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รหัสทัวร์ 86015  จุดออกเดนิทาง: JR โอซาก้า 

 บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในมือ้เยน็ & เส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโระเบะ & ก าแพงหิมะ &        

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ & เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ / ออกจาก สถานี JR โอซาก้า・ชินโอซาก้า 

  

   

 

 

Highlights  

เดินเล่นชม 'ก ำแพงหิมะ (Yuki No Otani)' ในฤดูใบไมผ้ลิ！ *ก ำแพงหิมะเปิดใหเ้ที่ยวชมในช่วง 15 เมษำยน - 22 
มิถุนำยน  เดินเล่นในสถำนที่ท่องเที่ยวช่ือดงัไดต้ำมอธัยำศยัที่ 'หมุ่บำ้นมรดกโลกชิรำคำวำโกะ & เมืองเก่ำฮิดะ-ทำคำยำมะ'  
อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตอ์ำหำรเยน็ อำทิ ปู ปลำบุริ กุง้หวำนอำมะเอบิ เป็นตน้ (ประมำณ 60 นำที) 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

วนัที ่1 

 

 สถานี JR โอซาก้า (รวมตวั 7:40 นำฬิกำ)  
 ชินโอซาก้า (รวมตวั 8:00 นำฬิกำ)  
 เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ (เดินเล่นชมเมืองเก่ำ / ประมำณ 60 นำที)  
 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (เดินเล่นชมหมู่บำ้นมรดกโลกช่ือดงั / ประมำณ 60 
นำที)  

      พักค้างคนืที่ APA Hotel Toyama หรือ APA Hotel Toyama Ekimae 
      เมืองโทยาม่า 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 1  อาหารรอบดกึ: 0 

 
 
 
 

วนัที ่2 

 

 เมืองโทยำม่ำ  
สถำนีทำเตยำมะ 
 [รถรำงเคเบิ้ลคำร์]  
 ที่รำบบิโจไดระ 
  [รถบสัที่รำบสูงโคเก็น] 
 มูโรโด (จุดสูงสุดของเส้นทำงแอลป์-ทำเตยำมะ-คุโรเบะที่ควำมสูง 2,450 เมตร)  
 [รถบสัที่รำบสูงโคเก็น]   
 ที่รำบบิโจไดระ 
 [รถรำงเคเบิ้ลคำร์]  
สถำนีทำเตยำมะ  
เมืองทำเตยำมะ (เลือกซ้ือของ)  
ชินโอซำกำ้ (กลบัถึงในเวลำ 19:10 นำฬิกำ ตำมก ำหนดกำร)  
โอซำกำ้(กลบัถึงในเวลำ 19:30 นำฬิกำ ตำมก ำหนดกำร) 

อาหารเช้า: 1 อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดึก: 0 
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รายละเอยีด  
 
จุดออกเดินทาง      JR โอซำกำ้ 
เวลานัดหมาย      07:40 AM 
จุดหมาย    และจงัหวดักิฟุ, จงัหวดัโทยำมะ 

 
ภาษา       และจงัหวดักิฟุ, จงัหวดัโทยำมะ 
ขอบเขตการ
ให้บริการภาษา 

     บุคลำกร (ภำษำที่ท่ำนตอ้งกำร) จะเดินทำงไปพบท่ำนที่จุดนดัพบ และมีหนำ้ที่ใหข้อ้มูลที่ส ำคญั    
     เก่ียวกบัทวัร์แก่ท่ำน เช่น จุดนดัพบและเวลำ เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงกำรใหร้ำยละเอียดของ 
     สถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ซ่ึงท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดสถำนที่ท่องเที่ยวไดจ้ำกแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต ่า 

     25 ท่ำน 
     *อยำ่งไรก็ตำม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่ำตำมที่บริษทัไดก้ ำหนดไว ้  
     โดยจะแจง้ใหท้่ำนทรำบทำงอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทำง 14วนั (ส ำหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ให ้
     ทรำบก่อนถึงวนัเดินทำง 4วนั) 
 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า      1 ท่ำน 
 
 

เพิม่เติม 
OPTIONAL PLAN.. ขำ้วกล่องอำหำรกลำงวนั (วนัที่ 1) เมนูมำคุโนะอุจิเบน็โต + เคร่ืองด่ืม：รำคำชุดละ 1,100 เยน *มำ
คุโนะอุจิเบน็โต ประกอบไปดว้ย ขำ้วญี่ปุ่ น และเมนูอ่ืนๆที่รวบรวมควำมสมดุลของคุณคำ่ทำงสำรอำหำรไวอ้ยำ่งดี *
ส ำหรับผูท้ี่สนใจกรุณำแจง้ใหบ้ริษทัทรำบก่อนถึงวนัออกเดินทำง อยำ่งนอ้ย 10 วนัท ำกำรของบริษทั *เน่ืองจำกเหตุผล
ทำงดำ้นกำรจดัเตรียมวตัถุดิบของขำ้วกล่อง ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำขำ้วกล่องในกรณีที่ท่ำนมีกำรยกเลิก
กำรเดินทำงเพยีง 1 วนัล่วงหนำ้ก่อนถึงวนัเดินทำง และยกเลิกในวนัเดินทำง *บริษทัจะหกัค่ำบริกำรน้ีผำ่นบตัรเครดิตของ
ท่ำน *ส ำหรับผูท้ี่ไม่สัง่จองอำหำรกบัทำงบริษทั สำมำรถจดัเตรียมหรือแวะซ้ือตำมจุดพกัรถไดต้ำมอธัยำศยั *ส่ิงที่รวมอยู่
ในโปรแกรมส ำหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี) - ที่นัง่รถบสั ค่ำธรรมเนียมกำรเขำ้พกั (ไม่รวมอำหำรและเคร่ืองนอน) และค่ำใช้
บริกำรยำนพำหนะในโปรแกรม *ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆตำมที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ กำรเดินทำง 
โรงแรมที่พกั อำหำร ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยว และภำษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินไม่วำ่ในกรณีใดทั้งส้ิน 
(แมว้ำ่จะไม่ไดใ้ชบ้ริกำรในส่วนนั้นๆก็ตำม) *ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
ไดแ้ก่ กำรเดินทำง โรงแรมที่พกั อำหำร และค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่ำใชจ่้ำยส่วนบุคคล (อำทิ คำ่โทรศพัท ์ค่ำ
ซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืม) และค่ำบริกำรเสริมต่ำงๆ 
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หมายเหตุ 
【เก่ียวกบัที่พกั】  
*ในบำงกรณีทำงที่พกัอำจท ำกำรจดัเตรียมหอ้งพกัเดียวไวบ้ริกำร แมจ้ะท ำกำรจองหอ้งพกั 2-3 ท่ำนไวก้็ตำม  
*บ่อแช่น ้ ำของรวมของ APA Hotel Toyama จะอยูค่นละตึกกบัหอ้งพกั เน่ืองจำกทำงเดินบำงส่วนอยูน่อกบริเวณอำคำร 
กรุณำสวมรองเทำ้ของท่ำนแทนกำรสวมสลิปเปอร์ที่จดัเตรียมใหใ้นหอ้งพกั ส ำหรับบ่อแช่น ้ ำรวมของ APA Hotel Toyama 
Ekimae จะอยูอ่ำคำรเดียวกบัหอ้งพกั ทั้งน้ี เวลำใหบ้ริกำรบ่อแช่น ้ ำรวมของทั้งสองที่พกัจะใหบ้ริกำรถึง 24:00 นำฬิกำ ซ่ึง
ไม่สำมำรถใชบ้ริกำรในช่วงเชำ้ของวนัถดัไปได ้นอกจำกน้ี ทำงที่พกัไม่อนุญำตใหส้วมยกูำตะเดินเล่นภำยในอำคำร
นอกจำกตอนไปแช่น ้ ำ กรุณำจดัเตรียมชุดล ำลองติดตวัไปดว้ย  
【เก่ียวกบักำรเดินเล่นที่ 'ก ำแพงหิมะ'】 
 *เวลำในกำรออกเดินทำงของเชำ้วนัที่ 2 อำจเร็วกวำ่ที่ก  ำหนดไว ้โดยขึ้นอยูก่บัสถำนกำรณ์ควำมหนำแน่นของ
นกัท่องเที่ยวในเสน้ทำงแอลป์ ซ่ึงในกรณีน้ีจะส่งผลใหเ้กิดผลกระทบต่ำงๆ อำทิ รับประทำนอำหำรเชำ้ในเมนูขำ้วกล่อง
บนรถบสั เวลำในกำรส้ินสุดกำรเดินทำงล่ำชำ้กวำ่ที่ก  ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งมำก และเวลำในกำรรอใชบ้ริกำรพำหนะใน
เสน้ทำงแอลป์นำนกวำ่ปกติ เป็นตน้  
*ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินใดๆในกรณีที่ก  ำแพงหิมะไม่เปิดใหเ้ขำ้ชม อนัเน่ืองมำจำกเหตุผลทำงสภำพอำกำศ 
*ในกรณีที่เสน้ทำงแอลป์ไม่เปิดใหบ้ริกำรอนัเน่ืองมำจำกสภำพอำกำศ/สภำพแวดลอ้ม ฯลฯ ไม่เอ้ืออ ำนวย อนัเป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถใชบ้ริกำรพำหนะในเสน้ทำงแอลป์ไดต้ำมก ำหนดกำร บริษทัจะท ำกำรคืนเงินในค่ำพำหนะนั้นๆใหแ้ก่ท่ำน  
*ในกรณีที่ 'เมืองทำเตยำมะ' ซ่ึงเป็นสถำนที่ท  ำกิจกรรมแวะซ้ือของในวนัที่ 2 ของกำรเดินทำง มีนกัท่องเที่ยวเป็นจ ำนวน
มำก บริษทัอำจท ำกำรยกเลิกกิจกรรมกำรเดินทำงสู่สถำนที่น้ี  
*เพือ่ควำมปลอดภยัของท่ำน เสน้ทำงแอลป์หรือพำหนะในเสน้ทำงแอลป์อำจหยดุใหบ้ริกำร ในกรณีที่สภำพแวดลอ้มไม่
เอ้ืออ ำนวย (อำทิ หิมะตกหนกั เป็นตน้) 
*เน่ืองจำกสภำพผวิของพื้นมีควำมล่ืนเป็นอยำ่งมำก กรุณำสวมรองที่สะดวกสบำยแก่กำรเดินทำง (เช่น รองเทำ้ปีนเขำ) 
หรือติดแผน่กนัล่ืนเม่ือเขำ้ร่วมกำรเดินทำงน้ี รวมถึงอุณหภูมิของสถำนที่ท่องเที่ยวน้ีจะต ่ำกวำ่ปกติ 10-15 องศำ กรุณำสวม
เคร่ืองแต่งกำยทีป้องกนัควำมหนำวเยน็ไดเ้ป็นอยำ่งดี และพกแผน่กนัร้อนไคโระ ถุงมือ ผำ้พนัคอ ที่ปิดหู ฯลฯ ติดตวัมำ
ดว้ย  
*กรุณำเดินทำงมำยงัจุดรวมตวัในเสน้ทำงแอลป์ตำมเวลำที่หวัหนำ้ทวัร์ของท่ำนไดแ้จง้ไวอ้ยำ่งเคร่งครัด  
*กรุณำปฎิบติัตำมขอ้แนะน ำของหวัหนำ้ทวัร์อยำ่งเคร่งครัด ในขณะเที่ยวชมก ำแพงหิมะ  
【หมำยเหตุอ่ืนๆ】  
*กำรเดินทำงในโปรแกรมอำจมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงสู่บำงสถำนที่ท่องเที่ยว, สลบัสถำนที่ทอ่งเที่ยว, เวลำในกำรส้ินสุด
โปรแกรมมีควำมล่ำชำ้กวำ่ที่ก  ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งมำก, หรือไม่สำมำรถเขำ้พกั/เที่ยวชมสถำนที่ท่องเที่ยวไดต้ำมเวลำที่
ก  ำหนดไวใ้นโปรแกรม ในกรณีที่วนัเดินทำงมีสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศและสภำพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ ำนวย  
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*ในกรณีที่วนัเดินทำงนั้นๆมีกำรเดินทำงดว้ยรถบสัตั้งแต่ 2 คนัขึ้นไป อำจมีกำรแบ่งรถบสัตำมจุดแวะรับ-ส่งในแต่ละ
สถำนที ่ 
*กรุณำสวมเคร่ืองแต่งกำยที่สะดวกสบำยแก่กำรเดินทำงเขำ้ร่วมโปรแกรมน้ี  
*ล ำดบักำรเดินทำงในโปรแกรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภำพกำรจรำจรในแต่ละวนั  
*โปรแกรมน้ีเป็นกำรเดินทำงร่วมกบันกัท่องเที่ยวชำวญี่ปุ่ น  
*ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อควำมล่ำชำ้/กำรลดระยะเวลำกำรท่องเที่ยว/หรือกำรยกเลิกสู่สถำนที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น 
อนัเน่ืองมำจำกสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศ หรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือกำรควบคุม  
*ในกรณีที่บริษทัจ ำเป็นที่จะตอ้งท ำกำรยกเลิกโปรแกรมกำรเดินทำงอยำ่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทำง (เวลำ 
15:00 นำฬิกำตำมเวลำทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมำจำกสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศ หรือเกิดสถำนกำรณ์ทีอ่ยู่
นอกเหนือกำรควบคุม บริษทัจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบผำ่นทำงอีเมล ์ 
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอำจไม่ใช่สถำนที่เดียวกนั สำมำรถสอบถำมเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนำ้ทวัร์ของท่ำน  
*บริษทัอำจท ำกำรแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคำ้ (อำทิ ช่ือ อำย ุเพศ) ใหแ้ก่ โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงำนต่ำงๆที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรด ำเนินกำรของโปรแกรมกำรเดินทำงนั้นๆ โดยกำรกระท ำดงักล่ำวจะเป็นไปตำมกฎหมำยคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภำคม 2560 
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
JR โอซาก้า 

2019 
เมษำยน 
26 
พฤษภำคม 
6,17,26 
มิถุนำยน 
9 

 
 

 
07:40 AM 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

27,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

27,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

     10,000  เยน 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
JR โอซาก้า 

2019 
มิถุนำยน 
1 

 
 
 

07:40 AM 
 

 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

28,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

28,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     10,000 เยน
  

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
JR โอซาก้า 

2019 
พฤษภำคม 
11 

 
 
 

07:40 AM 
 

 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

30,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

30,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

10,000 เยน 


