
 

รหสัทวัร์ : 30750 

รหสัทวัร์ : 30750 สมัผสัประสบการณ์ชมธารน า้แข็ง 7 แหง่ ในฮอกไกโด + ท่ีพกัหรู ระดบั A-rank (3 วนั) 

 

Highlights  

1. โปรแกรมทวัร์ยอดนิยมจากปีที่แลว้！คอนเฟิร์มทุกวนัออกเดินทางที่ก  าหนดไวใ้นตาราง！ 

โปรแกรมที่ไดรั้บความพงึพอใจจากผูร่้วมทวัร์มากถึง 95.5％！ 

2. พกัคา้งคืนในที่พกัระดบั A-rank ทั้ง 2 คืน! นอกจากน้ี ที่พกัในคืนที่ 2 ยงัเป็นที่พกัระดบั 5 ดาว 

【คืนที่ 1】La Vista Kushirogawa เมืองคุชิโระ  

・เดินทางถึงที่พกัในเวลา 17:00 นาฬิกา พร้อมอ่ิมอร่อยไปกบัอาหารเยน็ในเมนูอาหารทะเลป้ิง-ยา่งของเมืองคุชิโระ 

อาทิ หอยนางรมอคัเคชิยา่ง และหอยเชลลย์า่งที่ร้านอาหารในเมืองคุชิโระ หลงัเดินทางถึงที่พกั 

・ชมเกล็ดน ้ าแขง็รูปใบบวัจากสะพานนุสะไมไดต้ามอธัยาศยัในช่วงเชา้ของวนัถดัไป 
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【คืนที่ 2】Shiretoko Daiichi Hotel เมืองชิเรโตโกะ-อูโทโระ ออนเซ็น 

・ที่พกัหรู 5 ดาว ระดบั A-rank เมืองชิเรโตโกะ-อูโทโระ ออนเซ็น 

・ชมธารน ้ าแขง็จากล็อบบี้และบ่อออนเซ็นกลางแจง้ 

・อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตอ์าหารญี่ปุ่ น-ฝร่ัง-จีน กวา่ 80 รายการ อาทิ ขาปูซูไว และอ่ืนๆอีกมากมาย 

3. สมัผสักบัประสบการณ์ธารน ้ าแขง็ 7 แห่ง ในฮอกไกโด 

・ล่องเรือตดัธารน ้ าแขง็ Aurora เมืองอะบาชิริ 

・ล่องเรือชมธารน ้ าแขง็ เมืองราอุสุ  

เพลิดเพลินกบัการชมธารน ้ าแขง็ไดจ้ากบนเรือ จากบนรถไฟ และจากบนฝ่ัง ถึง 7 แห่ง！ 
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ข้อมูลเพิม่เติม 

*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่เคร่ืองบิน ค่าธรรมเนียมสนามบินภายในประเทศ และที่นั่งรถบสั 

(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองนอน) 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชม

สถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้่าจะไม่ไดใ้ชบ้ริการใน

ส่วนนั้นๆก็ตาม) 
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และ

ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 

หมายเหตุ 

เก่ียวกบัโปรแกรมทวัร์ 

*ท่ีนัง่บนเรือตดัธารน ้าแขง็จะเป็นท่ีนัง่แบบ non-reserved seat ทั้งน้ี ในบางกรณีท่ีนัง่ไม่เพียงพอแก่ความ

ตอ้งการ อีกทั้ง จุดข้ึน-ลงเรือ, วนัล่องเรืออาจมีการเปล่ียนแปลง และเรืออาจหยดุใหบ้ริการโดยข้ึนอยูก่บั

สภาพอากาศ 
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*ล าดบัการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในแต่ละวนั ซ่ึงในกรณีท่ีล  าดบัการ

ท่องเท่ียวของสถานท่ีในโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง จะส่งผลใหส้นามบินท่ีใชบ้ริการและอ่ืนๆมีการ

เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

*ในบางกรณีอาจมีการแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินชิโตเสะแห่งใหม่ในขากลบั โดยข้ึนอยูก่บัวนัออก

เดินทาง 

*ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย อนัเป็นเหตุใหก้ารล่องเรือตดัธารน ้าแขง็ถูกระงบัลง ทางบริษทัจะพา

ท่านไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณท่ีอยูใ่กลเ้คียงแทน 

*ความสามารถในการชมสัตวป่์า ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขทางสภาพอากาศและสภาพแวดลอ้ม 

*รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

*ความสามารถในการชมวิวข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั 

*โปรแกรมน้ีมีไกดท์อ้งถ่ิน (ภาษาญ่ีปุ่น) ร่วมเดินทางดว้ย โดยพนกังานบริการแปลภาษา (ภาษาองักฤษ/

จีน) ท่ีทางบริษทัจดัเตรียมไวใ้ห ้ไม่สามารถท าหนา้ท่ีแปลทุกอยา่งจากท่ีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายได ้(บริการแค่

เพียงการแปลขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการเดินทางเท่านั้น) 

*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีสะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 

*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น 

เก่ียวกบัการชมธารน ้าแขง็ 

*เน่ืองจากการเกิดธารน ้าแขง็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ฤดูกาลชมธารน ้าแขง็จึงอาจมีการเปล่ียนแปลง

ไปตามเง่ือนไขทางสภาพอากาศและสภาพแวดลอ้มในแต่ละปี ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัเดินทางมีสภาพอากาศไม่

เอ้ืออ านวย กิจกรรมล่องเรือชมธารน ้าแขง็อาจถูกยกเลิก หรือ กิจกรรมล่องเรืออาจด าเนินไปตามปกติแต่ไม่

สามารถมองเห็นธารน ้าแขง็ได ้
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*บริษทัจะคิดค่าธรรมเนียมตามปกติ ในกรณีท่ีมีการขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจาก

ฤดูกาลชมธารน ้าแขง็ 

*ในกรณีท่ีวนัเดินทางยงัไม่เกิดธารน ้าแขง็ กิจกรรมล่องเรือชมธารน ้าแขง็จะเป็นเพียงกิจกรรมล่องเรือชม

ทะเลโอคอ็ตสคเ์ท่านั้น ซ่ึงจะใชเ้วลาในการท ากิจกรรมประมาณ 45 นาที และทางบริษทัจะท าการคืนเงินค่า

ส่วนต่างของการล่องเรือใหแ้ก่ท่าน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกิจกรรมล่องเรือชมธารน ้าแขง็ถูกยกเลิก อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทาง

บริษทัจะพาท่านเยีย่มชมสถานท่ีอ่ืนแทน และคืนเงินส่วนต่างใหแ้ก่ท่าน 

≪เก่ียวกบัท่ีพกั≫ 

*ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเขา้พกั 3-4 ท่านในหอ้งเดียวกนั ทางท่ีพกัอาจจดัเตรียมหอ้งพกัพร้อมเตียงเสริม (เตียง

โซฟา) หรือ อาจแบ่งหอ้งพกัออกเป็น 2 หอ้งไวบ้ริการ 

≪เก่ียวกบัการรวมตวัและการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน≫ 

*ในบางกรณีอาจมีการแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินชิโตเสะแห่งใหม่ โดยข้ึนอยูก่บัวนัออกเดินทาง 

*โปรแกรมน้ีจะนดัรวมตวัในช่วงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเคร่ืองบิน ล่วงหนา้ 50 นาที โดยทางบริษทั

จะไม่รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใดๆท่ีท่านใชบ้ริการ เพื่อใหเ้ดินทางมายงัจุดนดัรวมตวัไดต้รงตามเวลาท่ี

ก าหนดไว ้(บริษทัจะแจง้เวลา-สถานท่ีนดัรวมตวัใหท้ราบ ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 7 วนั) 

*การเดินทางบางส่วนในโปรแกรม อาจมีการเปล่ียนแปลง/ถูกยกเลิก อนัเน่ืองมาจากเง่ือนไขทางสภาพ

อากาศในวนัเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อค่าใชจ่้ายพิเศษท่ีเกิดข้ึน (อาทิ ค่าท่ีพกั อาหาร และ

ค่าเดินทาง) อนัเน่ืองมาจากเท่ียวบินท่ีใชบ้ริการมีความล่าชา้/หรือมีการยกเลิกเท่ียวบิน 

*ท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน/รถไฟชินคนัเซ็นส าหรับผูท่ี้จองมามากกว่า 2 ท่านข้ึนไปอาจไม่ไดอ้ยูข่า้งกนั 
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*ในขั้นตอนการขอเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารทางบริษทัจ าเป็นท่ีจะแจง้และรอการยนืยนัจากทางสายการบินก่อน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเท่ียวบินนั้นไม่มีท่ีนัง่ว่าง อาจท าใหไ้ม่สามารถท าการเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารได ้รวมถึงอาจมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการด าเนินการเปล่ียนช่ือ 

*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเท่ียว/หรือการยกเลิกสู่สถานท่ี

ท่องเท่ียวใดๆท่ีเกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคุม 

*ในกรณีท่ีบริษทัจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหันใน 1 วนัก่อนถึงวนั

ออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ 

หรือเกิดสถานการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบผา่นทางอีเมล ์

*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานท่ีเดียวกนั สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้หวัหนา้ทวัร์

ของท่าน 

*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมท่ีพกัหรือหน่วยงานต่างๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมาย

คุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
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วนัและเวลาเดนิทาง 
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