KTN_รหัสทัวร์ 28384 จุดออกเดินทาง: นัมบะ (2วัน)
(เดินทางด้วยรถไฟ) ชม Light Up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และชมจากจุดชมวิว& เมือง
เก่าฮิดะ-ทาคายามะ & เขตเมืองเก่ าซึมาโกะจุกุ

Highlights
・เยีย่ มชม 'หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ' นานถึง 210 นาที！(รวมเวลารับประทานอาหารเย็น)
・เยีย่ มชมหมู่บา้ นทั้งช่วงเวลาก่อนการประดับไฟ-ยามค่าคืนที่ประดับไฟ และที่จุดชมวิว!
・รวมอาหาร 4 มื้อในโปรแกรม อาทิ 'เนื้อวัวฮิดะ โฮบะมิโซะ' เป็ นต้น！
・เข้าพักในที่พกั หรู 5 ดาว เมืองทาคายามะ และเป็ นที่พกั rank A ของบริ ษทั

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

สถานีรถไฟชินจุกุ (ออกเดินทางในขบวนรอบช่ วงเวลา 7:30-9:00 นาฬิ กา
*ยังไม่ ระบุแน่ นอน)
[รถไฟด่ วน ขบวนอะซู สะ]
สถานีรถไฟมัตสึ โมโตะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (เยี่ยมชม ประมาณ 210 นาที ※รวมเวลา
รับประทานอาหารเย็น)
พักค้างคืนในย่ าน ฮิดะ-ทาคายามะ ออนเซ็ น
※กลับถึงที่พกั ในเวลา 21:30 นาฬิ กา ตามกาหนดการ พักผ่ อนในที่พกั rank
A ของบริษัท พร้ อมผ่ อนคลายไปกับบ่ อแช่ น้าของโรงแรม
--------------------------------------------------------------------------------------Course Hotel Url: Hida Hotel Plaza
1

KTN_รหัสทัวร์ 28384
http://www.hijapantour.com/

วันที่ 2

อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 1 อาหารรอบดึก: 0
ฮิดะ-ทาคายามะ ออนเซ็น ( เดินเล่ นภายในเมือง 'ทาคายามะ' ได้ ตาม
อัธยาศัย ก่ อนถึงเวลาออกเดินทาง 11:00 นาฬิ กา)
เมืองทาคายามะ
เขตเมืองเก่ าซึมาโกะจุกุ (เดินเล่ นชมเมืองเก่า)
สถานีรถไฟจิโนะ
[รถไฟด่ วน ขบวนอะซู สะ]
สถานีรถไฟชินจุกุ (กลับถึงในช่ วงเวลา 20:07-21:07 นาฬิ กา ตาม
กาหนดการ)
อาหารเช้ า: 1 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
Shinjuku Station south entrance
Shirakawa-go และจังหวัดกิฟุ (อัลไพน์), จังหวัดนากาโน่
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)
2 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
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ข้ อมูลเพิ่มเติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - ที่นงั่ รถบัสเท่านั้น (ไม่รวมที่นงั่ รถไฟ อาหาร และเครื่ อง
นอน)
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น
(แม้วา่ จะไม่ได้ใช้บริ การในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม)
และค่าบริ การเสริ มต่างๆ

หมายเหตุ
*โปรแกรมนี้จะรับประทานอาหารเย็น ในเวลาประมาณ 16:30 นาฬิกา ก่อนกิจกรรมชม light up และจะนา
ท่านเดินทางเข้าที่พกั หลังการชมกิจกรรม light up
*สามารถเยีย่ มชมในบริ เวณจุดชมวิวของชิราคาวาโกะได้เพียง 15 นาทีเท่านั้น
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็ นการเดินทางร่ วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*ที่นงั่ บนเครื่ องบิน/รถไฟชินคันเซ็นสาหรับผูท้ ี่จองมามากกว่า 2 ท่านขึ้นไปอาจไม่ได้อยูข่ า้ งกัน
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกะทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปน)
ุ่ อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*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
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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
11:00 PM ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
46,900 เยน

เด็ก 6ถึง11ปี

43,900 เยน

เด็กเล็ก 3ถึง5ปี

10,000 เยน
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