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รหัสทวัร์_86015  จุดออกเดนิทาง : อเุมะดะ (2 วนั) 

ชมก าแพงหิมะ・หมู่บ้านชิราคาวาโกะ・ฮิดะ-ทาคายาม่า 

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ฤดูร้อน (ภาพนี้ใช้

ในการโฆษณาเท่าน้ัน) 

บุฟเฟ่ต์อาหารเย็น  (ภาพนีใ้ช้ในการ

โฆษณาเท่าน้ัน) 

                                                        ก าแพงหิมะ(ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่าน้ัน) 

Highlights 

◆ เดินทางท่องเที่ยวภายในเสน้ทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ รวมระยะทางกวา่ 2,000เมตร โดย
ยานพาหนะต่างๆรวม 6ชนิด  
◆ สมัผสัประสบการณ์เดินชมก าแพงหิมะ ที่หิมะมีความสูงถึง 16เมตร  
◆ เยีย่มชมหมู่บา้นมรดกโลก "ชิราคาวาโกะ" ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่ นสไตลก์สัโซ 
◆ เดินชมรอบเมืองฮิดะ-ทาคายาม่า หรือที่รู้จกักนัในนาม "Little Kyoto" ที่ยงัคงความเป็นญี่ปุ่ นในยคุสมยั
เอโดะไว ้ 

★ เตม็อ่ิมกบับุฟเฟ่ตอ์าหารเยน็มากถึง 30รายการ 60นาที ★ 

☆อาหารเชา้ในวนัที่ 2ของการเดินทางอาจถูกเสิร์ฟในเมนูขา้วกล่อง ในกรณีที่ออกเดินทางในช่วงเวลา 
6:00-7:00นาฬิกา 
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เพิม่เติม 

อาหารกลางวนั : มาคุโนอุชิ เบนโตะ 1,100เยน ซ่ึงประกอบไปดว้ย เน้ือสตัว,์ ปลา, ผกัต่างๆ และ
ขา้ว(พร้อมชา) โดยจะเสิร์ฟใหท้่านขณะที่อยูบ่นรถบสั หากท่านสนใจ กรุณาแจง้ความประสงคใ์นการสัง่
อาหารกบัทางเราใหท้ราบก่อนเดินทางล่วงหนา้ 7วนั โดยระบุจ  านวนขา้วกล่องที่ท่านตอ้งการ และค่าขา้ว
กล่องน้ี จะท าการหกัเงินจากบตัรเครดิตท่านพร้อมกบัทวัร์ที่ท่านซ้ือ  

*หากท่านไม่มีความประสงคท์ี่จะสัง่อาหารกบัทางเรา ท่านสามารถจดัเตรียมหรือเลือกซ้ือขา้วกล่อง
เองไดต้ามสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆระหวา่งเดินทาง 

ส่ิงทีร่วมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เลก็ 
ค่ารถบสั, ค่าบริการส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงแรม(ไม่รวมอาหารและชุดเคร่ืองนอน) 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

วนัที ่1 

อุเมดะ (รวมตวั [8:00]) 

ฮิดะ ทาคายาม่า (เดินชม [ประมาณ 60นาที]) 
ชิราคาวาโกะ (เดินชม [ประมาณ 70นาที]) 
พกัคา้งคืนยา่นบ่อน ้าร้อนโทยาม่า หรือ โทยาม่า ออนเซน 

ที่พัก : ยา่นบ่อน ้ าร้อนโทยาม่า หรือ ออนเซน 

อาหาร :อาหารเชา้: 0  อาหารกลางวนั: 0  อาหารเย็น: 1  อาหารรอบดึก: 0 

 
 
 

วนัที2่ 

โทยาม่า ออนเซ็น 
ทาเตยามะ(รถรางทาเตยามะ [ประมาณ 7นาที])  
ที่ราบบิโจไดระ(รถบสัทาเตยามะโคเก็น [ประมาณ 50นาที]) 
มูโรโด (เดินเลียบก าแพงหิมะ [ประมาณ 90นาที]) 
(รถบสัทาเตยามะโคเก็น [50นาที]) 
ที่ราบบิโจไดระ (รถรางทาเตยามะ [ประมาณ 7นาที]) 
ทาเตยามะ แวะซ้ือของที่ ทาเตยามะ อะรูเพน็ มูระ [ประมาณ 20นาที]) 
เดินทางกลบัถึงในแต่ละสถานที่ในช่วงเวลา 17:55～20:35นาฬิกาตามตาราง 

อาหาร: อาหารเช้า: 1  อาหารกลางวนั: 0  อาหารเยน็: 0  อาหารรอบดึก: 0 
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วนัและเวลาในการเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่ายส าหรับห้องพัก 1ท่าน 

 
 

อเุมะดะ 

 
2561 
เมษายน 
13 

 
 
08:00:00 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

 28,900  เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

28,900  เยน 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

8,000  เยน 

 
 

อเุมะดะ 

 

2561 
เมษายน 
14 

 
 
 
08:00:00 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

30,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

30,900  เยน 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

8,000  เยน 

 
 

อเุมะดะ 

2561 
เมษายน 
20,23,26 

พฤษภาคม 
11,16,18,25,27,30 

 
 
08:00:00 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

27,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

27,900 เยน 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

8,000 เยน 

 
 

อเุมะดะ 

 
2561 
เมษายน 
29 

 
 
08:00:00 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

39,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

39,900 เยน 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

8,000 เยน 
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เพิม่เติม 
*ในบางกรณีทางที่พกัอาจจดัเตรียมหอ้งพกัเด่ียวใหแ้ก่ผูท้ี่เดินทางมา 2ท่าน 
*ทางบริษทัจะเล่ือนเวลาออกจากโรงแรมเร็วขึ้น หากในวนันั้นมีนกัทอ่งเที่ยวในเสน้ทางแอลป์เป็น

จ านวนมาก 
*เน่ืองจากการท่องเที่ยวในเสน้ทางแอลป์จะมีการเปล่ียนยานพาหนะตลอดเสน้ทาง กรุณาสวม

รองเทา้ เส้ือผา้ที่ถนดั และน าไปแต่สมัภาระที่จ  าเป็นเพือ่ความสะดวกในการเดินทางของท่านเอง 
*หากในวนัที่ท่องเที่ยวมีจราจรติดขดั ทางบริษทัจะลดเวลาท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ลงเพือ่ใหท้่าน

ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่ก  าหนดไว ้
*ฤดูกาลชมดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปี โดยในวนัเดินทางอาจไม่สามารถรับชมได้

อยา่งเตม็ที่ 
*กรุณาจดัเตรียมผา้พนัคอ ถุงมือ และอุปกรณ์กนัหนาวอ่ืนๆติดตวัไปดว้ย 
*ในกรณีที่วนัออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย อาจส่งผลใหล้ าดบัการเดินทางใน

โปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง 
*เน่ืองจากโปรแกรมน้ีจดัท าขึ้นเพือ่นกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น ดงันั้น "ภาษาญี่ปุ่ น" จะถูกใชเ้ป็นภาษา

หลกัตลอดการเดินทาง ในส่วนของการใหบ้ริการทางดา้นภาษาส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
พนกังานจะใหบ้ริการเป็นภาษาองักฤษ/ภาษาจีน ในขอ้มูลพื้นฐานที่จ  าเป็นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตวั จุด
นดัพบ เป็นตน้) ไม่สามารถใหบ้ริการแปลขอ้มูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือท าหนา้ที่แทนไกดไ์ด ้

*บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร 
หรือจากสถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

 
 

อเุมะดะ 

 

2561 
เมษายน 
30 

พฤษภาคม 
2,19 

 
 
 
08:00:00 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

29,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

29,900 เยน 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

8,000 เยน 
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*ในกรณีที่บริษทัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศอยู่
นอกเหนือการควบคุม อาทิ มีพายใุตฝุ้่ น มีหิมะตกหนกั บริษทัจะท าการแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมล ์โดยจะท า
การตดัสินใจภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 1วนั 

*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ของท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆ

ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล(ฉบบั
แกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง อุเมะดะ 
ภาษา องักฤษ จีน 
ขอบเขตการใช้ภาษา A tour conductor or staff of your preferred language will 

accompany the tour from the designated meeting place (at a 
designated airport in case of a tour with airplanes) and 
provides the participant with basic information necessary for 
the tour (such as meeting place and time at each stop etc) in 
your preferred language. Information on sightseeing in the 
areas of tour destinations will not be provided. However, 
brochures in your preferred language will be provided. 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 25 ท่าน 
*When the participants does not reach the number above, the 
tour will not be operated. If this is the case, those who have 
made a reservation will be informed of the matter by 14 days 
prior to the scheduled departure date (by 4 days prior to the 
departure in case of a Day-tour). 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า  1 ท่าน 
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เงื่อนไขโปรแกรมทวัร์ 

Cancellation fees will be charged ad following 
From -1 to the departure date 100% of the fare 
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From 0 to the departure date 50% of the fare 
From 1 to the departure date 40% of the fare 
From 7 to the departure date 30% of the fare 
From 14 to the departure date 20% of the fare 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


