KTN_รหัสทัวร์ 22901 จุดออกเดินทาง: ซัปโปโร (1วัน)
ล่องเรื อตัดธารน้าแข็ง Garinko Ⅱ ที่เมืองมอนเบ็ทสึ

Highlights
1. ชม "ธารน้ าแข็ง" ทัศนียภาพอันสวยงามในฤดูหนาวของทะเลโอค็อตสก์ พร้อมทั้งล่องเรื อตัดธารน้ าแข็ง
GarinkoⅡชมธารน้ าแข็งจากห้องโดยสารบนเรื อ หรื อ จากจุดชมวิวบนเรื อ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*OPTIONAL PLAN บริ การเสริ มอาหารกลางวัน［ไม่รวมค่าบริ การ］
"คะนิ-เมชิ-เบนโตะ หรื อ ข้าวนึ่งปู (รวมเครื่ องดื่ม)" ราคา 1,200 เยน *รวมภาษี
※กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบอย่างน้อย 7 วันทาการ ก่อนถึงวันออกเดินทาง
※กรุ ณาชาระค่าอาหารกลางวันที่หวั หน้าทัวร์ในวันเดินทาง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*การเกิดธารน้ าแข็งจากปี ที่ผา่ นมา ข้อมูลอ้างอิงจาก Monbetsu Tourism Exchange Promotion Office
【ปี 2017】วันที่เกิดธารน้ าแข็ง: 26 มกราคม / วันที่เกิดธารน้ าแข็งถึงชายฝั่ง: 2 กุมภาพันธ์ / วันที่ธาร
น้ าแข็งละลาย: 11 เมษายน
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【ปี 2018】วันที่เกิดธารน้ าแข็ง: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ / วันที่เกิดธารน้ าแข็งถึงชายฝั่ง: 5 กุมภาพันธ์ / วันที่
ธารน้ าแข็งละลาย: 28 มีนาคม ข้อมูลเพิม่ เติม：เรื อตัดธารน้ าแข็ง GarinkoⅡ

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

บริเวณลานกระดิ่งของประตูทางออกเหนือสถานีซัปโปโร (รวมตัว 6:50
นาฬิกา)
หมูบ้านโกคายาม่า (ชม light up ของหมู่บา้ น / ประมาณ 120 นาที)
KITA NO MORI GARDEN เมืองคามิกาว่า (ประมาณ 20 นาที *รับ
ขนม 1 ชิ้น/ท่าน)
ร้ าน Dedukasuisan เมืองมอนเบ็ทสึ (เลือกซื้อของที่ร้านลูกชิ้นปลาคามา
โบโกะชื่อดัง / ประมาณ 20 นาที *รับลูกชิ้นปลาคามาโบโกะ 1 ชิ้น/ท่าน)
ท่ าเรื อมอนเบ็ทสึ (ล่องเรื อตัดธารน้ าแข็ง GarinkoⅡ / ประมาณ 60 นาที)
ร้ าน Marukaichisuisan เมืองมอนเบ็ทสึ (เลือกซื้ออาหารทะเล /
ประมาณ 20 นาที)
KITA NO MORI GARDEN เมืองคามิกาว่า (แวะพัก / ประมาณ 20
นาที)
ประตูทางออกเหนือของสถานีซัปโปโร (เดินทางกลับถึงเวลา 20:00
นาฬิ กา)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 (Lunch Box) อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
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ซัปโปโร
06:50 AM
Hokkaido
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมี
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
ข้ อมูลเพิ่มเติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - ที่นงั่ รถบัส (ไม่รวมอาหารกลางวันและเครื่ องนอน)
*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)
*ในการทากิจกรรมล่องเรื อตัดธารน้ าแข็ง GarinkoⅡใช้เวลาประมาณ 60 นาที (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆของธารน้ าแข็ง)
*ในกรณี ที่ไม่มีธารน้ าแข็ง กิจกรรมการล่องเรื อจะเป็ นเพียงการล่องเรื อบนทะเลเท่านั้น
*เนื่องจากธารน้ าแข็งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในบางกรณี อาจจะไม่สามารถรับชมได้ซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั
สภาพอากาศในวันเข้าร่ วมโปรแกรมทัวร์ (เช่น กระแสน้ าขึ้น-ลง หรื อทิศทางลม เป็ นต้น) และเรื อตัดธาร
น้ าแข็งจะดาเนินการตามปกติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ข้ นึ อยูก่ บั สภาพการเกิดธารน้ าแข็ง อีกทั้ง ใน
กรณี ที่กิจกรรมเรื อตัดธารน้ าแข็งถูกยกเลิก อันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรื อมีคลื่นสูง ทาง
บริ ษทั จะทาการคืนเงินในราคาล่องเรื อกลุ่มให้แก่ท่านในวันเดินทาง
*เวลาในการเดินทางกลับถึง "ประตูทางออกเหนือของสถานีซปั โปโร" อาจช้ากว่ากาหนดการ อัน
เนื่องมาจากสภาพการจราจรในวันเดินทาง
*โปรแกรมทัวร์น้ ีรวมตัวในเวลา 6:50 นาฬิกา กรุณาเดินทางไปยังจุดรวมตัวเพือ่ ทาการลงทะเบียนอย่างน้อย
5-10 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง *ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั
สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
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*โปรแกรมนี้เป็ นการเดินทางร่ วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

SAPPORO

วันที่ออกเดินทาง
2019
กุมภาพันธ์
15,23
มีนาคม
2
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เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
14,990 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
06:50 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

13,510 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

3,000 เยน

