KTN_รหัสทัวร์ 74537 จุดออกเดินทาง: ศูนย์ บริการข้ อมูลการท่ องเทีย่ วสถานีนาโกย่ า(2วัน)

อาหารเมนูปู-อะมาโนะฮาชิดาเตะ-หมู่บ้านลอยนา้ อิเนะโนะฟุนายะเมืองโอคุ-คิโนซากิ ออนเซ็น / เดินทางด้ วยรถไฟชินคันเซ็น

เมืองโอคุ-คิโนซากิ ออนเซ็น (ภาพนีใ้ ช้ ในการโฆษณาเท่านั้น)

อะมาโนะฮาชิดาเตะ(ภาพนีใ้ ช้ ในการโฆษณาเท่านั้น)

อาหารเย็น (ภาพนีใ้ ช้ ในการโฆษณาเท่านั้น)

Highlights
[ ไฮไลท์ ]
1. อิ่มอร่ อยกับอาหารเย็นในเมนูปู อาทิ ซาชิมิปู ปู 1 ตัว ปูยา่ ง เป็ นต้น
2.เพลิ ดเพลิ น กับสถานที่ ท่อ งเที่ ย วในตอนเหนื อ ของเกี ยวโต อาทิ อะมาโนฮาชิ ดาเตะ หมู่ บ ้านลอยน้ า
อิเนะโนะฟุนายะ เป็ นต้น
3. พักค้างคืนในเมืองโอคุ-คิโนะซากิ ออนเซ็น
---------------------------------------------------------------------[ข้ อมูลเพิ่มเติม]
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - ที่นงั่ รถบัสเท่านั้น
*สิ่ งที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไ ว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณี ใดทั้งสิ้ น
(แม้วา่ จะไม่ได้ใช้บริ การในส่วนนั้น ๆ ก็ตาม)
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*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม)
และค่าบริ การเสริ มต่างๆ
[หมายเหตุ]
*โปรแกรมนี้ รับจองที่ 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น (ในกรณี ที่มีการยกเลิกการจองโดยเหลือผูเ้ ดินทางเพียง 1 ท่าน
ทางบริ ษทั ก็จะยกเลิกการเดินทางของ 1 ท่านที่เหลือด้วย)
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็ นการเดินทางร่ วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว / หรื อการยกเลิกสู่สถาน
ที่ท่องเที่ยวใด ๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกะทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่ องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้าทัวร์ของ
ท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่ วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆโดยการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมาย
คุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560
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โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

สถานีรถไฟ JR นาโกย่า บริ เวณด้านหน้าศูนย์ให้บริ การการท่องเที่ยวเมืองนาโก
ย่า (ออกเดินทางในขบวนรอบช่วงเวลา 8:40-9:50 นาฬิกา *ยังไม่ระบุแน่นอน)
[ชินคันเซ็น ขบวนโคดามะ]
สถานีรถไฟเกียวโต
เมืองอิซูชิ (เดินเล่นชมเมืองเก่า)
เมืองโทโยโอกะ (เยีย่ มชมเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการทากระเป๋ าของ
ประเทศ)
สวนถา้ เก็นบุโด (ชมความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของถ้ าที่เกิดจาก
ภูเขาไฟเมื่อ 1.6 ล้านปี ก่อน)
เมืองคิโนซากิ-ออนเซ็น (เดินเล่นชมเมืองออนเซ็นชื่อดัง)
พักค้างคืนที่ Okukinosaki Seaside Hotel ในเมืองโอคุ-คิโนซากิ ออนเซ็น
อาหารเช้ า : 0 อาหารกลางวัน : 0 อาหารเย็น : 1 อาหารรอบดึก : 0

วันที่ 2

ที่พัก
หมู่บ้านลอยน้า อิเนะโนะฟุนายะ (ชมบรรยากาศของหมู่บา้ นลอยน้ าที่ช้ นั 1
เป็ นโรงจอดเรื อ และตัวบ้านอยูใ่ นบริ เวณชั้น 2)
อะมาโนะฮาชิดาเตะ (1 ใน 3 จุดชมวิวธรรมชาติอนั มีชื่อเสียงของญี่ปน)
ุ่
สถานีรถไฟเกียวโต
[ชินคันเซ็น ขบวนโคดามะ]
สถานีรถไฟนาโกย่ า (กลับถึงในช่วง 17:50-18:57 นาฬิกา ตามกาหนดการ)
อาหารเช้ า : 1 อาหารกลางวัน : 0 อาหารเย็น :0 อาหารรอบดึก : 0
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รายละเอียด
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
ขอบเขตการให้ บริการภาษา

ศูนย์บริ การข้อมูลการท่องเที่ยวสถานีนาโกย่า

Kyoto
ภาษาอังกฤษ
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ขอ้ มูล
ที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่
ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 20 ท่าน

จานวนผู้จองขั้นต่า

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั ได้
กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไปกลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
2 ท่าน

วันและเวลาในการออกเดินทาง

ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
2018 กันยายน
2,9,10,14,17,19,21,24,2
7,28,30
ตุลาคม
ศูนย์บริการข้ อมูล
การท่องเทีย่ วสถานี 5,8,10,12,14
ธันวาคม
นาโกย่า
2,4,5,7,9,10,13,14,16,1
7,18,20,21,24,25,26,27
2019 มกราคม
6,7,9,11,14,16,17,18,20
,22,25,27,29

ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
32,900 เยน

เด็ก
6 ถึง 11 ปี

31,900 เยน

เด็กเล็ก
3 ถึง 5 ปี

8,160 เยน
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2018 กันยายน
ศูนย์บริการข้ อมูล 8,16,23
การท่องเทีย่ วสถานี ตุลาคม
นาโกย่า
7

ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง
2018 กันยายน
15,22
ตุลาคม
6,20,27
ศูนย์บริการข้ อมูล
การท่องเทีย่ วสถานี พฤศจิกายน
3,10,17,24
นาโกย่า
ธันวาคม
1,8,15,23
2019 มกราคม
13,26

เวลานัดหมาย

ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

37,900 เยน

เด็ก
6ถึง11ปี

36,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

8,160 เยน

ค่าใช้ จ่าย 1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1 ท่ าน
38,900 เยน

เด็ก
6 ถึง 11 ปี

37,900 เยน

เด็กเล็ก
3 ถึง 5 ปี

8,160 เยน
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ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง
2018 ตุลาคม
18,19,21,22,26,28
พฤศจิกายน
2,4,5,8,9,11,13,15,16,
ศูนย์บริการข้ อมูล
การท่องเทีย่ วสถานี 18,19,22,25,28,30

เวลานัดหมาย

นาโกย่า

ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง
2018 พฤศจิกายน
23
ธันวาคม
22
ศูนย์บริการข้ อมูล
การท่องเทีย่ วสถานี 2019 มกราคม
5,12
นาโกย่า

เวลานัดหมาย

ค่าใช้ จ่าย 1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1 ท่ าน
33,900 เยน

เด็ก
6 ถึง 11 ปี

32,900 เยน

เด็กเล็ก
3 ถึง 5 ปี

8,160 เยน

ค่าใช้ จ่าย 1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1 ท่ าน
39,900 เยน

เด็ก
6 ถึง 11 ปี

38,900 เยน

เด็กเล็ก
3 ถึง 5 ปี

8,160 เยน
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ออกเดินทางจาก

ศูนย์บริการข้ อมูล
การท่องเทีย่ วสถานี
นาโกย่า

ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง
2018 ธันวาคม
30
มกราคม
2

วันที่ออกเดินทาง
2018 ธันวาคม
31

ศูนย์บริการข้ อมูล
การท่องเทีย่ วสถานี
นาโกย่า

เวลานัดหมาย

เวลานัดหมาย

ค่าใช้ จ่าย 1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1 ท่ าน
33,900 เยน

เด็ก
6 ถึง 11 ปี

32,900 เยน

เด็กเล็ก
3 ถึง 5 ปี

8,160 เยน

ค่าใช้ จ่าย 1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1 ท่ าน
57,900 เยน

เด็ก
6 ถึง 11 ปี

56,900 เยน

เด็กเล็ก
3 ถึง 5 ปี

8,160 เยน
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ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง
2019 มกราคม
1

เวลานัดหมาย

ศูนย์บริการข้ อมูล
การท่องเทีย่ วสถานี
นาโกย่า

ออกเดินทางจาก

วันที่ออกเดินทาง
2019 มกราคม
3

ศูนย์บริการข้ อมูล
การท่องเทีย่ วสถานี
นาโกย่า

เวลานัดหมาย

ค่าใช้ จ่าย 1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1 ท่ าน
54,900 เยน

เด็ก
6 ถึง 11 ปี

53,900 เยน

เด็กเล็ก
3 ถึง 5 ปี

8,160 เยน

ค่าใช้ จ่าย 1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1 ท่ าน
50,900 เยน

เด็ก
6 ถึง 11 ปี

49,900 เยน

เด็กเล็ก
3 ถึง 5 ปี

8,160 เยน
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