รหัสทัวร์ B0800 จุดออกเดินทาง: สถานี นัมบะ OCAT ・สถานี JR โอซาก้ า (1วัน)
อะมาโนะฮาชิดาเตะ – ล่องเรื อชมบ้ านลอยนา้ ฟุนายะ – หมู่บ้านมิยามะ คายะบูกโิ นะซาโตะ –
บุฟเฟต์ ซีฟุ้ตอาหารกลางวัน

Highlights
เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่เดินทางไปด้วยตัวเองลาบาก.. *อะมาโนะฮาชิดาเตะ *บ้านลอยน้ าฟุนายะ เมืองอิเนะ *
หมู่บา้ นมิยามะ คายะบูกิโนะซาโตะ
☆ รับประทานอาหารกลางวันในบริ เวณใกล้เคียงอะมาโนะฮาชิดาเตะในชุด "บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล" 50นาที ♪
<ตัวอย่างรายการอาหาร>※รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - ข้าวหน้า
ปลาดิบ (ไข่ปลาแซลม่อน ไข่หอยเม่น ปลาแซลม่อน ปลาไท และปลาหมึก) - ซูชิ (หอยเชลล์โฮตาเตะ กุง้ ปลาหมึกทาโกะ
ปู ปลาไหลอะนาโกะ และไข่หวาน) - ซาชิมิ 4ชนิด (ปลาบุริ กุง้ หวานอามะเอบิ ปลาหมึก *หัน่ คล้ายเส้นอูดง้ และแซลม่อน
รมควัน) - ปลาย่าง ไก่ยา่ ง ของทอด และผลไม้
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※เกี่ยวกับรายการอาหาร※
สาหรับผูท้ ี่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ (มังสวิรัติ) ทางร้านจะจัดเตรี ยมเมนูอื่นไว้บริ การ ซึ่งเมนูดงั กล่าวไม่ใช่การรับประทาน
แบบบุฟเฟ่ ต์ และบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่างของค่าอาหาร สาหรับผูท้ ี่ไม่รับประทานของสด ทางร้านจะ
จัดเตรี ยม "ซุปและหม้อไฟ" ไว้บริ การ (สาหรับการนาของสดมาต้มคล้ายเมนูชาบู) โดย จะเป็ นการใช้หม้อไฟร่ วมกับลูกค้า
ท่านอื่น
กรุณาแจ้ งให้ บริษัททราบ อย่ างน้ อย 3 วันก่ อนถึงวันออกเดินทาง ในกรณีที่ต้องการเมนูอาหารพิเศษข้ างต้ น

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

นัมบะ OCAT(รวมตัว 6:50)
สถานี JR โอซาก้า(รวมตัว 7:20)
อะมาโนะฮาชิดาเตะ (รับประทานอาหารกลางวัน & เดินเล่น ประมาณ
110นาที)
บ้านลอยน้ าฟุนายะ เมืองอิเนะ (กิจกรรมล่องเรื อ ประมาณ 20นาที)
หมู่บา้ นมิยามะ คายะบูกิโนะซาโตะ (เดินเล่น ประมาณ 50นาที)
สถานี JR โอซาก้า นัมบะ OCAT(เดินทางกลับถึงในช่วงเวลา 19:0019:30 นาฬิกา ตามกาหนดการ)
※จุดลงรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรของ
บริ เวณนั้นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้าทัวร์ของ
ท่าน
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
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นัมบะ
06:50 AM
Kansai , Kyoto
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมี
หน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่ งเที่ยวได้จากแผ่นพับ
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 1 ท่าน
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14
วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
ขอบเขตการให้ บริการภาษา

เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นทัวร์สาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - เหมือนผูใ้ หญ่ทุกอย่าง *สิ่งที่รวมอยูใ่ นทัวร์ - ค่าโดยสาร, ค่าที่พกั , ค่าอาหาร,
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยูใ่ นโปรแกรมทัวร์รวมภาษี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่วา่
เหตุใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริ ษทั ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่น้ นั ๆ
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นทัวร์ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากที่ทวั ร์ระบุไว้,
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริ มต่างๆ
*อะมาโนะฮาชิดาเตะ: นัง่ กระเช้าลอยฟ้า (หรื อรถราง) ขึ้นสู่ยอดเขาชมวิว 1 ใน 3 สุดยอดความงามธรรมชาติของประเทศ
！ *บ้านลอยน้ าฟุนายะ เมืองอิเนะ: ล่องเรื ออ่าวอิเนะ ชมวิวบ้านลอยน้ า *หมู่บา้ นมิยามะ คายะบูกิโนะซาโตะ:
เพลิดเพลินไปกับการเดินชมหมู่บา้ นมุงหลังคาใบจาก！

หมายเหตุ
*บริ ษทั จะทาการเลือกยานพาหนะในการเดินทางสู่ "อะมาโนะฮาชิดาเตะ" ให้ (ระหว่างกระเช้าลอยฟ้า/รถราง) โดยขึ้นอยู่
กับสภาพความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน
*ในกรณี ที่สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย อันเป็ นเหตุให้รถไฟ Monorail และกิจกรรมล่องเรื อถูกยกเลิก บริ ษทั จะทาการคืน
เงินค่าทากิจกรรมนั้นๆให้กบั ท่าน และพาเดินเที่ยวชมในบริ เวณรอบๆแทน *การรับประทานอาหารกลางวันในโปรแกรม
นี้เป็ นแบบบุฟเฟ่ ต์ และในบางกรณี จะจัดขึ้นในรู ปแบบการเรี ยกสัง่ อาหารแทนการเดินตักด้วยตัวเอง โดยขึ้นอยูก่ บั จานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมการเดินทางนั้นๆ
*กรุ ณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
*เนื่องจากโปรแกรมนี้จดั ทาขึ้นเพือ่ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็ นภาษาหลักตลอดการเดินทาง
ในส่วนของการให้บริ การทางด้านภาษาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานจะให้บริ การเป็ นภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
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ในข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็ นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็ นต้น) ไม่สามารถให้บริ การแปลข้อมูลสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ต่างๆ หรื อทาหน้าที่แทนไกด์ได้
*ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันนั้นๆ
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจาเป็ นต้องยกเลิกทัวร์อนั เนื่องมาจากพายุหิมะ, ใต้ฝนุ่ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา
*ทางบริ ษทั จะกระทาการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็ นต้น) ให้แก่โรงแรมหรื อบริ ษทั อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการของโปรแกรมทัวร์น้ นั ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่
30 พฤษภาคม 2560

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
2019
06:50 AM
นัมบะ OCAT เมษายน
1,3,5,9,11,15,17,19,23
/
/
,25
07.20 AM
สถานี JR
พฤษภาคม
โอซาก้า
7,9,13,15,17,21,23,27,
29,31
มิถุนายน
4,6,10,12,14,18,20,24,
26,28
กรกฎาคม
2,4,8,10,12,16,18,22,2
4,26,30
สิงหาคม
1,5,7,9,13,15,19,21,23
,27,29
กันยายน
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ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
9,990 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
เด็ก
6ถึง11ปี

9,490 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

4,500 เยน

2,4,6,10,12,18,20,24,2
6,30
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง
2019
นัมบะ OCAT เมษายน
7,13,21,27,28,29
/
พฤษภาคม
สถานี JR
1,3,4,5,11,19,25
โอซาก้า
มิถุนายน
2,8,16,22,30
กรกฎาคม
6,14,20,28
สิงหาคม
3,11,17,25,31
กันยายน
8,14,16,22,28
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เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
10,990 เยน
ราคาผู้ใหญ่
06:50 AM 12 ปี ขึ้นไป
/
10,490 เยน
เด็ก
07.20 AM 6ถึง11ปี
เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

4,500 เยน

