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รหัสทัวร์ B0800 จุดออกเดนิทาง: สถาน ีนัมบะ OCAT ・สถานี JR โอซาก้า  (1วนั) 

อะมาโนะฮาชิดาเตะ – ล่องเรือชมบ้านลอยน า้ฟุนายะ – หมู่บ้านมิยามะ  คายะบูกโินะซาโตะ – 

บุฟเฟต์ซีฟุ้ตอาหารกลางวนั  

 

Highlights  

เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่เดินทางไปดว้ยตวัเองล าบาก.. *อะมาโนะฮาชิดาเตะ *บา้นลอยน ้ าฟุนายะ เมืองอิเนะ *
หมู่บา้นมิยามะ คายะบูกิโนะซาโตะ  

☆ รับประทานอาหารกลางวนัในบริเวณใกลเ้คียงอะมาโนะฮาชิดาเตะในชุด "บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล" 50นาที ♪  

<ตวัอยา่งรายการอาหาร>※รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ - ขา้วหนา้
ปลาดิบ (ไข่ปลาแซลม่อน ไข่หอยเม่น ปลาแซลม่อน ปลาไท และปลาหมึก) - ซูชิ (หอยเชลลโ์ฮตาเตะ กุง้ ปลาหมึกทาโกะ 

ปู ปลาไหลอะนาโกะ และไข่หวาน) - ซาชิมิ 4ชนิด (ปลาบุริ กุง้หวานอามะเอบิ ปลาหมึก *หัน่คลา้ยเสน้อูดง้ และแซลม่อน

รมควนั) - ปลายา่ง ไก่ยา่ง ของทอด และผลไม ้
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※เก่ียวกบัรายการอาหาร※  
ส าหรับผูท้ี่ไม่รับประทานเน้ือสตัว ์(มงัสวรัิติ) ทางร้านจะจดัเตรียมเมนูอ่ืนไวบ้ริการ ซ่ึงเมนูดงักล่าวไม่ใช่การรับประทาน

แบบบุฟเฟ่ต ์และบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินส่วนต่างของค่าอาหาร ส าหรับผูท้ี่ไม่รับประทานของสด ทางร้านจะ

จดัเตรียม "ซุปและหมอ้ไฟ" ไวบ้ริการ (ส าหรับการน าของสดมาตม้คลา้ยเมนูชาบู) โดย จะเป็นการใชห้มอ้ไฟร่วมกบัลูกคา้
ท่านอ่ืน 

กรุณาแจ้งให้บริษัททราบ อย่างน้อย 3 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง ในกรณทีี่ต้องการเมนูอาหารพิเศษข้างต้น 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง นมับะ 
เวลานัดหมาย 06:50 AM 
จุดหมาย Kansai , Kyoto 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 

 
 
 
 

วนัที ่1 

นัมบะ OCAT(รวมตัว 6:50)  
สถานี JR โอซาก้า(รวมตัว 7:20)  
 อะมาโนะฮาชิดาเตะ (รับประทานอาหารกลางวนั & เดินเล่น ประมาณ 
110นาที) 
  บา้นลอยน ้ าฟุนายะ เมืองอิเนะ (กิจกรรมล่องเรือ ประมาณ 20นาที)  
 หมู่บา้นมิยามะ คายะบูกิโนะซาโตะ (เดินเล่น ประมาณ 50นาที)  
 สถานี JR โอซากา้ นมับะ OCAT(เดินทางกลบัถึงในช่วงเวลา 19:00-
19:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ)  
※จุดลงรถอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรของ
บริเวณนั้นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของ
ท่าน 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมี
หนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่งเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่าน 
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไว ้โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 
 

เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นทวัร์ส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เหมือนผูใ้หญ่ทุกอยา่ง *ส่ิงที่รวมอยูใ่นทวัร์ - ค่าโดยสาร, ค่าที่พกั, ค่าอาหาร, 

ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆที่อยูใ่นโปรแกรมทวัร์รวมภาษี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินใหแ้ก่ท่านไม่วา่
เหตุใดทั้งส้ิน ยกเวน้เม่ือทางบริษทัยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ  

*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นทวัร์ - ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากที่ทวัร์ระบุไว,้ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัระหวา่งการเดินทาง เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม และโปรแกรมทวัร์เสริมต่างๆ  

*อะมาโนะฮาชิดาเตะ: นัง่กระเชา้ลอยฟ้า (หรือรถราง) ขึ้นสู่ยอดเขาชมววิ 1 ใน 3 สุดยอดความงามธรรมชาติของประเทศ

！ *บา้นลอยน ้ าฟุนายะ เมืองอิเนะ: ล่องเรืออ่าวอิเนะ ชมววิบา้นลอยน ้ า *หมู่บา้นมิยามะ คายะบกิูโนะซาโตะ: 

เพลิดเพลินไปกบัการเดินชมหมู่บา้นมุงหลงัคาใบจาก！ 

หมายเหตุ 
*บริษทัจะท าการเลือกยานพาหนะในการเดินทางสู่ "อะมาโนะฮาชิดาเตะ" ให ้(ระหวา่งกระเชา้ลอยฟ้า/รถราง) โดยขึ้นอยู่
กบัสภาพความหนาแน่นของนกัท่องเที่ยวในแต่ละวนั  
*ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย อนัเป็นเหตุใหร้ถไฟ Monorail และกิจกรรมล่องเรือถูกยกเลิก บริษทัจะท าการคืน
เงินค่าท ากิจกรรมนั้นๆใหก้บัท่าน และพาเดินเที่ยวชมในบริเวณรอบๆแทน *การรับประทานอาหารกลางวนัในโปรแกรม
น้ีเป็นแบบบุฟเฟ่ต ์และในบางกรณีจะจดัขึ้นในรูปแบบการเรียกสัง่อาหารแทนการเดินตกัดว้ยตวัเอง โดยขึ้นอยูก่บัจ  านวน
ผูเ้ขา้ร่วมการเดินทางนั้นๆ  
*กรุณาสวมรองเทา้และเส้ือผา้ที่สะดวกสบายต่อการเคล่ือนไหว  
*เน่ืองจากโปรแกรมน้ีจดัท าขึ้นเพือ่นกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น ดงันั้น "ภาษาญี่ปุ่ น" จะถูกใชเ้ป็นภาษาหลกัตลอดการเดินทาง 
ในส่วนของการใหบ้ริการทางดา้นภาษาส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนกังานจะใหบ้ริการเป็นภาษาองักฤษ/ภาษาจีน 



 

 

KTN_รหัสทวัร์ B0800 
http://www.hijapantour.com/ 

ในขอ้มูลพื้นฐานที่จ  าเป็นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตวั จุดนดัพบ เป็นตน้) ไม่สามารถใหบ้ริการแปลขอ้มูลสถานที่ทอ่งเที่ยว
ต่างๆ หรือท าหนา้ที่แทนไกดไ์ด ้
*ทั้งน้ีโปรแกรมการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนันั้นๆ  
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้นเน่ืองจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา ถา้จ  าเป็นตอ้งยกเลิกทวัร์อนัเน่ืองมาจากพายหิุมะ, ใตฝุ้่ น หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา  
*ทางบริษทัจะกระท าการตดัสินใจยกเลิก1วนัก่อนถึงวนัเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่ น และส่งส่งอีเมลแ์จง้ใหท้่านทราบ 
*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ของท่าน  
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 
30 พฤษภาคม 2560 
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
นัมบะ OCAT 

/ 
สถานี JR  
โอซาก้า 

2019 
เมษายน 
1,3,5,9,11,15,17,19,23
,25 
พฤษภาคม 
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 
กนัยายน 

 
06:50 AM 

/ 
07.20 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

9,990 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

9,490 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     4,500 เยน 
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2,4,6,10,12,18,20,24,2
6,30 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
 

นัมบะ OCAT 
/ 

สถานี JR  
โอซาก้า 

2019 
เมษายน 
7,13,21,27,28,29 
พฤษภาคม 
1,3,4,5,11,19,25 
มิถุนายน 
2,8,16,22,30 
กรกฎาคม 
6,14,20,28 
สิงหาคม 
3,11,17,25,31 
กนัยายน 
8,14,16,22,28 

 
06:50 AM 

/ 
07.20 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,990 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

10,490 เยน 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                      4,500 เยน 


