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KTN_รหัสทวัร์ 74537 จุดออกเดนิทาง: ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเทีย่วสถานีนาโกย่า(2วนั) 

อาหารเมนูปู-อะมาโนะฮาชิดาเตะ-หมู่บ้านลอยน า้อเินะโนะฟุนายะ- 

เมืองโอคุ-คโินซาก ิออนเซ็น / เดินทางด้วยรถไฟชินคนัเซ็น 

 

Highlights  

[ ไฮไลท์ ] 
1. อ่ิมอร่อยกบัอาหารเยน็ในเมนูปู อาทิ ซาชิมิปู ปู 1 ตวั ปูยา่ง เป็นตน้  
2.เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวในตอนเหนือของเกียวโต อาทิ อะมาโนฮาชิดาเตะ หมู่บ้านลอยน ้ า            
อิเนะโนะฟุนายะ เป็นตน้  
3. พกัคา้งคืนในเมืองโอคุ-คิโนะซากิ ออนเซ็น  

---------------------------------------------------------------------- 

 
[ข้อมูลเพิ่มเติม] 

*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่รถบสัเท่านั้น  

*ส่ิงที่รวมอยู่ในโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งส้ิน   
(แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วนนั้น ๆ ก็ตาม) 

 

อะมาโนะฮาชิดาเตะ(ภาพนีใ้ช้ในการโฆษณาเท่านั้น) 

เมืองโอคุ-คโินซาก ิออนเซ็น (ภาพนีใ้ช้ในการโฆษณาเท่านั้น) 

อาหารเย็น (ภาพนีใ้ช้ในการโฆษณาเท่านั้น) 
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*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด คา่เคร่ืองด่ืม) 
และค่าบริการเสริมต่างๆ 
 

[หมายเหตุ] 
*โปรแกรมน้ีรับจองที่ 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น (ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองโดยเหลือผูเ้ดินทางเพียง 1 ท่าน 
ทางบริษทัก็จะยกเลิกการเดินทางของ 1 ท่านที่เหลือดว้ย)  

*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 

*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  

*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น  

*รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว / หรือการยกเลิกสู่สถาน 

ที่ท่องเที่ยวใด ๆที่เกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
การควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกะทนัหันใน 1 วนัก่อนถึงวนัออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่อกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของ
ท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆโดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมาย 
คุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
 
 
 
 

 
 

วนัที ่1 

 
สถานีรถไฟ JR นาโกยา่ บริเวณดา้นหนา้ศูนยใ์ห้บริการการท่องเที่ยวเมืองนาโก
ยา่ (ออกเดินทางในขบวนรอบช่วงเวลา 8:40-9:50 นาฬิกา *ยงัไม่ระบุแน่นอน) 
        [ชินคนัเซ็น ขบวนโคดามะ] 
สถานีรถไฟเกียวโต 

 เมืองอิซูชิ (เดินเล่นชมเมืองเก่า) 
 เมืองโทโยโอกะ (เยีย่มชมเมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองการท ากระเป๋าของ

ประเทศ) 
 สวนถ า้เก็นบุโด (ชมความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของถ ้าที่เกิดจาก

ภูเขาไฟเม่ือ 1.6 ลา้นปีก่อน) 
เมืองคโินซาก-ิออนเซ็น (เดินเล่นชมเมืองออนเซ็นช่ือดงั)  

พักค้างคนืที่ Okukinosaki Seaside Hotel ในเมอืงโอคุ-คโินซากิ ออนเซ็น 
 

อาหารเช้า : 0  อาหารกลางวัน : 0  อาหารเย็น : 1  อาหารรอบดึก : 0 

 
 

วนัที ่2 

 
ที่พัก 
        หมู่บ้านลอยน ้า อเินะโนะฟนุายะ (ชมบรรยากาศของหมู่บา้นลอยน ้ าที่ชั้น 1 
เป็นโรงจอดเรือ และตวับา้นอยูใ่นบริเวณชั้น 2) 

 อะมาโนะฮาชิดาเตะ (1 ใน 3 จุดชมววิธรรมชาติอนัมีช่ือเสียงของญี่ปุ่ น) 
 สถานีรถไฟเกยีวโต 

        [ชินคนัเซ็น ขบวนโคดามะ] 
สถานีรถไฟนาโกย่า (กลบัถึงในช่วง 17:50-18:57 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 
อาหารเช้า : 1  อาหารกลางวัน : 0  อาหารเย็น :0  อาหารรอบดึก : 0 
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รายละเอยีด  

 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

จุดออกเดินทาง ศนูยบ์ริการขอ้มลูการท่องเท่ียวสถานีนาโกยา่ 

เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Kyoto 
ภาษา ภาษาองักฤษ 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาท่ีท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านท่ีจุดนดัพบ และมีหนา้ท่ีให้ขอ้มลู

ท่ีส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการให้
รายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานท่ี
ท่องเท่ียวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 20 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามท่ีบริษทัได้
ก  าหนดไว ้โดยจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-
กลบั1วนั จะแจง้ให้ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองขั้นต ่า 2  ท่าน 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 

 
ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเทีย่วสถานี
นาโกย่า 

2018 กนัยายน 
2,9,10,14,17,19,21,24,2
7,28,30 
ตุลาคม 
5,8,10,12,14 
ธนัวาคม 
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 

 
 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

32,900 เยน 

เด็ก  
6 ถึง 11 ปี 

31,900 เยน 
                    

เด็กเล็ก 
3 ถึง 5 ปี  

8,160 เยน 
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ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเทีย่วสถานี
นาโกย่า 

2018 กนัยายน 
8,16,23 
ตุลาคม 
7 
 

 
 
 
 
 
 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

37,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

36,900 เยน 
                    

เด็กเล็ก 
 3ถึง5ปี  

8,160 เยน 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย 1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1 ท่าน 

 
 

 
ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเทีย่วสถานี
นาโกย่า 

2018 กนัยายน 
15,22 
ตุลาคม 
6,20,27 
พฤศจิกายน 
3,10,17,24 
ธนัวาคม 
1,8,15,23 
2019 มกราคม 
13,26 

 
 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

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 เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย 1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1 ท่าน 

 
 

 
ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเทีย่วสถานี
นาโกย่า 

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

 
 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

33,900 เยน 

เด็ก  
6 ถึง 11 ปี 

32,900 เยน 
                    

เด็กเล็ก 
3 ถึง 5 ปี  

8,160 เยน 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย 1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1 ท่าน 

 
 

 
ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเทีย่วสถานี
นาโกย่า 

2018 พฤศจิกายน 
23 
ธนัวาคม 
22 
2019 มกราคม 
5,12 
 

 
 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

39,900 เยน 

เด็ก  
6 ถึง 11 ปี 

38,900 เยน 
                    

เด็กเล็ก 
3 ถึง 5 ปี  

8,160 เยน 
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ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย 1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1 ท่าน 

 
 

 
ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเทีย่วสถานี
นาโกย่า 

2018 ธนัวาคม 
30 
มกราคม 
2 

 
 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

33,900 เยน 

เด็ก  
6 ถึง 11 ปี 

32,900 เยน 
                    

เด็กเล็ก 
3 ถึง 5 ปี  

8,160 เยน 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย 1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1 ท่าน 

 
 

 
ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเทีย่วสถานี
นาโกย่า 

2018 ธนัวาคม 
31  

 
 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

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 เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย 1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1 ท่าน 

 
 

 
ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเทีย่วสถานี
นาโกย่า 

2019 มกราคม 
1 

 
 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

54,900 เยน 

เด็ก  
6 ถึง 11 ปี 

53,900 เยน 
                    

เด็กเล็ก 
3 ถึง 5 ปี  

8,160 เยน 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย 1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1 ท่าน 

 
 

 
ศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเทีย่วสถานี
นาโกย่า 

2019 มกราคม 
3  

 
 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

50,900 เยน 

เด็ก  
6 ถึง 11 ปี 

49,900 เยน 
                    

เด็กเล็ก 
3 ถึง 5 ปี  

8,160 เยน 
 


