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SPECIAL HOKKAIDO 

TOMAMU 

5DAYS 3NIGHTS BY TG 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  
ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  

 

อำซำฮีคำว่ำ สวนสตัว์อำซำฮียำม่ำ พลาดไม่ได้กบัความแสนซนของเจ้าหมขีาวและนก
เพนกวิน , ชมแหล่งผลิตสาเกชื่อดังและเก่าแก่อันดับต้นๆ  ของญี่ ปุ่ นที ่
พิพิธภณัฑ์สำเกโอโตโกยำม่ำ, และอิ่มอร่อยกบัรสชาติราเม็งต้นต าหรบัแท้
สไตลญ์ีปุ่่ น ณ หมู่บ้ำนรำเมง็ 

โทมำม ุ สนุกสุดเหวีย่งกบักจิกรรมหน้าหนาวหลากหลายที ่โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมำม ุ

ซปัโปโร   ชมสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของ อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ ทีรู่จ้กักนัในนาม
ท าเนียบอแิแดง, ช้อปป้ิงแบรนด์ดงัในราคาสบายกระเป๋าที่ มิตซุย เอำท์เลท็ 
และชอ้ปป้ิงทีย่่ำนทำนูกิและ ย่ำนซูซูกิโน่  

 

+++เที่ยวเต็มทุกวนั+++ 

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี  3-7 / 10-14 มีนำคม 2561 
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วนัแรก               สนำมบินสวุรรณภมิู 
 

20.30น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมำยเลข 2  
  บริเวณเคำน์เตอร ์C สำยกำรบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง  
  และผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน  

23.55น.             ออกเดินทำงสู่สนำมบิน ชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  
                           โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG670  
 

วนัท่ีสอง              สนำมบินชินชิโตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บำ้นรำเมง็ >> สวนสตัว ์
                             อำซำฮียำม่ำ >> อิออน มอลล ์

 

 
 
 
 
 
 

08.20น. เดินทำงถึง สนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น 
หลงัจำกผำ่นพิธีกำรกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกรแล้ว 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองอำซำฮีคำว่ำ เมอืงที่ขึน้ชื่อว่ามโีอโซนที่ดทีี่สุดของเกาะ 
ฮอกไกโดฝัง่ตะวนัตก เพื่อน าท่านเขา้ชม หมู่บ้ำนรำเมง็ หมู่บ้านทีไ่ดร้วบรวมเอารา้น
ราเมง็ชื่อดงั 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยูร่วมกนั เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี 
ค.ศ.1996 ซึง่ราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาว่าน้ีเกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชาว 
อาซาฮคีาว่าพยายามสรา้งเอกลกัษณ์ของตวัเองโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ 
เพื่อใหแ้ตกต่างจากรปูแบบของราเมง็ทีม่อียูก่่อนหน้านี้ จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำร ณ หมู่บ้ำนรำเมง็ 

บำ่ย น าท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ สวนสตัวแ์ห่งนี้เปิดขึน้เมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวน
สตัว์ยอดนิยมอนัดบัหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่ น  ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกับ
ท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทีห่าชมได้ยาก และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงั
ถอืไดว้่าเป็นต้นแบบของสวนสตัวท์ัง้หมดของญี่ปุ่ น ทัง้ในเรื่องของการออกแบบให้เขา้
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กบัสิง่แวดล้อมได้อย่างกลมกลนืและเนื้อที่อันกว้างใหญ่ราวกบัอยู่ในธรรมชาติจรงิๆ  
สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวมากมายอย่างใกลช้ดิอาทเิช่น หมขีัว้โลก
เหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, แมวน ้า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะ, หมสีนี ้าตาล และ
ยงัมสีตัวน้์อยใหญ่อกีมากมายทีร่อคอยการมาเยีย่มเยอืน จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง
ที่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสนิค้าขนาดกลางที่มสีนิค้าหลากหลายให้ท่านได้เลอืกซื้อ 
และยงัมซีุปเปอรม์ารเ์กต็ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ขนมของฝากต่างๆ อกีดว้ย 

ค ำ่             อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั ภำยในอิออน มอลล ์
     น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสำม              อำซำฮีคำว่ำ >> พิพิธภณัฑส์ำเก โอโตโกยำม่ำ >> โทมำม ุ>>  
                             สนุกกบักิจกรรมหน้ำหนำวท่ีโฮชิโนะ รีสอรต์ โทมำม ุ

 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านชมพิพิธภณัฑ์สำเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็นสาเกที่มชีื่อเสยีงใน

ระดบัหวัแถวของญี่ปุ่ น เราจะไดช้มความพถิพีถินั ในการผลติสาเกทีข่ ึน้ชื่อแห่งนี้ อกีทัง้
ท่านยงัสามารถชมิสาเกรสเลศิของทางพพิธิภณัฑไ์ดอ้กีดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่
โทมำม ุ

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมของทางโฮชิโนะ รีสอรต์ โทมำม ุ 
 -สกแีละสโนวบอรด์ ที่โทมามุมีลานสกขีนาดใหญ่ เหมาะกบัคอรส์สกหีลากหลายระดบั

ให้ท่านได้เลอืกเล่น หรอืหากจะเริม่เรยีนการเล่นสก ีก็มเีจา้หน้าทีผู่้ช านาญคอยแนะน า
อยา่งละเอยีด 

 -สโนว โมบิล มหีลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลือก ตัง้แต่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10 
กโิลเมตร มทีัง้คอรส์ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ 

 -บานาน่า โบ๊ท และสโนว ราฟติ้ง ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้ลองนัง่บานาน่า 
โบ๊ท และเรอืยางล่องไปตามพืน้หมิะ สนุกไมแ่พก้ารล่องเรอืในน ้าทะเล  

 -เสลท มใีหท้่านไดเ้ลอืกทัง้แบบกระดานเลื่อนหมิะแบบธรรมดา และแบบตดิเครือ่งยนต ์ 
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 ใหท้่านไดส้นุกกบัการลื่นไถลบนเนินทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะสขีาว 
 -สโนวชู ทวัร ์หากท่านอยากลองกิจกรรมเดนิป่าหมิะ ท่านสามารถเลอืกเขา้คอรส์เดนิ

ป่าหมิะ โดยสวมใส่รองเทา้ชนิดพเิศษทีใ่ชเ้ดนิบนพืน้หมิะโดยเฉพาะ  โดยในหนึ่งคอรส์
ใชเ้วลาเพยีง 45 นาทเีท่านัน้  

 -ไอซ์ วลิเลจ ช่วงเยน็ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นในหมู่บ้านน ้าแขง็ ภายในมี
สิ่งก่อสร้างหลากหลายที่ล้วนสร้างจากน ้ าแข็งทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่, บาร์, 
รา้นอาหาร, โบสถ์ ฯ ภายในหมู่บ้านมกีารประดบัไฟและแสงเทยีน เพิม่ความสวยงาม
ให้บรรยากาศโดยรอบดูอบอุ่นและโรแมนติคมากขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมอื่นๆ อีก
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกสนุกสนาน 

 **ไมร่วมค่ากจิกรรมต่างๆ ภายในโฮชโินะ รสีอรต์ โทมาม*ุ* 
**ปรมิาณหมิะส าหรบักจิกรรมต่างๆ ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ** 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม HOSHINO RESORT TOMAMU หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี                   โทมำม ุ>> ซปัโปโร >> มิตซุย เอำทเ์ลท็ >> ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> 
                             สวนโอโดริ >> ช้อปป้ิงย่ำนทำนูกิและซูซูกิโนะ >> ชิโตเสะ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางความเจรญิอันดบั 5 ของประเทศญี่ปุ่ น 
แผนผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุก ซึง่แตกต่างจากหมู่บา้นและเมอืงทัว่ไป
ในญี่ปุ่ น เนื่องจากได้รบัค าแนะน าและการพฒันาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมรกิัน ดงันัน้ผงั
เมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมตามพื้นแานการวางผังเมืองของอเมรกิา เพื่อน ำท่าำน
เดินท่ำงสูา มิตซุย เอาท์เลท็ อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมที่หลากหลาย 
พร้อมใจกันลดราคาอาทิเช่น 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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และบรเิวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมซีุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดเล็ก ที่ขายผลติภณัฑ์สนิค้า
ต่างๆ ที่มาจากผู้ผลติในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ง หรอืแม้กระทัง่ขนมของ
ฝากต่างๆ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านชม อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ หรอืท าเนียบอแิแดง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888 
สถาปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของเมอืงซปัโปโร สไตล์การสรา้งของโดม
แปดเหลี่ยมน ามาจากรแัแมสซาชูเสท สหรแัอเมรกิา ใช้อแิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 
ลา้นก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสัดุภายในประเทศในการ
ก่อสร้างและตกแต่ง อาคารนี้ เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่ น  และเป็น
สญัลกัษณ์ของรแับาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ.1911 
ปัจจุบนัได้อนุรกัษ์ไว้เป็นสมบตัทิางวฒันธรรม และใช้ส าหรบัต้อนรบับุคคลส าคญัทาง
การเมอืงของรแับาลญี่ปุ่ น และพาท่านเดนิเล่นทีส่วนโอโดริ สวนสาธารณะใจกลางเมอืง
และสถานทีจ่ดังานเทศกาลหมิะซปัโปโรทุกๆ ปี จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ย่ำนทำนู
กิและซูซูกิโน่ เป็นย่านที่รวบรวมรา้นค้าต่างๆ กว่า 200 รา้นค้า ท่านสามารถช้อปป้ิง
สนิค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสนิค้า หรอืสนิค้าแฮนด์
เมด ไปจนถงึขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิน่ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทัง้
รา้นส าหรบัครอบครวัหรอืรา้นกนิดื่มแบบคนญี่ปุ่ น และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามราตรี
อกีดว้ย 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ด, เจงกิสข่าน(เน้ือแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม GRAND TERRACE HOTEL CHITOSE  
หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ             ชิโตเสะ >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  หลงัรบัประทำนอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ 

10.30น.  ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพมหำนคร เท่ียวบิน TG671 

15.30น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 3-7 / 10-14 มีนาคม 2561  

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. คาำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คาำท่ีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าำน ตำมโรงแรมท่ีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเท่ยีบเท่าำ 
3. คาำอำหำร คาำเขำ้ชม และ คาำยำนพำหนะทุ่กชนิด ตำมท่ีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
4. คาำใชจ้าำยของมคัคุเท่ศกท์่ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่าำนตลอดกำรเดนิท่ำงในตาำงประเท่ศ 
5. คาำประกนัอุบตัเิหตุในระหวาำงกำรเดนิท่ำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่าำนละไมาเกนิ 1,000,000.- 

บำท่ ท่ัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทั่ประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. คาำภำษนี ้ำมนั ท่ีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัท่ี ่31 ตลุาคม 2560 และท่าำนตอ้งช ำระเพิม่เตมิ ใน

กรณที่ีท่่ำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่ 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 41,900.-  บาท 18,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 37,300.-  บาท 17,000.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 31,300.-  บาท 14,200.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คาำท่ ำหนงัสอืเดนิท่ำงไท่ย, หนงัสอืเดนิท่ำงเลามสเีหลอืงของคนจนีและ คาำแจง้เขำ้ แจง้ออก 

ส ำหรบัท่าำนท่ีถ่อืตาำงดำ้ว 
2. คาำใชจ้าำยสาวนตวัอำท่ ิคาำอำหำร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร คาำซกัรดี คาำโท่รศพัท่ ์เป็นตน้ 
3. คาำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิท่ำงในกรณที่ีเ่กนิกวาำสำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรมั 
4. คาำภำษมีลูคาำเพิม่ 7% และ คาำภำษหีกั ณ ท่ีจ่าำย 3% 
5. คาำท่ปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ท่ำงบรษิทั่ ฯ ขอสงวนสทิ่ธิใ์น

กำรคนืเงนิมดัจ ำท่ัง้หมด 
หมายเหต ุ:   
1.  ท่ำงบรษิัท่ฯ ขอสงวนสิท่ธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ท่ัง้นี้ขึ้นอยูากับสภำพ
อำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยท่ำงบรษิัท่ฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภยัของท่าำนเป็นส ำคญัท่ี่สุด ท่ำงบรษิทั่ฯ จะไมารบัผดิชอบตาอกำรห้ำมออกนอกประเท่ศ / หำ้มเขำ้
ประเท่ศญี่ปุา น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำรเดนิท่ำงไมาถูกต้อง และควำมประพฤติสาอไป
ในท่ำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตติาำงๆ และกำรยกเลกิเท่ีย่วบนิ ซึง่ท่ำงบรษิทั่ฯ ไมาอำจคนืเงนิใหท้่าำน
ได ้ไมาวาำจ ำนวนท่ัง้หมดหรอืบำงสาวน นอกจำกน้ีท่ำงบรษิทั่ขอสงวนสทิ่ธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำไดต้ำม
ควำมเหมำะสม ท่ัง้นี้ขึน้อยูากบัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณที่ีเ่กดิภยัพบิตัทิ่ำงธรรมชำตติาำงๆ ท่ำงบรษิทั่สำมำรถคนืเงนิมดัจ ำหรอืคาำท่วัรไ์ดก้ต็าอเมือ่ท่ำง
สำยกำรบนิและโรงแรมท่ีพ่กัไดท้่ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิสาวนนัน้ใหแ้ลว้เท่าำนัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชำตใินตาำงประเท่ศระหวาำงกำรเดนิท่ำง หำกมเีหตุกำรณ์ตาำงๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท่ ำใหก้ำรเดนิท่ำงไมาสำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได ้บรษิทั่ขอสงวนสทิ่ธิใ์นกำรคนืเงนิหรอืไมา
รบัผดิชอบตาอคาำใชจ้าำยท่ีเ่กดิขึน้นอกเหนือจำกรำยกำรท่วัร ์จนกวาำจะไดร้บักำรยนืยนัวาำจะมกีำร
รบัผดิชอบคาำใชจ้าำยจำกสำยกำรบนิ โรงแรม หรอืหนาวยงำนจำกตาำงประเท่ศท่ีบ่รษิทั่ท่วัรต์ดิตาอ  
 

 

 

 


