JAP TTN49 (XJ)JUN-SEP











ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มวี ันอิ สระ
เทศกาลดอกไม้ ฤดูแห่ง ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม
ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ
สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า
ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตารับที่ หมูบ่ ้านราเมน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
เยี่ยมชมหอนาฬกิ า ตลาดปลา ช้อปปิ้ งจุใจ ณ ทานุกิโคจิ และซูซกู ิโนะ
เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
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กำหนดกำรเดิ นทำง มิ ถนุ ำยน – กันยำยน 2561
วันแรก

สนำมบิ นนำนำชำติ ดอนเมือง

20.00 น.

พร้อมกันที่ สนำมบิ นนำนำชำติ ดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคำน์ เตอร์ สำย

23.55 น.

กำรบิ น AIR ASIA X เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีป่ นุ่ เทีย่ วบินที่ XJ620
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครือ่ งดื่ม บนเครือ่ ง)

วันที่สอง

สนำมบิ นชิ โตเซะ – เมืองฟูรำโน่ – ฟำร์มโทมิ ตะ – สวนชิ คิไซโนะโอกะ – เนิ นเขำเซรุบุโนะโอะ
กะ – บ่อน้ำสีฟ้ำ – เมืองอำซำฮิ คำว่ำ – อิ ออน ทำวน์

08.20 น.

เดินทางถึง สนำมบิ นชิ โ ตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟูรำโน่ นาท่านเข้าชม ฟำร์มโทมิ ตะ (Farm Tomita) เป็ นจุด
ชมดอกลาเวนเดอร์ทด่ี ที ส่ี ุด มีววิ ทิวทัศทีส่ วยงามจากฉากหลังเป็ นภูเขาโทกะชิ ใกล้ๆกับทุ่งดอกไม้ยงั
มีรา้ นกาแฟ ร้านค้าจาหน่ ายผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์อกี ด้วย อาทิ ซอฟท์ครีมลาเวนเดอร์ พุดดิง้ ลา
เวนเดอร์ เครือ่ งดื่มซ่าๆ อย่างโซดาลาเวนเดอร์และอีกมากมาย นอกจากจะมีช่อื เสียงเรื่องการปลูกลา
เวนเดอร์แล้ว ฟาร์มโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไม้อกี หลากสายพันธุใ์ ห้ผลิดอกออกใบและสีสนั ทีส่ วย
สดงดงาม ดังจะเห็นได้จากทุ่งดอกไม้ 7 สี หรือ ทุ่งอิ โรโดริ (Irodori Field) ทีม่ ที งั ้ สีม่วง สีขาว สีแดง
สีสม้ สีชมพู ฯลฯ งดงามดังสายรุ
่
ง้ เลยทีเดียว จากนัน้ เดินทางสู่ สวนชิ คิไซโนะโอกะ (Shikisai no
oka) สวนดอกไม้สุดสวยแห่งเมืองบิเอะ ที่สวนแห่งนี้มชี ่อื เรียกอีกอย่างว่า เนิ นสี่ ฤดู เนื่องจากมี
ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์จดั เรียงสลับสีกนั อย่างสวยงาม และดูได้ตลอดทุกฤดูกาลนัน่ เอง สวน
ดอกไม้ ขนาดใหญ่มพี น้ื ที่ 7 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูรอ้ นเต็มไปด้วยดอกไม้ทบ่ี านสะพรัง่ อิสระให้ท่าน
ชมและเก็บภาพความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งนี้ท่านสามารถเลือก
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การนัง่ รถ Norokko (รถลากทีถ่ ูกลากโดยรถแทร็คเตอร์) นัง่ รถ
กอล์ฟสาหรับ 4 ท่าน หรือจะเลือกเล่นรถ ATV ก็ได้ (รำคำเครื่องเล่นไม่รวมอยู่ในรำคำทัวร์ มี
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ มเติ มประมำณ 500-2000 เยน http://www.shikisainooka.jp/en/)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

เดินทางสู่ เนิ นเขำเซรุบุโนะโอะกะ（Zerubu no Oka） ซึง่ เต็มไปด้วยดอกไม้สสี นั สดใสไม่ว่าจะ
เป็นดอกซัลเวีย ดอกพิทเู นีย หรือดอกแมร์รโ่ี กลด์ ทาให้มชี ่อื เรียกว่า งานผ้าลายดอกไม้ อิสระให้ท่าน
ชมความสวยงามตามอัธยาศัย หรือสามารถเสียค่าบริการเพิม่ เพื่อใช้บริการรถชมวิวได้ (มีค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม ไม่รวมค่าทัวร์) เดินทางสู่ สระอะโออิ เคะ (Aoiike) หรือ บ่อน้ำสีฟ้ำ (Blue Pond) ตัง้ อยู่
ั ่ ายของแม่น้ า Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตัง้ ชื่อตามสีของน้ าทีเ่ กิดจากแร่
ฝงซ้
ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิง่ เกิดขึน้ จากการกัน้ เขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ทีป่ ะทุ
ขึน้ เมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่เมือง ไฮไลท์!!! ชมน้ าสีฟ้าทีส่ ดใสเกินกว่าบ่อน้ าตามธรรมชาติทวไป
ั ่ และ
ตอไม้สูงจานวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน้ าในบ่อ นาท่านเดินทางสู่
เมืองอำซำฮิ คำว่ำ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะได้ช่อื ว่า
หนาวเย็นที่สุ ดในฤดูหนาว ของประเทศญี่ปุ่น จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ณ อิ ออน ทำวน์ (ตรงข้าม
โรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ ของฝาก ของทีร่ ะลึกกัน
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ ชื่อของญีป่ นุ่ อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ ได้ทน่ี ่เี ช่นกัน
***อิ สระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย ณ อิ ออน ทำวน์ ***
ทีพ่ กั

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สำม

สวนสัตว์อะซำฮิ ยำม่ำ – หมู่บ้ำนรำเมนอำซำฮิ คำว่ำ – โรงงำนชี สฟูรำโน่ – พิ พิธภัณฑ์โอะโตโก
ยำม่ำ – น้ำตกริ วเซย์และน้ำตกกิ งกะ – อิ ออน ทำวน์
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นาท่านเดินทางสู่ นาท่านสู่ สวนสัตว์อะซำฮิ ยำม่ำ (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ทม่ี ชี ่อื เสียงใน
แถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ ทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผเู้ ข้าชมได้เข้า ชม
สัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทไ่ี ม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์!!! ได้แก่
อุโมงค์แก้วผ่ำนสระว่ำยน้ ำของเหล่ำเพนกวิ น และโดมแก้วขนำดเล็กที่ อยู่ตรงกลำงของโซน
หมีขวั ้ โลกและหมำป่ ำ ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อ ย่างชัดเจน อิส ระให้ท่านชมความน่ ารักของสัต ว์
ประเภทสัตว์อ่นื ๆ ได้ตามอัธยาศัย นาท่านสู่ หมู่บ้ำนรำเมนอำซำฮิ คำว่ำ ทีร่ าเมนของทีน่ ่ีมรี สชาติ
อันเป็ นเอกลักษณ์และได้รบั การกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอา
ซาฮิคาว่าได้ถอื กาเนิดขึน้ ในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้านมา
อยูร่ วมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์!!! หมู่บ้ำนรำเมนที่รวบรวมร้ำนดังขัน้ เทพไว้ในที่ เดียว
และยังมีห้องเล็กๆที่จดั แสดงประวัตคิ วามเป็ นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สาหรับผู้ท่สี นใจได้มาศึกษาอีก
ด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึน้ มาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น
ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่ สนภาคภูมใิ จในความเป็ นราเมนเจ้าทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในอาซาฮิคาว่า
หรือจะเป็ นร้าน Ramen Shop Tenkin ทีเ่ ชื่อมันในน
่ ้ าซุปของตัวเองว่าเป็ นหนึ่งไม่แพ้ใครทีส่ าคัญ รา
เมง ถือเป็ นอาหารเมนู ยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความทีก่ นิ ง่ายและมีรสชาติท่หี ลากหลายจึง
เป็ นทีถ่ ูกใจของคนญีป่ นุ่ ทุกเพศทุกวัย
***อิ สระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ หมูบ้ำนรำเมง***
เดินทางสู่เมืองฟูรำโน่ เข้าชม โรงงำนชี สฟูรำโน่ (Furano Cheese Factory) เข้าชมขัน้ ตอนการ
ผลิตชีสท้องถิน่ คาเมมเบิรท์ (camaembert) ผ่านทางกระจก และสามารถลิม้ รสตัวอย่างชีสในร้านค้า
ของโรงงานได้ ชีสทีพ่ เิ ศษคือชีสสีดา ที่ทาจากหมึกของปลาหมึก จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ง ณ อิ ออน
ทำวน์ (ตรงข้ามโรงแรม) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของ
ฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ ชื่อของญี่ป่นุ อย่าง คิทแคท สามารถ
หาซื้อได้ท่นี ่ีเช่นกัน ชม น้ ำตกริ วเซย์และน้ ำตกกิ งกะ ให้ท่านได้สมั ผัสความงามของน้ าตกแห่ งนี้
ในช่ว งหน้ าหนาว ที่บริเวณน้ าตกจะเต็มไปด้ว ยหิมะขาวโพลน แล้ว สายน้ าบางจุดก็จะกลายเป็ น
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น้ าแข็ง ซึ่งดูสวยและแปลกตาไปอีกแบบนึง โดย น้ ำตกกิ งกะ ถือเป็ นตัวแทนของสตรีเพศ เพราะ
สายธารที่ไหลลงมานัน้ สวยงาม อ่อนช้อย มีจงั หวะจะโคน ประหนึ่งการแสดงของเกอิชาในชนชัน้ สูง
และ น้ ำตกริ วเซโนะทำคิ คือตัวแทนของบุรุษเพศ เด็ดเดีย่ ว รุนแรง เทีย่ งตรง แต่งดงาม ประหนึ่ง
สะเก็ดดาวตกจากคืนรัตติกาลอันมืดมิด จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ณ อิ ออน ทำวน์ (ตรงข้ามโรงแรม)
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ
ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ ชื่อของญีป่ นุ่ อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ ได้ทน่ี ่เี ช่นกัน
***อิ สระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย ณ อิ ออน ทำวน์ ***
ทีพ่ กั

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิ พิธภัณฑ์กล่ องดนตรี – โรงเป่ ำแก้วคิ ตำอิ ชิ – ร้ำนกำแฟ ฮัล
โหล คิ ตตี้ – ร้ำนสิ นค้ำมือสอง – ดิ วตี้ฟรี – ช้อปปิ้ งซูซูกิโนะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ โอตารุเป็ นเมืองท่าสาคัญ
สาหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้ อยูบ่ นทีล่ าดต่ าของ
ภูเ ขาเท็งงุ ซึ่งเป็ นแหล่ งสกีแ ละกีฬ าฤดูหนาวที่มชี ่ือ เสีย ง
คลองโอตำรุ หรือ โอตำรุอนุ งะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร
ถือ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ของเมือ งโอตารุ โดยมีโกดังเก่ าบริเ วณ
โดยรอบปรับ ปรุ ง เป็ น ร้า นอาหารเรีย งรายอยู่ ไฮไลท์ !!!
บรรยำกำศสุ ด แสนโรแมนติ ก คลองแห่ ง นี้ ส ร้า งเมื่อ ปี
1923 โดยสร้า งขึ้น จากการถมทะเล เพื่อ ใช้ ส าหรับ เป็ น
เส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่โี กดัง แต่ภายหลังได้
เลิกใช้และมีการถมคลองครึง่ หนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17
แล้วเหลืออีครึง่ หนึ่งไว้เป็ นสถานที่ท่องเทีย่ ว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้า
กว้างประมาณ 2 เมตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู (4)
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นาท่านเดินชม พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็ น !!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่
ใหญ่ทส่ี ุดของพิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรีในญีป่ นุ่ โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่ง
ในสถานที่ส าคัญ ทางประวัติศ าสตร์เมือ ง ชม โรงเป่ ำแก้ วคิ ตำอิ ชิ ตัง้ อยู่ใ นเมือ งโอตารุ เมืองที่ม ี
ชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้ จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็ นทุ่นให้
เรือ แต่ปจั จุบนั นี้เป้าหมายของการเปา่ แก้วเพื่อใช้เป็ นของใช้
หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชเิ ป็ นโรงงานที่ม ี
ชื่อเสียงและเก่าแก่ทส่ี ุดของเมือง โดยก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 1901
ท่ามกลางโรงเป่าแก้วทีม่ อี ยู่มากมาย และผลงานทีม่ ชี ่อื เสียง
มากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คอื โคมไฟแก้วและลูกบอลแก้ว
นั ่น เ อ ง น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ส อ น วิ ธ ี ก า ร เ ป่ า แ ก้ ว ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยวด้วย เดินทางสู่ ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิ ตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ ารักๆ ของตัว
การ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตาม จากนัน้ นาท่านพบกับ ร้ำนสิ นค้ ำ
มือสอง ภายในร้านจะมีจาหน่ ายสินค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้
ต่างๆ ภายในบ้าน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นสินค้าที่ผลิตและจาหน่ ายในประเทศ
ญี่ปุ่น อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย นาท่านสู่ ดิ วตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าปลอด
ภาษี ทัง้ เสือ้ ผ้า น้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านสู่ยา่ น ซูซูกิโนะ (Susukino) ย่านกินดื่ม
เทีย่ วกลางคืนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่น และถือเป็ นย่านทีค่ กึ คักและมีชวี ติ ชีวาทีส่ ุด
ของเมืองซัปโปโรอีกด้วย โดยอยู่ถดั ลงมาทางใต้จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานี
รถไฟใต้ดนิ Susukino ในเวลาค่ าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนี้จะเปิ ดไฟประชันกัน
สีสนั ละลานตาดึงดูดลูกค้ากันเต็มที่ รอบๆบริเวณนี้มรี า้ นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยาม
ราตรี ทัง้ ไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตัง้ อยู่ในตรอก
ซอกซอย บางร้านก็ซ่อ นอยู่ในตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มพี นักงานออกมาเรียกลูกค้าเสนอเมนู และ
บริการของร้านตนเองอยูร่ มิ ถนนเต็มไปหมด
***อิ สระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย ณ ซูซูกิโนะ***
ทีพ่ กั

QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้ำ

ตลำดปลำนิ โจ – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – มิ ตชุยเอำเล้ตท์ – ที่ ทำกำรรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด - ผ่ำน
ชม หอนำฬิ กำโบรำณ - ถนนทำนุกิโคจิ
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
จากนัน้ นาท่านสู่ ตลำดปลำนิ โจ (Nijo Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ตงั ้ แต่ปี 1903 ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง
ซัปโปโร ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ มือง 1 บล็อค เป็ นทีน่ ิยมสาหรับชาวบ้านและนักท่องเทีย่ ว ซึง่ จะแวะเวียน
ไปทีต่ ลาดเพื่อจับจ่ายผลผลิตในท้องถิน่ และอาหารทะเลสดๆ เช่น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล
และปลาทะเลสดๆ นาท่านชม ศำลเจ้ำฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศำลเจ้ำซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สม
กับความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปกั ษ์รกั ษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด
มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน เก่าแก่นับพันปี จากนัน้ สู่ มิ ตชุยเอำเล้ตท์
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มพี ้นื ที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสนิ ค้าแบรนด์ต่างๆ จาหน่ ายเสื้อผ้า
ผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีรา้ นอาหารให้เลือกมากมาย
***อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ มิ ตชุยเอำเล้ตท์***
นาท่านสู่ ที่ ทำกำรรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็ นอาคารขนาด
ใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กอ่ี าคารของญีป่ นุ่ ในสมัยนัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสญ
ั ลักษณ์ดาว
ห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคาร
แห่งนี้เคยเป็ นทีท่ าการรัฐบาลท้องถิน่ สมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปจั จุบนั เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมห้อง
ทางานต่ างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่ำนชม หอนำฬิ กำโบรำณ ตัวอาคารและหอ
นาฬิกาสร้างขึน้ จากไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลังจากทีม่ กี ารสร้าง
เมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตัง้ ในปี 1881 จากบริษทั E. Howard & Co. เมือง Boston นาท่านชม
ั ่ นตกของตัว
สวนโอโดริ ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลางเมืองที่ตงั ้ อยู่ทางด้านตะวันออกและกว้ างไปจนถูกฝงตะวั
เมือ งเป็ นสวนสาธารณะที่แ บ่งตัว เมือ งเป็ นซีกเหนือ ใต้ มีถ นนตัดผ่านเป็ นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้
ดอกไม้ประดับปลูกไว้งดงามรวมทัง้ น้าพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งตัง้ ไว้ให้ชมสลับกับม้านัง่ ทีม่ ี
ให้เลือกนังพั
่ กผ่อน ท่านสามารถขึน้ ลิฟท์สู่ SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัป
โปโรโดยมีสวนโอโดริเป็ นพระเอกของเมือง (มีค่าใช้จ่าย 750 เยน) อิสระช้อปปิ้ ง ถนนทำนุกิโคจิ
เป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้นื ที่ทงั ้ หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ น
แหล่ ง รวมร้า นค้า ต่ า งๆ อย่ ำ งร้ ำ นขำยกิ โ มโน เครื่ อ งดนตรี วิ ดี โ อ โรงภำพยนตร์แ ล้ ว ยัง มี
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ร้ำนอำหำรมำกมำย ทัง้ ยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่ำวัยรุ่นด้ วย เนื่ องจำกมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้
หนี บตุก๊ ตำมำกมำย ร้อนดองกี ร้ำน 100 เยน นอกจากนัน้ ทีน่ ่ยี งั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตา
ทานุกขิ นาดใหญ่
***อิ สระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย ณ ทำนุกิโคจิ ***
ทีพ่ กั

QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

สนำมบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองไทย โดยสำยกำรบิ นแอร์เอเซีย เทีย่ วบินที่ XJ621

15.50 น.

เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
*********************************************************************

ฤดูหนำวในญี่ปนมี
ุ่ ข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สีโ่ มงเย็นก็มดื แล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ จะปิ ดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาให้ดี และถ้าเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้
ท่ำนใดมีไฟล์ทบิ นภำยในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทรำบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง
บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ น
ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10
ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพการจราจรในวัน
เดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
์
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มิ ถนุ ายน – กันยายน 2561
ผูใ้ หญ่

22-27 มิ ถนุ ายน 2561

33,888

เด็กอายุตา่ กว่า 7
ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
33,888

พัก
เดี่ยว

25-30 มิ ถนุ ายน 2561

32,888

32,888

9,000

29 มิ ถนุ ายน – 4 กรกฎาคม 2561

36,888

36,888

9,000

2-7 กรกฎาคม 2561

36,888

36,888

9,000

6-11,9-14,13-18,16-21,20-25,23-28กรกฎาคม 2561

38,888

38,888

9,000

30 กรกฎาคม – 4 สิ งหาคม 2561

38,888

38,888

9,000

3-8 สิ งหาคม 2561

35,888

35,888

9,000

6-11 สิ งหาคม 2561

37,888

37,888

9,000

10-15 สิ งหาคม 2561

38,888

38,888

9,000

13-18 สิ งหาคม 2561

36,888

36,888

9,000

17-22,20-25,24-29 สิ งหาคม 2561

34,888

34,888

9,000

27 สิ งหาคม – 1 กันยายน 2561

30,888

30,888

9,000

31 สิ งหาคม – 5 กันยายน 2561

34,888

34,888

9,000

9,000

อัตรำค่ำบริ กำรรวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3. โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
6. ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
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1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้อ งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ป่นุ ให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์พานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่นุ ไม่
เกิน 15 วัน)
3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ย่นื วีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาหรับการ
ยืน่ ร้องขอวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกิน
ขนาดมาตรฐาน
5. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
6. ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
7. ค่ำทิ ปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บำท/ท่ำน/ทริ ป, ค่ำทิ ปหัวหน้ ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
8. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
เดิ นทำงขึ้นต่ำ 34 ท่ ำน หากต่ ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่ส ามารถเดินทางได้ หากผู้เ ดินทางทุ กท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจ่ี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อ นการเดินทางไปในวันอื่นต่ อ ไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1.
เนื่องจากเป็นราคาตั ๋วเครือ่ งบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ
คืนเงิน ได้ทุกกรณี
2.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3.
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

JAP TTN49 (XJ)JUN-SEP

11

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั
1.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทผ่ี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
2.
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ
5.
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
6.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท ัง้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
7.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
8.
การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่
/ ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทีผ่ เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุก ประเทศในรายการท่อ งเที่ยว อันเนื่อ งมาจากการกระทาที่ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
12. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก2ห้อง คือ1ห้องพักคู่ และ1ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่
13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป่นุ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ทาให้เวลาในการท่องเทีย่ วและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานทีน่ ้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ
คนขับ รถในการบริห ารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่ว มมือ จากผู้เ ดินทางในบางครัง้ ที่ต้อ งเร่ง รีบ เพื่อ ให้ไ ด้
ท่องเทีย่ วตามโปรแกรม
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จานวน 2 ขวด
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การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญี่ป่นุ ตามกฎหมายของประเทศญี่ป่นุ สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่
ในวัน
นัน้ ๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเ ทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว

**จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่นุ ไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่นุ ** ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ุ่น (ทางบริษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ุ่น (ทางบริษทั ทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานัก
ระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่ มปี ระวัติก ารถู ก ส่ ง ตัว กลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไ ด้อ ยู่ใ นระยะเวลาของการถู ก ปฏิเ สธไม่ใ ห้เ ข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ นในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หาก
ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่
นัง่ ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ ก
การเดิ นทาง และได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณี ต ั ๋ว REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั
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เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว(Single)
และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน



กรณีมงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)








สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบิน
ทีท่ ่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
สาหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีทต่ี ้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กบั ข้อก าหนดของแต่ ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระส่ว นของค่าใช้จ่ายที่
สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี

