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รหัสทัวร์ 76030  จุดออกเดนิทาง: นาโกย่า 

ชมซากมิัตสึริ (Saki matsuri) ของ "เทศกาลกอิอน" 1 ใน 3 เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในเกยีวโต... 

  

       

Highlights  

1. ชมซากิมตัสึริ (Saki matsuri) ของ "เทศกาลกิออน" 1 ใน 3 เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโต 
เทศกาลกิออน เป็นเทศกาลของศาลเจา้ยาซากะที่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ถูกจดัขึ้นดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคม ซ่ึง
จุดเด่นของเทศกาลน้ี คือ ขบวนแห่หลกัยามาโบโกะ จุนโก (Yamaboko Junko) ซ่ึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมที่จบัตอ้งไม่ไดข้องยเูนสโก 
เก่ียวกบัเทศกาลกิออน 
*เทศกาลกิออนจะถูกยกเลิกในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ในกรณีที่เทศกาลถูกยกเลิก ทางบริษทัจะพาท่านเดินเล่น
ตามอธัยาศยัที่ยา่นกิออน ทั้งน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินให้แก่ท่าน 
*เทศกาลกิออนจะไม่ถูกยกเลิกแมใ้นกรณีทีมี่ฝนตก 
*ในบางกรณีอาจไม่สามารถรับชมขบวนของงานเทศกาลกิออนไดท้ั้งหมด อีกทั้ง อาจเดินทางไปถึงในตอนที่มีการเร่ิม
ขบวนจุนโกแลว้ อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย 
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*ไม่อนุญาตใหใ้ชร่้มกนัแดดในขณะนัง่ชมเทศกาล กรุณาจดัเตรียมหมวก หรืออ่ืนๆส าหรับการป้องกนัความร้อนติดตวัไป
ดว้ย 
*ที่นัง่ชมเทศกาลกิออนเป็นที่นัง่แบบ reserved seat โดยบริษทัจะท าการจดัเตรียมที่นัง่ใหแ้ก่ท่าน (ที่นัง่อาจไม่ไดอ้ยูติ่ดกนั) 
*เน่ืองจากที่ลานจอดรถไปยงัสถานที่นัง่ชมเทศกาล ใชเ้วลาในการเดินประมาณ 20-30 นาที ดงันั้น กรุณาสวมเคร่ืองแต่ง
กายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 
2. อะราชิยาม่า･･･เยีย่มชมสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดงัในเกียวโต เพลิดเพลินไปกบัการเดินเล่นที่สถานที่ต่างๆ อาทิ ป่าไผ ่
3. รับประทานบุฟเฟตอ์าหารกลางวนั ราวกวา่ 60 รายการ (ประมาณ 50 นาที) 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

รายละเอยีด  
 

จุดออกเดินทาง   นาโกยา่ 
เวลานัดหมาย   07:00 AM 
จุดหมาย   Kyoto 

ภาษา  ภาษาองักฤษ 
 ภาษาจีน 

 
 

 
วนัที ่1 

บริเวณหนา้ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น ESCA สถานีรถไฟ JR นาโกยา่ ประตูตะวนัตก 
(Taiko-dori Side) (ออกเดินทาง 7:00 นาฬิกา) 

 
เทศกาลกิออน (ชมเทศกาลจากที่นัง่ชม / ประมาณ 80 นาที) 

 
อะราชิยาม่า (รับประทานบุฟเฟตอ์าหารกลางวนั [ประมาณ 50 นาที] & เดินเล่น
ที่ป่าไผ ่และสถานที่ต่างๆหลงัรับประทานอาหารกลางวนั / รวมเวลา ประมาณ 
120 นาที) 

 
ร้านของดองในเกียวโต (เลือกซ้ือของ) 

 
สถานีรถไฟนาโกยา่ (เดินทางกลบัถึงในเวลา 19:10 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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ขอบเขตการให้บริการ
ภาษา 

บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมีหนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญั
เก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง
ทั้งหมดขั้นต ่า 

  28 ท่าน 

*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่บริษทัไดก้ าหนดไว ้ โดย
จะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบ
ก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า   1 ท่าน 
 

เพิม่เติม 
 

*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่รถบสั และค่าบุฟเฟตอ์าหารกลางวนั 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชม
สถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วน
นั้นๆก็ตาม) 
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่า
เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 

หมายเหตุ 
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น  
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น 
อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง (เวลา 
15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 

NAGOYA 

2019 
กรกฎาคม 
17 

 
 
07.00 AM 

 
 
 

 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

13,500 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

13,000 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      4,000 เยน 


