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รหัสทัวร์ : 88410  ออกเดินทางจาก : โอซาก้า  ( 1 วัน )                                                                                                                                     
☞ชมซากุระที่ "เกียวโต" อาทิ  ่อะราชิยาม่า วัดนันเซ็นจิ เป็นต้น / ออกเดินทางจาก                   
JR โอซาก้า 

ชมอุโมงค์ซากุระรถรางเด็น                         
(ภาพนี้ใช้เพื่อโฆษณาเท่านั้น) 

กิจกรรมล่องเรืออะราชิยาม่า                                

(ภาพนี้ใช้เพื่อโฆษณาเท่านั้น) 

☞  ไฮไลท์.                                                                         

1. จุดชมซากุระในสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังของเกียวโต  
･วัดนันเซ็นจิ                                               ･ถนนนักปราชญ์  
･สวนพฤกษศาสตร์เกียวโต                         ･เส้นทางนาการาก ิ 
･อุโมงค์ซากุระรันเด็น                                 ･อะราชิยาม่า                      ･กิจกรรมล่องเรืออะราชิยาม่า                     
2. รับประทานอาหารกลางวันที่ Kyoto Royal Park Hotel 
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โปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 

JRโอซาก้า(รวมตัว 6:55 นาฬิกา)  
 วัดนันเซ็นจิ  
ถนนนักปราชญ(์เย่ียมชม & แวะสักการะวัดนันเซ็นจิ รวมเวลาประมาณ 70
นาที)  
Kyoto Royal Park Hotel(รับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน ประมาณ 60
นาที)  
 สวนพฤกษศาสตร์เกียวโต  
 เส้นทางนาการากิ(ชมซากุระริมน้้า & เย่ียมชมสวนพฤกษศาสตร์เกียวโต 
รวมเวลาประมาณ 60นาที)  
คิตะโนะ-ฮาคุไบโจ  
 (ชมอุโมงค์ซากุระจากรถรถรางเด็น ประมาณ 10นาที)  
อะราชิยาม่า(เดินเล่น ประมาณ 50นาที)  
กิจกรรมล่องเรืออะราชิยาม่า(ประมาณ 30นาที)  
JRโอซาก้า(18:30-20:00นาฬิกาตามก้าหนดการ) 
 ※จุดลงรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรของ
บริเวณนั้นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของ
ท่าน 
อาหารเช้า: 0 / อาหารกลางวัน: 1 / อาหารเย็น: 0 / อาหารรอบดึก: 0 
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เวลาออกเดินทาง 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ราคาต่อท่าน ค่าใช้จ่ายส าหรับ 
1 ท่าน 

 
 
 

โอซากา้ 

2561 
มีนาคม 
28 
เมษายน 
3,5,9 
 

 
 
 

06:55 AM 

ราคาผู้ใหญ ่
12ปีขึ้นไป 

 
8,990 เยน 

เด็ก 
6ถึง11ป ี

 
8,590 เยน 

เด็กเล็ก 
3ถึง5ปี 

 
5,000 เยน 

 
 
 

โอซากา้ 

2561 
เมษายน 
1,8 

 
 

06:55 AM 

ราคาผู้ใหญ ่
12ปีขึ้นไป 

 
9,990 เยน 

เด็ก 
6ถึง11ป ี

 
9,590 เยน 

เด็กเล็ก 
3ถึง5ปี 

 
5,000 เยน 

 
 

[เพ่ิมเติม]  

*  สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์ส้าหรับเด็กเล็ก - รถบัสและอาหารกลางวัน  
*  สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์ - ค่าโดยสาร,ค่าที่พัก,ค่าอาหาร,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์
รวมภาษ ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่าเหตุใดทั้งส้ิน ยกเว้นเมื่อทางบริษัทยกเลิกการ
ท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ  
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*  สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในทัวร์ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากที่
ทัวร์ระบุไว้, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์
เสิร์มต่างๆ  
 
 

[เก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม] 

 วัดนันเซ็นจิ･･･จุดชมซากุระช่ือดังของเกียวโต  
ถนนนักปราชญ･์･･ชมซากุระริมทะเลสาบบิวะ 
 สวนพฤกษศาสตร์เกียวโต･･･ชมซากุระสายพันธ์ุชิดาเระกว่า 450 ต้น กว่า 130 ชนิด 
 เส้นทางนาการากิ･･･ชมซากุระริมแม่น้า้  
รถรางรันเด็น･･･นั่งรถไฟชมวิวอุโมงค์ซากุระในเส้นทางระหว่าง คิตะโนะ-ฮาคุไบโจและอะราชิยาม่า 
 อะราชิยาม่า･･･เย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซ้ือของ และรับประทานขนมได้ตามอัธยาศัย 
กิจกรรมล่องเรืออะราชิยาม่า･･･ชมวิวอะราชิยาม่าและธรรมชาติทั้งสองข้างทางจากเรือ 
 

 [เพ่ิมเติม]  

*  เกี่ยวกับฤดูกาลชมซากุระ ฤดูกาลชมซากุระจากปีที่ผ่านมา: ต้น-ปลายเดือนเมษายน ทั้งนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี ในกรณีที่วันออกเดินทางไม่ตรงกบัฤดูกาลชม
ดอกไม้ บริษัทจะท้าการยกเลิกการเที่ยวชมในสถานที่นั้นๆหรืออาจท้าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางทั้งหมด
โดยในกรณีที่มีการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมการ
เดินทางกรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้เรียบร้อย  
*  เนื่องจากฤดูกาลชมซากุระจะส่งผลให้สภาพการจราจรมีความหนาแน่นเป็นอย่างมาก ในกรณีนี้บริษัทอาจท้า
การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทางในบางสถานที่ รวมทั้งลดเวลาการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวลง และอาจ
ส่งผลให้เวลาในการส้ินสุดโปรแกรมล่าช้ากว่าที่ก้าหนดไว้เป็นอย่างมาก  
*  ที่นั่งบนรถรางรันเด็นเป็นแบบ non-reservation seat และอาจไม่เพียงพอในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจเป็นจ้านวนมาก  
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*  เวลาในการรับประทานอาหารกลางวันอยู่ที่ 11:00นาฬิกา หรือ 13:30นาฬิกา โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่
ละวัน 
*  ในกรณีที่สภาพอากาศ/สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออา้นวย กิจกรรมล่องเรืออาจถูกยกเลิกโดยบริษัทจะท้าการคืน
เงินค่าล่องเรือให้ท่านในราคากลุ่ม  
*  กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้  
*  เนื่องจากโปรแกรมนี้จัดท้าขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็นภาษาหลักตลอด
การเดินทางในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษาส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพนักงานจะให้บริการเป็น
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในข้อมลูพื้นฐานที่จ้าเป็นเท่านั้น(เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็นต้น) ไม่สามารถ
ให้บริการแปลข้อมูลสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ หรือท้าหน้าที่แทนไกดไ์ด้  
*  หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ ออกเดินทางจากจุดรวมตัวอื่น ในกรณีที่สภาพการจราจรไม่เอื้ออ้านวย 
อาจส่งผลให้บัสที่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์มาด้วยเดินทางมายังจุดนัดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ก้าหนดไว้ กรุณารอ
ที่จุดนัดหมายจนกว่ารถบัสจะเดินทางมาถึง  
*  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกดิขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจาก
สถานการณอ์ื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม  
*  ในกรณีที่บริษัทมีความจ้าเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม อาทิ มีพายุใต้ฝุ่น มีหิมะตกหนักบริษัทจะท้าการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจะท้าการตัดสินใจ
ภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวันออกเดินทาง 1วัน  
*  ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน  
*  บริษัทอาจท้าการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ช่ือ อายุ เพศ เป็นต้น)ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆโดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแกไ้ข) ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 
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รายละเอียด 

จุดออกเดินทาง จุดนัดรวมตัว 
เวลาที่นัดหมาย 06:55 AM 
จุดหมาย Kansai, Kyoto 
ภาษา  ภาษาอังกฤษ 

 ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัด

พบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ส้าคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุด
นัดพบและเวลา เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่
ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ า 28 ท่าน 
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจ้านวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้น
ต่้าตามที่บริษัทได้ก้าหนดไว้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์
ก่อนถึงวันเดินทาง14วัน(ส้าหรับทัวร์ไป-กลับ1วันจะแจ้งให้
ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน) 

จ านวนผู้จองขั้นต่ า 1 ท่าน 
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ 

 

https://www.yokosojapan-tour.com/th/tourcondition

