บ้ านพักตากอากาศให้ เช่ า กรีนเบลล์ คุโระฮิเมะ โคเกน
กรี นเบลล์ คุโระฮิเมะ เป็ นบ้านพักตากอากาศให้เช่าตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิงเขาของภูเขาคุโระฮิเมะ
และสะดวกต่อการเดินทางไปยังคุโระฮิเมะ, โทงาคุชิ, โนจิริโกะ, เมียวโค, อาคาคุระ

โอบล้อมด้วยธรรมชาติอนั ผ่อนคลาย ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในบริ เวณโดยรอบมากมาย

■ สถานทีท่ ่ องเทีย่ วโดยรอบ
[สกีและสโนว์บอร์ด]
ลานสกีเมียวโคซุงิโนะฮาระ (โดยรถยนต์ 10 นาที)
ลานสกีอาคาคุระออนเซ็น (โดยรถยนต์ 15 นาที)
ลานสกีแทนแกรมมะดาระโอะโทคิว (โดยรถยนต์ 15 นาที)
ลานสกีคุโระฮิเมะ โคเกน (โดยรถยนต์ 3 นาที)

http://www.princehotels.co.jp/ski/myoko/
http://www.akakura-ski.com/
http://www.tangram.jp/index.html
http://www.kurohime-kogen.co.jp/ski/

[สถานที่ออกกาลังกายบริ เวณชินาโนะมาจิ]
คอร์ทเทนนิสท้องถิ่น (ที่ราบสู งคุโระฮิเมะ)
โรงยิมท้องถิ่น

http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/sisetsu/tennis.html
http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/sisetsu/sogotaiikukan.html

[สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ]

(ระยะเวลาเดินทางจากกรี นเบลล์ คุโระฮิเมะ)

◆ พิพธิ ภัณฑ์ นิทานคุโระฮิเมะ (โดยรถยนต์ 5 นาที)

http://www.avis.ne.jp/~dowakan/dowakan.html
เก็บสะสมและจัดแสดงนิทาน และหนังสื อภาพจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก, นิยายปรัมปราแห่ งแถบชินชู และอื่นๆ

◆ ทุ่งดอกดาวกระจายคุโระฮิเมะ โคเกน (โดยรถยนต์ 5 นาที)

http://www.kurohime-kogen.co.jp/summer/index.php
ชมดอกดาวกระจายบานสะพรั่งกว่าล้านดอกจาก 60 สายพันธุ์ที่รวบรวมมาจากทัว่ โลก ชมดอกไม้ช่วงเดือนกันยายน

◆ หออนุสรณ์ อสิ สะ (โดยรถยนต์ 10 นาที)

http://park3.wakwak.com/~issakinenkan/
จัดแสดงชีวประวัติและบทประพันธ์ของครู กวีไฮกุ โคบายาชิ อิสสะ ซึ่ งเกิดที่ชินเอทสึ มาจิ ทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโนะ

◆ ทะเลสาบแห่ งโคเกน โนจิริโกะ (โดยรถยนต์ 10 นาที)

http://www.nojiriko-gyokyo.com/
เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ าต่างๆ อาทิ เวคบอร์ด, สกีน้ า, บานาน่าโบ๊ท หรื อสนุกสนานกับการตกปลา และอื่นๆ
มีเรื อนาเที่ยวให้บริ การ สามารถเพลิดเพลินร่ วมกันได้ท้ งั ครอบครัว

◆ พิพธิ ภัณฑ์ ช้างแมมมอธโนจิริโกะ (โดยรถยนต์ 10 นาที)

http://www.avis.ne.jp/~nojiriko/
ช้างแมมมอธได้สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 20,000 ปี มาแล้ว มีการค้นพบซากฟอสซิ ลในญี่ปุ่นและบางส่ วนของจีน ซึ่ งในจานวนนั้นโนจิริโกะเป็ นสถานที่แห่ งหนึ่งที่มีการค้นพบซาก
ฟอสซิ ลเป็ นจานวนมากที่สุด

■ การเดินทาง
◆ รถยนต์
● ทางพิเศษโจชินเอทสึ

แยกชินาโนะมาจิ ~ โดยรถยนต์ 10 นาที

◆ รถไฟ
●JR สายชินเอทสึ ลงที่สถานีคุโระฮิเมะ ต่อรถแท็กซี่ ประมาณ 10 นาที

◇ บ้านพักตากอากาศให้เช่า กรี นเบลล์ คุโระฮิเมะ ที่อยู่ : 4917-1 คาชิวาบาระ ชิน-มาจิ คามิมิโนะชิ-กุน จังหวัดนากาโนะ 389-1305

■ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุ ณาส่งรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษมายัง “CONTACT US” ในเว็บไซต์

▼ กรีนเบลล์ คุโระฮิเมะ โคเกน

บ้านพัก F

รู ปภาพภายนอกของบ้ านพักทั้งหมด

สาหรับ 20 ท่าน

บ้านพัก E

สาหรับ 17 ท่าน

บ้านพัก D

สาหรับ 6 ท่าน

บ้านพัก C

สาหรับ 5 ท่าน

◆มีขอ้ เสนอพิเศษสาหรับผูต้ อ้ งการจองบ้านพักระยะยาว
จองพัก 1 สัปดาห์ ส่ วนลด 20%
จองพัก 1 เดือน
ส่ วนลด 40%
(กรุ ณาสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมขณะติดต่อจองบ้านพัก)
บ้านพัก B

บ้านพัก A1, A2 สาหรับ 2~5 ท่าน

สาหรับ 4 ท่าน

บริ การอินเตอร์ เน็ตไร้สาย สามารถนาโน๊ตบุ๊คติดตัวมาได้ (ไม่เสี ยค่าบริ การ)* กรณี หิมะตกอาจทาให้สญ
ั ญาณของอินเตอร์ เน็ตไร้ สายเชื่อมต่อได้ยาก
ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของบ้านพัก จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
แบบบ้านพัก A, บ้านพัก B มีเครื่ องปรับอากาศติดตั้งในบ้านพัก
แบบบ้านพัก F มีเปี ยโน (ไม่เสี ยค่าบริ การ) สามารถใช้ได้จนถึงเวลา 21.30 นาฬิกา

◆ สิ่งอานวยความสะดวกในบ้ านพัก
อ่างอาบน้ า, ชาวเวอร์

◎ ห้องสุขา

◎ สบู่อาบน้ า

◎ แชมพูและครี มนวดผม

◎

โทรทัศน์

◎ ตูเ้ ย็น

◎ เตาไมโครเวฟ

◎ เครื่ องปิ้ งขนมปัง

◎

หม้อหุงข้าวไฟฟ้ า

◎ ชุดอุปกรณ์ประกอบอาหาร

◎ ชุดภาชนะอาหาร

◎ เครื่ องปรับอากาศ

◎

ผ้าขนหนูเช็ดมือ

× ผ้าขนหนูอาบน้ า

× แปรงสีฟันและยาสีฟัน

× ไดร์เป่ าผม

◎

ชุดบาร์บิคิว (พร้อมถ่าน)
คาราโอเกะ (ใช้ได้ถึงเวลา 21.30 น.)

◎ : มี

× : ไม่มี

มี
ชุดหม้อเคลือบดินเผา (สาหรับ 5 ท่าน)
ค่าบริ การ
มี
ไพ่นกกระจอก
ค่าบริ การ

มี
เครื่ องเล่นดีวีดี
ค่าบริ การ
มี
ค่าบริ การ

มี
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ค่าบริ การ

มีค่าบริ การ : ตารางค่าบริ การด้านล่างนี้

◆ ตารางค่ าบริการให้ เช่ า
เครื่ องเล่นดีวีดี

1 วัน

2,000 เยน

ชุดบาร์ บิคิว (พร้อมถ่าน)

1 วัน

2,600 เยน

ชุดหม้อเคลือบดินเผา (สาหรับ 5 ท่าน)

1 วัน

1,500 เยน

ไพ่นกกระจอก

1 วัน

2,600 เยน

ชุดคาราโอเกะ

2 ชัว่ โมง

2,000 เยน

■ สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม กรุณาส่ งรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษมายัง “CONTACT US” ในเว็บไซต์

◎

◆ กรีนเบลล์ คุโระฮิเมะ ตารางราคาค่ าทีพ่ กั
※ ผูท้ ี่อ่าน PDF นี้ จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยค่าส่ วนกลาง และค่าเครื่ องนอนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเช่าบ้านพัก

◆ช่วง High Season (วันก่อนวันหยุด, ฤดูร้อน, วันสิ้ นปี และวันปี ใหม่ เป็ นต้น)
※สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาส่งรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษมายัง “CONTACT US” ในเว็บไซต์
แบบบ้านพัก
จานวนคนที่กาหนด
A1,A2
A1(2 คน), A2(3 คน)
B
สาหรับ 4 คน
C
สาหรับ 5 คน
D
สาหรับ 6 คน
E
สาหรับ 15 คน
F
สาหรับ 20 คน
1 คน ~
☆ค่าบริ การส่วนเพิ่ม

ราคา (รวมภาษี)
10,500/15,750
21,000
26,250
31,500
78,750
105,000
4,000 เยนต่อ 1 คน

จานวนคนที่สามารถเพิ่มได้
2 คน
3 คน
2 คน
3 คน
5 คน
5 คน
1 คน ~

ราคา (รวมภาษี)
7,350/11,025
14,700
18,375
22,050
54,375
73,500
3,000 เยนต่อ 1 คน

จานวนคนที่สามารถเพิ่มได้
2 คน
3 คน
2 คน
3 คน
5 คน
5 คน
1 คน ~

◆ช่วง Off Season (นอกเหนือจากช่วง High Season ข้างต้น) ตารางราคา
แบบบ้านพัก
A1,A2
B
C
D
E
F
☆ค่าบริ การส่วนเพิ่ม

จานวนคนที่กาหนด
A1(2 คน), A2(3 คน)
สาหรับ 4 คน
สาหรับ 5 คน
สาหรับ 6 คน
สาหรับ 15 คน
สาหรับ 20 คน
1 คน ~

※ราคาข้างต้นเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
※กรณี ตอ้ งการจองบ้านพักต้องชาระเงินมัดจาล่วงหน้า (20% ของค่าที่พกั , กรณี ช่วง High Season 50%)
☆สาหรับการกาหนดอัตราค่าที่พกั .....มีจานวนคนที่กาหนดสาหรับบ้านพักแต่ละแบบ
ราคาเช่าเหมาของบ้านพักแต่ละแบบมีรายละเอียดดังระบุดา้ นล่างนี้ 5,250 เยน x จานวนคนที่กาหนด (วันก่อนวันหยุด, High Season)
3,625 เยน x จานวนคนที่กาหนด (กาหนดการณ์นอกเหนือจากข้างต้น)
※สามารถจองบ้านพักได้แม้กรณี ต่ากว่าจานวนคนที่กาหนด ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าวจะคิดราคาเช่าเหมาตามสัดส่วนจานวนคนที่กาหนด
※กรณี จองบ้านพักโดยมีจานวนคนมากกว่าจานวนคนที่กาหนด
คิดค่าบริ การส่วนเพิ่มต่อ 1 คนในอัตรา 3,000 เยน (วันธรรมดา) 4,000 เยน (วันก่อนวันหยุด, High Season)
★เวลาเช็คอิน : 15.00 นาฬิกา, เวลาเช็คเอาท์ : 10.00 นาฬิกา
★ค่าปรับกรณี ยกเลิกการจอง
ยกเลิกในวันที่เข้าพัก / ไม่มีการแจ้งติดต่อ ค่าปรับ100%
ยกเลิกก่อนล่วงหน้า 1 วัน ค่าปรับ 80%
ยกเลิกก่อนล่วงหน้า 2 ~ 7 วัน ค่าปรับ 50%
ยกเลิกก่อนล่วงหน้า 8 ~ 20 วัน ค่าปรับ 30%
ยกเลิกก่อนล่วงหน้า 21 ~ 30 วัน ค่าปรับ 20%
ยกเลิกก่อนล่วงหน้า 31 วันขึ้นไป ค่าปรับ 10%
หลังติดต่อจองบ้านพัก กรณี ได้ยกเลิกการจองเนื่องด้วยเหตุผลความสะดวกของลูกค้า (ยกเลิกบางส่วน, เปลี่ยนแปลงกาหนดการณ์)
กรุ ณาชาระค่าปรับยกเลิกการจองข้างต้น + ค่าธรรมเนียมดาเนินการ (1,050 เยน) โดยวันยกเลิกการจองจะเริ่ มนับตั้งแต่วนั ก่อนหน้าของวันเริ่ มต้น

◆มีขอ้ เสนอพิเศษสาหรับผูต้ อ้ งการจองบ้านพักระยะยาว
จองพัก 1 สัปดาห์ ส่ วนลด 20%
จองพัก 1 เดือน
ส่ วนลด 40%
(กรุ ณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขณะติดต่อจองบ้านพัก)

■ สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม กรุณาส่ งรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษมายัง “CONTACT US” ในเว็บไซต์

