KTN_รหัสทัวร์ 69506 จุดออกเดินทาง: นัมบะ (2วัน)
การประดับไฟหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ประจาปี 2019 & พักค้ างคืนที่โรงแรมหรู ในย่ านฮิ
ดะ-ทาคายามะ ออนเซ็น / ออกจากนัมบะ OCAT – สถานี JR โอซาก้ า – Kyoto

Highlights
1. ท่ องเทีย่ วที่มรดกโลก "หมู่บ้านชิราคาวาโกะ" นาน 5 ชั่วโมง ในวันที่ 1 ของโปรแกรม!! ชมความงามของ
หมู่บ้านในช่ วงกลางวัน และชมการประดับไฟ light up อันตระการตาในช่ วงเย็น!!
2. ชมบ้ านเรื อนสไตล์ กซั โซซึคุริที่ถูกประดับประดาไปด้ วยแสงไฟอันงดงาม ส่ องสว่ างเจิดจ้ าตัดกับหิมะสี
ขาวทั่วทั้งหมู่บ้าน
【ประกาศสาคัญเกี่ยวกับการชมงานประดับไฟหมู่บ้านชิราคาวาโกะ】
โปรแกรมนี้นำท่ำนเที่ยวชมกำรประดับไฟเฉพำะในบริ เวณหมู่บำ้ นเท่ำนั้นไม่รวมกำรเดินทำงสู่จุดชมวิว
*กรุ ณำสวมเครื่ องแต่งกำยที่อบอุ่นและรองเท้ำทีส่ ำมำรถเดินบนหิมะได้ ในกำรเข้ำร่ วมโปรแกรมทัวร์น้ ี
เนื่องจำกในช่วงเวลำนั้นจะมีสภำพอำกำศที่หนำวเย็นและต้องเดินบนถนนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ (กรุ ณำ
จัดเตรี ยมไฟฉำยติดตัวไปด้วย)
*เวลำกำรประดับไฟ light up เริ่ มตั้งแต่ 17:30-19:30 นำฬิกำ
*เวลำในกำรเที่ยวชม light up ของหมู่บำ้ นอำจไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในโปรแกรมได้ ในกรณี ที่วนั ออก
เดินทำงมีสภำพกำรจรำจรติดขัด
★พักค้ำงคืนที่ Hida Hotel Plaza หรื อ ระดับเทียบเท่ำ ในย่ำนฮิดะ-ทำคำยำมะ ออนเซ็น โดยในเช้ำวันที่ 2
สำมำรถเดินเล่นภำยในเมืองทำคำยำม่ำได้ตำมอัธยำศัย
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★เพลิดเพลินไปกับกำรเดินเล่น & รับประทำนเมนูชื่อดัง อำทิ โคโรเกะเนื้อวัวฮิดะ ขนมดังโงะ และอื่นๆ ที่
"ฮิดะ-ทำคำยำมะ" เมืองที่ยงั คงควำมเป็ นญี่ปุ่นในสมัยเก่ำเอำไว้เป็ นอย่ำงดี โดยถูกเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่ำ little
kyoto
★อิ่มอร่ อยไปกับ "เมนูสุก้ ียำกี้เนื้อวัวฮิดะ" ในมื้อเย็นวันที่ 1 หรื อ มื้อกลำงวันในวันที่ 2 ของโปรแกรม! ※
หัวหน้ำทัวร์จะแจ้งให้ท่ำนทรำบในวันเดินทำง เนื่องจำกขึ้นอยูก่ บั โรงแรมที่จะเข้ำพัก

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

วันที่ 2

นัมบะ OCAT (รวมตัว 7:50 นาฬิ กา)
สถานีรถไฟ JR โอซาก้ า (รวมตัว 8:20 นาฬิ กา)
Kyoto Avanti (รวมตัว 9:15 นาฬิ กา)
ภายในเมืองกิฟุ (รับประทานอาหารกลางวัน / ประมาณ 50 นาที)
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (เยี่ยมชม / ประมาณ 5 ชั่วโมง)
ฮิดะ-ทาคายามะ ออนเซ็น：Hida Hotel Plaza หรื อ Takayama Green
Hotel หรื อ Hotel Associa Takayama resort หรื อ Hoshokaku หรื อ
Takayama Ouan (พักค้างคืน)
※รับประทานอาหารเย็นในเวลาประมาณ 16:30 นาฬิ กา ภายใน
Shirakawa village ก่ อนกิจกรรมชม light up หรื อ รับประทานในเวลา
21:00 นาฬิ กา ที่ร้านอาหารภายในเมืองทาคายาม่า หรื อ โรงแรม หลังจาก
ที่เดินทางกลับถึง (ทางบริษัทจะทาการกาหนดสถานที่และเวลา โดย
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทราบในวันเดินทาง)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 1 อาหารรอบดึก: 0
ฮิดะ-ทาคายามะ ออนเซ็น (ออกเดินทางเวลา 10:30 นาฬิ กา *เดินเล่ นที่
เมืองเก่ าและตลาดเช้ าได้ ตามอัธยาศัย ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง)
Butaitoge tourist center (รับประทานอาหารกลางวัน / ประมาณ 50
นาที)
Gujo Hachiman (เดินเล่ น / ประมาณ 60 นาที)
Kyoto Avanti
สถานีรถไฟ JR โอซาก้ า
นัมบะ OCAT (เดินทางกลับถึงในช่ วงเวลา 19:55-20:15 นาฬิ กา ตาม
กาหนดการ)
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*ในกรณีที่โปรแกรมทัวร์ นี้ต้องใช้ รถบัส 2 คันขึน้ ไป รถบัสแต่ ละคัน
อาจจะไม่ ได้ ออกเดินทาง/ ส่ งถึง สถานที่ที่กาหนดในโปรแกรมทั้งหมด
※จุดลงรถอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยขึน้ อยู่กับสภาพการจราจรของ
บริเวณนั้นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หัวหน้ าทัวร์ ของ
ท่ าน
อาหารเช้ า: 1 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
นัมบะ
07:50 AM
Shirakawa-go และจังหวัดกิฟุ (อัลไพน์), Tokai
ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีน
บุคลำกร (ภำษำที่ท่ำนต้องกำร) จะเดินทำงไปพบท่ำนที่จุดนัดพบ และมี
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
หน้ำที่ให้ขอ้ มูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่ำน เช่น จุดนัดพบและเวลำ เป็ นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงกำรให้รำยละเอียดของสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ซึ่งท่ำนสำมำรถ
อ่ำนรำยละเอียดสถำนที่ทอ่ งเที่ยวได้จำกแผ่นพับ
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 1 ท่ำน
*อย่ำงไรก็ตำมทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผูเ้ ข้ำร่ วมไม่ถึงขั้นต่ำตำมที่
บริ ษทั ได้กำหนดไว้โดยจะแจ้งให้ท่ำนทรำบทำงอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทำง14
วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทรำบก่อนถึงวันเดินทำง 4วัน)
1 ท่ำน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

ข้ อมูลเพิ่มเติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - เฉพำะที่นงั่ รถบัส
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ กำรเดินทำง โรงแรมที่พกั
อำหำร ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว และภำษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินไม่วำ่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น
(แม้วำ่ จะไม่ได้ใช้บริ กำรในส่วนนั้นๆก็ตำม)
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*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ กำรเดินทำง โรงแรมที่พกั
อำหำร และค่ำเข้ำชมสถำนที่ทอ่ งเที่ยว รวมถึงค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล (อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่ม)
และค่ำบริ กำรเสริ มต่ำงๆ

หมายเหตุ
*ทำงบริ ษทั จะกำหนดโรงแรม ห้องพัก และอื่นๆในโปรแกรมทัวร์น้ ี ให้แก่ท่ำน
*ในกรณี ที่ไม่มีหอ้ งอำบน้ ำภำยในห้องพัก สำมำรถใช้บริ กำรได้ที่บ่อแช่น้ ำรวมของที่พกั
*ผูท้ ี่ตอ้ งกำรเข้ำพัก 3 ท่ำนในห้องเดียวกัน ทำงที่พกั อำจจัดเตรี ยมห้องพักพร้อมเตียงเสริ มไว้บริ กำร
*ในบำงกรณี อำจใช้บริ กำรรถรับ-ส่ง จำกหมู่บำ้ นชิรำคำวำโกะ ไปยังฮิดะ-ทำคำยำมะ ออนเซ็น
*ในกรณี ที่โปรแกรมทัวร์น้ ีตอ้ งใช้รถบัส 2 คันขึ้นไป รถบัสแต่ละคันอำจจะไม่ได้ออกเดินทำง/ส่งถึง
สถำนที่ที่กำหนดในโปรแกรมทั้งหมด
*ลำดับกำรเดินทำงในโปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภำพกำรจรำจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็ นกำรเดินทำงร่ วมกับนักท่องเที่ยวชำวญี่ปุ่น
*เนื่องจำกหัวหน้ำทัวร์/ไกด์ทวั ร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทำงไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่
จะเดินทำงมำยังจุดรวมตัวของท่ำน ดังนั้น หำกวันเดินทำงมีสภำพกำรจรำจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้ำทัวร์/
ไกด์ทวั ร์ และบัสนำเที่ยว อำจเดินทำงมำถึงจุดรวมตัวของท่ำนช้ำกว่ำที่ระบุไว้ กรุ ณำรอ ณ จุดรวมตัวจนกว่ำ
หัวหน้ำทัวร์/ไกด์ทวั ร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทำงมำถึง
*ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ำ/กำรลดระยะเวลำกำรท่องเที่ยว/หรื อกำรยกเลิกสู่สถำนที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศ หรื อสถำนกำรณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จำเป็ นที่จะต้องทำกำรยกเลิกโปรแกรมกำรเดินทำงอย่ำงกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออก
เดินทำง (เวลำ 15:00 นำฬิกำตำมเวลำท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมำจำกสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศ หรื อ
เกิดสถำนกำรณ์ที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุม บริ ษทั จะทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอำจไม่ใช่สถำนที่เดียวกัน สำมำรถสอบถำมเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้ำทัวร์ของ
ท่ำน
*บริ ษทั อำจทำกำรแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำ (อำทิ ชื่อ อำยุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงำนต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของโปรแกรมกำรเดินทำงนั้นๆ โดยกำรกระทำดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมกฎหมำย
คุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภำคม 2560
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วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

Namba

วันที่ออกเดินทาง
2019
มกรำคม
14,20,27
กุมภำพันธ์
3,11,17

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
48,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
07:50 PM

เด็ก
6ถึง11ปี

48,000 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

12,000 เยน
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