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รหัสทัวร์ K1220 จุดออกเดนิทาง: เกยีวโต  (1วนั) 

แพค็เกจตั๋วรถไฟโอซาก้า-เกยีวโต (ไป-กลบั) & รถบัสท่องเที่ยวในเกยีวโต  

เส้นทางวดัคนิคะคุจิ-วดักนิคะคุจิ-วดัคิโยะมิซุ 

 

Highlights  

ออกเดินทางจากโอซากา้ ตะลุยเที่ยวในเกียวโต แบบไป-กลบั 1 วนั แวะสกัการะ 3 วดัช่ือดงัในเกียวโต ไดแ้ก่...  

① วดัคินคะคุจิ (วดัทอง)  

② วดักินคะคุจิ (วดัเงิน)   

③ วดัคิโยะมิซุ (วดัน ้ าใส)  
รถบสัท่องเที่ยวที่ใชใ้นโปรแกรมน้ีไดมี้การติดตั้งระบบ GPS เช่ือมกบัจอมอนิเตอร์ในรถบสั ซ่ึงลูกคา้สามารถดูภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ที่รถบสัขบัผา่น ไดพ้ร้อมๆกบัการฟังขอ้มูลของสถานที่ทอ่งเที่ยวนั้นๆผา่นทางหูฟังในภาษา
ที่ตอ้งการ (ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)  

*พนกังานบนรถบสัของโปรแกรมน้ี จะบรรยายภาษาญี่ปุ่ นเท่านั้น 

*สามารถใชอุ้ปกรณ์แสดงขอ้มูลการท่องเที่ยวไดเ้ฉพาะในรถบสัเท่านั้น 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Kyoto) 
เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Kansai,Kyoto 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหบ้ริการ

ทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน 
ระหวา่งการด าเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่าน 
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไว ้ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 
 
 
 
 

วนัที ่1 

เดินทางจากโอซากา้ ไปยงัเกียวโตดว้ยตวัเอง.. (รวมตัว๋รถไฟ JR ใน
โปรแกรม *ไป-กลบั) [9:30-11:00 นาฬิกา]ออกเดินทางบริเวณประตู
ทางออก "Karasuma" ของสถานี JR เกียวโต 
 *กรุณาท าการแลกเปล่ียนตัว๋ที่จุดรวมตวั อยา่งน้อย 15 นาที ก่อนออก
เดินทาง 
 รถบสัท่องเที่ยว 
 วดัคินคะคุจิ (ประมาณ 35 นาที) 
 วดักินคะคุจิ (ประมาณ 45 นาที) วดัคิโยะมิซุ (ประมาณ 110 นาที *
รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัในบริเวณรอบๆวดั) 
เดินทางกลบัถึง สถานี JR เกียวโต ประตูทางออก Karasuma *เที่ยวตาม
อธัยาศยัหลงัส้ินสุดโปรแกรมบสั (เดินทางกลบัสู่โอซากา้ในเวลาที่
ตอ้งการดว้ยตวัเอง 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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ส่ิงทีร่วมอยู่ในโปรแกรม 
① ตัว๋รถไฟ JR ไป-กลบัระหวา่งชินโอซากา้-เกียวโต 
② ที่นัง่บนรถบสัท่องเที่ยว 
③ ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรม 
 

เพิม่เติม 
*เก่ียวกบัรถบสัท่องเที่ยว: บริษทัรถบสัท่องเที่ยวในโปรแกรมด าเนินการโดย บริษทัรถบสั Keihan โดยเป็นการร่วม
เดินทางกบันกัท่องเที่ยวท่านอ่ืนๆ 
*กรุณาเดินทางไปยงัจุดนดัหมาย เพือ่น าคูปองที่ไดรั้บไปเปล่ียนเป็นตัว๋จริง (ตัว๋ระบุที่นัง่) อยา่งนอ้ย 15 นาที ก่อนถึงเวลา
ออกเดินทาง หรือสามารถแลกเปล่ียนตัว๋ก่อนถึงวนัออกเดินทางได ้3 วนั 
*เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์น้ีเป็นการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัเอง ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ติดตามไปดว้ย บริษทัจะท าการส่งเอกสาร
ส าคญัเก่ียวกบัการเดินทางใหแ้ก่ท่านไปยงั (1) โรงแรมที่พกั ก่อนถึงวนัเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี หรือ (2) สนามบิน กรุณาระบุ
ช่ือที่พกั วนัเขา้พกัและช่ือผูจ้องในกรณีที่ตอ้งการใหส่้งเอกสารไปยงัที่พกั หรือ ระบุเที่ยวบิน/วนั-เวลาที่เดินทางถึง ในกรณี
ที่ตอ้งการรับเอกสารที่สนามบิน 
*โปรแกรมน้ีถูกจดัและด าเนินการโดยบริษทั Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co., Ltd. 
*ทั้งน้ีโปรแกรมการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนันั้นๆ 
*เน่ืองจากทวัร์น้ีจดัท าขึ้นเพือ่นกัท่องเที่ยวญี่ปุ่ น ดงันั้นการส่ือสารจะเนน้ภาษาญี่ปุ่ นเป็นหลกั ในส่วนของการใหบ้ริการ
ทางดา้นภาษา บุคลากรจะใหข้อ้มูลพื้นฐานที่จ  าเป็นต่อการทวัร์ (เวลาและจุดนดัพบ เป็นตน้) แก่ท่านเท่านั้น ไม่รวมไปถึง
การแปลขอ้มูลสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้นเน่ืองจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา ถา้จ  าเป็นตอ้งยกเลิกทวัร์อนัเน่ืองมาจากพายหิุมะ, ใตฝุ้่ น หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของเรา 
*ทางบริษทัจะกระท าการตดัสินใจยกเลิก1วนัก่อนถึงวนัเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่ น และส่งส่งอีเมลแ์จง้ใหท้่านทราบ 
*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ของท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 
30 พฤษภาคม 2560 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 
 
 

บริเวณประตู
ทางออก 

"Karasuma" 
ของสถานี JR 

เกียวโต 

2019 
มกราคม 
22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31 
กุมภาพนัธ ์
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 
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 
 

 
 

 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

8,000 เยน 
 
 
 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

4,200 เยน 
 
 
 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     3,300เยน 


