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KTN_รหัสทัวร์ 22900 จุดออกเดนิทาง: ซัปโปโร (1วนั) 

ล่องเรือตัดธารน ้าแข็ง Garinko Ⅱ ที่เมืองมอนเบ็ทสึ 

 

Highlights  
1. ชม "ธารน ้ าแขง็" ทศันียภาพอนัสวยงามในฤดูหนาวของทะเลโอคอ็ตสก ์พร้อมทั้งล่องเรือตดัธารน ้ าแขง็ 
GarinkoⅡชมธารน ้ าแขง็จากหอ้งโดยสารบนเรือ หรือ จากจุดชมวิวบนเรือ!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*OPTIONAL PLAN บริการเสริมอาหารกลางวนั［ไม่รวมค่าบริการ］  

 "คะนิ-เมชิ-เบนโตะ หรือ ขา้วน่ึงปู (รวมเคร่ืองด่ืม)" ราคา 1,200 เยน *รวมภาษี ※กรุณาแจง้ให้ทางบริษทั

ทราบอยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ ก่อนถึงวนัออกเดินทาง ※กรุณาช าระค่าอาหารกลางวนัที่หวัหนา้ทวัร์ในวนั

เดินทาง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 

*การเกิดธารน ้ าแขง็จากปีที่ผา่นมา ขอ้มูลอา้งอิงจาก Monbetsu Tourism Exchange Promotion Office  

【ปี 2017】วนัที่เกิดธารน ้ าแขง็: 26 มกราคม / วนัที่เกิดธารน ้ าแขง็ถึงชายฝ่ัง: 2 กุมภาพนัธ ์/ วนัที่ธาร

น ้ าแขง็ละลาย: 11 เมษายน  
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【ปี 2018】วนัที่เกิดธารน ้ าแขง็: วนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์/ วนัที่เกิดธารน ้ าแขง็ถึงชายฝ่ัง: 5 กุมภาพนัธ ์/ วนัที่

ธารน ้ าแขง็ละลาย: 28 มีนาคม ขอ้มูลเพิม่เติม：เรือตดัธารน ้ าแขง็ GarinkoⅡ 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง ซปัโปโร 
เวลานัดหมาย 06:50 AM 
จุดหมาย Hokkaido 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมี

หนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่งเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

 
 
 
 

วนัที ่1 

บริเวณลานกระดิ่งของประตูทางออกเหนือสถานีซัปโปโร (รวมตัว 6:00 
นาฬิกา)  

 หมูบ้านโกคายาม่า (ชม light up ของหมู่บา้น / ประมาณ 120 นาที)  
 KITA NO MORI GARDEN เมืองคามิกาว่า (ประมาณ 20 นาที *รับ
ขนม 1 ช้ิน/ท่าน)  
 ร้าน Dedukasuisan เมืองมอนเบ็ทสึ (เลือกซ้ือของที่ร้านลูกช้ินปลาคามา
โบโกะช่ือดงั / ประมาณ 20 นาที *รับลูกช้ินปลาคามาโบโกะ 1 ช้ิน/ท่าน)  
 ท่าเรือมอนเบ็ทสึ (ล่องเรือตดัธารน ้ าแขง็ GarinkoⅡ / ประมาณ 60 นาที)  
 ร้าน Marukaichisuisan เมืองมอนเบ็ทสึ (เลือกซ้ืออาหารทะเล / 
ประมาณ 20 นาที)  
 KITA NO MORI GARDEN เมืองคามิกาว่า (แวะพกั / ประมาณ 20 
นาที)  
 ประตูทางออกเหนือของสถานีซัปโปโร (เดนิทางกลับถึงเวลา 20:00 
นาฬิกา) 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1 (Lunch Box) อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดึก: 0 

http://www.o-tower.jp/o-tower/
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จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่รถบสั (ไม่รวมอาหารกลางวนัและเคร่ืองนอน)  

*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน 

(แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วนนั้นๆก็ตาม) 

 *ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) 

และค่าบริการเสริมต่างๆ 

 

หมายเหตุ 
*กรุณาจดัเตรียมอุปกรณ์กนัหนาวติดตวัไปดว้ยในวนัเดินทาง (อาทิ เส้ือแจค็เกต ถุงมือ ผา้พนัคอ หมวก)  
*ในการท ากิจกรรมล่องเรือตดัธารน ้ าแขง็ GarinkoⅡใชเ้วลาประมาณ 60 นาที (อาจมีการเปล่ียนแปลงโดย
ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆของธารน ้ าแขง็)  
*ในกรณีที่ไม่มีธารน ้ าแขง็ กิจกรรมการล่องเรือจะเป็นเพยีงการล่องเรือบนทะเลเท่านั้น  
*เน่ืองจากธารน ้ าแขง็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในบางกรณีอาจจะไม่สามารถรับชมไดซ่ึ้งขึ้นอยูก่บั
สภาพอากาศในวนัเขา้ร่วมโปรแกรมทวัร์ (เช่น กระแสน ้ าขึ้น-ลง หรือทิศทางลม เป็นตน้) และเรือตดัธาร
น ้ าแขง็จะด าเนินการตามปกติโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงไม่ขึ้นอยูก่บัสภาพการเกิดธารน ้ าแขง็ อีกทั้ง ใน
กรณีที่กิจกรรมเรือตดัธารน ้ าแขง็ถูกยกเลิก อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือมีคล่ืนสูง ทาง
บริษทัจะท าการคืนเงินในราคาล่องเรือกลุ่มใหแ้ก่ท่านในวนัเดินทาง  
*เวลาในการเดินทางกลบัถึง "ประตูทางออกเหนือของสถานีซปัโปโร" อาจชา้กวา่ก าหนดการ อนั
เน่ืองมาจากสภาพการจราจรในวนัเดินทาง  
*โปรแกรมทวัร์น้ีรวมตวัในเวลา 6:50 นาฬิกา กรุณาเดินทางไปยงัจุดรวมตวัเพือ่ท  าการลงทะเบียนอยา่งนอ้ย 
5-10 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง  
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี  
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*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น  
*รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
 
 
 

SAPPORO 

2019 
มกราคม 
26,87 
มีนาคม 
3 

 
 
 

06:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,990 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

9,640 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     3,000 เยน 

 
 

SAPPORO 

2019 
กุมภาพนัธ ์
2,3,9,11,16,20,22,
24 

 
 
 

06:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

12,990 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

11,640 เยน 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     3,000 เยน 


