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KTN_รหัสทัวร์ K1222 จุดออกเดินทาง: Kyoto (1วัน) 

แพ็คเกจต๋ัวรถบัสท่องเที่ยวในเกยีวโต 1 วัน... เยี่ยมชม "วัดคนิคะคุจิ-วัดกินคะคุจิ-วัดคโิยะมิซุ"  

สถานที่ช่ือดังในเกียวโต 
วดัคินคะคุจิ (วดัทอง) (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

 วดักินคะคุจิ (วดัเงิน) (ภาพน้ีใชใ้นการ

โฆษณาเท่านั้น)   

 

วดัคิโยะมิซุ (วดัน ้ าใส) (ภาพน้ีใชใ้นการ

โฆษณาเท่านั้น) 

 

Highlights  

★ แพค็เกจทวัร์แนะน าส าหรับผูท่ี้เดินทางท่องเท่ียวในเกียวโตเป็นคร้ังแรก!!  

★*เยีย่มชม 3 วดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกียวโต ไดแ้ก่... 
① วดัคินคะคุจิ (วดัทอง) 
② วดักินคะคุจิ (วดัเงิน)  
③ วดัคิโยะมิซุ (วดัน ้ าใส) 
 
รถบสัท่องเท่ียวท่ีใชใ้นโปรแกรมน้ีมีการติดตั้งระบบ GPS (ระบบระบุต าแหน่งท่ีตั้ง) เช่ือมต่อกบัจอมอนิเตอร์ในรถบสั ซ่ึง
ลูกคา้สามารถดูภาพสถานท่ีท่องเท่ียว และสถานท่ีต่างๆท่ีรถบสัขบัผา่น ไดพ้ร้อมๆกบัการฟังขอ้มูลของสถานท่ีท่องเท่ียว
นั้นๆผา่นทางอุปกรณ์รับสัญญาณ (หูฟัง) ในภาษาท่ีตอ้งการ (ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)  
*ไกดบ์นรถบสัท่องเท่ียวของโปรแกรมน้ี จะบรรยายเป็นภาษาญ่ีปุ่นเท่านั้น 
*สามารถใชอุ้ปกรณ์รับสัญญาณขอ้มูลการท่องเท่ียวไดเ้ฉพาะบนรถบสัเท่านั้น 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
  
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 
 

วนัที ่1 

  self transportation 
        JR Kyoto Karasuma Exit [9:30～11:00 Departure] 
*Please arrive at least 15 mins. earlier to change the coupon to the original 
ticket. 
         regular sightseeing bus< 4.5--5 hours >  
         Kinkaku-ji Temple (35 mins.) 
        Ginkaku-ji Temple (45 mins.) 

 Kiyomizu-dera Temple (110 mins. *The lunch, which is not on the 
tour, can be eaten around the temple.) 
 JR Kyoto Karasuma Exit 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย  ราคา 

 
 

 
อุเมดะ 

2561 
พฤษภาคม 
21,22,23,24,25,26,27,28,29
,30,31 
มิถุนายน 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,30 
กรกฎาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31 
สิงหาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,

 
 
 
 

- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

 

6,500 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

 
3,500 เยน 
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Kyoto) 
เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Kansai, Kyoto 
ภาษา ภาษาองักฤษ,ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้บริการทางดา้น

ภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการด าเนินการ
ในการติดต่อระหว่างบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/
ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต ่า 1 ท่าน *อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามท่ีบริษทัได้
ก  าหนดไว ้โดยจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-
กลบั1วนั จะแจง้ให้ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31 
กนัยายน 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,30 
ตุลาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,30 
พฤศจิกายน 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,30 
ธนัวาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28 
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เพิม่เติม 
*[ส่ิงท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมน้ี ]①ท่ีนัง่บนรถบสัท่องเท่ียว และ ②ค่าเยีย่มชมวดัในโปรแกรม 
*[เก่ียวกบัรถบสัท่องเท่ียว]บริษทัรถบสัท่องเท่ียวในโปรแกรมน้ี ด าเนินการโดยบริษทัรถบสั Keihan Bus โดยเป็นการร่วม
เดินทางกบัลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นท่านอ่ืนๆ *กรุณาเดินทางไปยงัจุดนดัหมาย เพ่ือน าคูปองท่ีไดรั้บจากทางบริษทัไปแลกเป็นตัว๋จริง 
(ตัว๋ระบุท่ีนัง่บนรถบสั) อยา่งนอ้ย 15 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หรือ สามารถน าคูปองไปแลกเป็นตัว๋จริงไดล่้วงหนา้ 3 
วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง ท่ี counter ของสถานีรถไฟ JR เกียวโต 
*เน่ืองจากโปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง จึงไม่มีหัวหนา้ทวัร์ติดตามไปดว้ย บริษทัจะท าการส่งเอกสาร
ส าคญัเก่ียวกบัการเดินทางให้แก่ท่าน โดยท่านจะตอ้งเก็บรักษาเอกสารน้ี และด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆดว้ยตวัท่านเอง 
กรุณาระบุสถานท่ีท่ีตอ้งการรับเอกสารส าคญัเก่ียวกบัการเดินทางน้ี ระหว่าง ①โรงแรมท่ีพกัก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 
หรือ ②สนามบิน ลงใน "Remark" ในแบบฟอร์มการจองของท่าน 
*โปรแกรมทวัร์น้ีด าเนินการโดย Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co.,Ltd. 
*ทั้งน้ีโปรแกรมการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนันั้นๆ 
*เน่ืองจากทวัร์น้ีจดัท าข้ึนเพ่ือนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่น ดงันั้นการส่ือสารจะเนน้ภาษาญ่ีปุ่นเป็นหลกั ในส่วนของการให้บริการ
ทางดา้นภาษา บุคลากรจะให้ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการทวัร์(เวลาและจุดนดัพบ เป็นตน้) แก่ท่านเท่านั้น ไม่รวมไปถึง
การแปลขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา ถา้จ  าเป็นตอ้งยกเลิกทวัร์อนัเน่ืองมาจากพายหิุมะ,ใตฝุ้่ น หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของเรา 
*ทางบริษทัจะกระท าการตดัสินใจยกเลิก1วนัก่อนถึงวนัเดินทางเวลา15:00น.ของญ่ีปุ่น และส่งส่งอีเมลแ์จง้ให้ท่านทราบ 
*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ท่ีเดียวกนักรุณาสอบถามหัวหนา้ทวัร์ของท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ให้แก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล(ฉบบัแกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 
30 พฤษภาคม 2560 
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