KTN_รหัสทัวร์ KR667 จุดออกเดินทาง: In front of JR Takayama Station (West Exit)
(1วัน)
ชมการประดับไฟ Light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ประจาปี 2019 นาน 2 ชั่วโมง
*รวมอาหารเย็น

Highlights
พลาดไม่ ได้ ! โอกาสสุ ดพิเศษที่จะได้ ชม light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ!! รวมอาหารเย็นให้ ใน
โปรแกรม เพลิดเพลินกับการเที่ยวชม light up ของหมู่บ้านก่อนรับประทานอาหารเย็น
[ประกาศสาคัญเกีย่ วกับการชมงานประดับไฟหมู่บ้านชิราคาวาโกะ]
โปรแกรมนี้นำท่ำนเที่ยวชมกำรประดับไฟเฉพำะในบริ เวณหมู่บำ้ นเท่ำนั้นไม่รวมกำรเดินทำงสู่จุด
ชมวิว ※เวลำในกำรเที่ยวชม light up ของหมู่บำ้ นอำจไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในโปรแกรมได้ ในกรณี ที่วนั
ออกเดินทำงมีสภำพกำรจรำจรติดขัด

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

บริเวณลานถนนโค้งจุดรับ-ส่ งผู้โดยสาร ฝั่งประตูตะวันตก สถานีรถไฟ
JR ทาคายามะ (ออกเดินทาง 16:15 นาฬิ กา)
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ชมการประดับไฟที่หมู่บ้าน / รวมเวลา 120 นาที)
จุดพักรถชิราคาวาโกะ (รับประทานอาหารเย็น / 40 นาที)
สถานีรถไฟ JR ทาคายาม่ า (เดินทางกลับถึงเวลา 21:30 นาฬิ กา ตาม
กาหนดการ)
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กาหนดการเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางของโปรแกรมนี้คือ 21:30
นาฬิ กา ทั้งนี้ ในบางกรณีอาจเดินทางกลับถึงจุดหมายช้ าหรื อเร็วกว่าที่
กาหนดไว้ 1 ชั่วโมง โดยขึน้ อยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เดินทางกลับถึงล่าช้ ากว่ าที่
กาหนดไว้ จนเป็ นเหตุให้ ท่านไม่สามารถโดยสารรถไฟรอบสุ ดท้ายได้ ทัน
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 1 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
In front of JR Takayama Station (West Exit)
04:15 PM
Shirakawa-go
ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีน
บุคลำกร (ภำษำที่ท่ำนต้องกำร) จะเดินทำงไปพบท่ำนที่จุดนัดพบ และมี
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
หน้ำที่ให้ขอ้ มูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่ำน เช่น จุดนัดพบและเวลำ เป็ นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงกำรให้รำยละเอียดของสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ซึ่งท่ำนสำมำรถ
อ่ำนรำยละเอียดสถำนที่ทอ่ งเที่ยวได้จำกแผ่นพับ
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 15 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

เพิม่ เติม
*กรุ ณำจัดเตรี ยมไฟฉำยติดตัวไปด้วย
*กรุ ณำสวมเครื่ องแต่งกำยที่อบอุ่นและรองเท้ำทีส่ ำมำรถเดินบนหิมะได้ ในกำรเข้ำร่ วมโปรแกรมทัวร์น้ ี
เนื่องจำกในช่วงเวลำนั้นจะมีสภำพอำกำศที่หนำวเย็นและอำจต้องเดินบนถนนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ
*ลำดับกำรเดินทำงในโปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภำพกำรจรำจรในแต่ละวัน
*ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ำใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจำกสภำพกำรจรำจร, สภำพอำกำศ, หรื อ
สถำนกำรณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของเรำ ถ้ำจำเป็ นต้องยกเลิกทัวร์อนั เนื่องมำจำกพำยุหิมะ, ใต้ฝนุ่
หรื อสถำนกำรณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของเรำ
*ทำงบริ ษทั จะกระทำกำรตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทำงเวลำ15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้ง
ให้ท่ำนทรำบ *ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ำยอำจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุ ณำสอบถำมหัวหน้ำทัวร์ของท่ำน
*บริ ษทั อำจทำกำรแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำ (ชื่ออำยุเพศเป็ นต้น) ให้แก่โรงแรมหรื อบริ ษทั อื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของโปรแกรมทัวร์น้ นั ๆ โดยเป็ นไปตำมกฎหมำยคุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับ
แก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 30 พฤษภำคม 2560

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก
In front of JR
Takayama
Station
(West Exit)

วันที่ออกเดินทาง
2019
มกรำคม
14
กุมภำพันธ์
3,11

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
16,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
04:15 PM

เด็ก
6ถึง11ปี

15,000 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

5,000 เยน
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