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KTN_รหัสทัวร์ 69506 จุดออกเดนิทาง: นัมบะ (2วนั) 

การประดบัไฟหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ประจ าปี 2019 & พกัค้างคืนที่โรงแรมหรูในย่านฮิ

ดะ-ทาคายามะ ออนเซ็น / ออกจากนัมบะ OCAT – สถานี JR โอซาก้า – Kyoto 

 

Highlights  

1. ท่องเทีย่วที่มรดกโลก "หมู่บ้านชิราคาวาโกะ" นาน 5 ช่ัวโมง ในวันที่ 1 ของโปรแกรม!! ชมความงามของ

หมู่บ้านในช่วงกลางวนั และชมการประดับไฟ light up อันตระการตาในช่วงเยน็!!  

2. ชมบ้านเรือนสไตล์กซัโซซึคุริที่ถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟอันงดงาม ส่องสว่างเจิดจ้าตัดกับหิมะสี

ขาวทั่วทั้งหมู่บ้าน  

【ประกาศส าคญัเกี่ยวกับการชมงานประดับไฟหมู่บ้านชิราคาวาโกะ】  

โปรแกรมน้ีน ำท่ำนเที่ยวชมกำรประดบัไฟเฉพำะในบริเวณหมู่บำ้นเท่ำนั้นไม่รวมกำรเดินทำงสู่จุดชมววิ  
*กรุณำสวมเคร่ืองแต่งกำยที่อบอุ่นและรองเทำ้ทีส่ำมำรถเดินบนหิมะได ้ในกำรเขำ้ร่วมโปรแกรมทวัร์น้ี 

เน่ืองจำกในช่วงเวลำนั้นจะมีสภำพอำกำศที่หนำวเยน็และตอ้งเดินบนถนนที่ถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ (กรุณำ

จดัเตรียมไฟฉำยติดตวัไปดว้ย)  
*เวลำกำรประดบัไฟ light up เร่ิมตั้งแต่ 17:30-19:30 นำฬิกำ  

*เวลำในกำรเที่ยวชม light up ของหมู่บำ้นอำจไม่เป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นโปรแกรมได ้ในกรณีที่วนัออก
เดินทำงมีสภำพกำรจรำจรติดขดั  

★พกัคำ้งคืนที่ Hida Hotel Plaza หรือ ระดบัเทียบเท่ำ ในยำ่นฮิดะ-ทำคำยำมะ ออนเซ็น โดยในเชำ้วนัที่ 2 

สำมำรถเดินเล่นภำยในเมืองทำคำยำม่ำไดต้ำมอธัยำศยั  
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★เพลิดเพลินไปกบักำรเดินเล่น & รับประทำนเมนูช่ือดงั อำทิ โคโรเกะเน้ือววัฮิดะ ขนมดงัโงะ และอ่ืนๆ ที่ 

"ฮิดะ-ทำคำยำมะ" เมืองที่ยงัคงควำมเป็นญี่ปุ่ นในสมยัเก่ำเอำไวเ้ป็นอยำ่งดี โดยถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงวำ่ little 
kyoto  

★อ่ิมอร่อยไปกบั "เมนูสุก้ียำก้ีเน้ือววัฮิดะ" ในม้ือเยน็วนัที่ 1 หรือ ม้ือกลำงวนัในวนัที่ 2 ของโปรแกรม! ※

หวัหนำ้ทวัร์จะแจง้ใหท้่ำนทรำบในวนัเดินทำง เน่ืองจำกขึ้นอยูก่บัโรงแรมที่จะเขำ้พกั 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 

วนัที ่1 

นัมบะ OCAT (รวมตัว 7:50 นาฬิกา) 
 สถานีรถไฟ JR โอซาก้า (รวมตัว 8:20 นาฬิกา) 
 Kyoto Avanti (รวมตัว 9:15 นาฬิกา) 
 ภายในเมืองกิฟ ุ(รับประทานอาหารกลางวัน / ประมาณ 50 นาที) 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (เยี่ยมชม / ประมาณ 5 ช่ัวโมง) 

 ฮิดะ-ทาคายามะ ออนเซ็น：Hida Hotel Plaza หรือ Takayama Green 
Hotel หรือ Hotel Associa Takayama resort หรือ Hoshokaku หรือ 
Takayama Ouan (พักค้างคืน)  
※รับประทานอาหารเยน็ในเวลาประมาณ 16:30 นาฬิกา ภายใน 
Shirakawa village ก่อนกิจกรรมชม light up หรือ รับประทานในเวลา 
21:00 นาฬิกา ที่ร้านอาหารภายในเมืองทาคายาม่า หรือ โรงแรม หลังจาก
ที่เดินทางกลับถึง (ทางบริษัทจะท าการก าหนดสถานที่และเวลา โดย
หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบในวันเดินทาง) 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 1  อาหารรอบดกึ: 0 

 
 
 
 

วนัที ่2 

ฮิดะ-ทาคายามะ ออนเซ็น (ออกเดินทางเวลา 10:30 นาฬิกา *เดินเล่นที่
เมืองเก่าและตลาดเช้าได้ตามอัธยาศัย ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง) 
 Butaitoge tourist center (รับประทานอาหารกลางวัน / ประมาณ 50 
นาที) 
 Gujo Hachiman (เดินเล่น / ประมาณ 60 นาที) 
 Kyoto Avanti  
 สถานีรถไฟ JR โอซาก้า 
 นัมบะ OCAT (เดินทางกลับถึงในช่วงเวลา 19:55-20:15 นาฬิกา ตาม
ก าหนดการ)  
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง นมับะ 
เวลานัดหมาย 07:50 AM 
จุดหมาย Shirakawa-go  และจงัหวดักิฟุ (อลัไพน์), Tokai 
ภาษา ภำษำองักฤษ 

ภำษำจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลำกร (ภำษำที่ท่ำนตอ้งกำร) จะเดินทำงไปพบท่ำนที่จุดนดัพบ และมี

หนำ้ที่ใหข้อ้มูลที่ส ำคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่ำน เช่น จุดนดัพบและเวลำ เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่รวมถึงกำรใหร้ำยละเอียดของสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ซ่ึงท่ำนสำมำรถ
อ่ำนรำยละเอียดสถำนที่ทอ่งเที่ยวไดจ้ำกแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่ำน  
*อยำ่งไรก็ตำมทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่ำตำมที่
บริษทัไดก้ ำหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่ำนทรำบทำงอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทำง14
วนั (ส ำหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้รำบก่อนถึงวนัเดินทำง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่ำน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส ำหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เฉพำะที่นัง่รถบสั  

*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆตำมที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ กำรเดินทำง โรงแรมที่พกั 
อำหำร ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยว และภำษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินไม่วำ่ในกรณีใดทั้งส้ิน 

(แมว้ำ่จะไม่ไดใ้ชบ้ริกำรในส่วนนั้นๆก็ตำม)  

*ในกรณทีี่โปรแกรมทวัร์นี้ต้องใช้รถบัส 2 คนัขึน้ไป รถบัสแต่ละคนั
อาจจะไม่ได้ออกเดินทาง/ ส่งถงึ สถานที่ที่ก าหนดในโปรแกรมทั้งหมด 
※จุดลงรถอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยขึน้อยู่กับสภาพการจราจรของ
บริเวณน้ันๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของ
ท่าน 

อาหารเช้า: 1  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ กำรเดินทำง โรงแรมที่พกั 

อำหำร และค่ำเขำ้ชมสถำนที่ทอ่งเที่ยว รวมถึงค่ำใชจ่้ำยส่วนบุคคล (อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืม) 
และค่ำบริกำรเสริมต่ำงๆ 
 

หมายเหตุ 
*ทำงบริษทัจะก ำหนดโรงแรม หอ้งพกั และอ่ืนๆในโปรแกรมทวัร์น้ีใหแ้ก่ท่ำน  

*ในกรณีที่ไม่มีหอ้งอำบน ้ ำภำยในหอ้งพกั สำมำรถใชบ้ริกำรไดท้ี่บ่อแช่น ้ ำรวมของที่พกั  

*ผูท้ี่ตอ้งกำรเขำ้พกั 3 ท่ำนในหอ้งเดียวกนั ทำงที่พกัอำจจดัเตรียมหอ้งพกัพร้อมเตียงเสริมไวบ้ริกำร  
*ในบำงกรณีอำจใชบ้ริกำรรถรับ-ส่ง จำกหมู่บำ้นชิรำคำวำโกะ ไปยงัฮิดะ-ทำคำยำมะ ออนเซ็น  

*ในกรณีที่โปรแกรมทวัร์น้ีตอ้งใชร้ถบสั 2 คนัขึ้นไป รถบสัแต่ละคนัอำจจะไม่ไดอ้อกเดินทำง/ส่งถึง 

สถำนที่ที่ก  ำหนดในโปรแกรมทั้งหมด  
*ล ำดบักำรเดินทำงในโปรแกรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภำพกำรจรำจรในแต่ละวนั  

*โปรแกรมน้ีเป็นกำรเดินทำงร่วมกบันกัท่องเที่ยวชำวญี่ปุ่ น  
*เน่ืองจำกหวัหนำ้ทวัร์/ไกดท์วัร์ของโปรแกรมน้ี จะตอ้งเดินทำงไปรับนกัท่องเที่ยว ณ จุดรวมตวัอ่ืน ก่อนที่

จะเดินทำงมำยงัจุดรวมตวัของท่ำน ดงันั้น หำกวนัเดินทำงมีสภำพกำรจรำจรที่ไม่เอ้ืออ ำนวย หวัหนำ้ทวัร์/

ไกดท์วัร์ และบสัน ำเที่ยว อำจเดินทำงมำถึงจุดรวมตวัของท่ำนชำ้กวำ่ที่ระบุไว ้กรุณำรอ ณ จุดรวมตวัจนกวำ่
หวัหนำ้ทวัร์/ไกดท์วัร์ และบสัน ำเที่ยวจะเดินทำงมำถึง  

*ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อควำมล่ำชำ้/กำรลดระยะเวลำกำรท่องเที่ยว/หรือกำรยกเลิกสู่สถำนที่ท่องเที่ยว

ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมำจำกสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศ หรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือกำรควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ ำเป็นที่จะตอ้งท ำกำรยกเลิกโปรแกรมกำรเดินทำงอยำ่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออก

เดินทำง (เวลำ 15:00 นำฬิกำตำมเวลำทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมำจำกสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศ หรือ
เกิดสถำนกำรณ์ที่อยูน่อกเหนือกำรควบคุม บริษทัจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบผำ่นทำงอีเมล ์ 

*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอำจไม่ใช่สถำนที่เดียวกนั สำมำรถสอบถำมเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนำ้ทวัร์ของ

ท่ำน  
*บริษทัอำจท ำกำรแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคำ้ (อำทิ ช่ือ อำย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงำนต่ำงๆที่

เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของโปรแกรมกำรเดินทำงนั้นๆ โดยกำรกระท ำดงักล่ำวจะเป็นไปตำมกฎหมำย
คุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภำคม 2560 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 

Namba 

2019 
มกรำคม 
14,20,27 
กุมภำพนัธ ์
3,11,17 

 
 
 

07:50 PM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

48,000 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

48,000 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     12,000 เยน 


