
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

- หอ้งพักหรูสดุคลาสสคิ โอบลอ้มดว้ยภเูขา ที ่“CLUB MED TOMAMU, HOKKAIDO” รสีอรท์หรูระดบั 5 ดาว 

- พเิศษ! อิม่อร่อยไม่อัน้ อาหารและเครือ่งดืม่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ทัง้วันตลอดการเขา้พัก (All Inclusive) 

- พเิศษ! กจิกรรมบันเทงิสนัทนาการโดยทมีงาม G.O. พรอ้มโชวส์นุกสนามและประทบัใจทกุค า่คนื 

- ฟร!ี บรกิาร Mini Club ส าหรับเด็กอายุ 4-11 ปี 

- ฟร!ี! คา่เขา้ Mina mina Beach แชน่ ้าอุ่นสบายๆ ทีส่ระในร่มทีม่คีลืน่เทยีมใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น 

- ฟร!ี!! Skior Snowboard lesson (คอรส์เรยีนสก,ีสโนบอรด์) ส าหรบัผูเ้ขา้พกั อายุตัง้แต ่4 ปีข ึน้ไป 

- ฟร!ี!! Ski lift pass / Gondola ส าหรับเลน่สก,ี สโนบอรด์ 

- ฟร!ี!!! สนุกผ่อนคลายกบักจิกรรมตา่งๆ โดยผูเ้ชีย่วชาญมากประสบการณ์ เก็บทกุความประทบัใจไดท้กุวัน 

   อาท ิ Fitness, Yoga, Ofuro (Indoor Japanese Saauna), Mahjong tables, Pool Tables และ อืน่ๆ อกีมากมาย 

- ล ิม้รสเนื้องย่างสไตล ์Yakiniku หอ้งอาหารพเิศษ HAKU ทีส่ง่ตรงจากฟารม์ฮอกไกโด  

 (เสรฟิเฉพาะชว่งเย็น และตอ้งจองลว่งหนา้ 1 วัน) 

- ชมิสาเก รสชาตดิัง้เดมิสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ  

 

 

ทรปิที ่Club Med Tomamu รวมอะไรบา้ง     และไฮไลทข์องทีน่ ีไ่มไ่ดม้เีฉพาะเลน่หมิะ

เทา่น ัน้ 

4 DAYS 3 NIGHTS 



 

 

 

 เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญีปุ่่ น 

 เดนิทางสูร่สีอรท์ด์ว้ยตวัทา่นเอง หรอื ใชบ้รกิารรถบัส รับ-สง่ สนามบนิ-รสีอรท์ (มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ)  

 เชค็อนิ ณ CLUB MED TOMAMU HOKKAIDO 

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆ กบัทางรสีอรท์  

 กจิกรรมทีไ่มม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (ภายในรสีอรท์) : Include Ski lift pass, Group Ski lesson, Fitness 

lesson, Yoga, Ofuro (indoor Japanese sauna), Mahjong tables, Pool tables, Skiing & 

Snowboarding full days on powdr snow, for all level with lesson, Night Ski experience on a 

selection of slopes, Mina Mina beach 

 กจิกรรมทีม่คีา่ใชจ้า่ย : Snow trekking, Snow sledding at sled park, Snow mobile, Snow banana 

boat, Snow rafting, Ice fishing, Ice village fun: ice slides, ice skating, Ice bar, Ice hotel, ice 

dinning 

 ทา่นสามารถเยีย่มชม Ice Village หรอืหมู่บา้นน ้าแข็งในอุณหภมู ิ–30 องศาเซลเซยีส (คา่ใชจ้่ายประมาณ 

500 เยน/ทา่น) 

 ทา่นสามารถลงทะเบยีนคอรส์เรยีนสก ีและเชา่อปุกรณ์สกสี าหรบัวนัถดัไป (เปิดใหจ้องต ัง้แตเ่วลา 

17.00 น.) โดยสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่คานเ์ตอรข์องรสีอรท์ (คอรส์สก ีและครูผูฝึ้กสอน ไม่มี

คา่ใชจ้่าย / คา่ชดุและคา่อุปกรณ์มคีา่ใชจ้่ายตามแตก่จิกรรมทีล่กูคา้เลอืก) 

 เย็น รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ต ์ITARA อาหารนานาชาต ิหรอื หอ้งอาหารพเิศษ HAKU 

หอ้งอาหารสไตลญ์ีปุ่่ น (จองโตะ๊ลว่งหนา้ ดว้ยตวัทา่นเอง) 

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ทีพ่กั 

 หลงัอาหารเชา้ ... อสิระพักผ่อนตามอธัยาศยั หรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆจากทางรสีอรท์ 

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆ กบัทางรสีอรท์  

 กจิกรรมทีไ่มม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (ภายในรสีอรท์) : Include Ski lift pass, Group Ski lesson, Fitness 

lesson, Yoga, Ofuro (indoor Japanese sauna), Mahjong tables, Pool tables, Skiing & 

Snowboarding full days on powdr snow, for all level with lesson, Night Ski experience on a 

selection of slopes, Mina Mina beach 

 กจิกรรมทีม่คีา่ใชจ้า่ย : Snow trekking, Snow sledding at sled park, Snow mobile, Snow banana 

boat, Snow rafting, Ice fishing, Ice village fun: ice slides, ice skating, Ice bar, Ice hotel, ice 

dinning 

 

 

 

 

  DAY 1  ฮอกไกโด ( สนามบินชิโตเสะ ) – CLUB MED TOMAMU 

  DAY 2 CLUB MED TOMAMU – กจิกรรมสันทนาการ 



 ทา่นสามารถเยีย่มชม Ice Village หรอืหมู่บา้นน ้าแข็งในอุณหภมู ิ–30 องศาเซลเซยีส (คา่ใชจ้่ายประมาณ 

500 เยน/ทา่น) 

 ทา่นสามารถลงทะเบยีนคอรส์เรยีนสก ีและเชา่อปุกรณ์สกสี าหรบัวนัถดัไป (เปิดใหจ้องต ัง้แตเ่วลา 

17.00 น.) โดยสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่คาทเ์ตอรข์องรสีอรท์ (คอรส์สก ีและครูผูฝึ้กสอน ไม่มี

คา่ใชจ้่าย / คา่ชดุและคา่อุปกรณ์มคีา่ใชจ้่ายตามแตก่จิกรรมทีล่กูคา้เลอืก) 

 กลางวนั - เย็น รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบฟุเฟ่ต ์ITARA อาหารนานาชาต ิหรอื หอ้งอาหาร

พเิศษ HAKU หอ้งอาหารสไตลญ์ีปุ่่ น (จองโตะ๊ลว่งหนา้ ดว้ยตวัทา่นเอง) 

 

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ทีพ่กั 

 หลงัอาหารเชา้ ... อสิระพักผ่อนตามอธัยาศยั หรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆจากทางรสีอรท์ 

 กจิกรรมทีไ่มม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (ภายในรสีอรท์) : Include Ski lift pass, Group Ski lesson, Fitness 

lesson, Yoga, Ofuro (indoor Japanese sauna), Mahjong tables, Pool tables, Skiing & 

Snowboarding full days on powdr snow, for all level with lesson, Night Ski experience on a 

selection of slopes, Mina Mina beach 

 กจิกรรมทีม่คีา่ใชจ้า่ย : Snow trekking, Snow sledding at sled park, Snow mobile, Snow banana 

boat, Snow rafting, Ice fishing, Ice village fun: ice slides, ice skating, Ice bar, Ice hotel, ice 

dinning 

 ทา่นสามารถเยีย่มชม Ice Village หรอืหมู่บา้นน ้าแข็งในอุณหภมู ิ–30 องศาเซลเซยีส (คา่ใชจ้่ายประมาณ 

500 เยน/ทา่น) 

 กลางวนั - เย็น รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารบฟุเฟ่ต ์ITARA อาหารนานาชาต ิหรอื หอ้งอาหาร

พเิศษ HAKU หอ้งอาหารสไตลญ์ีปุ่่ น (จองโตะ๊ลว่งหนา้ ดว้ยตวัทา่นเอง) 

 

 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ทีพ่ัก 

 เชค็เอาทอ์อกจากหอ้งพัก 

 หลงัเชค็เอาทแ์ลว้ทา่นสามารถพกัผ่อนไดต้ามอัธยาศยัไดจ้นกว่าจะถงึเวลาเดนิทางและขึน้เครือ่งออก

เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

 เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DAY 3  CLUB MED TOMAMU – กจิกรรมสันทนาการ 

  DAY 4  CLUB MED TOMAMU – ฮอกไกโด ( สนามบินชิโตเสะ ) – กรุงเทพฯ 



อตัราคา่บรกิาร / ทา่น 

เดนิทาง 6 ธนัวาคม 2562 – 28 มนีาคม 2563 

แพคเกจหอ้งพกัไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 4 วนั 3 คนื 

 

Date of Travel Room type 
Package 

per 

person 

Extra night 
(ADL) 

per Person 

Teenager 
12-17 yrs 

Per 
Person 

Extra night 
(Teenager) 

per Person 

Child  
4-11 yrs 

per 
person 

Extra 
night 
(CHD) 

per 
Person 

6 -13 Dec 19 

Superior Room 40,500 13,500 32,400 10,800 24,300 8,100 

Deluxe Suite 48,600 16,200 39,000 13,000 29,100 9,700 

  

14-20 Dec 19 

2-4 Jan 20 

Superior Room 51,900 17,300 41,400 13,800 31,200 10,400 

Deluxe Suite 62,100 20,700 49,800 16,600 37,200 12,400 

 

21 Dec 19 - 
1 Jan 20 

Superior Room 72,300 24,100 57,900 19,300 43,200 14,400 

Deluxe Suite 86,700 
28,900 

 
69,300 23,100 51,900 17,300 

 

5-17 Jan 20 

Superior Room 51,600 17,200 41,400 13,800 30,900 10,300 

Deluxe Suite 61,800 20,600 49,500 16,500 37,200 12,400 

 

18-23 Mar 19 

Superior Room 54,900 18,300 44,100 14,700 33,000 11,000 

Deluxe Suite 66,000 22,000 52,800 17,600 39,600 13,200 

 

24 Jan–1 Feb 20 

Superior Room 61,500 20,500 49,200 16,400 36,900 12,300 

Deluxe Suite 73,800 24,600 59,100 19,700 44,400 14,800 

 

2-7 Feb 20 

Superior Room 41,400 13,800 33,000 11,000 24,900 8,300 

Deluxe Suite 49,500 16,500 39,600 13,200 29,700 9,900 

 

8-14, 15-21 
Feb 20  

Superior Room 36,000 12,000 28,800 9,600 21,600 7,200 

Deluxe Suite 43,500 14,500 34,800 11,600 26,100 8,700 

 

22-28 Feb 20 
29 Feb-28 Mar 20 

Superior Room 36,900      12,300 29,400 9,800 22,200 7,400 

Deluxe Suite 39,300 13,100 31,200 10,400 23,400 7,800 

 



3-28 Mar 20 

Superior Room 28,500 9,500 22,800 7,600 17,100 5,700 

Deluxe Suite 34,200 11,400 27,300 9,100 20,700 6,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

➢ หอ้งพักคลบัเมดโทมามุเร ิม่ตน้ 3 คนืตามทีท่า่นเลอืก 

➢ บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิครบทกุมือ้ เชา้-กลางวัน-เย็น 

➢ เครือ่งดืม่ไม่อัน้ตลอดการเขา้พัก ทัง้เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์และไม่มแีอลกอฮอล ์

➢ การแสดงโชวส์ดุอลงัการจากเจา้หนา้ที ่G.O. ทกุค า่คนื 

➢ สงัสรรคส์นุกสนามชมดนตร ีที ่UNKAI BAR ทกุค า่คนื 

➢ ฟร ีของว่างระหว่างวัน อาท ิชา, กาแฟ, ขนมปัง ฯลฯ 

➢ ฟรกีจิกรรม Fitness, Yoga, Ofuro (Indoor Japanese Saauna), Mahjong tables, Pool Tables 

➢ ฟร ีSkior Snowboard lesson (คอรส์เรยีนสก,ีสโนบอรด์) ส าหรบัผูเ้ขา้พกั อายุตัง้แต ่4 ปีข ึน้ไป 

➢ ฟร ีSki lift pass / Gondola ส าหรับเลน่สก,ี สโนบอรด์ 

➢ ฟรปีระกนัการเดนิทาง 3,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรุงเทพฯ –ฮอกไกโด – กรุงเทพฯ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชา่ คา่โทรศพัทท์างไกล คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 

 คา่เชา่ชดุและอุปกรณ์สกหีรอืสโนบอรด์ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่วซีา่ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย จะตอ้งด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตวัทา่นเอง 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (หากลกูคา้ตอ้งการ) 

 คา่บรกิารรถรับสง่ New Chitose Airport – Club Med Tomamu 

จาก ถงึ ผูใ้หญ ่ทา่นละ (12 ปีขึน้ไป) เด็ก 03-11 ปี ทา่นละ 

New Chitose Airport Tomamu 1,700 บาท/เทีย่ว 1,360 บาท/เทีย่ว 

Obihiro Airport Tomamu 1,950 บาท/เทีย่ว 1,750 บาท/เทีย่ว 

JR Tomamu Tomamu ฟร ี ฟร ี

JR Chintoku Tomamu 950 บาท/เทีย่ว 760 บาท/เทีย่ว 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

 1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

 2. ช าระคา่ทวัรย์อดเต็ม ตามรูปแบบหอ้งทีต่อ้งการจะเขา้พัก  

 3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้  

    ทัง้หมดนี้แลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 1. หลงัจากท าการจองและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง จะไม่สามารถคนืเงนิไดเ้ลยทกุกรณี 

 2. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง, ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศญีปุ่่ น และ  

   ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้  

 



เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 1. แพ็คเกจขา้งตน้เป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรับเขา้พักหอ้งละ 2 ทา่น และ ใชไ้ดเ้มือ่เขา้พักอยา่งนอ้ย 3 คนืข ึน้ไป 

    ตามวันและเวลาทีก่ าหนด 

 2. การยนืยันการจองขึน้อยู่กบัจ านวนหอ้งว่าง ณ ขณะนัน้ และไม่สามารถใชโ้ปรโมชัน่นี้ ร่วมกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้

 3. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 4. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ   

    ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

    การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 5. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื  

    คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 6. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื 

    เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ 

    โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 8. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ 

     เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 9. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก 

     สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่   

     ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

10. พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม    

     โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

11. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก 

      ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้ 

      โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

12. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

      บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

13. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

14. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

15. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน   

      เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

16. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้    

      หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

17. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื   

      ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

18. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้  

      มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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