รหัสทัวร์ K1220 จุดออกเดินทาง: เกียวโต (1วัน)
แพ็คเกจตั๋วรถไฟโอซาก้ า-เกียวโต (ไป-กลับ) & รถบัสท่ องเที่ยวในเกียวโต
เส้ นทางวัดคินคะคุจิ-วัดกินคะคุจิ-วัดคิโยะมิซุ

Highlights
ออกเดินทางจากโอซาก้า ตะลุยเที่ยวในเกียวโต แบบไป-กลับ 1 วัน แวะสักการะ 3 วัดชื่อดังในเกียวโต ได้แก่...
① วัดคินคะคุจิ (วัดทอง)
② วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน)
③ วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ าใส)
รถบัสท่องเที่ยวที่ใช้ในโปรแกรมนี้ได้มีการติดตั้งระบบ GPS เชื่อมกับจอมอนิเตอร์ในรถบัส ซึ่งลูกค้าสามารถดูภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ที่รถบัสขับผ่าน ได้พร้อมๆกับการฟังข้อมูลของสถานที่ทอ่ งเที่ยวนั้นๆผ่านทางหูฟังในภาษา
ที่ตอ้ งการ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)
*พนักงานบนรถบัสของโปรแกรมนี้ จะบรรยายภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
*สามารถใช้อุปกรณ์แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวได้เฉพาะในรถบัสเท่านั้น
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โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

เดินทางจากโอซาก้า ไปยังเกียวโตด้วยตัวเอง.. (รวมตัว๋ รถไฟ JR ใน
โปรแกรม *ไป-กลับ) [9:30-11:00 นาฬิกา]ออกเดินทางบริ เวณประตู
ทางออก "Karasuma" ของสถานี JR เกียวโต
*กรุ ณาทาการแลกเปลี่ยนตัว๋ ที่จุดรวมตัว อย่างน้อย 15 นาที ก่อนออก
เดินทาง
รถบัสท่องเที่ยว
วัดคินคะคุจิ (ประมาณ 35 นาที)
วัดกินคะคุจิ (ประมาณ 45 นาที) วัดคิโยะมิซุ (ประมาณ 110 นาที *
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยในบริ เวณรอบๆวัด)
เดินทางกลับถึง สถานี JR เกียวโต ประตูทางออก Karasuma *เที่ยวตาม
อัธยาศัยหลังสิ้นสุดโปรแกรมบัส (เดินทางกลับสู่โอซาก้าในเวลาที่
ต้องการด้วยตัวเอง
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
จุดนัดรวมตัว (Kyoto)
Kansai,Kyoto
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
เนื่องจากทัวร์น้ ีเป็ นแบบ Free plan ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริ การ
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
ทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริ การภาษาจะรองรับเฉพาะใน
ระหว่างการดาเนินการในการติดต่อระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าเท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมล์ยนื ยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็ นต้น
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 1 ท่าน
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14
วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
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สิ่ งทีร่ วมอยู่ในโปรแกรม
① ตัว๋ รถไฟ JR ไป-กลับระหว่างชินโอซาก้า-เกียวโต
② ที่นงั่ บนรถบัสท่องเที่ยว
③ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรม

เพิม่ เติม
*เกี่ยวกับรถบัสท่องเที่ยว: บริ ษทั รถบัสท่องเที่ยวในโปรแกรมดาเนินการโดย บริ ษทั รถบัส Keihan โดยเป็ นการร่ วม
เดินทางกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ
*กรุ ณาเดินทางไปยังจุดนัดหมาย เพือ่ นาคูปองที่ได้รับไปเปลี่ยนเป็ นตัว๋ จริ ง (ตัว๋ ระบุที่นงั่ ) อย่างน้อย 15 นาที ก่อนถึงเวลา
ออกเดินทาง หรื อสามารถแลกเปลี่ยนตัว๋ ก่อนถึงวันออกเดินทางได้ 3 วัน
*เนื่องจากโปรแกรมทัวร์น้ ี เป็ นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหวั หน้าทัวร์ติดตามไปด้วย บริ ษทั จะทาการส่งเอกสาร
สาคัญเกี่ยวกับการเดินทางให้แก่ท่านไปยัง (1) โรงแรมที่พกั ก่อนถึงวันเข้าร่ วมโปรแกรมนี้ หรื อ (2) สนามบิน กรุ ณาระบุ
ชื่อที่พกั วันเข้าพักและชื่อผูจ้ องในกรณี ที่ตอ้ งการให้ส่งเอกสารไปยังที่พกั หรื อ ระบุเที่ยวบิน/วัน-เวลาที่เดินทางถึง ในกรณี
ที่ตอ้ งการรับเอกสารที่สนามบิน
*โปรแกรมนี้ถูกจัดและดาเนินการโดยบริ ษทั Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co., Ltd.
*ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันนั้นๆ
*เนื่องจากทัวร์น้ ีจดั ทาขึ้นเพือ่ นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ดังนั้นการสื่อสารจะเน้นภาษาญี่ปุ่นเป็ นหลัก ในส่วนของการให้บริ การ
ทางด้านภาษา บุคลากรจะให้ขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการทัวร์ (เวลาและจุดนัดพบ เป็ นต้น) แก่ท่านเท่านั้น ไม่รวมไปถึง
การแปลข้อมูลสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจาเป็ นต้องยกเลิกทัวร์อนั เนื่องมาจากพายุหิมะ, ใต้ฝนุ่ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา
*ทางบริ ษทั จะกระทาการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็ นต้น) ให้แก่โรงแรมหรื อบริ ษทั อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการของโปรแกรมทัวร์น้ นั ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่
30 พฤษภาคม 2560

KNT_รหัสทัวร์ K1220
http://www.hijapantour.com/

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2019
มกราคม
22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31
กุมภาพันธ์
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
บริเวณประตู 0,11,12,13,14,15,1
ทางออก
6,17,18,19,20,21,2
"Karasuma" 2,23,24,25,26,27,2
ของสถานี JR 8
เกียวโต
มีนาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,2
8,29,30,31
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ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
8,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

เด็ก
6ถึง11ปี

4,200 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

3,300เยน

