ่ทีย่ว 
- JR TOWER เจอารท์าวเวอร ์เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบั สถานีเจอาร ์ซปัโปโร เป็นทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเครือ่งสาํอางอาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ทีร่ะดบัความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศันเ์หนือเมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวัน 

 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํา่คนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ย่านซซูกู ิ
โนะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กนัมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น 

ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซซูกูโิน่  
- ถนนทานคุโิคจ ิแหลง่ชอ้ปป้ิงสตรทีชือ่ดงัของฮอกไกโด เดนิทางสะดวกสามารถน่ังรถไฟใตด้นิได ้ภายใน

แบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มสีนิคา้ใหไ้ดเ้ลอืกมากมายหลากหลายชนดิ ทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสาํอางค ์
รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้ 

- ตลาดปลานโิจ แหลง่อาหารทะเลสดของเมอืงซปัโปโร ซปัโปโรเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ และเรยีกไดว้่าเป็นหัวใจ

ของฮอกไกโดเลยทเีดยีว เพราะฉะนัน้จงึเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีข่าดไปไม่ไดใ้นโปรแกรมเทีย่วฮอกไกโด ทีน่ี่ม ี
“ตลาดปลานโิจ” หรอืเรยีกเป็นภาษาญีปุ่่ นว่า “Nijo Ichiba” เป็นตลาดเกา่แกต่ัง้แตปี่ ค.ศ. 1903 ตัง้อยู่กลาง
เมอืงซปัโปโร ใกลก้บัหอสง่โทรทศัน ์ไม่ไกลจากรมิแม่น้ํา Sosei และอยู่สดุปลายดา้นตะวันออกของย่านชอ้ปป้ิง

ถนนทานุกโิกจพิอด ีโดยมหีลงัคาจั่วสฟ้ีาเขยีวเป็นเอกลกัษณ ์  
***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่วของทา่น*** 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

พักที ่Red Planet Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที ่5 
สวนโอโดร ิ– ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตกึรฐับาลเกา่ – ทา่อากาศยานชโิตเสะ –   

ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําทา่นผ่านชม สวนโอโดร ิ(หรอื “โอ-โด-หร-ิโค-เอ็น” ในภาษาญีปุ่่ น Koen แปลว่า สวน) เป็น
สวนสาธารณะทีอ่ยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร มลีกัษณะแคบยาว คอืกวา้งแค ่100 เมตร แตย่าวถงึ 1.5 กม. สวนนี้

มคีวามสาํคญัและรูจ้ักกนัดเีพราะเป็นทีจ่ัดงานเทศกาลตา่ง ๆ ของเมอืง ทีเ่รารูจ้ักกนัดทีีส่ดุคอื เทศกาลหมิะ 



(Sapporo Snow Festival) ในเดอืนกมุภาพันธข์องทกุปี และงานอืน่ ๆ อกีมาก เชน่ เทศกาล White 
Illumination ทีม่กีารประดบัไฟอย่างสวยงามในชว่งครสิมาสต ์เป็นตน้ นําทา่นสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด เป็นศาล

เจา้ของลทัธชินิโตทีม่อีายุเกา่แกถ่งึ 140 ปี เชือ่กนัว่าเป็นทีส่ถติยข์องเทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทิกัษ์ฮอกไกโดมา
ตัง้แตยุ่คบุกเบกิดนิแดนนี้ จงึมผีูศ้รัทธาไปมนัสการมากตลอดปี นําทา่นถา่ยภาพกบั ตกึรฐับาลเกา่  ซึง่ไดร้ับ
ฉายาว่า “วหิารอฐิแดง” อายุรอ้ยกว่าปี ในสมัยกอ่นอาคารนี้ถอืเป็นอาคารทีท่นัสมัยแห่งเดยีวทีส่งู และมคีวาม

โอ่อ่าหรูหราทีส่ดุ ปัจจุบันเหลอืไวเ้พยีงความว่างเปลา่แตย่ังคงเป็นพพิธิภณัฑใ์หช้นรุ่นหลงัไดศ้กึษา  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะ 
14.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิโิตเสะโดยเทีย่วบนิที ่XW145 สายการบนิ Nok Scoot  

ราคาทวัรน์ ีย้งัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งเดมิบนเครือ่ง (หากตอ้งการบนเครือ่งมบีรกิารอาหาร
รอ้นและเครือ่งดืม่จําหนา่ย)  
 

 
***สายการบนิ Nok Scoot ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

***หากตอ้งการซือ้ทีน่ ัง่และอาหารเพิม่เตมิกรณุาดรูายละเอยีดไดใ้นทา้ยโปรแกรม*** 
20.35 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย พรอ้มความประทบัใจ 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

*** หากทา่นสนใจเชา่ POCKET WIFI หรอื SIMCARD *** 
สามารถตดิตอ่ AGENT ทีท่า่นจองทวัรม์าไดเ้ลย 
และสามารถรบัสนิคา้ได ้ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  



1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบ ิล้สําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะคํานงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยนหรอื 1500 บาท ตลอดทรปิ  
กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ําการจอง  

หากไมชํ่าระภายในวนัทีกํ่าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

รายละเอยีดทีน่ ัง่ของสายการบนินกสกูต๊ 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนินกสกูต๊ ใหบ้รกิารดว้ยเครือ่งบนิโบอิง้ 777-200 จํานวน 415 ทีน่ั่ง ซึง่แบ่งเป็นชัน้ธุรกจิและชัน้ประหยัดดงันี ้

1. SCOOZ PLUS ทีน่ั่งชัน้ธุรกจิ ระยะห่างระหว่างทีน่ั่งกวา้ง 38 นิว้ มจํีานวน 24 ทีน่ั่ง  
เพิม่ 4,500 บาท/เทีย่ว (ไปกลบั 8,000 บาท) 

2. STRETCH SEAT (โซนเงยีบแถวที ่21) เกา้อีแ้ถวหนา้เหยยีดขาไดม้ากกว่า 36 นิว้   

เพิม่ 1,800 บาท/เทีย่ว STRETCH SEAT แถวที ่31, 61 เพิม่ 1,500 บาท/เทีย่ว 

3. SUPER SEAT (โซนเงยีบแถวที ่22-25) เพิม่ความสบายเหยยีดขาไดม้ากกว่า 35 นิว้ 
เพิม่ 1,100 บาท/เทีย่ว SUPER SEAT แถวที ่32-34,62-63,71-74 เพิม่ 800 บาท/เทีย่ว 

4. STANDARD SEAT ทีน่ั่งชัน้ประหยดั น่ังสบาย เพิม่ 500 บาท/เทีย่ว *กรณีระบุทีน่ั่ง* 
 

สายการบนินกสกูต๊ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่ได ้
หมายเหต ุ
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุตํา่กว่า 16 ปี ผูพ้กิารและผูส้งูอายุทีม่อีายุตัง้แต ่65 ปีข ึน้ไปน่ังแถวหนา้ (Stretch Seat) 

-ไม่อนุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายุตํา่กว่า 12 ปี น่ังในโซนเงยีบ (Silence Zone) แถวที ่21-26 

กรณีตอ้งการซือ้นํา้หนกักระเป๋าเพิม่  (จากปกตทิีส่ายการบนิกําหนดขาไปและขากลบัทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั)  

 

 

 



 

มคีา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เพ ิม่ 5 กโิลกรมั 400 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

เพ ิม่ 10 กโิลกรมั 700 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

เพ ิม่ 15 กโิลกรมั 1,000 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

เพ ิม่ 20 กโิลกรมั 1,300 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

เพ ิม่ 30 กโิลกรมั 2,350 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

*สายการบนิไม่จํากดัจํานวนชิน้สมัภาระทีท่า่นเชค็อนิ โดยจํากดัน้ําหนักสงูสดุไม่เกนิ 32 กโิลกรัมตอ่ช ิน้ 

กรณีตอ้งการรเีควสวลีแชรจ์ะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทลว่งหนา้ 72 ช ัว่โมงกอ่นบนิ (ภายในวันทําการเทา่นัน้) 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ

 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด โหลดกระเป๋า 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1500 บาท / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัร ์

และแตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 
 

เง ือ่นไขการชําระเงนิ 
 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจํา

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื



ทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ
ประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุล

ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 
ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยันการมคีณุสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหว่างพํานักอยู่ในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม เป็นตน้) 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 
 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  

(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํา่ว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

 

กรณผีูเ้ดนิทางไม่ผา่นการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่ น อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 
ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


