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DAYS 5NIGHTS BY TG

ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น
ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  

สนุกสดุเหวี�ยงกบักิจกรรมหน้าหนาวหลากหลายที� โฮชิโนะ รีสอรต์ 

หบุเขาจิโกขดุานิ หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ�งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด
ชมความงามของทะเลสาบโทยะที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาติ
เยี�ยมชม ฟารม์หมีสีนํ/าตาล ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั
นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอสู ุเพื�อชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ

ชมป้อมปราการรปูดาว5แฉกชื�อดงับน หอคอยโกเรียวคาขุ
ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที�รวบรวมเอาเรื�องราวความเป็นมาตลอดจน
ประวตัิศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปตัยกรรมสไตล์ยุโรป
โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที�ท่าเรอืรมิทะเล
ฮาโกดาเตะ ชมววิของเมอืงฮาโกดาเตะยามกลางคนื 

เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตารุ
ถชีวีติ 2 ฝ ั �งคลอง ที�ยงัคงกลิ�นอายอารยธรรมญี�ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย

สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี
ชมสถาปตัยกรรมอนัสวยงามของ อาคารที�ทาํการรฐับาลเก่า
ทําเนียบอิฐแดง, สกัการะสิ�งศกัดิ ;สทิธิ ; ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด

ชอ้ปปิ�งที�ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่และอิสระเตม็วนัในเมืองซปัโปโร

05 JANUARY 2019 

UUUU    

TG 

ประเทศญี�ปุ่ น  

โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมาม ุ

หรอืหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ
ธรรมชาต ิซึ�งยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจากนํ�าพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

ที�ตั �งอยูใ่นวนอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ,  
ชมหมสีายพนัธุพ์ื�นเมอืงฮอกไกโดกว่ารอ้ยตวั , 

เพื�อชมทวิทศัน์ภเูขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 

หอคอยโกเรียวคาข,ุ เดนิเล่นชมเมอืง  
เขตที�รวบรวมเอาเรื�องราวความเป็นมาตลอดจน

ประวตัิศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปตัยกรรมสไตล์ยุโรป, 
โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที�ท่าเรอืรมิทะเล, นั �งกระเช้าสู่ภเูขา

คลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
ที�ยงัคงกลิ�นอายอารยธรรมญี�ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

อาคารที�ทาํการรฐับาลเก่า ที�รูจ้กักนัในนาม
ศาลเจ้าฮอกไกโด, เพลดิเพลนิกบั

อิสระเตม็วนัในเมืองซปัโปโร 
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กาํหนดการเดินทางวนัที� 30 ธนัวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562 

30 ธ.ค. 61         สนามบินสวุรรณภมิู 

 

21.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั /นที� 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั /นตอนการเชค็อิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เที�ยวบินที� TG670 
 

31 ธ.ค. 61         สนามบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขดุานิ >> ทะเลสาบโทยะ >> 
                          นั �งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอสู ุ>> ฟารม์หมีสีนํ/าตาล 

  

 
 
 
 
 
 

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่าน
ขั /นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโนโบ
ริเบทสึ เมอืงที�มแีหล่งนํ�าพุรอ้นธรรมชาตทิี�มชีื�อเสยีงแห่งหนึ�งของเกาะฮอกไกโด นํา
ท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที�จิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดที�ธรรมชาติได้
สรา้งสรรคข์ึ�น ซึ�งเกดิจากความรอ้นใต้พภิพเผาผลาญกํามะถนัแลว้พวยพุ่งขึ�นมารวมตวั
กนัจนเกดิเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโทยะ  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านสู่ ภเูขาไฟอูสุซงั เพื�อขึ/นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศัน์ภเูขา

ไฟโชวะ (โชวะชินซงั) ภเูขาไฟที�เกดิจากการสั �นสะเทอืนของเปลอืกโลกในปีค.ศ.1943 (หรอื
ปีโชวะของญี�ปุ่น ซึ�งเป็นที�มาของชื�อเรยีกภูเขาไฟโชวะ) ความรอ้นใต้พภิพได้ดนัพื�นดนิสูง
ขึ�นมาเรื�อยๆ ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูงถงึ 400 เมตร ดงัเหน็ไดใ้นปจัจุบนั 
และยงัคงมพีลงังานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขา
ไฟโชวะชนิซงักลบัไม่มหีมิะปกคลุมเลย โดยในบรเิวณภูเขาไฟโชวะชนิซงั ท่านจะไดพ้บกบั 
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ฟารม์หมีโชวะชินซงั ใหท่้านได้สมัผสัความน่ารกัและฉลาดแสนรูข้องหมสีนํี�าตาลนับ 100 
ตวั ที�ใกล้สูญพนัธุ์และหาดูยาก ในญี�ปุ่นนี�จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั �น ชาวไอนุ
เชื�อกนัว่าหมสีนํี�าตาลนี�ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัมื/ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ/าแร่ ที�อดุมไปด้วยแร่ธาตุที�
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ�งเชื�อกันว่าถ้าได้แช่นํ/าแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ/น 

 

01 ม.ค. 62         โทยะ >> ฮาโกดาเตะ >> หอคอยโกเรียวคาข ุ>> ย่านโมโตมาจิและ 
                          โกดงัอิฐแดง >> ขึ/นกระเช้าชมวิวบนเขาฮาโกดาเตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมอืงท่าสําคญัของเกาะฮอกไกโด 

เปรยีบเสมอืนดั �งประตูที�เปิดรบัวฒันธรรมตะวนัตกสู่ประเทศญี�ปุ่น ชมความงามของตวั
เมอืงที�มทีั �ง ตกึเก่า ศาลาเก่า รวมทั �งโบสถนิ์กายออเธอรด์อกซ ์ที�มคีวามงดงาม นําท่าน
ขึ�นชมหอคอยโกเรียวคาข ุที�มคีวามสงูถงึ 107 เมตร ซึ�งเป็นจุดชมววิสวนสาธารณะโก
เรยีวคาขุ อดตีป้อมปราการสไตลต์ะวนัตกมอีายุมากกว่า 150 ปี และไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น
สถานที�ทางประวตัศิาสตรแ์ห่งพเิศษของญี�ปุน่  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิเล่นที� ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical District)  เขตที�

รวบรวมเอาเรื�องราวความเป็นมา ตลอดจนประวตัศิาสตรข์องเมอืงฮาโกดาเตะไวใ้นรปู
ของสถาปตัยกรรมสไตลย์ุโรป ซึ�งไดร้บัอทิธพิลมาตั �งแต่สมยัญี�ปุ่นเปิดเมอืงฮาโกดาเตะ
เป็นเมอืงท่าสําหรบัทําการค้ากบัต่างชาต ิโดยมสีิ�งปลูกสรา้งที�น่าสนใจมากมาย อาท ิ
ศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) สถาปตัยกรรมแบบยุโรปซึ�งเคยถูกใชเ้ป็นที�
ทําการของคณะผู้ปกครองเมอืงตั �งแต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of 
Motomachi) ที�ทําให้นึกย้อนถึงอดตีอนัรุ่งเรอืงของเมอืงท่าสําคญั ซึ�งยงัคงรกัษา
สถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า และเป็นเอกลกัษณ์ไว้ได้เป็นอย่างด ี จากนั �นพาท่านชม 



 

HOKKAIDO TOMAMU NEW YEAR 7DAYS 5NIGHTS BY TG 30 DECEMBER 2018 – 05 JANUARY 2019 

โกดงัอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีที�ท่าเรอืรมิทะเล สรา้งตามแบบตะวนัตกด้วย
อิฐแดง ปจัจุบนัโกดงัจํานวน 5 หลงัได้ดดัแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของที�ระลึก 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื�นๆ มากมาย ทําให้เป็นย่านช้อปปิ�งที�สามารถเดินเล่น 
เลอืกซื�อของฝากและชมววิท่าเรอื จากนั �นนําท่านนั �งกระเช้าสู่ภเูขาฮาโกดาเตะ ชมววิ
ของเมอืงฮาโกดาเตะ ซึ�งเป็นจุดชมววิทวิทศัน์ยามกลางคนื เคยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของ
สถานที�ที�มวีวิกลางคนืสวยที�สุดในญี�ปุ่น ถ้าไม่ได้มาชมถอืว่ามาไม่ถงึเมอืงฮาโกดาเตะ
เลยทเีดยีว 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

02 ม.ค. 62       ฮาโกดาเตะ >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> ซปัโปโร  
                         >> ช้อปปิ/ งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุหนึ�งในเมอืงโบราณที�เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของ

ประเทศญี�ปุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอรร์ิ�ง จนไดช้ื�อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตา
รุด้วยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป นําท่านเก็บภาพความประทบัใจกบัววิแสนโร
แมนติคของโกดงัเก่าที�สะท้อนบนผวินํ�าของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซื�อ
สนิคา้พื�นเมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ที�ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื�อสมยัก่อนไดอ้กีดว้ย  

เที�ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ที�ส่งเสียงดนตรี

ต้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวฒันาการของกล่องดนตรแีละกล่องดนตรี
โบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื�อกล่องดนตรทีี�ท่านชื�นชอบหรอืจะเลอืก
จดัทํากล่องดนตรขีองคุณเองที�มเีพยีงชิ�นเดยีวในโลกก็ได ้นอกจากนี�ยงัมนีาฬกิาไอนํ�า
โบราณที�ตั �งเด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ที�มอีายุการใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืง
โอตารุ ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด 
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ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี�ปุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึ�ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั �วไปในญี�ปุ่น ซึ�งได้รบัคําแนะนําและพฒันาจาก
ผู้เชี�ยวชาญชาวอเมรกินั ดงันั �นผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี�เหลี�ยมผนืผ้าตามพื�นฐานการ
วางผังเมืองของอเมริกา ให้ท่านช้อปปิ� งที�ย่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ เป็นย่านที�
รวบรวมรา้นคา้ต่างๆ กว่า 200 รา้นคา้ ท่านสามารถชอ้ปปิ�งสนิคา้หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นสนิค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสนิค้า หรอืสนิค้าแฮนด์เมด ไปจนถงึขนมของฝาก
มากมาย และย่านซูซูกโิน่ แหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย ทั �งรา้นสําหรบัครอบครวัหรอื
รา้นกนิดื�มแบบคนญี�ปุน่ และยงัเป็นแหล่งท่องเที�ยวยามราตรอีกีดว้ย 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

03 ม.ค. 62        อิสระท่องเที�ยวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
อสิระเต็มวนัใหท่้านไดเ้ดนิทางท่องเที�ยวและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ช้อปปิ�งได้
อย่างเตม็อิ�มหรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที�อาคาร JR TOWER เป็นตกึที�สูงที�สุดใน
ซปัโปโร ตั �งอยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร ์ ซปัโปโร เป็นทั �งหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตั �งอยู่ที�ชั �น 38 เรยีกว่า T38 ที�ระดบัความสูง 
160 เมตร จงึมองเห็นทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั �งกลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ�าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ั �งอยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกโินะ ส่องสว่างที�จุดกลางเมอืง  บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ�ง
ที�ชั �น 10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน ซึ�งมอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี�ย ังมีจุดชมวิวกลางคืนที�ภูเขาโมอิวะ วิว
กลางคนืของที�นี�นั �นติดอนัดบั 1 ใน 3 สถานที�ที�ววิกลางคนืสวยที�สุดในประเทศญี�ปุ่น 
ท่านสามารถขึ�นไปบนยอดเขาดว้ยกระเช้าและเคเบิ�ล คาร ์หรอืหากต้องการท่องเที�ยว
เชงิประวตัศิาสตร ์กย็งัมหีมู่บ้านประวติัศาสตรฮ์อกไกโดใหท่้านไดเ้ขา้เยี�ยมชม  
(ไม่มีรถบสับริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ) 

 กลางวนั - คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารมื/อกลางวนัและคํ�า ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เนื/อแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
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04 ม.ค. 62       ซปัโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ที�ทาํการรฐับาลเก่า >> โทมามุ  
                         >> สนุกกบักิจกรรมหน้าหนาวที�โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ 

 
 
 
 
 
 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที พกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื�อศาลเจา้ซปัโปโร แต่เปลี�ยนชื�อ

เพื�อใหส้มกบัความยิ�งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตแห่งนี�จะคอยปกปกัษ์รกัษา 
ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปีระวตัิศาสตร์อันยาวนาน 
เก่าแก่นับพนัปี แต่ที�นี�ก็เป็นที�สําหรบัคนท้องถิ�นได้กราบไหว้สิ�งศกัดิ ;สทิธิ ;และเป็นศูนย์
รวมจติใจของชาวฮอกไกโด จากนั �นนําท่านชม อาคารที�ทําการรฐับาลเก่า หรอื
ทําเนียบอฐิแดง สรา้งขึ�นในปีค.ศ.1888  สถาปตัยกรรมนี�ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง
ซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลี�ยมนํามาจากรฐัแมสซาชูเสทท ์สหรฐัอเมรกิา 
ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 ลา้นก้อน ผูท้ี�ออกแบบอาคารนี�เป็นสถาปนิกทอ้งถิ�น
และใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารนี�เคยเป็นอาคารที�ใหญ่และสูงที�สุดในญี�ปุ่น และเป็น
สญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ําใหต้้องสรา้งขึ�นมาใหม่ ในปีค.ศ.1911 
ปจัจุบนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมและใชส้ําหรบัต้อนรบับุคคลสําคญัทาง
การเมอืงของรฐับาลญี�ปุ่น  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ สกรีสีอรท์ระดบัหรู ที�มกีจิกรรมสําหรบัฤดู

หนาวมากมายใหท่้านไดเ้ขา้รว่มและสมัผสักบัหมิะสขีาวบรสิุทธิ ;ไดอ้ย่างเตม็ที� รวมไปถงึ
กจิกรรมในรม่อกีมากมาย คาเฟ่สุดชคิบรรยากาศด ีรา้นอาหารบรรยากาศอบอุ่น อาหาร
รสเลศิ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมของทางโฮชโินะ รสีอรต์ โทมาม ุดงัต่อไปนี� 
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 -สกีและสโนวบ์อรด์ ที�โทมามมุลีานสกขีนาดใหญ่ เหมาะกบัคอรส์สกหีลากหลายระดบั
ใหท่้านไดเ้ลอืกเล่น หรอืหากจะเริ�มเรยีนการเล่นสก ีก็มเีจา้หน้าที�ผูช้ํานาญคอยแนะนํา
อยา่งละเอยีด 

 -สโนว์ โมบิล มหีลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลอืก ตั �งแต่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10 
กโิลเมตร มทีั �งคอรส์สาํหรบัเดก็และผูใ้หญ่ 

 -บานาน่า โบท๊ และสโนว ์ราฟติ/ง ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้ลองนั �งบานาน่า 
โบ๊ท และเรอืยางล่องไปตามพื�นหมิะ สนุกไมแ่พก้ารล่องเรอืในนํ�าทะเล  

 -สโนวช์ู ทวัร ์หากท่านอยากลองกจิกรรมเดนิป่าหมิะ ท่านสามารถเลอืกเขา้คอรส์เดนิ
ปา่หมิะ โดยสวมใส่รองเทา้ชนิดพเิศษที�ใชเ้ดนิบนพื�นหมิะโดยเฉพาะ  โดยในหนึ�งคอรส์
ใชเ้วลาเพยีง 45 นาทเีท่านั �น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เสลท ใหท่้านไดส้นุกกบัการลื�นไถลกระดานหมิะบนเนินที�ปกคลุมไปดว้ยหมิะสขีาว  
 -ไอซ์ วิลเลจ ช่วงเยน็ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นในหมู่บ้านนํ�าแขง็ ภายในมี

สิ�งก่อสร้างหลากหลายที�ล้วนสร้างจากนํ� าแข็งทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่, บาร์, 
รา้นอาหาร, โบสถ์ ฯ ภายในหมู่บ้านมกีารประดบัไฟและแสงเทยีน เพิ�มความสวยงาม
ให้บรรยากาศโดยรอบดูอบอุ่นและโรแมนตคิมากขึ�น นอกจากนี�ยงัมกีจิกรรมอื�นๆ อีก
มากมายใหท่้านไดเ้ลอืกสนุกสนาน 

 **ราคาทวัรร์วมกิจกรรมสเลทและค่าเข้าชมหมู่บ้านไอซ ์วิลเลจ เท่านั/น** 
 **ไม่รวมค่ากิจกรรมอื�นๆ ภายในโฮชิโนะ รีสอรต์ โทมาม*ุ* 

**ปริมาณหิมะสาํหรบักิจกรรมต่างๆ ขึ/นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ** 
 ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ เพื�อนําท่านเข้าสู่ ที�พกัระดับ

เทียบเท่า 3 ดาว 
คํ า รบัประทานอาหารคํ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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พิเศษ !! ให้ท่านได้อิ มอร่อยกบับุฟเฟตข์าป ู
 
หลงัมื0ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ0าแร่ ที อดุมไปด้วยแร่ธาตุที 
มีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ ซึ งเชื อกันว่าถ้าได้แช่นํ0าแร่แล้วจะทําให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ0น 

 

05 ม.ค. 62       ยบูาริ >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

หลงัมื/ออาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื�อทาํการเชค็อิน 
10.30น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG671 
15.30น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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 กาํหนดการเดินทางวนัที� 30 ธนัวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562 

 
 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั "งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ"นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 1ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั "นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ 1ไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั ;วเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื"อตั ;วเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ"าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการ
กําหนดนํ"าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ"นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั "งนี"ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�
เกดิขึ"น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั "นให ้

 
 
 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั >วเครื องบิน ราคาไม่รวมตั >วเครื องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 65,900.-  บาท 33,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 59,300.-  บาท 30,500.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 49,300.-  บาท 25,300.-  บาท 

สาํหรบัท่านที ต้องการพกัเดี ยว เพิ มท่านละ 11,900.-  บาท 11,900.-  บาท 



 

HOKKAIDO TOMAMU NEW YEAR 7DAYS 5NIGHTS BY TG 30 DECEMBER 2018 – 05 JANUARY 2019 

อตัราค่าบริการนี0รวม 

 

1. ค่าตั ;วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั "นประหยดั 
2. ค่านํ"าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั ;วเครื�องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดนํ้"าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดนํ้"าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดนํ้"าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึ"น
เครื�องไดท่้านละ 2 ชิ"นเท่านั "น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ"ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ"ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั "งนี"เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ"นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึ�งเดยีว *** 
7. ค่าภาษนํี"ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 14 กนัยายน 2561 และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเตมิ 

ในกรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านไดท้ําการจองทวัรแ์ลว้ 
 
อตัราค่าบริการนี0ไม่รวม 

 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ"ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ"าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
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5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 
ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

6. ค่านํ"าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ"าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

เงื อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั "นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 1ในการคนื
เงนิมดัจาํทั "งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 1ในการคนื
ค่าทวัรท์ั "งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั ;วเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 
 

หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 1ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั "งนี"ขึ"นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี�ปุ่น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�ง
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั "งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี"ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ 1ในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั "งนี"ขึ"นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของ
เงนิสกุลเยน 
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2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั "นใหแ้ลว้เท่านั "น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ"นและมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ 1ในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ"นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื อนไขต่างๆ ที ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


