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รหัสทวัร์ : 30760 เย่ียมชม 8 จุดชมวิวในฮอกไกโดช่วงฤดูหนาว (3 วนั) + พกัคา้งคืนในท่ีพกัหรู 

5 ดาว & ระดบั S-rank 

 

Highlights  

1. จุใจไปกบัการท่องเที่ยวในโปรแกรม Premium stage 

ออกเดินทางแบบไม่เร่งรีบ และเดินทางกลบัถึงเร็ว! 
สะดวกสบายในการเดินทางดว้ยรถบสัที่มีขนาดที่นัง่และพ้ืนท่ีวางขาท่ีแสนกวา้ง! 

※Premium stage คือ ช่ือของโปรแกรมทวัร์น้ี 

2. พกัคา้งคืนในโรงแรมระดบั S-rank และโรงแรม 5 ดาว ท่ีสามารถชมวิวธารน ้าแข็งไดจ้ากโรงแรม 

คืนที่1：Lake Saroma Tsuruga Resort【ระดบั S】เมืองซาโรมะโกะ-ออนเซ็น 

・โรงแรมระดบั S-rank จากการจดัอนัดบัของบริษทั 
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・ห้องพกัริมทะเลสาบที่สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบซาโรมะ！ 

・บุฟเฟตอ์าหารเยน็ในเมนูอาหารทะเลโอค็อตสก์ อาทิ หอยเชลล ์และหอยนางรม เป็นตน้! 

・บุฟเฟตอ์าหารเชา้ "ขา้วหนา้ไข่ปลาแซลมอน" ท่ีสามารถตกัหนา้ไดไ้ม่อั้น 

คืนที่  2：KITAKOBUSHI SHIRETOKO Hotel ＆ Resort【ระดับＡ】เมืองชิเรโต
โกะ-อูโทโระ ออนเซ็น 

・ที่พกั 5 ดาว 

・ห้องพกัท่ีสามารถมองเห็นวิวธารน ้าแข็ง！！ 

・ชมวิวธารน ้าแข็งไดจ้ากบ่อแช่น ้าและออนเซ็นเทา้ 
3. เยี่ยมชม 8 จุดชมวิวในฮอกไกโดช่วงฤดูหนาว 

①เรือตดัธารน ้าแข็ง Garinko・・・ล่องเรือตดัธารน ้าแข็งพร้อมชมวิว 

②ทะเลสาบซาโรมะ・・・ชมผิวทะเลสาบกลายเป็นน ้าแข็งในช่วงฤดูหนาว 

③แหลมโนโตโระ・・・จุดชมวิวธารน ้าแข็ง 

④รถไฟ Senmo Honsen วิ่งเลียบทะเลโอค็อตสก์ ・・・ชมวิวธารน ้ าแข็งจากบนรถไฟ (non 

reserved seat) 

⑤กิจกรรมเดินบนธารน ้ าแข็ง・・・เดินเล่นบนแผ่นน ้ าแข็งและสัมผัสกับธารน ้ าแข็ง (มีไกด์ส่ือสาร
ภาษาญี่ปุ่น) 

⑥น ้าตกโอชิน-โคชิน・・・ชมธารน ้าแข็งและน ้าตกกลายเป็นน ้าแข็ง 
⑦ชมวิวธารน ้าแข็งไดจ้ากห้องพกัในโรงแรม 5 ดาว 

⑧ล่องเรือราอุสุ・・・ล่องเรือตัดธารน ้ าแข็งราอุสุ พร้อมโอกาสท่ีจะได้ชมอินทรียท์ะเลหางขาว และนก
อินทรียโ์อวาชิ ไดม้ากถึง 99% 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 

*ส่ิงท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ท่ีนั่งเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมสนามบินภายในประเทศ, ท่ีนั่งรถบสั 

(ไม่รวมอาหารและเคร่ืองนอน) 
*ส่ิงท่ีรวมอยู่ในโปรแกรม - คา่ใชจ้่ายต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 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 
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*เกี่ยวกบัอุณหภูมิท่ีเมืองชิเรโตโกะในฤดูหนาว 
กรุณาจดัเตรียมเคร่ืองแต่งกายท่ีอบอุ่นในการเขา้ร่วมโปรแกรมทวัร์น้ี เน่ืองจากอุณหภูมิจะลดต ่าลงเป็นอย่างมาก 

・อุณหภูมิสูงสุดในระหว่างวนั : ประมาณ -5℃～3℃ 

・อุณหภูมิต ่าสุด : ประมาณ -20℃～-10℃ 

หมายเหตุ 

เกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ 

*ล าดับการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละวนั ซ่ึงในกรณีที่ล าดับการท่องเที่ยวของ

สถานที่ในโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง จะส่งผลให้สนามบินที่ใชบ้ริการและอ่ืนๆมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

*ความสามารถในการชมวิวพระอาทิตย,์ ดาว และทศันียภาพต่างๆขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขทางสภาพอากาศ 

*ความสามารถในการรับชมสัตวป่์าขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขทางสภาพอากาศ/สภาพแวดลอ้มในแต่ละวนั 

*ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย บ่อแช่น ้ากลางแจง้อาจปิดให้บริการ 

*ท่ีนั่งของรถไฟ Senmo Honsen วิ่งเลียบทะเลโอค็อตสก์ เป็นท่ีนั่งแบบ non-reserved seat ทั้งน้ี ท่ีนั่งอาจไม่เพียงพอแก่
ความตอ้งการ อีกทั้ง จุดขึ้น-ลงรถไฟ, สถานีรถไฟ, วนันัง่รถไฟอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือ รถไฟอาจหยุดให้บริการโดย

ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ 

*ขบวนรถไฟ Senmo Honsen อาจมีการเปล่ียนแปลง 

*รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

*โปรแกรมน้ีมีไกด์ทอ้งถ่ิน (ภาษาญี่ปุ่น) ร่วมเดินทางดว้ย โดยพนกังานบริการแปลภาษา (ภาษาองักฤษ/จีน) ท่ีทางบริษทั
จดัเตรียมไวใ้ห้ ไม่สามารถท าหน้าที่แปลทุกอย่างจากที่ไกด์ทอ้งถ่ินบรรยายได้ (บริการแค่เพียงการแปลขอ้มูลส าคัญ

เกี่ยวกบัการเดินทางเท่านั้น) 

*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีสะดวกสบายในการเดินทาง 

*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่น 



 

รหัสทวัร์ : 30760 

เกี่ยวกับการชมธารน ้าแข็ง 

*เน่ืองจากการเกิดธารน ้ าแข็งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ฤดูกาลชมธารน ้ าแข็งจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
เง่ือนไขทางสภาพอากาศและสภาพแวดลอ้มในแต่ละปี ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัเดินทางมีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย กิจกรรม

ล่องเรือชมธารน ้าแข็งอาจถูกยกเลิก หรือ กิจกรรมล่องเรืออาจด าเนินไปตามปกติแต่ไม่สามารถมองเห็นธารน ้าแข็งได ้

*บริษทัจะคิดค่าธรรมเนียมตามปกต ิในกรณีที่มีการขอเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากฤดูกาลชมธาร

น ้าแข็ง 

*กิจกรรมล่องเรือ GarinkoⅡ ชมธารน ้าแข็ง & กิจกรรมล่องเรือตดัธารน ้าแข็งราอุสุ จะเป็นเพียงกิจกรรมล่องเรือชมทะเล
โอค็อตสก์ ในกรณีที่วนัเดินทางไม่มีธารน ้าแข็ง ในกรณีดงักล่าวน้ีทางบริษทัจะท าการคืนเงินค่าส่วนต่างของกิจกรรมน้ี

ให้ท่าน หรือ ในกรณีท่ีกิจกรรมล่องเรือถูกยกเลิกอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษทัจะท าการคืนเงินคา่

ส่วนต่าง หรือ พาท่านเยี่ยมชมท่ีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนแทน 

*กิจกรรมล่องเรือ GarinkoⅡอาจอยู่ในช่วงของ 'Sunset cruise' 

เกี่ยวกับที่พักในโปรแกรม 

*ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการเขา้พกั 3-4 ท่านในห้องเดียวกนั ทางท่ีพกัอาจจดัเตรียมห้องพกัพร้อมเตียงเสริม (เตียงโซฟา) หรืออาจ

แบ่งห้องพกัออกเป็น 2 ห้องไวบ้ริการ 

เกี่ยวกบัการรวมตวัและการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน 

*ในบางกรณีอาจมีการแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินชิโตเสะแห่งใหม่ทั้งขาไป-ขากลบั 

*โปรแกรมน้ีจะนัดรวมตัวในช่วงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเคร่ืองบิน ล่วงหน้า 50 นาที โดยทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในค่าใชจ้่ายใดๆที่ท่านใชบ้ริการ เพื่อให้เดินทางมายงัจุดนดัรวมตวัไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้(บริษทัจะแจง้

เวลา-สถานที่นดัรวมตวัให้ทราบ ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 7 วนั) 

*การเดินทางบางส่วนในโปรแกรม อาจมีการเปล่ียนแปลง/ถูกยกเลิก อนัเน่ืองมาจากเงื่อนไขทางสภาพอากาศในวนั

เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อค่าใช้จ่ายพิเศษท่ีเกิดขึ้น (อาทิ ค่าท่ีพัก อาหาร และค่าเดินทาง) อัน

เน่ืองมาจากเที่ยวบินที่ใชบ้ริการมีความล่าชา้/หรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน 

*ท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน/รถไฟชินคนัเซ็นส าหรับผูท่ี้จองมามากกว่า 2 ท่านขึ้นไปอาจไม่ไดอ้ยู่ขา้งกนั 
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*ในขั้นตอนการขอเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารทางบริษทัจ าเป็นท่ีจะแจง้และรอการยืนยนัจากทางสายการบินก่อน ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีเท่ียวบินนั้นไม่มีท่ีนั่งว่าง อาจท าให้ไม่สามารถท าการเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารได้ รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการ

ด าเนินการเปล่ียนช่ือ 

ในบางกรณีอาจมีการแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินชิโตเสะแห่งใหม่โดยขึ้นอยู่กบัวนัออกเดินทาง 

*ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่

เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม 

*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทนัหันใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง 
(เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ท่ีอยู่

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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