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KTN_รหัสทัวร์ 69508 จุดออกเดนิทาง: นัมบะ (2วนั) 

Light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 2019 (ที่พกั：business hotel) 

 

Highlights  

1. Light up หมู่บา้นชิราคาวาโกะ ประจ าปี 2019・・・พลาดไม่ไดก้บักิจกรรมชมการประดบัไฟของหมู่บา้น

มรดกโลกช่ือดงั ที่จดัขึ้นเพยีง 6 คร้ังใน 1 ปี！ 

[ประกาศส าคญัเก่ียวกบัการเที่ยวชมงานประดบัไฟหมู่บา้นชิราคาวาโกะ] 

โปรแกรมน้ีน าท่านเที่ยวชมการประดบัไฟเฉพาะในบริเวณหมู่บา้นเท่านั้นไม่รวมการเดินทางสู่จุดชมววิ 

※เวลาในการเที่ยวชม light up ของหมู่บา้นอาจไม่เป็นไปตามที่โปรแกรมไดร้ะบุไว ้ในกรณีที่วนัออกเดินทางมีสภาพ

การจราจรติดขดั  
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【ประกาศส าคญัเก่ียวกบัการเที่ยวชม Light up หมู่บา้นชิราคาวาโกะ】 

โปรแกรมน้ีน าท่านเที่ยวชมการประดบัไฟเฉพาะในบริเวณหมู่บา้นเท่านั้นไม่รวมการเดินทางสู่จุดชมววิ 

*เน่ืองจากกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่ตอ้งเดินบนหิมะ กรุณาเคร่ืองแต่งกายที่ป้องกนัความหนาวเยน็ไดเ้ป็นอยา่งดีในการ
เขา้ร่วมโปรแกรม และสวมรองเทา้ที่มีคุณสมบติัป้องกนัน ้ า-ป้องกนัการล่ืน รวมถึงจดัเตรียมไฟฉายติดตวัมาดว้ย  

*ช่วงเวลาการประดบัไฟของหมู่บา้น 17:30 - 19:30 นาฬิกา 

*บริษทัอาจท าการลดเวลาในการเที่ยวชมการประดบัไฟหมู่บา้นชิราคาวาโกะน้ีลง โดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่
ละวนั  

2. เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ・・・เดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเก่าที่ถูกเรียกวา่เป็น Little Kyoto 

3. อาหารเยน็ (วนัที่ 1)：ชุดสุก้ียาก้ีเน้ือววัฮิดะ ※รับประทานในเวลา 15:00 นาฬิกา โดยประมาณ 

4. เมืองคานาซาวา่・・・เยีย่มชมสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดงัมากมาย เช่น สวนเคน็โระคุ ยา่นร้านน ้ าชาโบราณฮิกาชิ-

ชายะไก ตลาดโอมิโจ เป็นตน้  

5. Stay at APA Hotel Kanazawa Chuo or similar class hotel (business hotel) 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 

       นัมบะ OCAT (รวมตัว 7:50 นาฬิกา)  

 JR โอซาก้า (รวมตัว 8:20 นาฬิกา)  

 เมืองทาคายาม่า (รับประทานอาหารเย็นเวลา 15:00 นาฬิกา / ประมาณ 60 นาที)  

 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ชม light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

 พักค้างคนืที่ APA Hotel Kanazawa Chuo or similar class hotel  

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

 

 

 

วนัที ่2 

      เมืองคานาซาว่า(ออกเดินทาง 9:00 นาฬิกา)  

 สวนเคน็โระคุ (เยี่ยมชม / ประมาณ 50 นาที)  

 ถนนย่านร้านน ้าชาโบราณ 'ฮิกาชิ-ชายะไก' (เดินเล่น / ประมาณ 50 นาที)  

 ตลาดโอมิโจ (เยี่ยมชม / ประมาณ 30 นาที)  

 เดินทางกลับถึง แต่ละสถานที่ ต้ังแต่เวลา 18:30 นาฬิกาเป็นต้นไป  

(ตามก าหนดการ)  

*จุดลงรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึน้อยู่กับสภาพการจราจรของบริเวณน้ันๆ สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน 

 อาหารเช้า: 1 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0 



 

KTN_รหัสทวัร์ 69508 
http://www.hijapantour.com/ 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง นมับะ 

เวลานัดหมาย 07:50 AM 

จุดหมาย Shirakawa-go, และจงัหวดักิฟุ (อลัไพน์), จงัหวดัอิชิคาวา่ 

ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 

ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมีหนา้ที่

ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่

รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่าน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 25 ท่าน 

*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่บริษทั
ไดก้ าหนดไว ้ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั 
(ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 
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[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก 3-5ปี] 
* ที่นัง่รถบสั และค่าธรรมเนียมการเขา้พกัของโรงแรม (ไม่รวมอาหารและเคร่ืองนอน) 

 

หมายเหตุ 
*ทางที่พกัอาจจดัเตรียมหอ้งพกัเด่ียวไวบ้ริการ แมจ้ะท าการจองหอ้งพกัส าหรับ 2 ท่าน (หรือมากกวา่) ก็ตาม  
*ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการเขา้พกั ตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปในหอ้งเดียวกนั ทางที่พกัอาจจดัเตรียม หอ้งพกั + เตียงเสริมไวบ้ริการ  
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั 
*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น  
*เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ของโปรแกรมน้ี จะตอ้งเดินทางไปรับนกัท่องเที่ยว ณ จุดรวมตวัอ่ืน ก่อนที่จะเดินทาง
มายงัจุดรวมตวัของท่าน ดงันั้น หากวนัเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย หวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ และบสัน า
เที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตวัของท่านชา้กวา่ที่ระบุไว ้กรุณารอ ณ จุดรวมตวัจนกวา่หวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ และบสั
น าเที่ยวจะเดินทางมาถึง  
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่
เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง 
(เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล 
(ฉบบัแกไ้ข) ทีมี่ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 

เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้
ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการ

ในส่วนนั้นๆก็ตาม) 

*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และ
ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริม

ต่างๆ 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 

 

 

นัมบะ 

 

 

2019 

มกราคม 

14,20,27 

กุมภาพนัธ ์

3, 11, 17 

 

 

 

 

 

 

07:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  

12 ปีขึ้นไป 

39,800เยน 

 

 

 

เด็ก  

6ถึง11ปี 

39,800เยน 

 

 

 

เด็กเล็ก  

3ถึง5ปี 

                      12,000เยน 


