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KTN_รหัสทัวร์ 88526 จุดออกเดนิทาง: เท็นโนจิ (1วนั) 

Miyama Kayabuki no Sato Special Light-up 2019 & บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลในมือ้

กลางวนั (เช่น ปู ฯลฯ) 
 

 

Highlights  

ชมงานประดบัไฟ Miyama Kayabuki no Sato Special Light-up ประจ าปี 2019 ที่จดัขึ้นเพยีง 1 วนัเท่านั้น!! 
(วนัที่ 9 กุมภาพนัธ)์ 
【รายละเอียดภายในงาน】 
1. ชมการประดบัไฟของหมู่บา้นญี่ปุ่ นโบราณท่ามกลางหิมะ  
2. กิจกรรมปล่อยโคมลอย (แบบวา่ว) 
3. รับคูปองเงินสด 200 เยน ส าหรับใชภ้ายในงาน 
4. ชมการแสดงกลองญี่ปุ่ น 
5. ล้ิมรสซุปญี่ปุ่ นร้อนๆ 1 ถว้ย คลายความหนาว 
6. เลือกรับประทานอาหารทอ้งถ่ินภายในงานมากมาย 
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※จะไดรั้บโคมลอยกลุ่มละ 1 อนั ทั้งน้ี เพือ่ความปลอดภยัและเพือ่คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม นอกจากจะใชไ้ฟ 
LED แทนการใชไ้ฟจริงแลว้ การปล่อยโคมลอยน้ีจะมีลกัษณะแบบวา่วที่มีเชือกผกูเพือ่น า LED กลบัมา
ใชไ้ดใ้หม่ 
※ความสามารถในการไดพ้บววิหิมะปกคลุมขึ้นอยูก่บัปริมาณการตกของหิมะในปัจจุบนั  
※กิจกรรมโคมลอยจะถูกจดัแบบ in-door ในกรณีที่วนัเดินทางมีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง เทน็โนจิ 
เวลานัดหมาย 09:05 AM 
จุดหมาย Kyoto, Kansai 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 

 
 
 
 

วนัที ่1 

 เทน็โนจิ (รวมตวั 9:05 นาฬิกา) 
 

 สถานีรถไฟ JR โอซากา้ (รวมตวั 9:55 นาฬิกา) 
ร้านซาซายามะ-ทามามิซึ (รับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั / ประมาณ 60 
นาที) 

 เมืองปราสาทซาซายามะ (เดินเล่น / ประมาณ 50 นาที) 
 หมู่บา้นมิยามะ-คายาบูกิ โนะ ซาโตะ (ชม light up / ประมาณ 190 
นาที) 
 สถานีรถไฟ JR โอซากา้・เทน็โนจิ (กลบัถึงในช่วงเวลา 21:00-22:30 
นาฬิกา ตามก าหนดการ) 
※จุดลงรถอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรของ
บริเวณนั้นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของ
ท่าน 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมี
หนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่งเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 28ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก 3-5ปี] 
* เฉพาะที่นัง่รถบสัเท่านั้น 

หมายเหตุ 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 

*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั 

*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น 

*เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ของโปรแกรมน้ี จะตอ้งเดินทางไปรับนกัท่องเที่ยว ณ จุดรวมตวัอ่ืน ก่อนที่
จะเดินทางมายงัจุดรวมตวัของท่าน ดงันั้น หากวนัเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย หวัหนา้ทวัร์/

ไกดท์วัร์ และบสัน าเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตวัของท่านชา้กวา่ที่ระบุไว ้กรุณารอ ณ จุดรวมตวัจนกวา่
หวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ และบสัน าเที่ยวจะเดินทางมาถึง  

*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว

ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 

*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออก

เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่อกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์

*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของ

ท่าน 
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*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมาย
คุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 

 

เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 

อาหาร ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน 

(แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)  

*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 

อาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) 
และค่าบริการเสริมต่างๆ 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 

เท็นโนจิ 

 
 
 
2019 
กุมภาพนัธ ์
9 

 
 

 
 
09:05 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,990  เยน 
 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

10,990 เยน 
 
 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                       7,000 เยน 


