รหั ส ทั ว ร์ :KNT_

K1384 ออกเดิ น ทางจาก : จุ ด นั ด รวมตั ว ( Osaka) (1 วั น )

แพ็ค เกจท่ อ งเที่ ย ว "เมื อ งอาริ ม ะ-ออนเซ็ น " แบบไป-กลับ 1 วั น
อาหารกลางวั น ชุ ด เนื้ อ วั ว โกเบ/ ออกเดิน ทางที่ 1 ท่ า น

บ่อออนเช็นกลางแจ้ง “คิงปะโนะยุ”(ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

ชาบูชาบู เนื้ อวัวโกเบ (ภาพนี้ ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

บ่อแช่น้ า (ภาพนี้ ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

Highlights
1. แพ็คเกจท่องเที่ยวแบบ 1 วัน เดินทางสู่ "Gekkoen Korokan" เรี ยวกัง 5 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็นที่ "kodakaranoyu" บ่อ
น้ าแร่ ออนเซ็นชื่อดังอองอาริ มะ-ออนเซ็น
2. สามารถเลือกเมนูอาหารกลางวันได้ตามอัธยาศัย ระหว่าง
(1)ชุดชาบูชาบูเนื้อวัวโกเบ หรื อ (2)ชุดสุก้ ียากี้เนื้ อวัวโกเบ
กรุ ณาระบุเมนูอาหารที่ตอ้ งการลงในแบบฟอร์มการจองอองท่าน อย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง
3.ผ่อนคลายไปกับการแช่น้ าแร่ ออนเซ็น "อาริ มะ-อะคะยุ หรื อ บ่อออนเซ็นสีแดงสนิม" ได้ท้งั แบบ indoor และ outdoor
ที่ Yugetsusanso ซึ่งอยูต่ ิดกับ Gekkoen Korokan (มีผา้ อนหนูและชุดยูกาตะให้บริ การ)
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โปรแกรมเดินทาง

วันที1่

สถานีรถไฟชินโอซาก้า [ออกเดินทาง 9:04 นาฬิกา]
รถบัส "อาริ มะเอ็กเพรส 105" (รถบัสด่วน / เดินทางประมาณ 1ชัว่ โมง)
ป้ ายรถบัสอาริ มะ-ออนเซ็น [เดินทางถึง 9:55 นาฬิกา]
*สามารถใช้บริ การใน Gekkoen Korokan ได้ต้งั แต่เวลา 11:00 นาฬิกา เป็ นต้นไป
*มี shuttle bus ไปส่งยังเรี ยวกัง
Gekkoen Korokan (แช่น้ า & รับประทานอาหารกลางวัน) กรุ ณาระบุเวลารับประทาน
อาหารกลางวันที่ตอ้ งการ ระหว่าง ①11:30 นาฬิกา ②12:00นาฬิกา ③12:30นาฬิกา
★เมนูอาหาร: (1)ชุดชาบูชาบูเนื้อวัวโกเบ หรื อ (2)ชุดสุก้ ียากี้เนื้อวัวโกเบ
*กรุ ณาระบุเวลารับประทานอาหารกลางวัน และ เมนูอาหารที่ตอ้ งการลงในแบบฟอร์ม
การจองอองท่าน
สามารถแช่น้ าแร่ ออนเซ็นได้ท้งั แบบ indoor และ outdoor ที่ Yugetsusanso ในช่วงเวลา
11:00-15:00 นาฬิกา
เดินเล่นในเมืองอาริ มะ-ออนเซ็น ได้ตามอัธยาศัยก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
ป้ ายรถบัสอาริ มะ-ออนเซ็น [ออกเดินทาง 15:40 นาฬิกา]
รถบัส "อาริ มะเอ็กเพรส 116" (รถบัสด่วน / เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
สถานีรถไฟชินโอซาก้า [เดินทางกลับถึง 16:31 นาฬิกา]
อาหารเช้า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0
Course Hotel Url: Gekkoen Korokan

เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - [1]รถบัสไป-กลับระหว่างสถานีรถไฟชินโอซาก้า ⇔ อาริ มะออนเซ็น (reserved seat・
ที่นงั่ ปลอดบุหรี่ ) [2]อาหารกลางวัน [3]ค่าเอ้าใช้บริ การที่ออนเซ็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเอ้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี
ทั้งนี้ บริ ษทั ออสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น (แม้วา่ จะไม่ได้รับบริ การในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และ
ค่าเอ้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม) และค่าบริ การเสริ ม
ต่างๆ
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ราคาและวันเวลาในการเดินทาง
ออกเดินทางจาก

จุดนัดรวมตัว
(Osaka)

วันที่ออกเดินทาง
2561
พฤษภาคม
26,27,28,29,30,31
มิถุนายน
2,3,4,9,10,11,12,13,14,16,17,18,
19,20,21,23,24,25,26,27,28,30
กรกฎาคม
1,2,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,
18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,
30,31
สิ งหาคม
1,2,45,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,
18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,
30,31
กันยายน
1,2,3,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,
19,20,22,23,24,25,26,27,29,30
ตุลาคม
1,2,3,4,6,7,8,13,14,15,16,17,18,20,
21,22,23,24,27,28,29,30,31
พฤศจิกายน
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,
18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30
ธันวาคม
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,
17,22,23,24
2562
มกราคม
5,6,7,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,
23,24,26,27,28,29,30,31
กุมภาพันธุ์
2,3,4,5,6,7,9,10,11,16,17,18,19,20,21,
23,24,25,26,27,28
มีนาคม
2,3,4,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,
21,23,24,25,26,27,28,30,31

เวลานัดหมาย

-

ค่าใช้ จ่าสาหรับ1ท่ าน

ราคาผูใ้ หญ่
12 ปี อึ้นไป

16,000 เยน

ราคาเด็ก
6ถึง11ปี

15,000 เยน

ราคาเด็กเล็ก
3ถึง5ปี

5,000 เยน

3

แพคเกจทัวร์ญี่ปนุ่ KNT_ K1384
http://www.hijapantour.com/

ราคาที่ปรากฏนี้เป็ นราคาโดยประมาณ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึน้ อยู่กับผู้ร่วมเดินทางและเงื่อนไขอื่นๆ

รายละเอียด
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

จุดนัดรวมตัว (Osaka)
Kansai, จังหวัดเฮียวโกะ, Osaka

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
เนื่องจากทัวร์น้ ีเป็ นแบบ Free plan ทางบริ ษทั ออสงวนสิ ทธิ์ในการให้บริ การทางด้านภาษา
ขอบเขตการใช้ ภาษา
ระหว่างการเดินทาง โดยบริ การภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการดาเนิ นการในการ
ติดต่อระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าเท่านั้น เช่น การส่ งอีเมล์ยนื ยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการ
เดินทาง เป็ นต้น
จานวนผู้รวมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 1 ท่าน
*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ อ้าร่ วมไม่ถึงอั้นต่าตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน
จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า

ที่รวมอยู่ในทัวร์ สาหรับเด็กเล็ก
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (0-2ปี ) - ไม่เสียค่าบริ การ (ไม่มีที่นงั่ บนรถบัส และอาหารกลางวัน)
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - ที่นงั่ บนรถบัส และอาหารกลางวันสาหรับเด็ก

หมายเหตุ
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่
เกิดอึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง
(เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นอองญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อเกิดสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุม บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้าทัวร์อองท่าน
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*บริ ษทั อาจทาการแจ้งอ้อมูลส่วนตัวอองลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวอ้อง
กับการดาเนินการอองโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล
(ฉบับแก้ไอ) ทีม่ ีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560
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