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KTN_รหัสทัวร์ K1002จุดออกเดนิทาง: จุดนัดรวมตัว (Tokyo) (1วนั) 

วฒันธรรมญี่ปุ่น แต่งกโิมโน & นั่งรถลากเที่ยวอะซากสุะ 

 

 

Highlights  

1. โปรแกรมแต่งชุดกิโมโน เดินเล่นในบริเวณอะซากุสะ (เลือกลายไดต้ามตอ้งการ) 

2. นอกจากน้ียงัสามารถเช่าอุปกรณ์ช้ินเล็ก อาทิ กระเป๋า รองเทา้ ไดอี้กดว้ย  

3. รวมบริการท าจดัแต่งทรงผม 

4. นัง่รถลากเที่ยวรอบอะซากุสะ และมีพนกังานรถลากที่ใหบ้รรยายเก่ียวกบัอะซากุสะเป็นภาษาองักฤษ 

◆◆ ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม ◆◆ 

①ค่าเช่าชุดกิโมโน (รวมอุปกรณ์ เช่น รองเทา้ กระเป๋า ชุดซปัใน ผา้คลุมไหล่) 

②ค่าแต่งตวั  ③ค่าท าผม  ④ค่านัง่รถลาก 30นาที  

*ในหนา้ร้อนจะเปล่ียนจากชุดกิโมโนเป็นชุดยกูาตะแทน 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Tokyo) 

เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Tokyo 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหบ้ริการ

ทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน 
ระหวา่งการด าเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 25 ท่าน  

 
 
 
 
 

วนัที ่1 

 จุดเร่ิมต้น 
ร้านเช่าชุดกิโมโน Yae ที่อะซากสุะ 
[ลงทะเบียน >> เลือกชุด >> ท าผม >> เลือกกระเป๋า/รองเท้า 
(ประมาณ 30นาที)] 

 ท่องเที่ยวในอะซากสุะ ◆เพลดิเพลนิไปกับการชมสถานที่ต่างๆ
ในอะซากสุะ (กรุณารับประทานอาหารกลางวันด้วยตัวเองให้

เรียบร้อย)◆ 

【14:00นาฬิกา】รวมตัวบริเวณป้อมต ารวจหน้าประตูคามินาริ 
น่ังรถลาก 30นาที[เส้นทาง: ประตูคามินาริ → ถนนเด็นโบอิน → 
ประตูนิเท็นมง → จุดชมวิวโตเกียวสกายทรี → เด็นโบอิน → 
ประตูคามินาริ ] 
*หรือเลือกสถานที่อื่นๆในวันเดินทางได้ 

 ◆ ท่องเทีย่วในอะซากสุะต่อด้วยตัวเอง ◆ 
[ก่อนเวลา 17:30นาฬิกา]คนืชุดกิโมโนที่ร้านเช่าชุดกิโมโน Yae อะ
ซากสุะ 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดึก: 0 
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*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก] 

* ค่าเช่าชุดกิโมโน (รวมค่าท าผมและคา่เช่าอุปกรณ์ ※กรุณาใหเ้ด็กนัง่ตกัในกรณีที่นัง่รถลาก 

หมายเหตุ 
◆ กรุณาระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ีลงในแบบฟอร์มการจองของท่าน ◆ 

1.เวลาที่ตอ้งการเร่ิมโปรแกรม  

1）10：00  2）10：30  3）11：00  4）11：30 

※ในกรณีที่ร้านกิโมโนไม่วา่งในช่วงเวลาที่ตอ้งการ บริษทัจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

เก่ียวกบัการนัง่รถลาก: 

พนกังานลากรถน้ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษ หรือ ภาษาจีน   ・รถลาก 1คนั นัง่ได ้2ท่าน (หากมีเด็ก

เล็ก กรุณาใหน้ัง่ตกั)   ・เสน้ทางรถลากในโปรแกรมนั้นเป็นเพยีงตวัอยา่งเท่านั้น สามารถเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความตอ้งการ  ・กรุณาแจง้สถานที่ที่ตอ้งการใหแ้ก่พนกังานทราบในวนัออกเดินทาง   ・

ในช่วงที่มีนกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก อาจไม่สามารถจองบริการรถลากได ้

*เก่ียวกบัการเช่าชุดกิโมโน: 

กรุณาน าชุดมาคืนก่อนเวลา 17：30นาฬิกา   ・ในกรณีที่ตอ้งการคืนชุดในวนัถดัไปกรุณาติดต่อ
สอบถามบริษทัโดยตรง (มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม)  

*ในฤดูร้อนจะเปล่ียนเป็นชุดยกูาตะ  

*บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจาก
สถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

*ในกรณีที่บริษทัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศอยูน่อกเหนือการ

ควบคุม อาทิ มีพายใุตฝุ้่ น มีหิมะตกหนกั บริษทัจะท าการแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมล ์โดยจะท าการตดัสินใจ
ภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 1วนั 
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*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ของท่าน 

*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล(ฉบบั

แกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 

เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นทวัร์ - ค่าโดยสาร,ค่าที่พกั,ค่าอาหาร,ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆที่อยูใ่นโปรแกรมทวัร์
รวมภาษ ี
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินใหแ้ก่ท่านไม่วา่เหตุใดทั้งส้ิน ยกเวน้เม่ือทางบริษทัยกเลิกการ
ท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ 
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นทวัร์ - ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจาก
ที่ทวัร์ระบุไว,้ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัระหวา่งการเดินทาง เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม และโปรแกรม
ทวัร์เสิร์มต่างๆ 
*ทางบริษทัจะส่งเอกสารส าคญัเก่ียวกบัการเดินทางใหท้่านทางอีเมล ์ประมาณ 1 สปัดาห์ ก่อนถึงวนัออก
เดินทาง กรุณาท าการพมิพ ์(print) แลว้น าไปในวนัเดินทาง หรือ แสดงอีเมลผ์า่นทางหนา้จอโทรศพัทใ์หแ้ก่
เจา้หนา้ที่ในวนัเดินทาง 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 

Tokyo 

2018 
ธนัวาคม 
4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28 
2019 
มกราคม 
4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,
30,31 
กุมภาพนัธ ์
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,
28 
มีนาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27 
 

 
 

 
 
 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,000 เยน 
 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

8,800เยน 
 
 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                      3,800เยน 
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ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 
 

Tokyo 

 
 
 
2019 
มีนาคม 
28,29,30,31 
 

 
 

 
 
 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

11,000เยน 
 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

9,200เยน 
 
 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

3,800เยน 


