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KTN_รหัสทัวร์ FA655 จุดออกเดนิทาง: ชินจูก ุ(2วนั) 

Light Up ของพพิิธภณัฑ์กสัโชซูคุริมินคาเอน – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าฮิดะ 

ทาคายามะ – กระเช้าลอยฟ้าชินโฮทากะ 

 

Highlights  
1. Light up ของพพิธิภณัฑก์สัโชซูคุริมินคาเอน แห่งหมู่บา้นชิราคาวาโกะ กิจกรรมพเิศษที่จดัขึ้นเฉพาะ

ลูกคา้เราเท่านั้น！ ชมการประดบัไฟของพพิธิภณัฑก์สัโชซูคุริมินคาเอน แห่งหมู่บา้นชิราคาวาโกะ  

*ไม่ใช่ light up ของชิราคาวาโกะ  
2. เที่ยวชมหมู่บา้นมรดกโลก 'ชิราคาวาโกะ'  

3. เดินเล่นชมเมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ  

4. พกัคา้งคืนที่โรงแรม 5 ดาว Hotel Associa Hotels & Resorts 

[OPTIONAL PLAN]  
Ice-band (ที่ติดรองเทา้กนัล่ืน)：เซ็ทละ 1,000 เยน (รวมภาษี)  
ไซส์ M (22.0-25.0 cm) / ไซส์ L (26.0-29.0 cm) *ส าหรับผูท้ี่สนใจ กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนถึงวนัออก
เดินทาง อยา่งนอ้ย 10 วนัท าการของบริษทั *ไม่มีบริการใหเ้ช่า Ice-band 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที ่1 

อุเอโนะ (รวมตัว 8:00 นาฬิกา)  
ชินจูก ุ(รวมตัว 8:50 นาฬิกา)  

 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (เดินเล่นชมหมู่บา้นมรดกโลกท่ามกลางหิมะ & 
รับประทานอาหารเยน็ / รวมเวลา ประมาณ 120 นาที) 
 พิพิธภัณฑ์กัสโชซูคุริมินคาเอน (ชมงานประดบัไฟที่จดัขึ้นพเิศษ / 
ประมาณ 40 นาที) 
  ที่พัก Hotel Associa Hotels & Resorts ในย่านฮิดะ-ทาคายามะ ออนเซ็น 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Course Hotel Url: Hotel Associa Hotels & Resorts 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1 (Lunch Box)  อาหารเย็น: 1  อาหารรอบดึก: 0 

 
 
 
 

วนัที ่2 

Hotel Associa Hotels & Resorts 
 เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ (เดินเล่น / ประมาณ 70 นาที) 
 เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ (อาหารกลางวนั：ชุดชาบูเน้ือววัฮิดะ & ไก่ผดั 
/ ประมาณ 50 นาที) 
 สถานีกระเช้าชินโฮทากะ -- [กระเชา้ลอยฟ้าชินโฮทากะ หมายเลข 1] 
 สถานีกระเช้าลอยฟ้าชิราคาบะไดระ --[กระเชา้ลอยฟ้าชินโฮทากะ 
หมายเลข 2] 
 สถานีกระเช้านิชิโฮทากะ 
 สถานีกระเช้าชินโฮทากะ 
 ชินจุก ุ(กลบัถึงในเวลา 20:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 
 อุเอโนะ (กลบัถึงในเวลา 21:10 นาฬิกา ตามก าหนดการ)  

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

https://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-g298113-d479500-Reviews-Hotel_Associa_Takayama_Resort-Takayama_Gifu_Prefecture_Tokai_Chubu.html
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park) 
เวลานัดหมาย 08:50 AM 
จุดหมาย Shirakawa-go 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมี

หนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่งเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 25 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

เพิ่มเติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่รถบสัเท่านั้น  

*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน 

(แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)  

*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) 

และค่าบริการเสริมต่างๆ 

 

หมายเหตุ 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่ป้องกนัความหนาวเยน็ไดเ้ป็นอยา่งดีในการเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี รวมทั้งสวม
รองเทา้ที่มีคุณสมบติักนัน ้าและกนัล่ืน เน่ืองจากจะตอ้งเดินบนหิมะ  
*ความสามารถในการชมววิหิมะขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขทางสภาพอากาศในแต่ละวนั และอาจส่งผลใหกิ้จกรรม
การประดบัไฟถูกยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  
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*ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย อนัเป็นเหตุใหก้ระเชา้ลอยฟ้าชินโฮทากะปิดใหบ้ริการ บริษทัจะคืน
เงินค่ากระเชา้ใหแ้ก่ท่าน /หรือ น าท่านไปยงัสถานที่อ่ืนแทน  
*ในการเที่ยวชมหมู่บา้นชิราคาวาโกะในโปรแกรมน้ี อาจไม่มีเวลามากพอที่จะใหข้ึ้นไปในบริเวณจุดชมววิ
ได ้*ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการเขา้พกั 4 ท่านในหอ้งเดียวกนั ทางที่พกัจะจดัเตรียมหอ้งพกัประเภท triple room 
พร้อม 1 เตียงเสริมไวบ้ริการ  
*ในบางกรณีอาจมีการเดินทางดว้ยรถบสัในการเดินทางเพือ่รับประทานอาหารเยน็ของวนัที่ 1  
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น  
*เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ของโปรแกรมน้ี จะตอ้งเดินทางไปรับนกัท่องเที่ยว ณ จุดรวมตวัอ่ืน ก่อนที่
จะเดินทางมายงัจุดรวมตวัของท่าน ดงันั้น หากวนัเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย หวัหนา้ทวัร์/
ไกดท์วัร์ และบสัน าเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตวัของท่านชา้กวา่ที่ระบุไว ้กรุณารอ ณ จุดรวมตวัจนกวา่
หวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ และบสัน าเที่ยวจะเดินทางมาถึง  
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกะทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่อกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์ 
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของ
ท่าน  
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมาย
คุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
 

ชินจุก(ุTokyo 
Metropolitan 
Underground 

Car Park 

2019 
มกราคม 
12,13,26 
กุมภาพนัธ ์
2,9 

 
 
 

08:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

35,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

34,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     10,000 เยน 

 
ชินจุก(ุTokyo 
Metropolitan 
Underground 

Car Park 

2019 
มกราคม 
18 
 

 
 
 

08:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

28,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

27,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     10,000 เยน 

 
ชินจุก(ุTokyo 
Metropolitan 
Underground 

Car Park 

2019 
กุมภาพนัธ ์
15,18 

 
 
 

08:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

30,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

29,000 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     10,000 เยน 

 
ชินจุก(ุTokyo 
Metropolitan 
Underground 

Car Park 

2019 
กุมภาพนัธ ์
8 

 
 
 

08:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

29,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

28,900 เยน 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     10,000 เยน 
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ชินจุก(ุTokyo 
Metropolitan 
Underground 

Car Park 

2019 
กุมภาพนัธ ์
16 

 
 
 

08:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

37,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

36,900 เยน 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     10,000 เยน 


