** อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล ขาปูยกั ษ์ ณ โรงแรม
ให้ท่านรับประทานอย่างจุใจ **
*** บริการ เมล่อนบุฟเฟ่ ต์สดๆ จากฟาร์มโทมิตะ ***

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

27 มิถุนำยน – 1 กรกฎำคม

29,900.-

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

84-0618-Hokkaido Flower-5D3N(XJ)
www.sdty-tour.com

วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

1

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) (23.55-08.40)

✈

2

ชิโตเซ่ -- อำซำฮิกำว่ ำ - หมู่บ้ำนรำเม็ง – พิพธิ ภัณฑ์ ถำ้ นำ้ แข็ง – นำ้ ตก
กิงกะ & นำ้ ตกริวเซย์ – โซอุนเคียว



3

4
5

โซอุนเคียว - บิเอะ - สระนำ้ สี ฟ้ำ – สวนชิคไิ ซ โนะ โอกะ –
ฟุรำโน่ – ฟำร์ มโทมิตะ– ซัปโปโร –สวนโอโดริ – หอนำฬิ กำ
(จุดถ่ ำยรู ป) – ซึซึกโิ นะ – ซัปโปโร
ซัปโปโร – โรงงำนช็อคโกแลต - โอตำรุ - คลองโอตำรุ – นำฬิ กำไอนำ้
โบรำณ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ –
ซัปโปโร – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำลเก่ำ - ช้ อปปิ้ งมิต
ซุ ยเอำท์ เลต – ชิโตเซ่
สนำมบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ ดอนเมือง (09.55-15.10)

เช้ ำ



เทีย่ ง




MELON

โรงแรม

คำ่

HOTEL

SOUNKYO MOUNT
VIEW HOTEL OR
SIMILAR

-

SAPPORO TOKYU REI
HOTEL OR SIMILAR
AIR TERMINAL
CHITOSE HOTEL OR
SIMILAR



-

-


✈

-

-

วันที่หนึ่ง

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)

1900

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ”พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ทีน่ ั่ง ทีน่ ั่งบนเครื่อง 3-3-3
(นำ้ หนักกระเป๋ ำ 20 กก./ท่ ำน และขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจำกต้ องเป็ นไปตำมระบบของ
สำยกำรบิน หำกต้ องกำรซื้อเพิม่ ต้ องชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนต่ ำงเพิม่ )
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่ มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่อง ดังนั้น
ผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่ อนเวลำเครื่องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***

2355

ออกเดินทำงจำก กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 620
มีบริกำรอำหำรร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้ นนำ้ อัดลม, นำ้ ผลไม้ , เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ฯลฯ)
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com
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www.sdty-tour.com

วันที่สอง

ชิโตเซ่ – อำซำฮิกำว่ ำ - หมู่บ้ำนรำเม็ง – พิพธิ ภัณฑ์ ถำ้ นำ้ แข็ง – นำ้ ตกกิงกะ & นำ้ ตกริวเซย์ – โซอุนเคียว

0840

ถึงสนำมบิน ชิ โตเซ่ “เมืองซั ปโปโร” ประเทศญี่ ปุ่น ถื อว่าเป็ นเมื องใหญ่ อนั ดับ ที่ 5 ของญี่ ปุ่ น และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

เที่ยง

นาท่ านเดิ นทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ ำ ” เมื องที่ มี ขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ สองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ นหลังคาของ
ฮอกไกโดและเป็ นเมื อ งที่ ห นาวที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของญี ปุ่ น (ใช้เวลาเดิ น ทางโดยประมาณ 2ชั่ว โมง )... เพื่ อ น าท่ า น
เดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮีกำว่ ำ” ศูนย์รวมร้านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ...
หมู่ บ ้ า นแห่ ง นี้ ประกอบด้ ว ยร้ า นราเม็ ง ที่ มี ชื่ อ เสี ยง 8 ร้ า นที่ ต่ า งแข่ ง ขัน กั น ท าราเม็ ง ของตนเองให้ อ ร่ อ ยที่ สุ ด
เพื่ อ สื บทอดมรดกทางปั ญญาที่ ถ่ า ยทอดกั น มาและยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮี ก าว่ า
เพื่ อ ให้เป็ นที่ เลื่ อ งลื อ ไปทั่วโลก ... อิ ส ระให้ ท่ านได้เลื อ ก ลิ้ ม ลองรสชาติ ข องราเม็งร้ านเด็ด ตามสไตล์ข องท่ านเอง
รับประกันความอร่ อยแน่นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเม็ง ***Cashback ท่ านละ 1,500 เยน*** (1)

น าท่ า นสู่ เมื อ งคามิ ค าวะ เพื่ อ ชม “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ถ้ ำ น้ ำ แข็ ง ” เป็ นสถานที่ จัด ถ้ า ที่ ท าจากหิ ม ะ ท่ า นจะได้ชื่ น ชมกับ
ผลงานการปั้ นตุ๊ก ตาหิ ม ะ... นอกจากนี้ ภายในถ้ ายังมี ค วามสวยงามของหิ ม ะที่ เหมื อ นกับ อยู่ในถ้ าหิ น งอก หิ น ย้อ ย
และเชิ ญ ชวนท่ า นพิ สู จ น์ ค วามเย็น ในระดับ – 41 องศาในห้ อ งพิ เศษ นอกจากนี้ ให้ ท่ า นได้เพลิ ด เพลิ น กับ การ
ปั้ นหิ มะเป็ นรู ปตุก๊ ตา อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย…
นาท่านเดินทางชมความงามของ “นำ้ ตกกิงกะ” หรื อ “นำ้ ตกแม่ นำ้ สี เงิน” มีขนาดความสู ง 120 เมตร ในฤดูร้อนน้ าที่ไหล
ลงมาจากหน้าผานั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงาม ... ส่ วนไม่ไกลกันนักมีอีก
หนึ่ งน้ าตก“น้ำตกริวเซย์ ” หรื อ “น้ำตกดำวตก” มีขนาดความสู ง 90 เมตร เนื่ องจากน้ าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้น
เมื่ อต้องกับแสงอาทิ ตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่ กาลังตกมาจากฟากฟ้ า ... นอกจากนี้ น้ าตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็ น
น้ าตกคู่ ส ามี ภ รรยาอี ก ด้ว ย ส่ ว นในช่ ว งฤดู ห นาวน้ าตกทั้งสองแห่ ง นี้ จะแข็ งตัว กลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิ ส ระให้ ท่ าน
เที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ...

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

84-0618-Hokkaido Flower-5D3N(XJ)
www.sdty-tour.com

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง“โซอุนเคียว” หมู่บา้ นเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยูท่ ่ามกลางหุ บผาสู งและยังอยูใ่ นเขต
“อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ ทสึ ซัง” นอกจากนี้ โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน้ าแร่ ออนเซนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น ในแต่ละปี
จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่น้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพและบารุ งผิวพรรณ ... เพื่อนาท่านเดินทางเข้าสู่
ที่พกั
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ ำนด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยักษ์ ” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ ปุ่ นว่าเป็ นปู น้ าเย็นที่ เนื้ อมี รสชาติ อร่ อยที่ สุ ดและมี เนื้ อที่ นุ่มน่ ารั บ ประทานให้ท่ านได้อิ่มอร่ อ ย
“แบบไม่ อ้นั !!!”

ที่พกั : SOUNKYO MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ ”เพื่อสุ ขภาพ / “โอนเซ็ น” (Onsen) น้ าแร่ ในไสตล์
ญี่ ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ ปุ่นเชื่ อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ี มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลัง่

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
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วันที่สำม

โซอุนเคียว - บิเอะ - Blue Pond – สวนชิคไิ ซ โนะ โอกะ – ฟุรำโน่ – ฟำร์ มโทมิตะ– ซัปโปโร –สวนโอโดริ – หอนำฬิ กำ
(จุดถ่ ำยรู ป) – ซึซึกโิ นะ – ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดิ นทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมื องเล็กๆ ที่ ต้ งั อยู่บริ เวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most
Beautiful Hills” ความเล็ ก ที่ แ สนน่ า รั ก ของเมื อ งนี้ อยู่ที่ ภ าพวิ ว ทิ ว ทัศ น์ แ บบพาโนรามาวิ ว ระหว่ า งสองข้า งทาง
ที่ เต็ ม ไปด้ว ยทุ่ ง ข้า วบาร์ เล่ ย ์ต ัด สลับ กับ ไร่ ข ้า วโพดและมั น ฝรั่ ง สี เขี ย วสดโดยมี สี ฟ้ าครามของท้ อ งฟ้ าตัด เป็ น
ฉากหลังสลับ เนิ น เขาเส้ น ทางที่ เรี ย กกัน ว่า “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับ เป็ นสถานที่ ที่ ส วยงาม
เหมาะกั บ การถ่ า ยรู ป และบั น ทึ ก ไว้ใ นความทรงจ าอย่ า งยิ่ ง ... โดยสถานที่ แ ห่ งนี้ เป็ นที่ รู้ จั ก กั น ดี แ ละได้ รั บ
ความนิ ย มของชาวญี่ ปุ่ นเพราะได้ถู ก ใช้ เป็ นสถานที่ ถ่ า ยท าภาพยนตร์ แ ละโฆษณาสิ นค้า ต่ า งๆ มากมาย อาทิ
รถยนต์นิสสัน มาสด้า และบุหรี่ ไมลด์เซเว่น ...
แล้วนาท่านแวะชมความงดงามของ “สระน้ำสี น้ำเงิน ” หรื อ “อำโออิเคะ” สระน้ าสี น้ าเงินที่ สวยงามจับตาเหมื อนต้อง
มนต์สะกด ... สระนี้ เกิดหลังจากการสร้างเขื่อนในต้นน้ า ของแม่น้ าบิ เอะ เขื่อนได้สร้างขึ้นเพื่อป้ องกันการระเบิ ดของ
ภูเขาโทคาชิ ซึ่ งเกิดระเบิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี 1988 ... การสร้างเขื่อนได้มีผลทาให้กระแสน้ าของแม่น้ าบิเอะไหลย้อน
และสะสมจนกาเนิ ดเกิ ดบ่ อน้ าสี น้ าเงิ นในป่ า แร่ ธาตุ ในน้ าซึ่ งเป็ นแร่ อ ลูมิเนี ยมไฮด๊อกไซด์ ท าให้เกิ ดคลื่ นแสงสี ฟ้ า
เช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลกสะท้อนเป็ นกระจกส่ องประกายระยับตัดกับทิวไม้ ที่ลอบล้อมในธรรมชาติได้งดงามจับ
ใจ ... อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย …
นาท่ านเดิ นทางสู่ “สวนชิ คิไซ โนะ โอกะ” ให้ท่ านเดิ นชมสวนดอกไม้นานาชนิ ดตั้งอยู่บนเนิ นเขา ลดหลัน่ กันอย่าง
สวยงามซึ่ งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ... ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวน
ที่ได้รับสมญานามว่าเป็ น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่า มวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสี สันกันเหมือนพรม
หลากสี ที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ... อีกทั้งภายในสวนยังมีจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ของที่ระลึก
และร้านอาหารไว้คอยบริ การ(กำรบำนของดอกไม้ ขนึ้ อยู่กบั สภำพอำกำศ) ...
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) บริ การท่านบุฟเฟ่ ต์จากฟาร์ มโทมิ
ตะ เมล่อนสี ทองเกรดพรี เมี่ยมสายพันธุ์ทอ้ งถิ่นของเกาะฮอกไกโดแช่เย็นหวาน
ฉ่ า ให้ทุกท่านชิมกันอย่างจุใจ
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หลังอาหาร น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ ง “ฟุ ร ำโน่ ” เมื อ งเล็ก ๆ ที่ เต็ม ไปด้ว ยทุ่ งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้น านาชนิ ด
รวมถึ งผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อสุ ข ภาพ และ บ ารุ งผิวพรรณ ที่ ส กดัจากดอกไม้ ต่างๆ ที่ มี ก ลิ่ น หอมและประโยชน์ ม ากมาย ..
เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “ฟำร์ มโทมิตะ” ฟาร์ มลาเวนเดอร์ และดอกไม้สีสันสดใส ... ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกป๊ อปปี้
และ ดอกไม้น านาพัน ธุ์ ที่ อ อกดอกผลิ บ านต้อ นรั บ ผูม้ าเยือน พร้ อ มสั ม ผัส ความงดงามของทุ่ งสายรุ ้ ง หลากหลาย
ด้วยสี สันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด ... ซึ่ งภายในฟาร์ มแห่ งนี้ มีสวนดอกไม้อยูท่ ้ งั หมด 6 สวน ที่ ผลัดกันออก
ดอกเบ่งบาน สลับกันตามฤดูกาล ... (กำรบำนของดอกไม้ ขึน้ อยู่กับสภำพของอำกำศ) ... ในฤดูร้อนสาหรับฮอกไกโดนี้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ยมมาชมดอกไม้ กั น มากที่ สุ ด คื อ ช่ ว งปลายเดื อ นมิ ถุ น ายน-สิ งหาคม แต่ ช่ ว งที่ ส วยที่ สุ ดคื อ
เดื อนกรกฎาคมซึ่ งถื อเป็ นช่ วงเวลาที่ ดอกไม้ทุกสวนพร้ อมใจกันผลิ บ านและส่ งกลิ่ นหอม โดยท่ านจะได้เดิ นชมทุ่ ง
ดอกไม้ต่ า งๆ ที่ ส วยงามทอดยาวไปสุ ด ลู ก หู ส ายตา มองแล้ว สุ ด แสนโรแมนติ ค ยิ่ ง นั ก ... อิ ส ระให้ ท่ า นได้เลื อ ก
บั น ทึ ก ภ าพ ค วาม งาม ต าม อั ธ ยาศั ย ... ห รื อ จะเลื อ ก ศึ ก ษ าป ระวั ติ ค วาม เป็ น ม าแ ล ะวิ ว ั ฒ น าก ารต่ างๆ
ของฟาร์ ม ได้ที่ “Hanabito House” ... เลื อ กเพลิ น ตากับ “ดอกลำเวนเดอร์ ” ที่ ส วยสดได้ท้ ั ง ปี ที่ “Green House”
(เปิ ดให้ชมเฉพาะบางเดื อน) ... หรื อจะ “เลือกชมและซื้อ ” ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แห้งได้ที่ “Dried Flower House” ...
แล้ ว มาสู ดกลิ่ น ความหอมของมวลดอกไม้ ห ลากหลายชนิ ดที่ ได้ ท าการสกั ด มาเป็ นน้ าหอมที่ “Perfume
Workshop”... หรื อ จะเลื อ กนั่งจิ บ ชา-กาแฟ หรื อ ทานไอศกรี ม รสชาติ ห อมอร่ อ ย พร้ อมชมธรรมชาติ ให้เพลิ น ตาที่
“Potpourri House” ตามอัธยาศัย ...
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมื อง “ซั ปโปโร” เมื องหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของ
ญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะ คล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดา หมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไปในญี่ปุ่นซึ่ งได้รับคา
แนะน่ าและพัฒนาจาก ผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผัง
เมืองของอเมริ กา เพื่อนาท่านสู่ “สวนสำธำรณะโอโดริ ” สวนที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร ซึ่ งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ง
คือ ทางทิศเหนื อและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูร้อน จะเป็ น
พื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิ มะ ซัปโปโร ด้านทิศตะวันออก
ของสวนโอโดริ เป็ นที่ต้ งั ของ ทีวีทาวเวอร์ ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สู ง 150 เมตร ซึ่ งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่ งนี้ และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ ี่ความสู ง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาว
เวอร์ จะเปิ ดไฟประดับประดา เพื่อความสวยงาม เป็ นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่ งหนึ่งของซัปโปโร(ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชม)...นา
ท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร คือ “หอนำฬิ กำโบรำณ” เมือง ซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั
ถื อ ว่า เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ คู่ เมื อ ง นอกจากนี้ ยังถื อ ว่าเป็ นสมบัติ ท างวัฒ นธรรมอัน มี ค่ าของชาวญี่ ปุ่ น ซึ่ งยังคงบอกเวลา
อย่างเที่ยงตรงมานาน นับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย ...
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อิ ส ระให้ ท่ านช้อ ปปิ้ งย่าน “ซึ ซึ กิโนะ” ที่ มี ร้ านค้ามากกว่า 4,500 ร้ านให้ ท่ านได้เลื อ กจับ จ่ ายซื้ อ ของมากมาย เช่ น
ร้าน Big Camera จาหน่ ายกล้องดิ จิตอล เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และอิเล็คทรอนิ คส์ ร้ าน 100 เยน ร้ าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้า
แฟชัน่ วัยรุ่ นร้ าน Matsumoto Kiyoshi ขายยา และเครื่ องสาอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนใน
ซัปโปโรจะไม่สมบูรณ์ ไปได้เลย ถ้าหากปราศจากร้ านราเม็งซึ่ งแหล่งที่ ข้ ึนชื่ อ คือ “Ramen Yokocho” หรื อที่ คนไทย
รู ้จกั กันดีในชื่อว่า “ตรอกรำเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเมนที่ข้ ึนชื่อที่สุดในซัปโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนัก แต่จะสังเกตุได้
ว่าร้านไหนอร่ อยจากจานวนคิวของลูกค้าที่รออยู่ ...
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อยจากร้านค้าต่างๆ
***

ที่พกั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ี่

ซัปโปโร - โรงงำนช็อคโกแลต - โอตำรุ - คลองโอตำรุ – นำฬิ กำไอนำ้ โบรำณ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่ องดนตรี – ถนนซำ
ไกมำจิ – ซัปโปโร – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด- อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ ำ – ช้ อปปิ้ งมิตซุ ยเอ้ ำท์ เลต – ชิโตเซ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ “โรงงำนช็ อกโกแล็ต” สิ นค้าขึ้นชื่ ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
“โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ ทาให้ “ช็อกโกแล็ต” มี
รสชาติ ดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่ งนี้ มีการจัด
แสดงอุปกรณ์ การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถ
เลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าได้อย่างจุใจ ...
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นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลิน
ตากับทัศนี ยภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอตำรุ ” เมือง
ที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่ งว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิ สแวะชม “คลองโอตำรุ ” ที่มีความยาว
1,140 เมตร และเชื่ อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู
คลองแห่ งนี้ ได้ถกู ใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้า ในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้
ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... พร้อมนาท่านชื่ นชมความ
งดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่ องประดับและตกแต่งที่ทามาจาก
แก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิง่ นัก ... หรื อ จะเลือกชม “กล่ องดนตรี ” รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสน
ไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่างผูช้ านาญการ...อิสระให้ท่านได้ “เลือก ซื้อเลือกชม” สิ นค้า
ที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน ...จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ”
สไตล์องั กฤษ ที่ เหลืออยู่เพียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น ... ซึ่ งเป็ นของขวัญจากเมื อง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบ
ให้กบั เมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที และจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกา
ไอน้ า อีกเรื อนที่ลอนดอน ... ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนาฬิกา ทุกท่านสามารถเดินข้ามไปยัง “ถนนซำไกมำจิ” ถนนซาไกมาจิ
เต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด ๆ ที่ ภูมิใจนาเสนอหอยเชลล์กระทะร้อนและแมงดาทะเลยักษ์ที่แม้แต่ชาวประมงผู ้
โชกโชนยังต้องทึ่ง อาหารทะเล ที่นามาโชว์ทุกตัวสามารถซื้ อและย่างให้เห็ นกันสด ๆ โอตารุ ยงั ขึ้นทาเนี ยบเป็ นแหล่ง
ของอาหารทะเลที่สดและรสเลิศที่สุดของแดนปลาดิบ อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ...

*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมือ้ กลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำ
ต่ ำงๆ ***

สมควรแก่ เวลาน าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ ง “ซั ป โปโร” เมื อ งหลวงของเกาะฮอกไกโด ศู น ย์ก ลางความเจริ ญ อัน ดับ 5
ของญี่ ปุ่ น จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ “ศำลเจ้ ำฮอกไกโด” หรื อเดิ มชื่ อ “ศำลเจ้ ำซั ปโปโร” เปลี่ ยนเพื่ อให้สมกับ ความ
ยิ่ง ใหญ่ ข องเกาะเมื อ งฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชิ น โตนี้ คอยปกปั ก ษ์ รั ก ษาให้ ช นชาวเกาะฮอกไกโด มี ค วามสงบสุ ข
ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ อ ั น ยาวนานเก่ า แก่ นั บ พั น ปี ดั ง เช่ น ภู มิ ภ าคคั น โต ... แต่ ที่ นี่ ก็ เ ป็ นที่ ส าหรั บ
ให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป…นาท่านเดินทางสู่
“อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ ำ” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งเมือง ซัปโปโร
ทาให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม ... นามาจากที่ทาการ
รัฐแมสซาซู เสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ ออกแบบอาคารนี้ เป็ นสถาปนิ กท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้ โดยใช้วสั ดุ
ภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และ สู งที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของ รัฐบาลเมจิ แต่ต่อมา
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ถูกไฟไหม้ท าให้ตอ้ งสร้ างขึ้ น มาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุ บัน ถูกอนุ รักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่ มีความส าคัญ ทางด้าน
วัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น …
หลัง จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางช้อ ปปิ้ งที่ “มิ ต ซุ ย เอำท์ เล็ ท ” เอาท์ เล็ท ที่ แ รกของ Mitsui ท่ านจะเพลิ ด เพลิ น กับ การ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า “แบรนด์ เนม” ชื่ อ ดัง หลากหลายทั้งแบนด์ต่ างประเทศและแบนด์ดังของญี่ ปุ่ น และสิ น ค้าดี ร าคา
พิ เศษที่ มี ให้ เลื อ กถึ ง 130 ร้ านค้าซึ่ งในบรรดาแบรนด์ดังเหล่ านี้ จะมี ถึ ง 58 แบรนด์ที่ เป็ นแบรนด์ที่ เพิ่ งเปิ ดสาขา
ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่ เปิ ดตัวเป็ นครั้ งแรกในประเทศญี่ ปุ่ น อี ก 9 แบนด์ดังที่ ม าเปิ ดครั้ งแรกในญี่ ปุ่ น มี ท้ ัง
สิ น ค้าส าหรั บ สุ ภ าพบุ รุ ษ และสุ ภ าพสตรี เด็ ก อุ ป กรณ์ กี ฬ า นาฬิ ก าร รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach,
Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
*** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำอำหำรมือ้ ค่ำอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ
ในมิตซุ ยเอำท์ เล็ต ***

ที่พกั : AIR TERMINAL CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
วันทีห่ ้ ำ

สนำมบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ ดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุ ณำตรวจสอบสั มภำระให้ เรียบร้ อย เพือ่ เตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”

0955
1510

ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน

XJ 621

ถึงสนำมบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น

*** ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ เฉพาะลู ก ค้าที่ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ท่ อ งเที่ ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่ นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

29,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดีย่ วเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***ไม่ มีรำคำเด็ก***
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน***

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ***

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1.
ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2.
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3.
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ ำประกันอุบัตเิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)
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อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2.
ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ 1,000บาท/ท่าน/ทริ ป

หากบริ การดี น่ารัก สามารถเพิ่มให้เป็ น กาลังใจ ในการทางานได้
3.
4.
5.
6.

ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน

 สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 15,000.- บำท
 ชำระยอดทั้งหมดก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 14 วัน

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน ในแต่ละ
กรุ๊ ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปัญหาอื่นๆ
โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถกู ต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติตา่ งๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่
ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

...โปรดอ่ ำนข้ อควำมให้ ถี่ถ้วนก่ อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพือ่ ประโยชน์ แก่ ตวั ท่ ำนเอง

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com
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