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รหัสทัวร์ KNT: K1261 ออกเดินทางจาก : เกยีวโต  (1วัน) 

ถ่าย Pre Wedding ในชุดกโิมโนกนัเถอะ ถ่ายภาพในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า 
"เกยีวโต" 

ตัวอย่างภาพ Pre Wedding(ภาพนี้

ใช้เพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน) 

ตัวอย่างภาพ Pre Wedding(ภาพนี้

ใช้เพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน) 

                                            ตวัอย่างภาพ Pre Wedding(ภาพนี้ใช้เพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน) 

Highlights 

 ● มาลองใส่ชุดกิโมโน ถ่ายภาพ Pre Wedding ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า "เกียวโต" กันไหมคะ ? 
1. ชุดสวยๆจากร้านกิโมโนโดยตรง กบัช่างภาพฝีมือดี ที่พร้อมจะถ่ายภาพในช่วงพเิศษของชีวติ.. 
2. สถานที่: ในบริเวณรอบๆกิออน แห่งเกียวโต (ไม่สามารถเลือกสถานที่ล่วงหนา้ได)้ 
3. ระยะเวลา: ประมาณ 4ชัว่โมง 30นาท ี
4. รับฟรี! CD ภาพถ่ายทั้งหมด (ประมาณ 200ใบ) 
 ※ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ที่ไม่สามารท าการถ่ายภาพกลางแจง้ได ้บริษทัจะท าการ
เปล่ียนกิจกรรมเป็นการถ่ายภาพในสตูดิโอแทน โดยจะถ่ายภาพประมาณ 150ใบ 
 ※โปรแกรมน้ีจ ากดัผูเ้ขา้ร่วมเพียง 2ท่านเท่านั้น (คู่รัก) 
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ส่ิงทีร่วมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เลก็  
เด็กเล็ก - เด็ก ไม่สามารถเขา้ร่วมโปรแกรมน้ีได ้

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

เพิม่เติม 

●・กรุณาเดินทางมายงัสถานที่รวมตวั (สถานีรถไฟทาเกดะ) ดว้ยตวัเอง   ・ในกรณีที่สภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวย ที่ไม่สามารท าการถ่ายภาพกลางแจง้ได ้บริษทัจะท าการเปล่ียนกิจกรรมเป็นการถ่ายภาพใน
สตูดิโอแทน โดยจะถ่ายภาพประมาณ 150ใบ  ・หลงัการถ่ายภาพเสร็จส้ิน ลูกคา้จะไดรั้บ CD ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที1่ 

กรุณาเดินทางไปยังสถานที่นัดพบด้วยตัวเอง 
สถานที:่ สถานีรถไฟทาเกดะ ทางออกตะวันตก (Kyoto Municipal Subway 
Karasuma Line หรือ Kintetsu Railway Kyoto Line) 
เวลารวมตัว: กรุณาเลือกเวลาระหว่าง ①10:15นาฬิกา ②11:45นาฬิกา หรือ 
③13:15นาฬิกา (จะมพีนักงานที่เกี่ยวข้องคอยรอรับ) 

 สถานีรถไฟทาเกดะ 
ร้านเช่าชุดกิโมโน "Legend Fushimi" 
→ พนกังานจะท าการแนะน า/ช่วยเลือก ชุดกิโมโนที่เขา้กบับุคคลิกของท่าน 
→ แต่งตวั → แต่งหนา้และท าผม (ส าหรับผูห้ญิง) 
 เดินทางด้วยรถยนต์ มุ่งหน้าสู่ย่านกอิอน ร้านเช่าชุดกิโมโน "Legend Fushimi" 

       ยา่นกิออน แห่งเมืองเกียวโต 
 ท  าการถ่ายภาพ Pre Wedding  
เพลิดเพลินไปกบัการถ่ายภาพในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า // 
เดินทางกลบัสู่ร้านโดยรถยนต ์เปล่ียนชุด และรอรับ CD ภาพถ่าย // 
หลงัจากนั้นพนกังานจะขบัรถไปส่งที่ สถานีรถไฟทาเคดะ และส้ินสุดโปรแกรม 

★★ ในกรณทีี่สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ที่ไม่สามารท าการถ่ายภาพกลางแจ้งได้ 

บริษัทจะท าการเปลีย่นกิจกรรมเป็นการถ่ายภาพในสตูดิโอแทน ★★ 
อาหารเชา้: 0  อาหารกลางวนั: 0  อาหารเยน็: 0  อาหารรอบดึก: 0 
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●ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม   ・บริการรถรับ-ส่ง ระหวา่งสถานีรถไฟทาเกดะ - ร้านเช่ากิโมโนะ   
・ชุดกิโมโน (1ชุดเท่านั้น) *เลือกลายไดต้ามใจ   ・บริการแต่งตวั  ・บริการแต่งหนา้และท าผม 
(เฉพาะผูห้ญิงเท่านั้น)  ・บริการรถรับ-ส่ง ระหวา่งร้าน - สถานที่ถ่ายภาพ (ยา่นกิออน)   ・CD 
ภาพถ่าย (ประมาณ 150-200ใบ)   
●เน่ืองจากโปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางดว้ยตวัเอง จึงไม่มีหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ร่วมเดินทางดว้ย กรุณาเก็บ
เอกสารส าคญัเก่ียวกบัโปรแกรมไวต้ลอดการเดินทาง 
●กรุณาระบุเวลารวมตวัที่ท่านตอ้งการ ระหวา่ง ①10:15นาฬิกา ②11:45นาฬิกา หรือ ③13:15นาฬิกา 
ลงในช่อง "remark" ในแบบฟอร์มการจอง 
●บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจาก
สถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม 
●ในกรณีที่บริษทัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศอยูน่อกเหนือการ
ควบคุม อาทิ มีพายใุตฝุ้่ น มีหิมะตกหนกั บริษทัจะท าการแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมล ์โดยจะท าการตดัสินใจ
ภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 1วนั 
●ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ของท่าน 
●บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล(ฉบบั
แกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Kyoto) 
เวลาที่นัดหมาย - 
จุดหมาย Kyoto 
ภาษา ภาษาองักฤษ,ภาษาจีน 
ขอบเขตกาให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ใหบ้ริการทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับ
เฉพาะใน ระหวา่งการด าเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้
เท่านั้น เช่น การส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง 
เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด
ขั้นต ่า 

2 ท่าน 
*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต  ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไว ้โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนั
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เดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนั
เดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

ราคาและวนัเวลาในการเดนิทาง 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่ายส าหรับ1ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Kyoto) 

2561 
เมษายน 
1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,
15,16,18,19,20,21,22,23,25,
26,27,28,29,30 

พฤษภาคม  
2,3,4,5,6,12,13,14,16,17,18,
19,20,21,23,24,25,26,27,28,
30,31 

มถิุนายน 
1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16
,17,18,21,22,23,24,25,28,29
,30 

กรกฎาคม 
1,2,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,
16,18,19,20,21,22,23,24,26,
27,28,29,30 

สิงหาคม 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,18,
19,20,22,23,24,25,26,27,29,
30,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามที่ท่านเลือก

ไว ้ 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

33,000  เยน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเด็ก  
6ถึง11ปี 

0     เยน 
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กนัยายน 

1,2,35,10,11,12,13,14,15,16
,17,19,20,21,22,23,24,26,27
,28,29,30 

ตุลาคม 
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14
,15,17,18,19,20,21,22,24,25
,26,27,28,29,31 

พฤศจกิายน 
1,2,3,4,5,7,89,10,11,12,14,1
5,16,17,18,19,21,22,23,24,2
5,26,28,29,30 

ธันวาคม 
1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,
15,16,17,19,20,21,22,23,24 
 

 
 
 

ราคาเด็กเลก็  
3ถึง5ปี 

        0   เยน 
 

  


