รหัสทัวร์ GA035 จุดออกเดินทาง: Shinjuku (Tokyo Metropolitan underground Car Park)
(2วัน)
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ・ฮิดะ-ทาคายามะ・เส้ นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ

Highlights
1. เที่ยวชม หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ(มรดกโลก) และฮิดะ-ทาคายาม่า (Little Kyoto)
2. ชมกาแพงหิมะโอทานิที่สูงกว่า 20เมตร *ในเวลาจากัดเท่านั้น※ถึงวันที่ 22มิถุนายนเท่านั้น
3. บริ การเสริ มพิเศษ ข้าวกล่องอาหารกลางวันสาหรับทานบนบัสระหว่างการเดินทาง [วันที่ 1] ข้าวกล่องอาหารญี่ปุ่น
สไตล์ชินชู ราคากล่องละ 1,050 เยน "ข้าวกล่องมิโซะ เด็นกะคุ" ราคากล่องละ 850เยน *ประกอบไปด้วย ปลาย่าง, ผัก,
ของดองต่างๆ *สาหรับผูท้ ี่สนใจ กรุ ณาแจ้งลงบนแบบฟอร์มการจอง หรื อส่งอีเมล์มาทางบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 5วัน
ก่อนถึงวันออกเดินทาง ･ชาระเงินล่วงหน้าเท่านั้น (ผ่านบัตรเครดิต) *สาหรับผูท้ ี่ไม่สงั่ จองข้าวกล่องกับทางบริ ษทั กรุ ณา
จัดเตรี ยมอาหารกลางวันได้ตามอัธยาศัย *ท่านที่ออกเดินทางในวันที่ 27,28 เมษายน วันที่ ่ 3, 4 พฤษภาคม ไม่สามารถสัง่
จองข้าวกล่องข้างต้นได้
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โปรแกรมการเดินทาง
อุเอโนะ (ออกเดินทาง 7:00 นาฬิกา)
ชินจุกุ (ออกเดินทาง 7:50 นาฬิกา)
นิวกาว่า(เลือกซื้อของ [30นาที])

วันที่ 1

ฮิดะ ทาคายาม่า (เดินชมรอบๆเมืองเก่า หรื อที่เรี ยกกันว่า "Little Kyoto"
[60นาที])
ชิราคาวาโกะ (เดินชมหมู่บา้ นที่เป็ นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ [60 - 90นาที])
APA Hotel Toyama หรื อเทียบเท่า


อ

อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 1 อาหารรอบดึก: 0



อ



ท




วันที่ 2









มี

โทยาม่ า ทาเตยามะ (รถราง [7นาที])
ราบบิโจไดระ (รถบัส [60นาที])
มูโรโด( จุดที่สูงที่สุดในเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะคุโรเบะ
ระดับความสูง2,450 เมตร) (รถบัส [10นาที])
ไดกันโบ (กระเช้าลอยฟ้ า [7นาที])
ที่ราบคุโรเบะไดระ (รถราง [5นาที])
ทะเลสาบคุโรเบะ (เดิน [15นาที])
เขื่อนคุโรเบะ (รถบัส [16นาที])
โอกิซาว่ า อะซุมิโนะ(ซื้อของ [25นาที])
ชินจุกุ (กลับถึงในเวลา 19:30 นาฬิกา)
อุเอโนะ (กลับถึงในเวลา 20:00 นาฬิกา)
อาหารเช้ า: 1 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0
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รายละเอียด
ชินจุกุ (Tokyo Metropolitan Underground Car Park)
07:50 AM
จังหวัดโทยามะ
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมี
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
หน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่ งเที่ยวได้จากแผ่นพับ
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 25 ท่าน
*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14
วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นทัวร์สาหรับเด็กเล็ก - เฉพาะที่นงั่ บนรถบัส
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นทัวร์ - ค่าโดยสาร,ค่าที่พกั ,ค่าอาหาร,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยูใ่ นโปรแกรมทัวร์รวมภาษี ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่วา่ เหตุใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริ ษทั ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่น้ นั ๆ
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นทัวร์ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากที่ทวั ร์ระบุไว้,
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสิร์มต่างๆ

หมายเหตุ
*เนื่องจากการท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ จะมีการเปลี่ยนยานพาหนะตลอดเส้นทาง กรุ ณาสวมรองเท้า เสื้อผ้าที่ถนัด และ
นาไปแต่สมั ภาระที่จาเป็ นเพือ่ ความสะดวกในการเดินทางของท่านเอง
*ในการท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ นั้น ยานพาหนะในบางเส้นทางอาจมีการหยุดให้บริ การขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในวันนั้น
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าโดยสารของยานพาหนะนั้นๆให้ท่าน ในกรณี ที่มีการหยุดให้บริ การ
*อาหารเช้าในวันที่ 2ของการเดินทางอาจถูกเสิร์ฟในเมนูขา้ วกล่อง ในกรณี ที่ออกเดินทางในช่วงเวลา 6:00-7:00นาฬิกา *
ในบางกรณี ทางที่พกั อาจจัดเตรี ยมห้องพักเดี่ยวให้แก่ผทู ้ ี่เดินทางมา 2ท่าน
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*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*ในกรณี ที่วนั ออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออานวย อาจส่งผลให้ลาดับการเดินทางในโปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลง
*เนื่องจากโปรแกรมนี้จดั ทาขึ้นเพือ่ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็ นภาษาหลักตลอดการเดินทาง
ในส่วนของการให้บริ การทางด้านภาษาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานจะให้บริ การเป็ นภาษาอังกฤษ/
ภาษาจีน ในข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็ นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็ นต้น) ไม่สามารถให้บริ การแปลข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ หรื อทาหน้าที่แทนไกด์ได้
*หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์ของโปรแกรมนี้ ออกเดินทางจากจุดรวมตัวอื่น ในกรณี ที่สภาพการจราจรไม่เอื้ออานวย อาจส่งผล
ให้บสั ที่มีหวั หน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์มาด้วยเดินทางมายังจุดนัดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่กาหนดไว้ กรุ ณารอที่จุดนัดหมาย
จนกว่ารถบัสจะเดินทางมาถึง
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรื อสถานการณ์อื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจาเป็ นต้องยกเลิกทัวร์อนั เนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝนุ่ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา
*ทางบริ ษทั จะกระทาการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า(ชื่ออายุเพศเป็ นต้น)ให้แก่โรงแรมหรื อบริ ษทั อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการของโปรแกรมทัวร์น้ นั ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่
30 พฤษภาคม 2560

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง
Shinjuku 2019
เมษายน
(Tokyo
Metropolitan 24,25,26
พฤษภาคม
underground
6,8,10,12,14,17,
Car Park) 19,26,31
มิถุนายน
9,14
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เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
32,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
07:50 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

32,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

8,000 เยน

ออกเดินทางจาก

Shinjuku
(Tokyo
Metropolitan
underground
Car Park)

ออกเดินทางจาก

Shinjuku
(Tokyo
Metropolitan
underground
Car Park)

ออกเดินทางจาก

Shinjuku
(Tokyo
Metropolitan
underground
Car Park)
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วันที่ออกเดินทาง
2019
เมษายน
27,28

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
38,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
07:50 AM

วันที่ออกเดินทาง
2019
พฤษภาคม
3,4

38,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

8,000 เยน

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
42,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
07:50 AM

วันที่ออกเดินทาง
2019
พฤษภาคม
22

เด็ก
6ถึง11ปี

เด็ก
6ถึง11ปี

42,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

8,000 เยน

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
30,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
07:50 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

30,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

8,000 เยน

ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง
Shinjuku 2019
พฤษภาคม
(Tokyo
Metropolitan 11,18,25
มิถุนายน
underground
1

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
34,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง
Shinjuku 2019
เมษายน
(Tokyo
Metropolitan 29,30
พฤษภาคม
underground
1,2

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
36,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ออกเดินทางจาก

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
35,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

07:50 AM

Car Park)

07:50 AM

Car Park)

Shinjuku
(Tokyo
Metropolitan
underground
Car Park)
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วันที่ออกเดินทาง
2019
พฤษภาคม
5

07:50 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

34,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

8,000 เยน

เด็ก
6ถึง11ปี

36,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

8,000 เยน

เด็ก
6ถึง11ปี

35,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

8,000 เยน

