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SPECIAL HOKKAIDO
TOMAMU

5DAYS 3NIGHTS BY TG
VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
อำซำฮีคำว่ำ

โทมำมุ
ซัปโปโร

สวนสัตว์อ ำซำฮี ยำม่ ำ พลาดไม่ได้กบั ความแสนซนของเจ้าหมีขาวและนก
เพนกวิน , ชมแหล่ ง ผลิ ต สาเกชื่ อ ดัง และเก่ า แก่ อ ัน ดับ ต้ น ๆ ของญี่ ป่ ุ นที่
พิ พิ ธภัณ ฑ์สำเกโอโตโกยำม่ ำ, และอิ่มอร่อยกับรสชาติราเม็งต้นตาหรับแท้
สไตล์ญป่ี ่ นุ ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง
สนุกสุดเหวีย่ งกับกิจกรรมหน้าหนาวหลากหลายที่ โฮชิ โนะ รีสอร์ต โทมำมุ
ชมสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของ อำคำรที่ ทำกำรรัฐบำลเก่ำ ทีร่ จู้ กั กันในนาม
ทาเนียบอิแแดง, ช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ในราคาสบายกระเป๋ าที่ มิ ตซุย เอำท์เล็ท
และช้อปปิ้ งทีย่ ่ำนทำนูกิและ ย่ำนซูซูกิโน่

+++เที่ยวเต็มทุกวัน+++
กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 3-7 / 10-14 มีนำคม 2561
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วันแรก
20.30น.
23.55น.

วันที่สอง

08.20น.

เที่ยง
บ่ำย

สนำมบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2
บริ เวณเคำน์ เตอร์ C สำยกำรบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง
และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ น ชิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG670

สนำมบินชิ นชิ โตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บำ้ นรำเม็ง >> สวนสัตว์
อำซำฮียำม่ำ >> อิ ออน มอลล์

เดิ นทำงถึง สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว
นำท่ ำนออกเดิ นทำงสู่เมืองอำซำฮี คำว่ำ เมืองที่ขน้ึ ชื่อว่ามีโอโซนที่ดที ่สี ุดของเกาะ
ฮอกไกโดฝั ง่ ตะวันตก เพื่อนาท่านเข้าชม หมู่บ้ำนรำเม็ง หมู่บ้านทีไ่ ด้รวบรวมเอาร้าน
ราเม็งชื่อดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยูร่ วมกัน เปิ ดให้บริการครัง้ แรกเมือ่ ปี
ค.ศ.1996 ซึง่ ราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี้เกิดขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ชาว
อาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ
เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งทีม่ อี ยูก่ ่อนหน้านี้ จนในทีส่ ุดก็เป็ นทีย่ อมรับ
อิ สระรับประทำนอำหำร ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง
นาท่านเข้าชม สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ สวนสัตว์แห่งนี้เปิ ดขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1967 เป็ นสวน
สัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ป่ ุน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวทีห่ าชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยงั
ถือได้ว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ทงั ้ หมดของญี่ป่ ุน ทัง้ ในเรื่องของการออกแบบให้เข้า
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คำ่

วันที่สำม

เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

กับสิง่ แวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อ ที่อ ันกว้างใหญ่ ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ
สัมผัสกับความน่ ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิ อาทิเช่น หมีขวั ้ โลก
เหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน้ า, ลิงอุรงั อุตงั , เสือดาวหิมะ, หมีสนี ้ าตาล และ
ยังมีสตั ว์น้อยใหญ่อกี มากมายทีร่ อคอยการมาเยีย่ มเยือน จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
ที่ อิ ออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าขนาดกลางที่มสี นิ ค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ
และยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ท่านได้เลือกซือ้ ขนมของฝากต่างๆ อีกด้วย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย ภำยในอิ ออน มอลล์
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่ ำ

อำซำฮีคำว่ำ >> พิ พิธภัณฑ์สำเก โอโตโกยำม่ำ >> โทมำมุ >>
สนุกกับกิ จกรรมหน้ ำหนำวที่โฮชิ โนะ รีสอร์ต โทมำมุ

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรมที่พกั
นาท่านชมพิ พิธภัณฑ์สำเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็ นสาเกที่มชี ่อื เสียงใน
ระดับหัวแถวของญี่ป่ นุ เราจะได้ชมความพิถพี ถิ นั ในการผลิตสาเกทีข่ น้ึ ชื่อแห่งนี้ อีกทัง้
ท่านยังสามารถชิมสาเกรสเลิศของทางพิพธิ ภัณฑ์ได้อกี ด้วย จำกนัน้ นำท่ ำนเดิ นทำงสู่
โทมำมุ
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมของทางโฮชิ โนะ รีสอร์ต โทมำมุ
-สกีและสโนวบอร์ด ที่โทมามุม ีลานสกีขนาดใหญ่ เหมาะกับคอร์สสกีหลากหลายระดับ
ให้ท่านได้เลือกเล่น หรือหากจะเริม่ เรียนการเล่นสกี ก็มเี จ้าหน้าทีผ่ ู้ชานาญคอยแนะนา
อย่างละเอียด
-สโนว โมบิล มีห ลากหลายเส้นทางให้ท่ านได้เลือก ตัง้ แต่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10
กิโลเมตร มีทงั ้ คอร์สสาหรับเด็กและผูใ้ หญ่
-บานาน่ า โบ๊ท และสโนว ราฟติ้ง ประสบการณ์ แปลกใหม่ให้ท่านได้ลองนัง่ บานาน่ า
โบ๊ท และเรือยางล่องไปตามพืน้ หิมะ สนุกไม่แพ้การล่องเรือในน้าทะเล
-เสลท มีให้ท่านได้เลือกทัง้ แบบกระดานเลื่อนหิมะแบบธรรมดา และแบบติดเครือ่ งยนต์
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คำ่

วันที่สี่

เช้ำ

ให้ท่านได้สนุกกับการลื่นไถลบนเนินทีป่ กคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
-สโนวชู ทัวร์ หากท่านอยากลองกิจกรรมเดินป่ าหิมะ ท่านสามารถเลือกเข้าคอร์สเดิน
ป่ าหิมะ โดยสวมใส่รองเท้าชนิดพิเศษทีใ่ ช้เดินบนพืน้ หิมะโดยเฉพาะ โดยในหนึ่งคอร์ส
ใช้เวลาเพียง 45 นาทีเท่านัน้
-ไอซ์ วิลเลจ ช่วงเย็นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในหมู่บ้านน้ าแข็ง ภายในมี
สิ่ง ก่ อ สร้า งหลากหลายที่ล้ ว นสร้า งจากน้ า แข็ ง ทัง้ หมด ไม่ ว่ า จะเป็ น คาเฟ่ , บาร์,
ร้านอาหาร, โบสถ์ ฯ ภายในหมู่บ้านมีการประดับไฟและแสงเทียน เพิม่ ความสวยงาม
ให้บรรยากาศโดยรอบดูอบอุ่นและโรแมนติคมากขึน้ นอกจากนี้ยงั มีกจิ กรรมอื่นๆ อีก
มากมายให้ท่านได้เลือกสนุกสนาน
**ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ภายในโฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ**
**ปริมาณหิมะสาหรับกิจกรรมต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศ**
อิ สระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม HOSHINO RESORT TOMAMU หรือระดับเทียบเท่ำ

โทมำมุ >> ซัปโปโร >> มิ ตซุย เอำท์เล็ท >> ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ >>
สวนโอโดริ >> ช้อปปิ้ งย่ำนทำนูกิและซูซูกิโนะ >> ชิ โตเสะ

รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ป่ ุน
แผนผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุก ซึง่ แตกต่างจากหมู่บา้ นและเมืองทัวไป
่
ในญี่ป่ ุน เนื่องจากได้รบั ค าแนะนาและการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนัน้ ผัง
เมืองจึงถู กออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมตามพื้นแานการวางผังเมืองของอเมริกา เพื่อ น ำท่า ำน
เดินท่ำงสูา มิ ตซุ ย เอาท์ เล็ท อิสระให้ท่านได้ช้อ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์ เนมที่หลากหลาย
พร้อ มใจกัน ลดราคาอาทิเช่ น Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka
Tiger, Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph,
Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen,
Callaway, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่ห้ำ
เช้ำ
10.30น.
15.30น.

และบริเวณด้านหน้ าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดเล็ก ที่ขายผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
ต่างๆ ที่มาจากผู้ผลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทังขนมของ
่
ฝากต่างๆ
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม อำคำรที่ ทำกำรรัฐบำลเก่ ำ หรือทาเนียบอิแแดง สร้างขึ้นในปี ค .ศ.1888
สถาปั ตยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดม
แปดเหลี่ยมนามาจากรัแแมสซาชูเสท สหรัแอเมริกา ใช้อแิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5
ล้านก้อน ผู้ท่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภายในประเทศในการ
ก่ อ สร้า งและตกแต่ ง อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ใ หญ่ แ ละสู ง ที่สุ ด ในญี่ ป่ ุ น และเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ของรัแบาลเมจิ ต่ อ มาถู กไฟไหม้ท าให้ต้อ งสร้างขึ้น มาใหม่ในปี ค .ศ.1911
ปั จจุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรม และใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทาง
การเมืองของรัแบาลญี่ป่ นุ และพาท่านเดินเล่นทีส่ วนโอโดริ สวนสาธารณะใจกลางเมือง
และสถานทีจ่ ดั งานเทศกาลหิมะซัปโปโรทุกๆ ปี จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนู
กิ และซูซูกิโน่ เป็ นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ้ ง
สินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์
เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิ น่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้
ร้านสาหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ป่ นุ และยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยามราตรี
อีกด้วย
อิ สระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็ นเมนูซีฟ้ ดู , เจงกิ สข่าน(เนื้ อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม GRAND TERRACE HOTEL CHITOSE
หรือระดับเทียบเท่ ำ

ชิ โตเสะ >> สนำมบินชิ นชิ โตเสะ >> สนำมบินสุวรรณภูมิ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ
ออกเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพมหำนคร เที่ยวบิ น TG671
เดิ นทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ
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กาหนดการเดินทาง 3-7 / 10-14 มีนาคม 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

41,900.- บาท

18,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

37,300.- บาท

17,000.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

31,300.- บาท

14,200.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900.- บาท

9,900.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญ าติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. คาำตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. คาำท่ีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าำน ตำมโรงแรมท่ีร่ ะบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับเท่ียบเท่าำ
3. คาำอำหำร คาำเข้ำชม และ คาำยำนพำหนะทุ่กชนิด ตำมท่ีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
4. คาำใช้จาำยของมัคคุเท่ศก์ท่ค่ี อยอำนวยควำมสะดวกให้ท่าำนตลอดกำรเดินท่ำงในตาำงประเท่ศ
5. คาำประกันอุบตั เิ หตุในระหวาำงกำรเดินท่ำง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่าำนละไมาเกิน 1,000,000.บำท่ ท่ัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษท่ั ประกัน
*** เด็กอายุตา่ กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. คาำภำษีน้ำมัน ท่ีส่ ำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันท่ี่ 31 ตุลาคม 2560 และท่าำนต้องชำระเพิม่ เติม ใน
กรณีท่ท่่ี ำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิม่
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. คาำท่ำหนังสือเดินท่ำงไท่ย, หนังสือเดินท่ำงเลามสีเหลืองของคนจีนและ คาำแจ้งเข้ำ แจ้งออก
สำหรับท่าำนท่ีถ่ อื ตาำงด้ำว
2. คาำใช้จาำยสาวนตัวอำท่ิ คาำอำหำร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร คาำซักรีด คาำโท่รศัพท่์ เป็ นต้น
3. คาำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินท่ำงในกรณีท่เ่ี กินกวาำสำยกำรบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. คาำภำษีมลู คาำเพิม่ 7% และ คาำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ ำา ย 3%
5. คาำท่ิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ท่ำงบริษท่ั ฯ ขอสงวนสิท่ธิ ์ใน
กำรคืนเงินมัดจำท่ัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ท่ำงบริษัท่ฯ ขอสงวนสิท่ธิ ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ท่ัง้ นี้ ข้นึ อยูากับสภำพ
อำกำศ กำรเมือ ง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยท่ำงบริษัท่ ฯ จะค ำนึ งถึงประโยชน์ และควำม
ปลอดภัยของท่าำนเป็ นสำคัญท่ี่สุด ท่ำงบริษท่ั ฯ จะไมารบั ผิดชอบตาอกำรห้ำมออกนอกประเท่ศ / ห้ำมเข้ำ
ประเท่ศญี่ปา ุน / กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินท่ำงไมาถูกต้อง และควำมประพฤติสาอไป
ในท่ำงเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติตาำงๆ และกำรยกเลิกเท่ีย่ วบิน ซึง่ ท่ำงบริษท่ั ฯ ไมาอำจคืนเงินให้ท่าำน
ได้ ไมาวาำจำนวนท่ัง้ หมดหรือบำงสาวน นอกจำกนี้ท่ำงบริษท่ั ขอสงวนสิท่ธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำได้ตำม
ควำมเหมำะสม ท่ัง้ นี้ขน้ึ อยูกา บั อัตรำแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีท่เ่ี กิดภัยพิบตั ท่ิ ำงธรรมชำติตาำงๆ ท่ำงบริษท่ั สำมำรถคืนเงินมัดจำหรือคาำท่ัวร์ได้กต็ าอเมือ่ ท่ำง
สำยกำรบินและโรงแรมท่ีพ่ กั ได้ท่ำกำรพิจำรณำคืนเงินสาวนนัน้ ให้แล้วเท่าำนัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชำติในตาำงประเท่ศระหวาำงกำรเดินท่ำง หำกมีเหตุกำรณ์ตาำงๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ท่ำให้กำรเดินท่ำงไมาสำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริษท่ั ขอสงวนสิท่ธิ ์ในกำรคืนเงินหรือไมา
รับผิดชอบตาอคาำใช้จำา ยท่ีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจำกรำยกำรท่ัวร์ จนกวาำจะได้รบั กำรยืนยันวาำจะมีกำร
รับผิดชอบคาำใช้จาำยจำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหนาวยงำนจำกตาำงประเท่ศท่ีบ่ ริษท่ั ท่ัวร์ตดิ ตาอ
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