วันแรก

สนามบิ นดอนเมือง

20.30 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” ... พบกับเจ้าหน้าทีท่ ค่ี อยต้อนรับและอานวยความ
สะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

23.55 น.

เดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเสะ ประเทศญี่ป่ ุน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชี ย เอ็กซ์
เที่ยวบินที่ XJ 621 (ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 6 ชัวโมง
่
... เวลาท้ องถิ่ นเร็วกว่ า
ประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่

วันที่สอง

สนามบิ นชิ โตเสะ – สนามซ้อม Consadore Sapporo – โรงงานช็อคโกแลต
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร

08.25 น.

ถึงท่าอากาศยานสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร
จากนัน้ นาท่านเข้าชมสนามซ้อมของ Consadole Sapporo ตามรอยนักเตะ ให้ท่านได้
ชมการฝึกซ้อม ฯลฯ (ขึน้ อยู่กบั ตารางการซ้อมของ สโมสร Consadole Sapporo )
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิ ชิยะ” ทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดของเมืองฮ็อกไกโด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชิโรอิ โคอิบโิ ตะ บิสกิตทีม่ ชี ่อื ทีส่ ุดและเป็ นทีร่ จู้ กั กันในหมูข่ องผูท้ ช่ี ่นื
ชอบขนม ซึง่ ทีน่ ่ี จัดไว้เป็ นโซน ตัง้ แต่ประวัตคิ วามเป็ นมา รวมทัง้ วิธกี ารทาช็อคโกแล็ต
แบบสดๆ รวมทัง้ ยังมีไอศครีมช็อคโกแล็ตรสชาติดงั ้ เดิมให้ได้เลือกซือ้ กันอีกด้วย

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ให้ท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอ
ตารุท่ไี ด้รบั ความนิยมถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึกเป็ นอันดับต้นของเมือง จากนัน้ นาท่านสู่
“พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี” อาคาร เก่าแก่สองชัน้ ทีภ่ ายนอกถูกสร้างขึน้ จากอิฐแดง แต่
โครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดก
ทางสถาปั ตยกรรมทีเ่ ก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุ รกั ษ์ให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ ... จากนัน้
ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ “หอนาฬิ กา” ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ท่ี
สาคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ง หนึ่ง สร้างตัง้ แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริม่ เดิมทีใช้เป็ น
ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่ นมาเป็ นมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ในปั จจุบนั แล้ว สร้างหอนาฬิกาขึ้น มีระฆังตีบอกเวลามาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2424 จนถึง
ปั จจุบนั นี้กย็ งั บอกเวลาได้อย่างเทีย่ งตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่ค่กู บั เมืองซัปโปโรมานาน
จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่ง
คา่

อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

พักที่

SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ตลาดปลา – พาทัวร์ชมสนามฟุตบอล – ชมการแข่งขันฟุตบอล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลา” นาท่านชมและเลือกซือ้ อาหารทะเลต่างๆนานา อาทิ
เช่น ปลาแซลม่อน ปูยกั ษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้าเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็ นต้น
ตลาดแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ทัง้ ร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้าทีเ่ อา
สินค้าวางขายอย่างน่าชม ...
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Sapporo Dome เพื่อเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพธิ ภัณฑ์
ของสโมสร Consadole Sapporo หลังจากนัน้ นาท่านชมฟุตบอล ระหว่าง

Consadole Sapporo VS Sanfrecce Hiroshima เริ่ มแข่ง 14.00 – 16.00 น.

เที่ยง ***อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ณ สนาม Sapporo Dome***
เย็น

นาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสินค้าชัน้ นาต่างๆ มากมาย อาทิ
นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้น รวมทัง้ “ร้าน 100 เยน” สินค้า
คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ”
สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้าน …

คา่

อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

พักที่

SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอานวยความสะดวก)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ ท่านเลื อกท่ องเที่ ยวหรือช้ อ ปปิ้ งตามย่ านดัง ในตัว
เมืองซัปโปโร โดยการนัง่ รถไฟ (ไม่รวมค่ ารถไฟ) โดยทางหัว หน้ าทัว ร์จะแนะน า
สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่าง ๆ ให้กบั ท่านโดยละเอียด ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR / SUBWAY
เพื่อเทีย่ วสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงไม่ว่าจะเป็ น
“ซู ซู กิ โ น่ ” แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ งอั น ดับ หนึ่ ง ของเมือ งซั ป โปโร ที่ ร วบรวมร้ า นช้ อ ปปิ้ ง
ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
และย่าน ทะนุ กิโคจิเ ป็ นย่านช้อ ปปิ้ ง โดยสร้างหลังคาคลุ มยาวตามแนวถนน ยาว 1
กิโลเมตร จนถึงแม่น้ า Sosei สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่
ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสาอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่ างๆ และ
ร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายย่านนี้เป็ นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตัง้ แต่
1873 ปั จจุบนั มีก ารจัดเทศกาลต่ างๆ เช่น เทศกาลทะนุ กิ ในฤดูร้อ นบ ก็จะประดับ
ประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม

ตลาดเช้า เป็ นที่ตงั ้ ทัง้ ร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมายกว่า 70 ร้านค้า เลือก
ซือ้ อาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกั ษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์น้ าเค็ม
สดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็ นต้น
หอนาฬิ กา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าคัญของเมืองซัปโปโร
อีกแห่ง หนึ่ง สร้างตัง้ แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริม่ เดิมทีใช้เป็ นฝึ กงานของวิทยาลัย
การเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่ นมาเป็ นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปั จจุบนั แล้วสร้าง
หอนาฬิกาขึน้ มีระฆังตีบอกเวลามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปั จจุบนั นี้กย็ งั บอกเวลาได้
อย่างเทีย่ งตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่ค่กู บั เมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียน
ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่ง
ตรอกราเมง (Ramen Alley) หรือ ราเมงโยโกโชะ (Ramen Yokocho)” เป็ นศูนย์รวม
ร้านราเมงที่ขน้ึ ชื่อว่าอร่อยที่สุดในซัปโปโร มาตัง้ ร้านอยู่รวมกันในตรอกแคบ ๆ แต่ละ
ร้านมีเมนู เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชิม ไม่ว่าจะเป็ นราเมงต้นตารับ
ซุปมิโซะ ราเมงซุปน้าข้น และหลายหลายรสชาติให้เลือกรับประทานกัน
สวนโอโดริ ถนนซึง้ มีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้
ทาให้สถานที่แห่งนี้เป็ นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุด
ของถนนเป็ นทีต่ งั ้ ของหอเสาทีวสี งู 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มรี อ่ งไม้ดอก น้าพุ และ
ประติมากรรมเป็ นชิน้ ๆ ตัง้ ประดับอยู่
ทานุกิ โคจิ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทีม่ คี วามยาวกว่า
900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านทีใ่ ห้ท่านเดินเลือกซือ้ สินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ
เช่น ร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋ าราคาถูกที่มใี ห้เลือกหลากหลายแบบที่
เริม่ ต้นราคาตัง้ แต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องสาอางร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้าน
ขายผลไม้พน้ื เมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสือ้ ผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
*** อิ สระอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ***
พักที่

SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ศาลเจ้าซัปโปโร – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้ งเจอาร์ ทาวเวอร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด ถูกสังให้
่
สร้างในสมัยเมจิ เนื่องมาจากจักรพรรดิในยุคนัน้ ต้องการทีจ่ ะพัฒนาเกาะฮอกไกโด
ประตูของศาลเจ้าได้ถูกสร้างขีน้ มาเพื่อเป็ นการป้ องกันการรุกรานของชาวรัสเซีย นา
ท่านชื่นชมบรรยากาศของศาลเจ้าแห่งนี้ทป่ี ลูกต้นซากุระนานาพันธุไ์ ว้มากมายทีพ่ ร้อม
จะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร...

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านสู่ “ทาเนี ยบรัฐบาลเก่ า” (ด้านนอก) เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่
สร้างด้วยอิฐสีแดงทัง้ หลัง โดยลอกแบบ มาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซู
เซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิ ไปจานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่
ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่
จะย้า ยไปที่ท าการหลัง ใหม่ อาคารหลัง นี้ จ ึง ได้ร ับ การขึ้น ทะเบีย นเป็ นสมบัติท าง
วัฒ นธรรมส าคัญ ของชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2512... น าท่ า นเดิน ทางสู่ “JR TOWER”
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และโรงแรมทีส่ ร้างเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟซัปโปโร มีรา้ นค้า
กว่า 600 ร้าน อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาเดินเลือกสิน้ ค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย

คา่

อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

พักที่

ROUTE INN CHITOSE EKI-MAE HOTEL หรือเที ยบเท่า

วันที่หก

สนามบิ นชิ โตเสะ - กรุงเทพสนามบิ นดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** จากนัน้ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นชิ โตเสะ ***

09.40 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นดอนเมือง โดยสายการบินสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย
เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ621

15.35 น.

เดินทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
พฤศจิ กา - ธันวาคม

29 – 4

ราคา

29,900

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
✓ ค่าทิปไกด์
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊
เหมาหรือตัดกรุป๊ เท่ านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มใน
ห้องพัก
เงื่อนไขในการจองทัวร์

1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนา
หนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
ช่องทางการชาระเงิ น
ชื่อธนาคาร

สาขา

ประเภท

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

เซ็นทรัลเฟสติวลั อิสต์วลิ ล์

ออมทรัพย์

040-8-05424-5

นายคมสัน ประสมศรี

ธนาคารกสิกรไทย

เซ็นทรัลเฟสติวลั อิสต์วลิ ล์

ออมทรัพย์

032-3-43635-5

นายคมสัน ประสมศรี

ธนาคารไทยพาณิชย์

เซ็นทรัลเฟสติวลั อิสต์วลิ ล์

ออมทรัพย์

408-423853-0

นายคมสัน ประสมศรี

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน คืนมัดจาทัง้ หมด
3.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทาง
บริษทั ยินดีคนื เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระ
โดยตรงกับทางบริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดย
ทัง้ หมด

*********************************************

