KTN_รหัสทัวร์ 28381 จุดออกเดินทาง: Shimjuku Station south entrance (2วัน)
(เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น) ชม Light Up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ จากจุดชมวิว &
เมืองเก่ าฮิดะ-ทาคายามะ & สวนเค็นโระคุ & ถนนฮิกาชิ-ชายะไก

Highlights
~~ ชม Light up ของหมู่บา้ นมรดกโลกชื่อดัง 'ชิราคาวาโกะ' ~~
・เยีย่ มชมหมู่บา้ นทั้งช่วงเวลาก่อนการประดับไฟ-ยามค่าคืนที่ประดับไฟ และที่จุดชมวิว!
・อิ่มอร่ อยกับอาหารเย็นในเมนู 'เนื้อวัวฮิดะ โฮบะมิโซะ' ~~ ท่องเที่ยวเมืองคานาซาว่า แห่งจังหวัดอิชิกาว่า
~~ ・สวนเค็นโระคุ (ชม 1 ใน 3 สวนชื่อดังระดับประเทศ) ！
・ถนนฮิกาชิ-ชายะไก (เดินเล่นชมเมืองเก่าที่เคยเป็ นย่านโรงน้ าชาอันโด่งดังในสมัยก่อน)
・ตลาดโอมิโจ (รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ~~ เข้าพักในที่พกั หรู 5 ดาว เมืองทาคายามะ ~~
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โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1



วันที่ 2

สถานีรถไฟโตเกียว (ออกเดินทางในขบวนช่ วงรอบเวลา 7:24-9:04
นาฬิ กา *ยังไม่ ระบุแน่ นอน)
[ชินคันเซ็น ขบวนอะซามะ]
สถานีรถไฟอุเอดะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ชม light up หมู่บ้านมรดกโลก & รับประทาน
อาหารเย็นเมนู 'โฮบะมิโซะ')
พักค้างคืนในเมืองฮิดะ-ทาคายามะ
--------------------------------------------------------------------------------------Course Hotel Url: Hotel Associa Takayama Resort
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 1 อาหารรอบดึก: 0
เมืองฮิดะ-ทาคายามะ
เมืองเก่ าฮิดะ-ทาคายามะ (เดินเล่นชมเมืองเก่ า ตลาดเช้ า)
ท่ องเที่ยวรอบ 'เมืองคานาซาว่ า'〔ตลาดโอมิโจ (รับประทานอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย)
สวนเค็นโระคุ
ถนนฮิกาชิ-ชายะไก
สถานีรถไฟโทยามะ
[ชินคันเซ็น ขบวนฮาคุทากะ]
สถานีรถไฟโตเกียว (กลับถึงในช่ วงเวลา 20:00-21:20 นาฬิ กา ตาม
กาหนดการ)
อาหารเช้ า: 1 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0
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รายละเอียด
โตเกียว
Shirakawa-go จังหวัดกิฟุ (อัลไพน์) และจังหวัดอิชิคาว่า
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมี
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
หน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่ งเที่ยวได้จากแผ่นพับ
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 25 ท่าน
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง14
วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

ข้ อมูลเพิ่มเติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี ) - ที่นงั่ รถบัสเท่านั้น (ไม่รวมที่นงั่ รถไฟ อาหาร และเครื่ อง
นอน)
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น
(แม้วา่ จะไม่ได้ใช้บริ การในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม)
และค่าบริ การเสริ มต่างๆ
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หมายเหตุ
*โปรแกรมนี้จะรับประทานอาหารเย็น ในเวลาประมาณ 16:30 นาฬิกา ก่อนกิจกรรมชม light up ทั้งนี้
สามารถเยีย่ มชมในบริ เวณจุดชมวิวของชิราคาวาโกะได้เพียง 15 นาทีเท่านั้น
*โปรแกรมนี้จะนาท่านเดินทางเข้าที่พกั ในเวลา 21:00 นาฬิกา ตามกาหนดการ หลังการชมกิจกรรม light up
*ไม่สามารถสวมชุดยูกาตะที่ทางโรงแรมได้จดั เตรี ยมไว้ให้ไปในบริ เวณอื่น นอกเหนือจากห้องพัก ⇔ บ่อ
แช่น้ าเท่านั้น (สามารถสวมรองเท้าแตะได้ตามอัธยาศัย)
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่ป้องกันความหนาวเย็นได้เป็ นอย่างดีในการเข้าร่ วมโปรแกรมนี้ รวมถึงอุปกรณ์
กันหนาวต่างๆ อาทิ ผ้าพันคอ ถุงมือ เป็ นต้น
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็ นการเดินทางร่ วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*ที่นงั่ บนเครื่ องบิน/รถไฟชินคันเซ็นสาหรับผูท้ ี่จองมามากกว่า 2 ท่านขึ้นไปอาจไม่ได้อยูข่ า้ งกัน
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่
ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุม *ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกะทันหันใน 1 วัน
ก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร
สภาพอากาศ หรื อเกิดสถานการณ์ทอี่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง
อีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้าทัวร์ของ
ท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมาย
คุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560

4

KTN_รหัสทัวร์ 28381
http://www.hijapantour.com/

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก
Shinjuku
Station south
entrance

ออกเดินทางจาก
Shinjuku
Station south
entrance

ออกเดินทางจาก
Shinjuku
Station south
entrance
ออกเดินทางจาก
Shinjuku
Station south
entrance

วันที่ออกเดินทาง
2019
มกราคม
14

วันที่ออกเดินทาง
2019
มกราคม
20,27

วันที่ออกเดินทาง
2019
กุมภาพันธ์
3,11

วันที่ออกเดินทาง
2019
กุมภาพันธ์
17

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
49,900 เยน

เด็ก 6ถึง11ปี

46,900 เยน

เด็กเล็ก 3ถึง5ปี

10,000 เยน

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
50,900 เยน

เด็ก 6ถึง11ปี

47,900 เยน

เด็กเล็ก 3ถึง5ปี

10,000 เยน

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
51,900 เยน

เด็ก 6ถึง11ปี

46,900 เยน

เด็กเล็ก 3ถึง5ปี

10,000 เยน

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
52,900 เยน

เด็ก 6ถึง11ปี

49,900 เยน

เด็กเล็ก 3ถึง5ปี

10,000 เยน

5

KTN_รหัสทัวร์ 28381
http://www.hijapantour.com/

