KTN_รหัสทัวร์ 22898 จุดออกเดินทาง: ซัปโปโร (1วัน)
ล่องเรื อออโรร่ าชมธารนา้ แข็งที่เมืองอะบาชิริ

Highlights
1. พลาดไม่ได้กบั การชม "ธารน้ าแข็ง" ทัศนียภาพอันสวยงามในฤดูหนาวของทะเลโอค็อตสก์ พร้อมทั้ง
ล่องเรื อออโรร่ าชมธารน้ าแข็ง (โปรแกรม 1 วัน ออกเดินทางจากซัปโปโร) 2. อิ่มอร่ อยกับอาหารกลางวันใน
เมนู Abashiri Zangi-don (ข้าวหน้าปลาซันกิ) เมนูข้ นึ ชื่อของเมืองอะบาชิริ โดยเป็ นเมนูที่ทาจาก
ปลาแซลมอนทะเลโอค็อตสก์ (pink salmon) หมักในซอสถัว่ เหลือง Shirauo จากธรรมชาติแล้วนาไปทอด
จากนั้นนาไปวางบนข้าว เกิดเป็ นเมนูขา้ วหน้าปลาซันกิ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*OPTIONAL PLAN［ไม่รวมค่าบริ การ］
①บริ การเสริ มอาหารกลางวัน "ชุดอาหารทะเลโอค็อตสก์ " 1,300 เยน (รวมภาษี) เมนูขา้ วหน้าอาหารทะเล
ใส่ปลาจิราชิ (ดิบ) ปู กุง้ ไข่ปลาแซลมอน ปลาแซลมอน หอยเชลล์
②บริ การเสริ มข้าวกล่องอาหารเย็น "คะนิเมชิ-เบนโตะ หรื อ ข้ างนึ่งเนื้อปู (ไม่ รวมเครื่ องดื่ม)" 1,200 เยน
(รวมภาษี)
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※สาหรับผูท้ ี่สนใจกรุ ณาระบุลงในแบบฟอร์มการจองเพือ่ แจ้งให้บริ ษทั ทราบอย่างน้อย 7 วันทาการก่อน
ถึงวันออกเดินทาง
※กรุ ณาชาระค่าข้าวกล่องนี้กบั หัวหน้าทัวร์ในวันเดินทาง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ข้อมูลเพิม่ เติม]
*การเกิดธารน้ าแข็งจากปี ที่ผา่ นมา ข้อมูลอ้างอิงจาก Abashiri Local Meteorological Observatory
【ปี 2017】วันที่เกิดธารน้ าแข็ง: 31 มกราคม / วันที่เกิดธารน้ าแข็งถึงชายฝั่ง: 2 กุมภาพันธ์ / วันที่ธาร
น้ าแข็งละลาย: 24 เมษายน
【ปี 2018】วันที่เกิดธารน้ าแข็ง: วันที่ 28 มกราคม / วันที่เกิดธารน้ าแข็งถึงชายฝั่ง : 2 กุมภาพันธ์ / วันที่
ธารน้ าแข็งละลาย : 31 มีนาคม ข้อมูล：เรื อออโรร่ า

โปรแกรมการเดินทาง
"Kane no hiroba" ประตูเหนื อของสถานีรถไฟซั ปโปโร (รวมตัว 7:50

วันที่ 1
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นาฬิกา)
จุดพักรถ มารุเซ็ปปุ (แวะพัก / ประมาณ 20 นาที)
ร้ าน Okhotsk Bazar เมืองอะบาชิริ (อาหารกลางวันเมนู Abashiri Zangidon หรื อ ข้าวหน้าปลาซันกิ / ประมาณ 60 นาที ※รับประทานอาหาร
กลางวันในเวลา 13:30 นาฬิกา)
จุดพักรถ "Ryuhyo-kaido Abashiri"・ท่ าเรื อออโรร่ า (ล่องเรื อออโร
ร่ าชมธารน้ าแข็ง / ประมาณ 60 นาที)
จุดพักรถ มารุเซ็ปปุ (แวะพัก / ประมาณ 20 นาที)
ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (เดินทางกลับถึงในเวลา 22:30
นาฬิกา ตามกาหนดการ)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
ซัปโปโร
07:50 AM
Hokkaido
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมี
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
หน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่ งเที่ยวได้จากแผ่นพับ
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 1 ท่าน
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง14
วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

ข้ อมูลเพิ่มเติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ของเด็กเล็ก (3-5 ปี ) : เฉพาะที่นงั่ บนรถบัส (ไม่รวมมื้ออาหารและเครื่ อง
นอน)
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น
(แม้วา่ จะไม่ได้ใช้บริ การในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม)
และค่าบริ การเสริ มต่างๆ

หมายเหตุ
*กรุ ณาจัดเตรี ยมอุปกรณ์กนั หนาวติดตัวไปด้วยในวันเดินทาง (อาทิ เสื้อแจ็คเกต ถุงมือ ผ้าพันคอ หมวก)
*เนื่องจากธารน้ าแข็งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในบางกรณี อาจจะไม่สามารถรับชมได้ซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั
สภาพอากาศในวันเข้าร่ วมโปรแกรมทัวร์ (เช่น กระแสน้ าขึ้น-ลง หรื อทิศทางลม เป็ นต้น) และเรื อตัดธาร
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น้ าแข็งจะดาเนินการตามปกติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ข้ นึ อยูก่ บั สภาพการเกิดธารน้ าแข็ง อีกทั้ง ใน
กรณี ที่กิจกรรมเรื อตัดธารน้ าแข็งถูกยกเลิก อันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรื อมีคลื่นสูง ทาง
บริ ษทั จะทาการคืนเงินในราคาล่องเรื อกลุ่มให้แก่ท่านในวันเดินทาง (ผูใ้ หญ่ ราคา 2,970 เยน/ ท่าน และเด็ก
ราคา 1,490 เยน/ ท่าน)
*เวลาในการเดินทางกลับถึง "ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร" อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั
สภาพการจราจรในวันเดินทาง
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*โปรแกรมนี้เป็ นการเดินทางร่ วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกะทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้าทัวร์ของ
ท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมาย
คุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

SAPPORO

วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2019
กุมภาพันธ์
5,6,7,8,9,10,11,12
07:50 AM
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ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
14,990 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
เด็ก
6ถึง11ปี

13,510 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

3,000 เยน

