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แพคเกจทวัร์ญ่ีปุ่น KNT_ K1384 
http://www.hijapantour.com/ 

รหัสทัวร์  :KNT_   K1384  ออกเดินทางจาก  :จุดนัดรวมตัว (Osaka) (1วัน)  

แพ็คเกจท่องเที่ยว "เมืองอาริมะ -ออนเซ็น" แบบไป-กลับ 1 วัน  

 อาหารกลางวันชุดเนื้อวัวโกเบ/ ออกเดินทางที่ 1 ท่าน 

        

 

 

  

                                                                                                                                                            บ่อออนเช็นกลางแจง้ “คิงปะโนะย”ุ(ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

 

 

 

 

                    ชาบูชาบู เน้ือววัโกเบ  (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                 บ่อแช่น ้ า  (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

Highlights  

1. แพค็เกจท่องเที่ยวแบบ 1 วนั เดินทางสู่ "Gekkoen Korokan" เรียวกงั 5 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็นที่ "kodakaranoyu" บ่อ
น ้ าแร่ออนเซ็นช่ือดงัอองอาริมะ-ออนเซ็น 
2. สามารถเลือกเมนูอาหารกลางวนัไดต้ามอธัยาศยั ระหวา่ง 
(1)ชุดชาบูชาบูเน้ือววัโกเบ หรือ (2)ชุดสุก้ียาก้ีเน้ือววัโกเบ 
กรุณาระบุเมนูอาหารที่ตอ้งการลงในแบบฟอร์มการจองอองท่าน อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง 
3.ผอ่นคลายไปกบัการแช่น ้ าแร่ออนเซ็น "อาริมะ-อะคะย ุหรือ บ่อออนเซ็นสีแดงสนิม" ไดท้ั้งแบบ indoor และ outdoor 
ที่ Yugetsusanso ซ่ึงอยูติ่ดกบั Gekkoen Korokan (มีผา้อนหนูและชุดยกูาตะใหบ้ริการ) 
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โปรแกรมเดนิทาง 
 

 
 
 
 

         
 
 
 

วนัที1่ 

 
 

สถานีรถไฟชินโอซากา้ [ออกเดินทาง 9:04 นาฬิกา] 
 รถบสั "อาริมะเอก็เพรส 105" (รถบสัด่วน / เดินทางประมาณ 1ชัว่โมง) 
 ป้ายรถบสัอาริมะ-ออนเซ็น [เดินทางถึง 9:55 นาฬิกา] 

*สามารถใชบ้ริการใน Gekkoen Korokan ไดต้ั้งแต่เวลา 11:00 นาฬิกา เป็นตน้ไป 
*มี shuttle bus ไปส่งยงัเรียวกงั 

 Gekkoen Korokan (แช่น ้ า & รับประทานอาหารกลางวนั) กรุณาระบุเวลารับประทาน
อาหารกลางวนัที่ตอ้งการ ระหวา่ง ①11:30 นาฬิกา ②12:00นาฬิกา ③12:30นาฬิกา 
★เมนูอาหาร: (1)ชุดชาบูชาบูเน้ือววัโกเบ หรือ (2)ชุดสุก้ียาก้ีเน้ือววัโกเบ 
*กรุณาระบุเวลารับประทานอาหารกลางวนั และ เมนูอาหารที่ตอ้งการลงในแบบฟอร์ม
การจองอองท่าน   
สามารถแช่น ้ าแร่ออนเซ็นไดท้ั้งแบบ indoor และ outdoor ที่ Yugetsusanso ในช่วงเวลา 
11:00-15:00 นาฬิกา 

เดินเล่นในเมืองอาริมะ-ออนเซ็น ไดต้ามอธัยาศยัก่อนถึงเวลาออกเดินทาง 
ป้ายรถบสัอาริมะ-ออนเซ็น [ออกเดินทาง 15:40 นาฬิกา] 
 รถบสั "อาริมะเอก็เพรส 116" (รถบสัด่วน / เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
 สถานีรถไฟชินโอซากา้ [เดินทางกลบัถึง 16:31 นาฬิกา] 

อาหารเชา้: 0  อาหารกลางวนั: 1  อาหารเยน็: 0  อาหารรอบดึก: 0 
Course Hotel Url: Gekkoen Korokan 

 

 

เพิม่เติม 

*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - [1]รถบสัไป-กลบัระหวา่งสถานีรถไฟชินโอซากา้ ⇔ อาริมะออนเซ็น (reserved seat・
ที่นัง่ปลอดบุหร่ี)  [2]อาหารกลางวนั [3]ค่าเอา้ใชบ้ริการที่ออนเซ็น 
ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเอา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี 
ทั้งน้ี บริษทัออสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้า่จะไม่ไดรั้บบริการในส่วนนั้นๆก็ตาม) 
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และ
ค่าเอา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริม
ต่างๆ 
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ราคาและวนัเวลาในการเดนิทาง 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าส าหรับ1ท่าน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดนัดรวมตัว 
(Osaka) 

2561 
พฤษภาคม 
26,27,28,29,30,31 
มิถุนายน 
2,3,4,9,10,11,12,13,14,16,17,18, 
19,20,21,23,24,25,26,27,28,30 
กรกฎาคม 
1,2,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17, 
18,19,21,22,23,24,25,26,28,29, 
30,31 
สิงหาคม 
1,2,45,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16, 
18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29, 
30,31 
กันยายน 
1,2,3,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18, 
19,20,22,23,24,25,26,27,29,30 
ตุลาคม 
1,2,3,4,6,7,8,13,14,15,16,17,18,20, 
21,22,23,24,27,28,29,30,31 
พฤศจิกายน 
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17, 
18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30 
ธันวาคม 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16, 
17,22,23,24 
2562 
มกราคม 
5,6,7,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22, 
23,24,26,27,28,29,30,31 
กมุภาพันธ์ุ 
2,3,4,5,6,7,9,10,11,16,17,18,19,20,21, 
23,24,25,26,27,28 
มีนาคม 
2,3,4,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20, 
21,23,24,25,26,27,28,30,31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ราคาผูใ้หญ่ 
12 ปี อึ้นไป 

 
 
 
 
 

16,000 เยน 

 
 
 
ราคาเด็ก 
6ถึง11ปี 

 
 
 
 

15,000 เยน 

 
 
 
ราคาเด็กเล็ก 
3ถึง5ปี 

 
 
 
 

5,000 เยน 
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ราคาที่ปรากฏนี้เป็นราคาโดยประมาณ ซ่ึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงโดยขึน้อยู่กับผู้ร่วมเดนิทางและเงื่อนไขอื่นๆ 

   รายละเอยีด 

 
ที่รวมอยู่ในทวัร์ส าหรับเดก็เล็ก 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (0-2ปี) - ไม่เสียค่าบริการ (ไม่มีที่นัง่บนรถบสั และอาหารกลางวนั) 

*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่บนรถบสั และอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก 

หมายเหตุ 
 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่
เกิดอึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง 
(เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินอองญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์อองท่าน 

จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Osaka) 

เวลานัดหมาย - 

จุดหมาย Kansai, จงัหวดัเฮียวโกะ, Osaka 

ภาษา ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน 

ขอบเขตการใช้ภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัออสงวนสิทธ์ิในการให้บริการทางดา้นภาษา
ระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการด าเนินการในการ
ติดต่อระหว่างบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการ
เดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้รวมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่าน 
*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้อา้ร่วมไม่ถึงอั้นต ่าตามท่ีบริษทัไดก้  าหนดไว ้
โดยจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั 
จะแจง้ให้ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 
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*บริษทัอาจท าการแจง้ออ้มูลส่วนตวัอองลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวออ้ง
กบัการด าเนินการอองโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล 
(ฉบบัแกไ้อ) ทีมี่ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 


