ไฮไลท์
★2.5 hours by Yamagata Shinkansen! Kaminoyama Onsen was developed as a hot spring resort in castle town for a long
time in Yamagata. There are interesting places to visit such as the old Samurai resident and others.★
◆Round trip Shinkansen (ordinary car, reserved seat) between Tokyo and Kaminoyama is included!
◆Accommodation at "Azumaya"!
A panoramic view of Kaminoyama city from the observatory open-air bath on the 7th floor is awesome.
This is an independent tour plan and no tour guide is provided. Please proceed the tour by yourself.
◆◆Please write in the "Remarks".◆◆
Necessary documents such as the final itinerary sheet and coupons are delivered to your hotel or Narita/Haneda
Airport, 1 day prior to your travel date. Please write the name of the place and date where you wish to receive the
documents in the Remarks. Please also write the name of the person who reserve the accommodation.

KNT_รหัสทัวร์ K1810
www.hijapantour.com

1

โปรแกรมการเดินทาง
JR Tokyo station(11:00~13:00 departure) Yamagata Shinkansen, Tsubasa (Ordinary car, reserved seat) JR
Kaminoyama station (13:34~15:40 arrival) Azumaya Shuttle bus from Kaminoyama station to the hotel is
available.Please check-in by yourself after 15:00. Dinner will be Japanese style dishes with grilled Yamagata beef
วันที่ 1
and steamed Yonezawa pork at the restaurant.
อาหารเช้า : 0 / อาหารกลางวัน : 0 / อาหารเย็น : 1
ที่พัก : Azumaya

วันที่ 2

Japanese, Western and Chinese buffet breakfast at the hotel.Check-out time is 10:00.Azumaya Shuttle bus from
the hotel to Kaminoyama station is available.Please check the timetable of the bus when you check-in.Free time
until departure. JR Kaminoyama station(10:11~13:13 departure) Yamagata Shinkansen, Tsubasa (Ordinary
car, reserved seat)

JR Tokyo station(12:48~15:48 arrival)

อาหารเช้า : 1 / อาหารกลางวัน : 0 / อาหารเย็น : 0
ที่พัก :
วันออกเดินทางและราคา
ออก
วันที่ออกเดินทาง
เดินทางจาก

จุดนัด
รวมตัว

2017
มกราคม 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
กุมภาพันธ์ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

ราคา 5ท่าน 4ท่าน 3ท่าน 2ท่าน
ต่อท่าน ต่อ1 ต่อ1 ต่อ1 ต่อ1
ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง
ผู้ใหญ่
27,000 27,000 28,500 31,000
12ปีขึ้น
เยน เยน เยน เยน
ไป
เด็ก
16,000 16,000 16,000 23,100
6ถึง11ปี เยน เยน เยน เยน
เด็กเล็ก 13,500 13,500 13,500 23,100
3ถึง5ปี
เยน เยน เยน เยน
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ออก
วันที่ออกเดินทาง
เดินทางจาก

จุดนัด
รวมตัว

จุดนัด
รวมตัว

จุดนัด
รวมตัว

ราคา 5ท่าน 4ท่าน 3ท่าน 2ท่าน
ต่อท่าน ต่อ1 ต่อ1 ต่อ1 ต่อ1
ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง

2016
ตุลาคม 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
พฤศจิกายน 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30,
ธันวาคม 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 23, 25, 26, 27,
2017
มีนาคม 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,

ผู้ใหญ่
28,500 28,500 30,000 32,000
12ปีขึ้น
เยน เยน เยน เยน
ไป

2016
ตุลาคม 01, 08, 09, 15, 22, 29,
พฤศจิกายน 02, 05, 12, 19, 22, 26,
ธันวาคม 03, 10, 17, 22, 24,
2017
มกราคม 04,
มีนาคม 04, 11, 18, 19, 25,

ผู้ใหญ่
31,500 31,500 32,500 35,000
12ปีขึ้น
เยน เยน เยน เยน
ไป

2016
ธันวาคม 28, 29,
2017
มกราคม 03,

ผู้ใหญ่
35,000 35,000 36,000 38,500
12ปีขึ้น
เยน เยน เยน เยน
ไป

เด็ก
17,000 17,000 17,000 24,100
6ถึง11ปี เยน เยน เยน เยน
เด็กเล็ก 14,500 14,500 14,500 24,100
3ถึง5ปี
เยน เยน เยน เยน

เด็ก
19,000 19,000 19,000 27,100
6ถึง11ปี เยน เยน เยน เยน
เด็กเล็ก 16,000 16,000 16,000 27,100
3ถึง5ปี
เยน เยน เยน เยน

เด็ก
20,000 20,000 20,000 30,600
6ถึง11ปี เยน เยน เยน เยน
เด็กเล็ก 17,500 17,500 17,500 30,600
3ถึง5ปี
เยน เยน เยน เยน
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ออก
วันที่ออกเดินทาง
เดินทางจาก

ราคา 5ท่าน 4ท่าน 3ท่าน 2ท่าน
ต่อท่าน ต่อ1 ต่อ1 ต่อ1 ต่อ1
ห้อง ห้อง ห้อง ห้อง

2016
ธันวาคม 30, 31,
2017
มกราคม 01, 02,

ผู้ใหญ่
44,500 44,500 46,500 48,500
12ปีขึ้น
เยน เยน เยน เยน
ไป

จุดนัด
รวมตัว

เด็ก
27,000 27,000 27,000 40,600
6ถึง11ปี เยน เยน เยน เยน
เด็กเล็ก 22,500 22,500 22,500 40,600
3ถึง5ปี
เยน เยน เยน เยน

รายละเอียด
ภูมิภาค

Kaminoyama Onsen

ระยะเวลา

2 วัน
 ภาษาอังกฤษ
 ภาษาจีน

ภาษา

(สาหรับท่านที่ทาการจองก่อนถึงวันออกเดินทางล่วงหน้ามากกว่า 7วัน ท่านสามารถเลือกภาษาที่ใช้
ในทัวร์ได้ โดยตรวจสอบภาษาที่ท่านต้องการจากทางแบบฟอร์มการจอง สาหรับท่านที่ทาการจอง
ภายใน 7วัน ก่อนถึงวันออกเดินทาง ทางบริษัทจะจัดเตรียมใบตารางโปรแกรมทัวร์ และข้อมูล
สาคัญสาหรับการเดินทางให้ท่านในภาษาที่ท่านต้องการ โดยจะมีไกด์นาเที่ยวบรรยายเป็น
ภาษาญี่ปุ่น)

ขอบเขตการให้บริการ
ภาษา

เนื่องจากทัวร์พิเศษที่จัดทาขึ้นมาในfree plan tourนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
ทางด้านภาษา แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะส่งอีเมล์ยืนยันและรายละเอียดต่างๆให้ท่านในภาษาที่
ท่านต้องการ

จานวนผู้เข้าร่วมขั้นต่า

2 ท่าน
*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริษัทได้กาหนดไว้ โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน(ก่อนถึงวันเดินทาง 4วันสาหรับทัวร์ไป-กลับ
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1วัน)
จานวนผู้เข้าร่วมขั้นต่า
ในการจอง
ที่พัก

2 ท่าน
 Azumaya
 2-5 guests: Kurenai-no-yakata Japanese room with bath and toilet. 《Checkin》15:00《Check-out》10:00

อาหาร

อาหารเช้า : 1 / อาหารกลางวัน : 0 / อาหารเย็น : 1

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์

ค่าโดยสาร,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์รวมภาษี
*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่าเหตุใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทยกเลิก
การท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในทัวร์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากที่ทัวร์ระบุไว้,
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์
เสิร์มต่างๆ

สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์
สาหรับเด็กเล็ก

Same as adult. Infants (0-2 years old): Free of charge. No train seating, meals, beddings (sleep
with parents). Children (1-2 years old): ￥2160, No train seating, meals, beddings (sleep with
parents).

เพิ่มเติม
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 This is an independent trip, and no tour guide is included. The Final Itinerary Sheet and
coupons/tickets of tour will be delivered to you in advance, so that you can travel on your
own. Necessary documents will be delivered to your hotel or the airport one day before
your travel date. Please write name of the place where you wish to receive the tickets
either at the airport or hotel. For the collection at the airport, please write arrival terminal,
flight number and arrival time.
 Train tickets will be arranged after we receive your tour reservation. The details of the tour
arrangement will be informed to you by email. If your tour departs more than one month
away, the details of the tour arrangement will be informed within one month prior to the
return-trip date. Gathering time・place／Please board the train by yourself at the
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departure stations.
If you wish to reserve a non-smoking room, please write in the "Remarks". Please note that
the type of the room will be informed at the check-in on the date of your travel.
On the way to the hotel from the nearest train station on the 1st day of the trip, you can use
a shuttle bus. If the shuttle bus is not in service or full seated, please make your way to the
hotel by yourself. In this case, please pay your own transportation fee.
This tour is organized and conducted by Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co.,Ltd.
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพ
อากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจาเป็นต้องยกเลิกทัวร์อัน
เนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
ทางบริษัทจะกระทาการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และ
ส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลง
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