KTN_รหัสทัวร์ K1427 จุดออกเดินทาง : จุดนัดรวมตัว (และจังหวัดกิฟุ) (1วัน)
แพ็คเกจบัตร Highway Bus (Takayama Nohi Bus) ในเส้ นทาง "ทาคายาม่ า ⇔ ชิราคาวาโกะ"
1วัน ไป-กลับ
ชิราคาวาโกะ (ภาพนี้ ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

ชิราคาวาโกะ (ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

ชิราคาวาโกะ (ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

Highlights
・เดินทางจากทาคายามะ สู่ หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ ด้วย Highway Bus
・ เพลิดเพลินไปกับการเที่ยวชมชิราคาวาโกะได้ตามอัธยาศัย

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
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*กรุ ณาเดินทางไปที่จุดขึ้นรถบัส (Highway Bus) ด้วยตัวท่านเอง (เดินจากสถานีรถไฟทาคา
ยามะ 2นาที)*
[7:50-8:20นาฬิกา]ออกเดินทางจาก Takayama Nohi Bus Center (ยังไม่ระบุเวลาออก
เดินทางที่แน่นอน)
[8:40-9:10นาฬิกา]เดินทางถึง ป้ายรถบัสหมู่บา้ นชิราคาวาโกะเที่ยวชมหมู่บา้ นตาม
อัธยาศัย ประมาณ 5-6ชัว่ โมง..
[14:35-17:20นาฬิกา]ออกเดินทางจาก ป้ายรถบัสหมู่บา้ นชิราคาวาโกะ(ยังไม่ระบุเวลาออก
เดินทางที่แน่นอน)
[15:25-18:10นาฬิกา]เดินทางกลับถึง Takayama Nohi Bus Center
*เวลาในการเดินทาง (ไป/กลับ) ของโปรแกรมนี้ อาจมีการคลาดเคลื่อน โดยขึ้นอยูก่ บั สภาพ
อากาศ และสภาพการจราจรในแต่ละวัน
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0
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[สิ่ งที่รวมอยู่ในทัวร์ สาหรับเด็กเล็ก]
1)เด็กอายุ 0-2ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่มีที่นงั่ รถบัสบริ การ
2)เด็กอายุ 3-5ปี รวมที่นงั่ รถบัสในแพ็จเกจ

รายละเอียด
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

จุดนัดรวมตัว (และจังหวัดกิฟุ)
Shirakawa-go
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

ขอบเขตการให้ บริการภาษา

เนื่องจากทัวร์น้ ีเป็ นแบบ Free plan ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการให้บริ การทางด้าน
ภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริ การภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการดาเนินการ
ในการติดต่อระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าเท่านั้น เช่น การส่ งอีเมล์ยนื ยัน การเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิกการเดินทาง เป็ นต้น

จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 1 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั ได้
จานวนผู้จองขั้นต่า

กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไปกลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน

หมายเหตุ
*โปรแกรมทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์ร่วมเดินทางด้วย
*บริ ษทั จะส่ งเอกสารสาคัญเกี่ยวกับการเดินทาง ไปให้ท่าน ณ โรงแรมที่พกั ก่อนถึงวันเข้าร่ วมโปรแกรมนี้ กรุ ณาระบุชื่อ
โรงแรมที่ท่านเข้าพักในคืนก่อนเข้าร่ วมการเดินทางนี้ลงในช่อง "remark" ของแบบฟอร์มการจอง
*ในวันเดินทาง กรุ ณานาเอกสารที่ได้รับจากทางบริ ษทั ไปยืน่ ที่เค้าเตอร์ของ Takayama Nohi Bus Center เพื่อรับบัตร
โดยสาร Highway Bus (เดินจากสถานีรถไฟทาคายามะ 2นาที)
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เพิม่ เติม
*สิ่ งที่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจ: บัตรรถบัส HighwayBus ไป-กลับ ระหว่าง "ทาคายามะ ⇔ ชิราคาวาโกะ"
*แพ็คเกจนี้จะทาการสารองที่นงั่ รถบัสก็ต่อเมื่อมีการจองจากลูกค้า โดยบริ ษทั จะทาการส่ งรายละเอียดต่างๆให้ทราบผ่าน
ทางอีเมล์หลังการจองเสร็ จสิ้ น (สามารถดาเนินการจองได้ล่วงหน้า 1เดือน ก่อนถึงวันออกเดินทาง) และมีเงื่อนไขการใช้
บริ การดังนี้ 1)ไม่สามารถเลือที่นงั่ บนรถบัสได้ 2)ไม่สามารถขอลงระหว่างการเดินทางได้
*เนื่องจาโปรแกรมทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์ร่วมเดินทางด้วย (กรุ ณาเดินทางไปยังป้าย
รถบัสด้วยตัวท่านเอง) โดยบริ ษทั จะส่ งเอกสารสาคัญเกี่ยวกับการเดินทาง ไปให้ท่าน ณ โรงแรมที่พกั ก่อนถึงวันเข้าร่ วม
โปรแกรมนี้ กรุ ณาระบุชื่อโรงแรมที่ท่านเข้าพักในคืนก่อนเข้าร่ วมการเดินทางนี้ลงในช่อง "remark" ของแบบฟอร์มการจอง
*Highway Bus ดาเนินการโดย Nohi Bus (Nohi Noriai Jidosha Co., Ltd.) และ Hokutetsu Bus (Hokuriku Railroad Co.,
Ltd.) ซึ่งการเดินทางนี้จะเป็ นการเดินทางร่ วมกับผูโ้ ดยสารท่านอื่นๆ และจะมีการสื่ อสารต่างๆภายในรถบัสเป็ นภาษาญี่ปนุ่
เท่านั้น อีกทั้งในกรณีที่สภาพอากาศ/สภาพการจราจรไม่เอื้ออานวย อาจทาให้เวลาการเดินทางในโปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลง และจะมีผลต่อไปยังเวลาในการเที่ยวชมหมู่บา้ นชิราคาวาโกะ (บริ ษทั จะไม่ทาการคื นเงินใดๆ แม้ในกรณีที่มี
เวลาเที่ยวชมน้อยกว่าที่ระบุไว้ในโปรแกรม)
*โปรแกรมนี้จดั และดาเนินการโดย Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co.,Ltd.
*กรุ ณาสวมรองเท้าและเสื้ อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
*เนื่องจากทัวร์น้ ีจดั ทาขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ดังนั้นการสื่ อสารจะเน้นภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นหลัก ในส่ วนของการให้บริ การ
ทางด้านภาษา บุคลากรจะให้ขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการทัวร์(เวลาและจุดนัดพบ เป็ นต้น) แก่ท่านเท่านั้น ไม่รวมไปถึง
การแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่ องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรื อสถานการณ์อื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจาเป็ นต้องยกเลิกทัวร์อนั เนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝนุ่ หรื อสถานการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของเรา
*ทางบริ ษทั จะกระทาการตัดสิ นใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่ งส่ งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็ นต้น) ให้แก่โรงแรมหรื อบริ ษทั อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการของโปรแกรมทัวร์น้ นั ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่ วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วันที่
30 พฤษภาคม 2560
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วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2018
สิงหาคม
22,23,24,25,26,2
7,28,29,30,31
กันยายน
จุดนัดรวมตัว 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
(และจังหวัด 10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,
กิฟุ)
21,22,23,24,25,2
6,27,28,29,30
ตุลาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,2
6,27,28,29,30,31
พฤศจิกายน
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,2
6,27,28,29,30
ธันวาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,2
6,27,28,29
2019
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ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
6,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
เด็ก
6ถึง11ปี

3,000 เยน
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มกราคม
3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,
28,29,30,31
กุมภาพันธ์
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,2
6,27,28
มีนาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,2
6,27,28,29,30,31
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