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KTN_รหัสทัวร์ K1503 จุดออกเดนิทาง: Hokkaido (1วนั) 

 แพค็เกจล่องเรือตัดธารน า้แข็ง Garinko-go Ⅱ 

 

Highlights  

1. ล่องเรือตดัธารน ้ าแขง็「Garinko-goⅡ」ชมธารน ้ าแขง็เมืองมอนเบท็สึ สมัผสักบัประสบการณ์

การท่องเที่ยวที่ฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาว!  

2. 2. สะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวที่ฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาวดว้ยรถบสัท่องเที่ยว  
3. 3. รวมอาหารกลางวนั (ขา้วกล่องมาคุโนะอุจิ) & รับฟรีลูกช้ินไสปู้+มายองเนส (ลูกช้ินปลาคามา

โบะโกะ) ที่ร้าน Dezuka Suisan! 
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**กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนีต้อนทีท่ าการจอง** 
กรุณาระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ลงใน “ขอ้มูลเพิม่เติม” ในแบบฟอร์มการจองของท่าน  

1. กรุณาเลือกจุดขึ้นรถบสัทอ่งเที่ยวดงัต่อไปน้ี  

・ANA Crowne Plaza Sapporo----------- ออกเดินทาง 6:40นาฬิกา 

 ・Sapporo View Hotel Odori Park------- ออกเดินทาง 6:50นาฬิกา 

 ・Sapporo Excel Hotel Tokyu ----------- ออกเดินทาง 7:00นาฬิกา  

2. กรุณาระบุเบอร์โทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไดใ้นประเทศญี่ปุ่ น  

※ในกรณีที่ไม่มีเบอร์โทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไดใ้นประเทศญี่ปุ่ น กรุณาระบุช่ือโรงแรมที่เขา้พกั / วนั 
check-in / ช่ือผูจ้องโรงแรม  

*แพค็เกจน้ีเป็นการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกนักบัหวัหนา้ทวัร์ส่ือสารภาษาญี่ปุ่ น 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
 
 
 

วนัที ่1 

ANA Crowne Plaza Sapporo (ออกเดินทางเวลา 6:40 นาฬิกา 
 Sapporo View Hotel Odori Park (ออกเดินทางเวลา 6:50 นาฬิกา)  
 Sapporo Excel Hotel Tokyu (ออกเดินทางเวลา 7:00 นาฬิกา)  
 จุดพกัรถ Sunakawa (แวะพกั / ประมาณ 15 นาที)  
 จุดพกัรถ Takinoue (แวะพกั / ประมาณ 15 นาที)  
 ล่องเรือตัดธารน ้าแข็ง「Garinko-goⅡ」 
 ชมธารน ้าแข็งเมืองมอนเบ็ทสึ (เยี่ยมชม / ประมาณ 60 นาที)  
 Tokkari Center・Okhotsk Tower (เยีย่มชม / ประมาณ 60 นาที) *กรุณา
รับผดิชอบค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆดว้ยตวัท่านเอง 
 Marukaichi Suisan (เยีย่มชม / ประมาณ 20 นาที)  
 Dezuka Suisan (เยีย่มชม / ประมาณ 20 นาที) (แวะพกั 2 สถานที่ / 
สถานที่ละ 15 นาที) 
 ANA Crowne Plaza Sapporo (เดินทางกลบัถึงเวลา 19:30 นาฬิกา ตาม
ก าหนดการ)  
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง Hokkaido 
เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Hokkaido 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ใหบ้ริการทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับ
เฉพาะใน ระหวา่งการด าเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น 
เช่น การส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
*บริษทัจะท าการส่งเอกสารส าคญัเก่ียวกบัการเดินทางไปใหท้่านผา่นทางอีเมล ์โดยจะท าการส่งใหอ้ยา่ง
นอ้ย 1 อาทิตยก่์อนถึงวนัร่วมโปรแกรมการเดินทาง กรุณาพมิพเ์อกสารดงักล่าวและน าติดตวัมาในวนัร่วม
การเดินทาง  
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นแพค็เกจทวัร์：①ค่ารถบสัทอ่งเที่ยวไป-กลบั ②ค่าล่องเรือตดัธารน ้ าแขง็ Garinko-
goⅡ ③ค่าอาหารกลางวนั (ขา้วกล่องมาคุโนะอุจิ)  
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นแพค็เกจทวัร์ส าหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี) ：①ค่ารถบสัท่องเที่ยวไป-กลบั ②ค่าล่องเรือตดั
ธารน ้ าแขง็ Garinko-goⅡ ③ค่าอาหารกลางวนั (ขา้วกล่องมาคุโนะอุจิ)  

 Sapporo View Hotel Odori Park Sapporo Excel Hotel Tokyu (เดินทาง
กลบัถึงเวลา 20:00 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น:0  อาหารรอบดึก: 0 
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*เด็กอ่อน อาย ุ0-2 ขวบ：ราคา 4,000 เยน（เฉพาะค่าที่นัง่รถบสั ※ไม่รวมอาหารกลางวนั) ※ราคาที่
ปรากฏทางหนา้เวบ็ไซต ์คือราคา 0 เยน ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าแพค็เกจทวัร์ในราคา 4,000 เยนขา้งตน้ ผา่น
ทางบตัรเครดิตของท่าน 

 

หมายเหตุ 
*ส าหรับการเดินทางดว้ยรถบสัท่องเที่ยวในแพค็เกจน้ี จะมีหวัหนา้ทวัร์ติดตามไปดว้ย (ส่ือสารภาษาญี่ปุ่ น

เท่านั้น) ซ่ึงท่านสามารถใชบ้ริการแปลภาษาผา่นทางโทรศพัทต์ลอด 24 ไดร้ะหวา่งการท่องเที่ยว [เก่ียวกบั

รถบสัท่องเที่ยวในแพค็เกจทวัร์น้ี] (บริษทัที่ด าเนินการ：Hokkaido Access Network Co., Ltd. ) -ในวนั

เดินทางกรุณาไปรวมตวัที่ฟร้อนของแต่ละโรงแรมอยา่งนอ้ย 10 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง (จุดรวมตวั

ของ ANA Crowne Plaza Hotel Sapporo จะอยูท่ี่หนา้ Cloak ชั้น 1) -ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นรถบสัไดท้นั

ตามเวลาที่ก  าหนด จะไม่สามารถขอขึ้นรถบสัระหวา่งทางได ้และจะไม่สามารถขอเงินคืนไดไ้ม่วา่ในกรณีใด
ทั้งส้ิน  

*ในกรณีที่สภาพอากาศ/ สภาพการจราจรไม่เอ้ืออ านวย อาจท าใหมี้การเป็นแปลงเสน้ทางและเกิดความล่าชา้
ตามไปดว้ย  

*ในกรณีที่มีการยกเลิกการออกเดินทางในวนัเดินทาง อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ/ สภาพการจราจรไม่

เอ้ืออ านวย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินใหแ้ก่ท่าน  
*การเดินทางดว้ยรถบสัท่องเที่ยวในแพค็เกจน้ี เป็นการร่วมเดินทางกบัลูกคา้ที่จองผา่นบริษทัทวัร์อ่ืนๆ และ

ลูกคา้ที่จองคอร์สอ่ืนๆ (รวมคนญี่ปุ่ น) ทั้งน้ี ขนาดของรถบสัจะขึ้นอยูก่บัจ  านวนผูเ้ดินทาง และอาจมีการ

เปล่ียนรถบสัที่เมืองมอนเบท็สึ  
*ที่นัง่บนรถบสัท่องเที่ยวในแพค็เกจน้ีเป็นแบบที่นัง่อิสระ (Non-reserve seat) และปลอดบุหร่ี ในบางกรณี

อาจไดน้ัง่ติดกบัลูกคา้ท่านอ่ืนๆ  
*กรุณาตั้งค่าโทรศพัทใ์นโหมดเงียบและงดสนทนาระหวา่งเดินทาง *แพค็เกจทวัร์น้ีจดัและด าเนินการโดย 

Kinki Nippon Tourist Hokkaido Co., Ltd. 

 
 

 

 
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
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ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
 
 
 
 
 

Hokkaido 

2019 
มกราคม 
26.27.28.29.30.31 
กุมภาพนัธ ์
1,2,3,,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,2
8 
มีนาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0 

 
 
 
 
 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

14,000 เยน 
 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

13,500 เยน 
 
 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                  13,500 เยน 


