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รหัสทวัร์ : 22724 ล่องเรือตดัธารน ้าแขง็ 'Aurora' ท่ีเมืองอะบาชิริ & พกัคา้งคืนในท่ีพกัหรู 5 ดาว 

'Kitakobushi Shiretoko Hotel & Resort' 

 

Highlights  

1. พกัคา้งคืนที่ Kitakobushi Shiretoko Hotel & Resort ที่พกัระดบั 5 ดาว!! 
อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตท่ี์ท ามาจากวตัถุดิบของเมืองชิเรโตโกะ และผ่อนคลายไปกบัการแช่น ้าแร่ออนเซ็นพร้อมชมวิวทะเล
โอค็อตสคจ์ากบ่อออนเซ็น 

2. ล่องเรือตดัธารน ้าแข็ง 'Aurora' ที่เมืองอะบาชิริ (ประมาณ 60 นาที) 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 

*ส่ิงท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ท่ีนัง่รถบสั (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองนอน) 
*ส่ิงท่ีรวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใชจ้่ายต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้่าจะไม่ไดใ้ช้บริการใน

ส่วนนั้นๆก็ตาม) 
*ส่ิงท่ีไม่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใชจ้่ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และ
ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ้่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองดื่ม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 

【เกี่ยวกบัธารน ้าแข็ง】 
1. เน่ืองจากการเกิดธารน ้าแข็งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในบางกรณีจึงอาจไม่สามารถรับชมได ้
2. ในกรณีท่ีไม่มีธารน ้าแข็ง กิจกรรมการล่องเรือจะเป็นเพียงการล่องเรือในทะเลไปจนถึงแหลมโนโทโระเท่านั้น 
3. ในกรณีที่กิจกรรมล่องเรือตดัธารน ้าแข็งถูกยกเลิกอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ/คล่ืนทะเล ทางบริษทัจะท าการคืนเงินคา่
ล่องเรือให้แก่ท่านในวนัเดินทาง 

4. ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยู่กบัเวลาในการล่องเรือตดัธารน ้าแข็งออโรร่า 

【ปี 2018】เร่ิมเกิดธารน ้ าแข็ง： 28 มกราคม / ธารน ้ าแข็งถึงชายฝ่ัง：2 กุมภาพันธ์ / ธารน ้ าแข็งละลาย：14 
มีนาคม 

【ปี 2019】เร่ิมเกิดธารน ้ าแข็ง：13 มกราคม / ธารน ้ าแข็งถึงชายฝ่ัง：29 มกราคม / ธารน ้ าแข็งละลาย：27 
กุมภาพนัธ์ 

【Option plan...บริการเสริมต่างๆในโปรแกรม】 

【１】วนัที่ 1：ขา้วกล่องอาหารกลางวนั 
●ชุดขา้วกล่อง Makunouchi bento + เคร่ืองดื่ม 1,100 เยน (รวมภาษี) 
ประกอบไปดว้ยปอเป๊ียะ, ขนมจีบ, ปลาแซลมอนย่างเกลือ, ไก่ทอดคาราอาเกะ ลูกช้ินเน้ือสัตว,์ ไข่หวาน, เคร่ืองเคียง, ขา้ว 
5 สี แฮมบากุแบบ mini เป็นตน้ 
※รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
※ขา้วกล่องน้ีส าหรับรับประทานบนรถบสัระหว่างเดินทาง ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดส่ั้งจองขา้วกล่อง กรุณาจดัเตรียมไปดว้ยตวั

ท่านเอง (ไม่มีสถานที่จ าหน่าย ณ จุดแวะพกัระหว่างการเดินทาง) 
※ผูท่ี้สนใจส่ังจองขา้วกล่องอาหารกลางวนัน้ี กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบอย่างนอ้ย 2 วนั ก่อนถึงวนัออกเดินทาง และ
กรุณาช าระดว้ยเงินสดสกุลเยนที่หัวหนา้ทวัร์ของท่านในวนัออกเดินทาง 
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【２】วนัที่ 2：กิจกรรมเดินบนธารน ้าแข็ง 

■ราคา：ผูใ้หญ่・เด็ก 6,000 เยน (รวมภาษี) 
■เวลาออกเดินทาง : ออกเดินทางจากล็อบบ้ีของโรงแรม เวลา 8:45 นาฬิกา (ท ากิจกรรม ประมาณ 100 นาที) 

【หมายเหตุส าหรับการท ากิจกรรมน้ี】 
○เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมน้ีจะตอ้งสวมชุด dry suit ในตอนท ากิจกรรมเดินบนธารน ้ าแข็ง ดังนั้นกิจกรรมน้ีจึงจ ากดั

เฉพาะผูท้ี่มีส่วนสูง 140～185 เซนติเมตร (ผูห้ญิงตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 75 กิโลกรัม และผูช้ายตอ้งมีน ้าหนกั ไม่เกิน 99 
กิโลกรัม) 

※กรุณาแจง้ "ส่วนสูง・น ้าหนกั・ไซตข์า" ให้ทางบริษทัทราบอย่างนอ้ย 14 วนั ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 
(WELCOME@CLUB-TOURISM.CO.JP) 

※ทางเจา้หนา้ท่ีจะจดัเตรียม เคร่ืองแต่งกาย (Dry suit), ถุงมือ และหมวกไวบ้ริการ 
※กรุณาสวมถุงเทา้ยาว เน่ืองจากจะตอ้งใส่ขาของกางเกงไวใ้นถุงเทา้ (ห้ามสวมกระโปรง) 

【ตวัอย่างเคร่ืองแต่งกาย】เส้ือ Trainer (เส้ือแขนยาว)・กางเกง・ถุงเทา้ยาว・เส้ือแขนยาว/กางเกงขายาว (แบบ
แยกช้ิน) 
○ส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมน้ี จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีก าลงัในการเดินป่า/เดินเขาได้ (ไม่อนุญาตให้ผูท่ี้ก าลงัตั้งครรภแ์ละดื่ม
เคร่ืองดื่มมึนเมา เขา้ร่วมกิจกรรมน้ี) 
○ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีส่ิงของมีค่าของท่านสูญหาย 
○กิจกรรมน้ีจะถูกยกเลิกในกรณีท่ีมีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย และในกรณีท่ีไม่มีธารน ้าแข็ง 
※กิจกรรมน้ีรับจ านวนจ ากดั (กรุณาช าระเงินค่าบริการดว้ยเงินสดท่ีหัวหนา้ทวัร์ของท่านในวนัเดินทาง) 

หมายเหตุ 

เกี่ยวกบัโปรแกรมทวัร์ 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีอบอุ่นและรองเทา้ท่ีสะดวกสบายในการเดินทาง เขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในแต่ละวนั 

*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่น 
เกี่ยวกบัท่ีพกั 

*ทางบริษทัจะท าการจดัแบ่งห้องพกัให้แก่ท่าน (ห้องพกัสไตลต์ะวนัตก・ห้องพกัสไตลญ์ี่ปุ่ น・ห้องพกัสไตลญ์ี่ปุ่ นกึ่ง
ตะวนัตก) 
*องคป์ระกอบภายในห้องพกัและวิวห้องพกัจะแตกต่างกนัโดยขึ้นอยู่กบัท่ีพกั 
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*ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่
เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทนัหันใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง 
(เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ 

*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานท่ีเดียวกนั สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้หัวหนา้ทวัร์ของท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับ
การด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 

วันและเวลาเดินทาง 
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