รหัสทัวร์ 86015 จุดออกเดินทาง: JR โอซาก้า
บุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลในมือ้ เย็น & เส้ นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโระเบะ & กาแพงหิมะ &
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ & เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ / ออกจาก สถานี JR โอซาก้ า・ชินโอซาก้ า

Highlights
เดินเล่นชม 'กำแพงหิมะ (Yuki No Otani)' ในฤดูใบไม้ผลิ！ *กำแพงหิมะเปิ ดให้เที่ยวชมในช่วง 15 เมษำยน - 22
มิถุนำยน เดินเล่นในสถำนที่ท่องเที่ยวชื่อดังได้ตำมอัธยำศัยที่ 'หมุ่บำ้ นมรดกโลกชิรำคำวำโกะ & เมืองเก่ำฮิดะ-ทำคำยำมะ'
อิ่มอร่ อยกับบุฟเฟ่ ต์อำหำรเย็น อำทิ ปู ปลำบุริ กุง้ หวำนอำมะเอบิ เป็ นต้น (ประมำณ 60 นำที)

KNT_รหัสทัวร์ 86015
http://www.hijapantour.com/

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

สถานี JR โอซาก้า (รวมตัว 7:40 นำฬิกำ)
ชินโอซาก้า (รวมตัว 8:00 นำฬิกำ)
เมืองเก่ าฮิดะ-ทาคายามะ (เดินเล่นชมเมืองเก่ำ / ประมำณ 60 นำที)
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (เดินเล่นชมหมู่บำ้ นมรดกโลกชื่อดัง / ประมำณ 60
นำที)
พักค้างคืนที่ APA Hotel Toyama หรือ APA Hotel Toyama Ekimae
เมืองโทยาม่ า
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 1 อาหารรอบดึก: 0

วันที่ 2
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เมืองโทยำม่ำ
สถำนีทำเตยำมะ
[รถรำงเคเบิ้ลคำร์]
ที่รำบบิโจไดระ
[รถบัสที่รำบสูงโคเก็น]
มูโรโด (จุดสูงสุดของเส้นทำงแอลป์ -ทำเตยำมะ-คุโรเบะที่ควำมสูง 2,450 เมตร)
[รถบัสที่รำบสูงโคเก็น]
ที่รำบบิโจไดระ
[รถรำงเคเบิ้ลคำร์]
สถำนีทำเตยำมะ
เมืองทำเตยำมะ (เลือกซื้อของ)
ชินโอซำก้ำ (กลับถึงในเวลำ 19:10 นำฬิกำ ตำมกำหนดกำร)
โอซำก้ำ(กลับถึงในเวลำ 19:30 นำฬิกำ ตำมกำหนดกำร)
อาหารเช้ า: 1 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
JR โอซำก้ำ
07:40 AM

จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
ขอบเขตการ
ให้ บริการภาษา

และจังหวัดกิฟุ, จังหวัดโทยำมะ


จานวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต่า

จานวนผู้จองขั้นต่า

และจังหวัดกิฟุ, จังหวัดโทยำมะ
บุคลำกร (ภำษำที่ท่ำนต้องกำร) จะเดินทำงไปพบท่ำนที่จุดนัดพบ และมีหน้ำที่ให้ขอ้ มูลที่สำคัญ
เกี่ยวกับทัวร์แก่ท่ำน เช่น จุดนัดพบและเวลำ เป็ นต้น ซึ่งไม่รวมถึงกำรให้รำยละเอียดของ
สถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ซึ่งท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดสถำนที่ท่องเที่ยวได้จำกแผ่นพับ
25 ท่ำน
*อย่ำงไรก็ตำม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผูเ้ ข้ำร่ วมไม่ถึงขั้นต่ำตำมที่บริ ษทั ได้กำหนดไว้
โดยจะแจ้งให้ท่ำนทรำบทำงอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทำง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้
ทรำบก่อนถึงวันเดินทำง 4วัน)
1 ท่ำน

เพิม่ เติม
OPTIONAL PLAN.. ข้ำวกล่องอำหำรกลำงวัน (วันที่ 1) เมนูมำคุโนะอุจิเบ็นโต + เครื่ องดื่ม：รำคำชุดละ 1,100 เยน *มำ
คุโนะอุจิเบ็นโต ประกอบไปด้วย ข้ำวญี่ปุ่น และเมนูอื่นๆที่รวบรวมควำมสมดุลของคุณค่ำทำงสำรอำหำรไว้อย่ำงดี *
สำหรับผูท้ ี่สนใจกรุ ณำแจ้งให้บริ ษทั ทรำบก่อนถึงวันออกเดินทำง อย่ำงน้อย 10 วันทำกำรของบริ ษทั *เนื่องจำกเหตุผล
ทำงด้ำนกำรจัดเตรี ยมวัตถุดิบของข้ำวกล่อง ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำข้ำวกล่องในกรณี ที่ท่ำนมีกำรยกเลิก
กำรเดินทำงเพียง 1 วันล่วงหน้ำก่อนถึงวันเดินทำง และยกเลิกในวันเดินทำง *บริ ษทั จะหักค่ำบริ กำรนี้ผำ่ นบัตรเครดิตของ
ท่ำน *สำหรับผูท้ ี่ไม่สงั่ จองอำหำรกับทำงบริ ษทั สำมำรถจัดเตรี ยมหรื อแวะซื้อตำมจุดพักรถได้ตำมอัธยำศัย *สิ่งที่รวมอยู่
ในโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี ) - ที่นงั่ รถบัส ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำพัก (ไม่รวมอำหำรและเครื่ องนอน) และค่ำใช้
บริ กำรยำนพำหนะในโปรแกรม *สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ กำรเดินทำง
โรงแรมที่พกั อำหำร ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว และภำษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินไม่วำ่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น
(แม้วำ่ จะไม่ได้ใช้บริ กำรในส่วนนั้นๆก็ตำม) *สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ได้แก่ กำรเดินทำง โรงแรมที่พกั อำหำร และค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล (อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำ
ซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่ม) และค่ำบริ กำรเสริ มต่ำงๆ
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หมายเหตุ
【เกี่ยวกับที่พกั 】
*ในบำงกรณี ทำงที่พกั อำจทำกำรจัดเตรี ยมห้องพักเดียวไว้บริ กำร แม้จะทำกำรจองห้องพัก 2-3 ท่ำนไว้ก็ตำม
*บ่อแช่น้ ำของรวมของ APA Hotel Toyama จะอยูค่ นละตึกกับห้องพัก เนื่องจำกทำงเดินบำงส่วนอยูน่ อกบริ เวณอำคำร
กรุ ณำสวมรองเท้ำของท่ำนแทนกำรสวมสลิปเปอร์ที่จดั เตรี ยมให้ในห้องพัก สำหรับบ่อแช่น้ ำรวมของ APA Hotel Toyama
Ekimae จะอยูอ่ ำคำรเดียวกับห้องพัก ทั้งนี้ เวลำให้บริ กำรบ่อแช่น้ ำรวมของทั้งสองที่พกั จะให้บริ กำรถึง 24:00 นำฬิกำ ซึ่ง
ไม่สำมำรถใช้บริ กำรในช่วงเช้ำของวันถัดไปได้ นอกจำกนี้ ทำงที่พกั ไม่อนุญำตให้สวมยูกำตะเดินเล่นภำยในอำคำร
นอกจำกตอนไปแช่น้ ำ กรุ ณำจัดเตรี ยมชุดลำลองติดตัวไปด้วย
【เกี่ยวกับกำรเดินเล่นที่ 'กำแพงหิมะ'】
*เวลำในกำรออกเดินทำงของเช้ำวันที่ 2 อำจเร็วกว่ำที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยูก่ บั สถำนกำรณ์ควำมหนำแน่นของ
นักท่องเที่ยวในเส้นทำงแอลป์ ซึ่งในกรณี น้ ีจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่ำงๆ อำทิ รับประทำนอำหำรเช้ำในเมนูขำ้ วกล่อง
บนรถบัส เวลำในกำรสิ้นสุดกำรเดินทำงล่ำช้ำกว่ำที่กำหนดไว้เป็ นอย่ำงมำก และเวลำในกำรรอใช้บริ กำรพำหนะใน
เส้นทำงแอลป์ นำนกว่ำปกติ เป็ นต้น
*ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินใดๆในกรณี ที่กำแพงหิมะไม่เปิ ดให้เข้ำชม อันเนื่องมำจำกเหตุผลทำงสภำพอำกำศ
*ในกรณี ที่เส้นทำงแอลป์ ไม่เปิ ดให้บริ กำรอันเนื่องมำจำกสภำพอำกำศ/สภำพแวดล้อม ฯลฯ ไม่เอื้ออำนวย อันเป็ นเหตุให้
ไม่สำมำรถใช้บริ กำรพำหนะในเส้นทำงแอลป์ ได้ตำมกำหนดกำร บริ ษทั จะทำกำรคืนเงินในค่ำพำหนะนั้นๆให้แก่ท่ำน
*ในกรณี ที่ 'เมืองทำเตยำมะ' ซึ่งเป็ นสถำนที่ทำกิจกรรมแวะซื้อของในวันที่ 2 ของกำรเดินทำง มีนกั ท่องเที่ยวเป็ นจำนวน
มำก บริ ษทั อำจทำกำรยกเลิกกิจกรรมกำรเดินทำงสู่สถำนที่น้ ี
*เพือ่ ควำมปลอดภัยของท่ำน เส้นทำงแอลป์ หรื อพำหนะในเส้นทำงแอลป์ อำจหยุดให้บริ กำร ในกรณี ที่สภำพแวดล้อมไม่
เอื้ออำนวย (อำทิ หิมะตกหนัก เป็ นต้น)
*เนื่องจำกสภำพผิวของพื้นมีควำมลื่นเป็ นอย่ำงมำก กรุ ณำสวมรองที่สะดวกสบำยแก่กำรเดินทำง (เช่น รองเท้ำปี นเขำ)
หรื อติดแผ่นกันลื่นเมื่อเข้ำร่ วมกำรเดินทำงนี้ รวมถึงอุณหภูมิของสถำนที่ท่องเที่ยวนี้จะต่ำกว่ำปกติ 10-15 องศำ กรุ ณำสวม
เครื่ องแต่งกำยทีป้องกันควำมหนำวเย็นได้เป็ นอย่ำงดี และพกแผ่นกันร้อนไคโระ ถุงมือ ผ้ำพันคอ ที่ปิดหู ฯลฯ ติดตัวมำ
ด้วย
*กรุ ณำเดินทำงมำยังจุดรวมตัวในเส้นทำงแอลป์ ตำมเวลำที่หวั หน้ำทัวร์ของท่ำนได้แจ้งไว้อย่ำงเคร่ งครัด
*กรุ ณำปฎิบตั ิตำมข้อแนะนำของหัวหน้ำทัวร์อย่ำงเคร่ งครัด ในขณะเที่ยวชมกำแพงหิมะ
【หมำยเหตุอื่นๆ】
*กำรเดินทำงในโปรแกรมอำจมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงสู่บำงสถำนที่ท่องเที่ยว, สลับสถำนที่ทอ่ งเที่ยว, เวลำในกำรสิ้นสุด
โปรแกรมมีควำมล่ำช้ำกว่ำที่กำหนดไว้เป็ นอย่ำงมำก, หรื อไม่สำมำรถเข้ำพัก/เที่ยวชมสถำนที่ท่องเที่ยวได้ตำมเวลำที่
กำหนดไว้ในโปรแกรม ในกรณี ที่วนั เดินทำงมีสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศและสภำพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย
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*ในกรณี ที่วนั เดินทำงนั้นๆมีกำรเดินทำงด้วยรถบัสตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป อำจมีกำรแบ่งรถบัสตำมจุดแวะรับ-ส่งในแต่ละ
สถำนที่
*กรุ ณำสวมเครื่ องแต่งกำยที่สะดวกสบำยแก่กำรเดินทำงเข้ำร่ วมโปรแกรมนี้
*ลำดับกำรเดินทำงในโปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภำพกำรจรำจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็ นกำรเดินทำงร่ วมกับนักท่องเที่ยวชำวญี่ปุ่น
*ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ำ/กำรลดระยะเวลำกำรท่องเที่ยว/หรื อกำรยกเลิกสู่สถำนที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมำจำกสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศ หรื อสถำนกำรณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จำเป็ นที่จะต้องทำกำรยกเลิกโปรแกรมกำรเดินทำงอย่ำงกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทำง (เวลำ
15:00 นำฬิกำตำมเวลำท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมำจำกสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศ หรื อเกิดสถำนกำรณ์ทอี่ ยู่
นอกเหนือกำรควบคุม บริ ษทั จะทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอำจไม่ใช่สถำนที่เดียวกัน สำมำรถสอบถำมเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้ำทัวร์ของท่ำน
*บริ ษทั อำจทำกำรแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำ (อำทิ ชื่อ อำยุ เพศ) ให้แก่ โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินกำรของโปรแกรมกำรเดินทำงนั้นๆ โดยกำรกระทำดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมกฎหมำยคุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับ
แก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภำคม 2560

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

JR โอซาก้ า

KNT_รหัสทัวร์ 86015
http://www.hijapantour.com/

วันที่ออกเดินทาง
2019
เมษำยน
26
พฤษภำคม
6,17,26
มิถุนำยน
9

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
27,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
07:40 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

27,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

10,000 เยน

ออกเดินทางจาก

JR โอซาก้ า

ออกเดินทางจาก

JR โอซาก้ า

KNT_รหัสทัวร์ 86015
http://www.hijapantour.com/

วันที่ออกเดินทาง
2019
มิถุนำยน
1

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
28,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
07:40 AM

วันที่ออกเดินทาง
2019
พฤษภำคม
11

เด็ก
6ถึง11ปี

28,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

10,000 เยน

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
30,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
07:40 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

30,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

10,000 เยน

