KTN_รหัสทัวร์ 76500 จุดออกเดินทาง: นาโกย่า (1วัน)
ชมการประดับไฟประจาปี ของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ & เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ

Highlights
1. การจัดแสดงไฟหมู่บา้ นชิราคาวาโกะ ประจาปี 2562 พลาดไม่ได้! โอกาสสุดพิเศษที่จะได้ชมการจัด
แสดงไฟของหมู่บา้ นชิราคาวาโกะ!! 【เกี่ยวกับการเที่ยวชมหมู่บา้ นชิราคาวาโกะ】 โปรแกรมนี้นาท่าน
เที่ยวชมการประดับไฟเฉพาะในบริ เวณหมู่บา้ นเท่านั้นไม่รวมการเดินทางสู่จุดชมวิว ※เวลาในการเที่ยวชม
light up ของหมู่บา้ นอาจไม่ตรงตามที่โปรแกรมได้ระบุไว้ ในกรณี ที่วนั ออกเดินทางมีสภาพการจราจรติดขัด
2. ฮิดะ-ทาคายามะ : เดินชมเมืองเก่า หรื อที่รุ้จกั กันในนาม "ลิตเติ้ลเกียวโต"
3. อาหารกลางวัน: Grilled Hida beef meal & อาหารว่างช่วงเย็น: ซูชิเนื้อวัวฮิดะ！♪
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โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

สถานีรถไฟนาโกย่ า (รวมตัว 9:10 นาฬิ กา)
ทาคายามะ (อาหารกลางวัน: Grilled Hida beef meal 50 นาที)
ทาคายามะ (เดินชมเมือง 90 นาที)
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ชมการประดับไฟประจาปี 150 นาที)
เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟนาโกย่ า ในเวลา 22:20 นาฬิ กา ตามตาราง
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 1 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
สถานีนาโกย่า
09:10 AM
Shirakawa-go
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมี
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
หน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่ งเที่ยวได้จากแผ่นพับ
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 1 ท่าน
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง14
วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

สิ่ งทีร่ วมอยู่ในทัวร์
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นทัวร์สาหรับเด็กเล็ก - เฉพาะที่นงั่ บนรถบัส
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นทัวร์ - ค่าโดยสาร, ค่าที่พกั , ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยูใ่ นโปรแกรม
ทัวร์รวมภาษี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่วา่ เหตุใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริ ษทั
ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่น้ นั ๆ
KTN_รหัสทัวร์ 76500
http://www.hijapantour.com/

*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นทัวร์ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจาก
ที่ทวั ร์ระบุไว้, ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่ม และโปรแกรม
ทัวร์เสริ มต่างๆ

เพิม่ เติม
*เป็ นการเน้นการชมไฟในหมู่บา้ นชิราคาวาโกะ หากการท่องเที่ยวในสถานที่ก่อนหน้ามีความล่าช้าอัน
เนื่องมาจากการจราจรหรื อใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั อาจตัดโปรแกรมการเดินทางสถานที่ก่อนหน้าหรื อตัดเวลา
ออก เพือ่ ให้ท่านเดินชมหมู่บา้ นชิราคาวาโกะได้อย่างเต็มที่
*แนะนาให้ท่านนาไฟฉายติดตัวมาด้วย
*กรุ ณาสวมเสื้อกันหนาวที่สามารถป้องกันความหนาวเย็นจากหิมะได้เป็ นอย่างดี พร้อมทั้งสวมรองเท้าที่ลุย
หิมะได้เพือ่ ป้องกันการลื่นในขณะเดินทาง
*สถานที่ท่องเที่ยวในบางที่อาจมีอากาศหนาวเย็น กรุ ณานาเสื้อคลุมติดตัวไปด้วย *ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์
อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันนั้นๆ
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, หรื อ
สถานการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจาเป็ นต้องยกเลิกทัวร์อนั เนื่องมาจากพายุหิมะ, ใต้ฝนุ่
หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของเรา
*ทางบริ ษทั จะกระทาการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้ง
ให้ท่านทราบ *ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่ออายุเพศเป็ นต้น) ให้แก่โรงแรมหรื อบริ ษทั อื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโปรแกรมทัวร์น้ นั ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับ
แก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

นัมบะ
OCAT

วันที่ออกเดินทาง
2019
มกราคม
14,20,27
กุมภาพันธ์
3,11,17
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เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
20,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
09:10 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

19,500 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

3,000 เยน

