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KTN_รหัสทัวร์ 88540 จุดออกเดนิทาง: นัมบะ OCAT (1วนั) 

รับประทาน ‘คอร์สอาหารปู (full course)’ & แช่น า้แร่ออนเซ็น ณ Kaikatei Ryokan 

ในย่านยูฮิอุระ-ออนเซ็น 
 

 

Highlights  

1. ฤดูกาลของ 'ปู' มาถึงแลว้！รับประทานปูเนน้ๆในคอร์สอาหารกลางวนัแบบ full course ที่ใชปู้มากถึง 2 
ตวั <เมนูอาหาร> ไดแ้ก่ ปู 1 ตวั, ซาชิมิปู, ปูยา่ง, ชาบูหมอ้ไฟป,ู ขา้วตม้ป,ู กราแตงปูคานิมิโซะ, ไข่ตุ๋นญี่ปุ่ น, 
เคร่ืองเคียง (ของดอง) และขนมหวาน  
2. ผอ่นคลายกบัการแช่น ้ าแร่ออนเซ็นไดต้ามอธัยาศยัหลงัรับประทานอาหารกลางวนั  
3. เดินเล่นตามอธัยาศยัที่ 'เมืองมิยาซึ' อาทิ วดัจิออง และบริเวณรอบๆอะมาโนะฮาชิดาเตะ เป็นตน้ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง นมับะ OCAT 

เวลานัดหมาย 07:10 AM 
จุดหมาย Kyoto 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมี

หนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่งเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 28 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 
 
 
 

วนัที ่1 

นัมบะ OCAT (รวมตัว 7:10 นาฬิกา)  
 Kaikatei Ryokan ในย่านยูฮิกะอุระ-ออนเซ็น ※ตึก Hanagozen /หรือ 
ตึก Shihokaku (รับประทานอาหารกลางวนั & แช่น ้าแร่ออนเซ็น / รวม
เวลา ประมาณ 150 นาที) 
 ร้านค้าอาหารทะเล (แวะเลือกซ้ือของ / ประมาณ 20 นาที) 
 เมืองมิยาซึ (เดินเล่นตามอัธยาศัย อาทิ วัดจิออง อะมาโนะฮาชิดาเตะ เป็น
ต้น / ประมาณ 50 นาที) 
 นัมบะ OCAT (กลับถึงในช่วงเวลา 19:30-20:30 นาฬิกา ตาม
ก าหนดการ) ※จุดลงรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรของบริเวณน้ันๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หัวหน้าทัวร์ของท่าน 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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เพิม่เติม 
*UPGRADE PLAN อาหารกลางวนั..  
เพิม่ขนาดปู ในราคาเพยีง 1,000 เยน/ท่าน 
  เมนูปกติ → ขนาดปู ประมาณ 350-400 กรัม 
  อพัเกรด → ขนาดปู ประมาณ 600 กรัม  
※ส าหรับผูท้ี่สนใจ กรุณาระบุลงที่ช่อง 'เพิม่เติม' ในแบบฟอร์มการของของท่าน  
※บริษทัจะคิดค่าบริการ โดยหกัเงินผา่นบตัรเครดิตของท่านพร้อมค่าโปรแกรมทวัร์  
※อพัเกรดอาหารไดต้ั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป 
 *ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่รถบสัและค่าใชบ้ริการน ้ าแร่ออนเซ็น (ไม่รวม
อาหารกลางวนั) *ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง 
โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ใน
กรณีใดทั้งส้ิน (แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วนนั้นๆก็ตาม) *ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่
ไม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยว รวมถึง
ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และคา่บริการเสริมต่างๆ 

 

หมายเหตุ 
*กิจกรรมแช่น ้ าแร่ออนเซ็นที่ Kaikatei Ryokan ในยา่นยฮิูกะอุระ-ออนเซ็น มีบริการเฉพาะแชมพ ูครีมนวด
ผม สบู่ และไดร์เป่าผม (มีจ  านวนจ ากดั) เท่านั้น โดยสามารถซ้ือผา้เช็ดตวัไดใ้นราคา 200 เยน (หรือสามารถ
น าผา้เช็ดตวัส่วนตวัไปใชไ้ดต้ามอธัยาศยั)  
*เน่ืองจากในช่วงการเดินทางจะตรงกบัช่วงที่มีหิมะตกหนกั ดงันั้น อาจส่งผลใหเ้วลาในการส้ินสุด
โปรแกรมล่าชา้กวา่ที่ก  าหนดไวเ้ป็นอยา่งมาก ทั้งน้ี กรุณาสวมรองเทา้กนัน ้ าและเคร่ืองแต่งกายที่ป้องกนั
ความหนาวเยน็ไดเ้ป็นอยา่งดี ในการเขา้ร่วมการเดินทางน้ี  
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น  
*เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ของโปรแกรมน้ี จะตอ้งเดินทางไปรับนกัท่องเที่ยว ณ จุดรวมตวัอ่ืน ก่อนที่
จะเดินทางมายงัจุดรวมตวัของท่าน ดงันั้น หากวนัเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย หวัหนา้ทวัร์/
ไกดท์วัร์ และบสัน าเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตวัของท่านชา้กวา่ที่ระบุไว ้กรุณารอ ณ จุดรวมตวัจนกวา่
หวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ และบสัน าเที่ยวจะเดินทางมาถึง  
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกะทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออก
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เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่อกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์ 
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของ
ท่าน *บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงาน
ต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตาม
กฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง  

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 

นัมบะ 
OCAT 

2018 
ธนัวาคม 
1,9,31 
2019 
มกราคม 
3,14 
กุมภาพนัธ ์
3,11,24 

 
 

 
 

07:10 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 
 

13,000 เยน 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

13,000 เยน 
 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     4,000 เยน 

 
 
 

นัมบะ 
OCAT 

2018 
พฤศจิกายน  
28 
ธนัวาคม 
3,13,17,21,28 
2019 
มกราคม 
10,23,29 
กุมภาพนัธ ์
8,14,19,27 

 
 

 
 

07:10 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 
 

12,000 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

12,000 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     4,000 เยน 


