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KTN_รหัสทวัร์ K1427 จุดออกเดนิทาง : จุดนัดรวมตัว (และจงัหวดักฟุิ) (1วนั) 

แพค็เกจบัตร Highway Bus (Takayama Nohi Bus) ในเส้นทาง "ทาคายาม่า ⇔ ชิราคาวาโกะ" 

1วนั ไป-กลบั 

ชิราคาวาโกะ (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

ชิราคาวาโกะ (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                                                                                                                                              

ชิราคาวาโกะ (ภาพน้ีใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)                                                                                

Highlights  

・เดินทางจากทาคายามะ สู่หมู่บา้นชิราคาวาโกะ ดว้ย Highway Bus  

・ เพลิดเพลินไปกบัการเท่ียวชมชิราคาวาโกะไดต้ามอธัยาศยั 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
วนัที ่1 

*กรุณาเดินทางไปท่ีจุดข้ึนรถบสั (Highway Bus) ดว้ยตวัท่านเอง (เดินจากสถานีรถไฟทาคา
ยามะ 2นาที)* 
[7:50-8:20นาฬิกา]ออกเดินทางจาก Takayama Nohi Bus Center (ยงัไม่ระบุเวลาออก
เดินทางท่ีแน่นอน) 

[8:40-9:10นาฬิกา]เดินทางถึง ป้ายรถบสัหมู่บา้นชิราคาวาโกะเท่ียวชมหมู่บา้นตาม
อธัยาศยั ประมาณ 5-6ชัว่โมง.. 
[14:35-17:20นาฬิกา]ออกเดินทางจาก ป้ายรถบสัหมู่บา้นชิราคาวาโกะ(ยงัไม่ระบุเวลาออก
เดินทางท่ีแน่นอน) 

  [15:25-18:10นาฬิกา]เดินทางกลบัถึง Takayama Nohi Bus Center  
*เวลาในการเดินทาง (ไป/กลบั) ของโปรแกรมน้ี อาจมีการคลาดเคล่ือน โดยข้ึนอยูก่บัสภาพ
อากาศ และสภาพการจราจรในแต่ละวนั 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวนั: 0  อาหารเยน็: 0  อาหารรอบดึก: 0 
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[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก] 
1)เด็กอาย ุ0-2ปีไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ และไม่มีที่นัง่รถบสับริการ  

2)เด็กอาย ุ3-5ปี รวมที่นัง่รถบสัในแพจ็เกจ 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (และจงัหวดักิฟุ) 
เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Shirakawa-go 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้บริการทางดา้น

ภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการด าเนินการ
ในการติดต่อระหว่างบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/
ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่าน *อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามท่ีบริษทัได้
ก  าหนดไว ้โดยจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-
กลบั1วนั จะแจง้ให้ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 
หมายเหตุ 
*โปรแกรมทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง ไม่มีหัวหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ร่วมเดินทางดว้ย  
*บริษทัจะส่งเอกสารส าคญัเก่ียวกบัการเดินทาง ไปให้ท่าน ณ โรงแรมท่ีพกัก่อนถึงวนัเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี กรุณาระบุช่ือ
โรงแรมท่ีท่านเขา้พกัในคืนก่อนเขา้ร่วมการเดินทางน้ีลงในช่อง "remark" ของแบบฟอร์มการจอง 
*ในวนัเดินทาง กรุณาน าเอกสารท่ีไดรั้บจากทางบริษทัไปยืน่ท่ีเคา้เตอร์ของ Takayama Nohi Bus Center เพ่ือรับบตัร
โดยสาร Highway Bus (เดินจากสถานีรถไฟทาคายามะ 2นาที) 
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เพิม่เติม 
*ส่ิงท่ีรวมอยูใ่นแพค็เกจ: บตัรรถบสั HighwayBus ไป-กลบั ระหว่าง "ทาคายามะ ⇔ ชิราคาวาโกะ"  
*แพค็เกจน้ีจะท าการส ารองท่ีนัง่รถบสัก็ต่อเม่ือมีการจองจากลูกคา้ โดยบริษทัจะท าการส่งรายละเอียดต่างๆใหท้ราบผา่น
ทางอีเมลห์ลงัการจองเสร็จส้ิน (สามารถด าเนินการจองไดล่้วงหนา้ 1เดือน ก่อนถึงวนัออกเดินทาง) และมีเง่ือนไขการใช้
บริการดงัน้ี  1)ไม่สามารถเลือท่ีนัง่บนรถบสัได ้  2)ไม่สามารถขอลงระหว่างการเดินทางได ้ 
*เน่ืองจาโปรแกรมทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง ไม่มีหัวหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ร่วมเดินทางดว้ย (กรุณาเดินทางไปยงัป้าย
รถบสัดว้ยตวัท่านเอง) โดยบริษทัจะส่งเอกสารส าคญัเก่ียวกบัการเดินทาง ไปให้ท่าน ณ โรงแรมท่ีพกัก่อนถึงวนัเขา้ร่วม
โปรแกรมน้ี กรุณาระบุช่ือโรงแรมท่ีท่านเขา้พกัในคืนก่อนเขา้ร่วมการเดินทางน้ีลงในช่อง "remark" ของแบบฟอร์มการจอง  
*Highway Bus ด าเนินการโดย Nohi Bus (Nohi Noriai Jidosha Co., Ltd.) และ Hokutetsu Bus (Hokuriku Railroad Co., 
Ltd.) ซ่ึงการเดินทางน้ีจะเป็นการเดินทางร่วมกบัผูโ้ดยสารท่านอ่ืนๆ และจะมีการส่ือสารต่างๆภายในรถบสัเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เท่านั้น อีกทั้งในกรณีท่ีสภาพอากาศ/สภาพการจราจรไม่เอ้ืออ านวย อาจท าให้เวลาการเดินทางในโปรแกรมมีการ
เปล่ียนแปลง และจะมีผลต่อไปยงัเวลาในการเท่ียวชมหมู่บา้นชิราคาวาโกะ (บริษทัจะไม่ท าการคืนเงินใดๆ แมใ้นกรณีท่ีมี
เวลาเท่ียวชมนอ้ยกว่าท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม)  
*โปรแกรมน้ีจดัและด าเนินการโดย Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co.,Ltd. 
*กรุณาสวมรองเทา้และเส้ือผา้ท่ีสะดวกสบายต่อการเคล่ือนไหว 
*เน่ืองจากทวัร์น้ีจดัท าข้ึนเพ่ือนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น ดงันั้นการส่ือสารจะเนน้ภาษาญ่ีปุ่นเป็นหลกั ในส่วนของการให้บริการ
ทางดา้นภาษา บุคลากรจะให้ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการทวัร์(เวลาและจุดนดัพบ เป็นตน้) แก่ท่านเท่านั้น ไม่รวมไปถึง
การแปลขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา ถา้จ  าเป็นตอ้งยกเลิกทวัร์อนัเน่ืองมาจากพายหิุมะ,ใตฝุ้่ น หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของเรา 
*ทางบริษทัจะกระท าการตดัสินใจยกเลิก1วนัก่อนถึงวนัเดินทางเวลา15:00น.ของญ่ีปุ่น และส่งส่งอีเมลแ์จง้ให้ท่านทราบ 
*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ท่ีเดียวกนักรุณาสอบถามหัวหนา้ทวัร์ของท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ให้แก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล(ฉบบัแกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 
30 พฤษภาคม 2560 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

  
 
 

  
จุดนัดรวมตัว 
(และจงัหวดั 

กฟุิ) 

2018 
สิงหาคม 
22,23,24,25,26,2
7,28,29,30,31 
กนัยายน 
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 
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 
ธนัวาคม 
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 

 
 

 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

6,000 เยน 

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 
กุมภาพนัธ ์ 
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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