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KTN_รหัสทัวร์  K1943 จุดออกเดนิทาง: จุดนัดรวมตัว (Osaka) (1วนั)   

[Packaged Plan]ออกเดนิทางจากในเมืองโอซาก้า! นั่งรถเที่ยว ส่วนตั๊ว ส่วนตัว 5ช่ัวโมง *จุได้

สูงสุด 5ท่าน! สวนกวางนารา - วดัโทได - วดัคโิยมิซึ - ปราสาทนิโจ! 

 

Highlights  

◆ เดินทาง 1วนั ภายใน 8ชัว่โมง! พร้อมพนกังานขบัรถที่สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได!้  

◆เดินทางดว้ยรถติดตั้ง Wi-Fi ! 

◆รถยนตรุ่์น Toyota · alphard หรือเทียบเท่า (เดินทางไดสู้งสุด 5 ท่าน/ คนั)  

◆รถยนตรุ่์น Toyota · Hiace หรือเทียบเท่า (เดินทางไดสู้งสุด 9 ท่าน/ คนั)  

◆ เยีย่มชม 3มรดกโลก.. วดัโทไดจิ - วดัคิโยมิซึ - ปราสาทนิโจ!  

*ทั้งน้ี ในกรณีที่สภาพการจราจรในวนัออกเดินทางไม่เอ้ืออ านวย อนัเป็นเหตุใหโ้ปรแกรมมีความเป็นไปไดท้ี่จะเกิน 8

ชัว่โมง บริษทัจะท าการตดัการท่องเที่ยวในบางสถานที่ออก  
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◆ สามารถรับประทานอาหารกลางวนัไดท้ี่สวนมารุยามะ จงัหวดัเกียวโต 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Osaka) 

เวลานัดหมาย - 

จุดหมาย Kansai, Kyoto 

ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 

ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหบ้ริการ

ทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน 

ระหวา่งการด าเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การส่ง
อีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 25 ท่าน 

*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่บริษทั

 

 

 

วันที่ 1 

  8:00~10:00นาฬิกา ออกเดนิทางจากในเมอืงโอซาก้า 

 เยี่ยมชมสวนกวางนารา & สักการะวัดโทไดจิ รวมเวลา 60นาท ี

 แวะรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่ สวนมารุยามะ จังหวัดเกียวโต  

60นาท ี

 แวะสักการะ วัดคโิยมซึิ 90นาท ี

 เยี่ยมชม ปราสาทนิโจ 50นาท ี

 เดินทางกลับถึง ในเมอืงโอโซก้า ในช่วงเวลา 16:00~18:00นาฬิกา 

อาหารเช้า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเยน็: 0 อาหารรอบดึก: 0 
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ไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14วนั 
(ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก 3-5ปี] 
* เหมือนผูใ้หญ่ 

หมายเหตุ 
★★หมายเหตุ★★ 

・โปรแกรมน้ีไม่มีไกด ์(เฉพาะทาง) ร่วมเดินทางดว้ย โดยจะเนน้เฉพาะบริการแปลภาษาเท่านั้น  

・ค่าใชจ่้ายที่รวมอยูใ่นโปรแกรมน้ี: ค่าพนกังานขบัรถส่ือสารภาษาองักฤษ ค่าเช่ารถ 8ชัว่โมง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ 

และค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม 

★★หมายเหตุในตอนจอง★★ 

・หากมีบุตรหลาน 0-5ปีที่ตอ้งการเขา้ร่วมการเดินทางน้ี กรุณาจองมาในราคาเด็ก 6-11ปี 

・กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ีในหมายเหตุเม่ือท าการจอง 

・สถานที่ออกเดินทาง・เวลาออกเดินทาง・สถานท่องเที่ยว  

・บริษทัจะจดัเตรียมรถยนตรุ่์น Toyota Alphard แบบ 9ที่นัง่ ให้แก่ลูกคา้ที่ตอ้งการเดินทาง 6-9ท่าน★★หมายเหตุ

★★ 

・โปรแกรมน้ีไม่มีไกด ์(เฉพาะทาง) ร่วมเดินทางดว้ย โดยจะเนน้เฉพาะบริการแปลภาษาเท่านั้น  

・ค่าใชจ่้ายที่รวมอยูใ่นโปรแกรมน้ี: ค่าพนกังานขบัรถส่ือสารภาษาองักฤษ ค่าเช่ารถ 8ชัว่โมง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ 

และค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม 

★★หมายเหตุในตอนจอง★★ 

・หากมีบุตรหลาน 0-5ปีที่ตอ้งการเขา้ร่วมการเดินทางน้ี กรุณาจองมาในราคาเด็ก 6-11ปี 

・กรุณากรอกขอ้มูลต่อไปน้ีในหมายเหตุเม่ือท าการจอง 
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・สถานที่ออกเดินทาง・เวลาออกเดินทาง・สถานท่องเที่ยว  

・บริษทัจะจดัเตรียมรถยนตรุ่์น Toyota Alphard แบบ 9ที่นัง่ ให้แก่ลูกคา้ที่ตอ้งการเดินทาง 6-9ท่าน 

เพิม่เติม 
*โปรแกรมการเดินทางน้ีเฉพาะผูท้ี่พกัอยูใ่นจงัหวดัโอซากา้เท่านั้น ไม่รับ-ส่งในบริเวณอ่ืน 

*กรุณาสวมรองเทา้และเส้ือผา้ที่สะดวกสบายต่อการเคล่ือนไหว 

*ทั้งน้ีโปรแกรมการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนันั้นๆ 

*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้นเน่ืองจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อ่ืนๆที่
อยูน่อกเหนือการควบคุมของเรา ถา้จ  าเป็นตอ้งยกเลิกทวัร์อนัเน่ืองมาจากพายหิุมะ,ใตฝุ้่ น หรือสถานการณ์อ่ืนๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของเรา 

*ทางบริษทัจะกระท าการตดัสินใจยกเลิก1วนัก่อนถึงวนัเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่ น และส่งส่งอีเมลแ์จง้ใหท้่าน
ทราบ 

*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล(ฉบบัแกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 

วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 

 

 

 

Osaka 

 

2018 

ธนัวาคม
1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,

13,14,15,16,17,19,20
21,22,23,24 

2019 

มกราคม 

4,5,6,7,9,10,11,12,13

14,16,17,18,19,20, 

21,23,24,25,26,27,28
30,31 

กุมภาพนัธ์
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15,16,17,

18,19,20,21,22,23,24
25,26,27,28,29,30 

มีนาคม

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,

18,19,20,21,22,23,24
25,26,27,28,29,30,31 

 

 

 

 

 

 

- 

ราคาผู้ใหญ่  

12 ปีขึ้นไป 

10,900 เยน 

 

 

 

เด็ก  

6ถึง11ปี 

10,900 เยน 

 

 

 

เด็กเล็ก  

3ถึง5ปี 

                     10,900 เยน 
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