
Shinki Bus Tours Co.,Ltd. 

Join us on a Fun & 

Easy Bus Trip!  

โปรแกรมบสัทวัรแ์บบอสิระ 
ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2017 - ธนัวาคม 2017 
(อพัเดต 20/2/2017: No.2) 



SHINKI BUS GROUP 
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Shinki Bus 

ชือ่บรษัิท ： 

กอ่ตัง้ ： 

อืน่ๆ ： 

SHINKI BUS TOURS CO.,LTD. 

2 กรกฎาคม 2012 

ไดรั้บใบอนุญาตจาก IATA 

จ านวนรถ ： 

จ านวนพนักงาน ： 

■SHINKI BUS GROUP มบีรษัิทในเครอืทัง้หมด 22 บรษัิท 

       1,100คนั (ในจ านวนนีม้รีถบสัทวัร1์80คนั) 

       3,100คน 

SHINKI BUS CO.,LTD. 

8 สงิหาคม ค.ศ. 1927 

3,140 ลา้นเยน 

สว่นกระดานที ่2 ในตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกยีว 

ชือ่บรษัิท ： 

กอ่ตัง้ ： 

เงนิลงทนุ ： 

หุน้ :   

ผูรั้บผดิชอบ ： โยชกิ ิซากาตะ 

เบอรต์ดิตอ่ ： +81-6-4805-7100 

เบอรโ์ทรศัพท ์ ： +81-90-8754-4733 

E-mail  ：sakata@shinkibus.co.jp 

โอซากา้ 

เกยีวโต 
เฮยีวโกะ 

ชกิะ 
ฮเิมจ ิ

ส านักงาน 
ใหญ ่

โอคายามะ 

mailto:sakata@shinkibus.co.jp


 
 

    วดัคิโยะมิสุ 3 ชม.เตม็・ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ・วดัคิงกะก ุ Day Tour 
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No.1001 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

เดนิทาง 9:00 

อเุมดะ 

Hearton Hotel 

นชิอิเุมดะ 
 

เดนิทาง 8:30 

วดัคงิกะก ุ
 
 
 

15:30-16:15 

วดัคโิยะมสิ ุ
(อาหารกลางวนั) 

 
 

11:50-14:50 

ศาลเจา้ 
ฟชูมิอินิาร ิ

 

 
10:00-11:20 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

   กลบัถงึ 17:45  

อเุมดะ 

Hearton Hotel 

นชิอิเุมดะ 
 

กลับถงึ 18:00 

■ก าหนดการ 

เมนูเซทอดุง้ (Image) 
เซทอาหารญีปุ่่ น (Image) 
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สถานที ่ เกยีวโต 

เวลา 
นัมบะ 9:00-17:15 
อเุมดะ 8:30-17:30 

วนัเดนิทาง 
ทกุวันระหวา่ง 1 พฤษภาคม-
31 ธันวาคม2017 

ขัน้ต า่
เดนิทาง 

1 ทา่น  

A Plan B Plan N Plan 

No.1 

3 ชัว่โมงเต็ม！＾＾ 

■ วนัเดนิทาง（ปี 2017） 
การนัตเีดนิทางแมม้า
เพยีง 1 ทา่น 

※เดนิทางโดยรถบสัรบัสง่ระหวา่งนัมบะ→อเุมดะ (เปลีย่นรถทีนั่มบะ) 

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, คา่เขา้ชม)  

9,000เยน 

 

8,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็ก  
3-12ปี  

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

●ราคานีร้วม 
   คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั (เซทอาหารญีปุ่่ น),  
   คา่เขา้ชม (วดัคโิยะมสิ,ุ วดัคงิกะค)ุ 

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, คา่เขา้ชม)  

8,000เยน 

 

7,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็ก  
3-12ปี  

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

●ราคานีร้วม 
   คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั (เมนูเซทอดุง้),  
   คา่เขา้ชม (วดัคโิยะมสิ,ุ วดัคงิกะค)ุ 

■ คา่ทวัร ์(คา่รถบสัเทา่นัน้) 

6,000เยน 

 

5,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็ก  
3-12ปี  

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

●ราคานีร้วม 
   เฉพาะคา่เดนิทาง 
   (ไมร่วมคา่อาหารและคา่เขา้ชม) 

มผีูน้ าเทีย่วทีพ่ดู
ภาษาองักฤษ,จนีได ้ 

ไมม่ไีกด ์       

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ วดัคโิยมซิ ุ(มรดกโลก) 
 （คา่เขา้ชม ผูใ้หญ4่00เยน） 

วดัคงิกะก ุ(มรดกโลก) 
 （คา่เขา้ชม ผูใ้หญ4่00เยน） 

*Please don’t use these pictures without permission 



 
 

■ก าหนดการ 

     อาราชยิามา่・วดัคิงกะคุ・วดัโทไดจิ นารา Day Tour 
№ 1002  

อาราชยิามะ 
(ทานอาหาร
กลางวัน) 

 
 10:20-12:20 

วดัคงิกะก ุ
 
 
 

  12:55-13:40 

อาราชยิามะในฤดใูบไมผ้ล ิ อาราชยิามะ(ป่าไผ)่ 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

เดนิทาง 9:00 

อเุมดะ 
Hearton Hotel 
นชิอิเุมดะ 

 

เดนิทาง 8:30 

วดัโทไดจ ิ
สวนสาธารณะ

นารา 
 

15:20-16:40 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

        กลับถงึ 17:40  

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, คา่เขา้ชม)  

●ราคานีร้วม 
   คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั (บฟุเฟต)์,  
   คา่เขา้ชม (วดัคงิกะก,ุ วหิารไดบตุสเึด็น) 

บฟุเฟ่ตอ์าหาร 60 ชนดิ (Image) 

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, คา่เขา้ชม)  ■ คา่ทวัร ์(คา่รถบสัเทา่นัน้) 

สกุีญ้ีปุ่่ นไก ่(Image) 
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A Plan B Plan N Plan 

■ วนัเดนิทาง（ปี 2017） 

สถานที ่ เกยีวโต,นารา 

เวลา 
นัมบะ 9:00-17:40 
อเุมดะ 8:30-นัมบะ 17:40 

วนัเดนิทาง 
ทกุวันระหวา่ง 1 พฤษภาคม-
31 ธันวาคม2017 

ขัน้ต า่เดนิทาง 1 ทา่น  

No.2 

การนัตเีดนิทางแมม้า
เพยีง 1 ทา่น 

6,000เยน 

 

5,000เยน 

9,000เยน 

 

8,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็ก  
3-12ปี  

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

8,000เยน 

 

7,000เยน 

 วดัคงิกะก ุ(มรดลโลก) 
       (คา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่400เยน) 

วหิารไดบตุสเึด็น  
วดัโทไดจ ิ(มรดกโลก)  

(คา่เขา้ชม 500 เยน) 

※เดนิทางโดยรถบสัรบัสง่ระหวา่งนัมบะ→อเุมดะ (เปลีย่นรถทีนั่มบะ) 

ผูใ้หญ ่
 
เด็ก  
3-12ปี  

ผูใ้หญ ่
 
เด็ก  
3-12ปี  

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

●ราคานีร้วม 
   คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั (สกุีญ้ีปุ่่ นไก)่,  
   คา่เขา้ชม (วดัคงิกะก,ุ วหิารไดบตุสเึด็น) 

●ราคานีร้วม 
   เฉพาะคา่เดนิทาง 
   (ไมร่วมคา่อาหารและคา่เขา้ชม) 

มผีูน้ าเทีย่วทีพ่ดู
ภาษาองักฤษ,จนีได ้ 

ไมม่ไีกด ์       

*Please don’t use these pictures without permission 



 
 

รถไฟRanden (ฤดใูบไมผ้ล)ิ 

          อาราชยิามะ 3 ชัว่โมงเต็ม・วดัโทไดจ ิ นารา Day Tour 
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№ 1002  

นัมบะ 
OCAT 

 
 

เดนิทาง 9:00 

อเุมดะ 

Hearton Hotel 

นชิอิเุมดะ 

เดนิทาง 8:30 

วดัโทไดจ ิ
สวนสาธารณะ

นารา 
 

15:20-16:40 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

   กลบัถงึ 17:40  

อาราชยิามะ 
(ทานอาหาร
กลางวนั) 

 
    10:20-13:30 

 

 
 

รถไฟRanden  

 

 อาราชยิามะ      ชโิจโอมยิะ       

13:40-14:02 
3 ชัว่โมงเต็ม ！＾＾ 

※การเดนิทางระหวา่ง “อาราชยิามะ→ชโิจโอมยิะ” จะไมม่ผีูน้ า

เทีย่วไปดว้ย พบกับผูน้ าเทีย่วทีช่โิจโอมยิะและน่ังรถบัสไปตอ่ 

A Plan B Plan N Plan 

No.3 

มนิซิอฟครมี 
ชาเขยีว 

■ วนัเดนิทาง（ปี 2017） 

สถานที ่ เกยีวโต,นารา 

เวลา 
นัมบะ 9:00-17:40 
อเุมดะ 8:30-นัมบะ 17:40 

วนัเดนิทาง 
ทกุวันระหวา่ง 1 พฤษภาคม-
31 ธันวาคม2017 

ขัน้ต า่เดนิทาง 1 ทา่น  

การนัตเีดนิทางแมม้า
เพยีง 1 ทา่น 

อาราชยิามะในฤดใูบไมผ้ล ิ อาราชยิามะ(ป่าไผ)่ 

※เดนิทางโดยรถบสัรบัสง่ระหวา่งนัมบะ→อเุมดะ (เปลีย่นรถทีนั่มบะ) 

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, คา่เขา้ชม)  

9,000เยน 

 

8,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็ก  
3-12ปี  

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

บฟุเฟ่ตอ์าหาร 60 ชนดิ (Image) 

●ราคานีร้วม 
   คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั (บฟุเฟต)์,  
   คา่เขา้ชม (วหิารไดบตุสเึด็น),คา่รถไฟRanden + 

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, คา่เขา้ชม)  

8,000เยน 

 

7,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็ก  
3-12ปี  

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

●ราคานีร้วม 
   คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั (สกุีญ้ีปุ่่ นไก)่,  
   คา่เขา้ชม (วหิารไดบตุสเึด็น),คา่รถไฟRanden + 
 

มนิซิอฟครมี 
ชาเขยีว 

สกุีญ้ีปุ่่ นไก ่(Image) ●ราคานีร้วม 
   คา่เดนิทาง,คา่รถไฟRanden + 
   มนิซิอฟครมีชาเขยีว 
   (ไมร่วมคา่อาหารและคา่เขา้ชม) 

■ คา่ทวัร ์(คา่รถบสัเทา่นัน้) 

6,000เยน 

 

5,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็ก  
3-12ปี  

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

วหิารไดบตุสเึด็น  
วดัโทไดจ ิ(มรดกโลก)  

(คา่เขา้ชม 500 เยน) 

มผีูน้ าเทีย่วทีพ่ดู
ภาษาองักฤษ,จนีได ้ 

ไมม่ไีกด ์       

*Please don’t use these pictures without permission 

■ก าหนดการ 



17:15~18:30 

    อาราชยิามะ・วดัคิงกะก・ุวดัโทไดจิ・โกเบ MOSAIC  Full Day Tour 
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โกเบ MOSAIC 
（รับประทาน 
อาหารเย็น） 

 

18:35-20:30 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

    กลับถงึ 21:15 

อเุมดะ 
Hearton Hotel 
นชิอิเุมดะ 

 

  กลับถงึ 21:30 

№ 1003    

■ก าหนดการ 

อาราชยิามะ 
(รับประทานอาหาร

กลางวนั) 

 
 10:20-12:20 

วดัคงิกะก ุ
 
 

 

  12:55-13:40 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

เดนิทาง 9:00 

อเุมดะ 
Hearton Hotel 
นชิอิเุมดะ 

 

เดนิทาง 8:30 

วดัโทไดจ ิ
สวนสาธารณะ

นารา 
 

15:20-16:40 

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, คา่เขา้ชม)  

●ราคานีร้วม 
 คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั（บฟุเฟ่ต）์ 
 คา่เขา้ชมสถานที（่วดัคงิกะก,ุ วหิารไดบตุสเึด็น） 

บฟุเฟ่ตอ์าหารกวา่ 60 ชนดิ（ภาพ
ตัวอยา่ง） 

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, คา่เขา้ชม)  

●ราคานีร้วม 
 คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั（สกุีไ้ก）่ 
 คา่เขา้ชมสถานที（่วดัคงิกะก,ุ วหิารไดบตุสเึด็น） 

สกุีไ้ก（่ภาพตัวอยา่ง） 

■ คา่ทวัร ์(คา่รถบสัเทา่นัน้) 

A Plan B Plan N Plan 

โกเบ MOSAIC 

●ตวัเลอืกอาหารเย็น (โกเบ MOSAIC) 

บฟุเฟ่ตช์าบ ู60 นาท ี

(รวมดริง้คบ์ารแ์ละซอฟตค์รมี） 
 

ผูใ้หญ ่：                 2,000 เยน 
เด็กอาย ุ6-12 ปี   :   1,000 เยน 
เด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี :     ฟร ี

●ตวัเลอืกอาหารเย็น (โกเบ 

MOSAIC) 

เซ็ตสเต็กเนือ้โกเบ 

สเต็กเนือ้โกเบ 100ｇ 
มนิสิลดั、ขา้ว、ซปุมโิซะ 
 

ทา่นละ ： 7,000 เยน 

（ภาพตวัอยา่ง） 

（ภาพตวัอยา่ง） 

■ วนัเดนิทาง （2017） 

สถานที ่ เกยีวโต นารา โกเบ  

เวลา 
นัมบะ 9:00-21:15 
อเุมดะ 8:30-21:30 

วนัเดนิทาง 

ทกุวันระหวา่ง 1 
พฤษภาคม-31 ธันวาคม
2017 

จ านวนขัน้ต า่ 1 ทา่น 

No.4 

การนัตเีดนิทางแมม้า
เพยีง 1 ทา่น 

8,000เยน 

 

7,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็กอาย ุ
3-12ปี 

11,000เยน 

 

10,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็กอาย ุ
3-12ปี 

10,000เยน 

 

 9,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็กอาย ุ
3-12ปี 

มผีูน้ าเทีย่วทีพ่ดู
ภาษาองักฤษ,จนีได ้ 

ไมม่ไีกด ์       

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

●ราคานีร้วม 
   เฉพาะคา่เดนิทาง 
   (ไมร่วมคา่อาหารและคา่เขา้ชม) 

※เดนิทางโดยรถบสัรบัสง่ระหวา่งนัมบะ→อเุมดะ (เปลีย่นรถทีนั่มบะ) 



17:15~18:30 

    อาราชิยามะ 3ชม.เตม็, วดัโทไดจิ, โกเบ MOSAIC Full Day Tour 

 
 โกเบ MOSAIC 

（รับประทานอาหาร
เย็น） 

 
 

18:35-20:30 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

 กลับถงึ 21:15  

อเุมดะ 
Hearton Hotel 
นชิอิเุมดะ 

 

    กลับถงึ 21:30 

โกเบ MOSAIC 

№ 1003    
มผีูน้ าเทีย่วทีพ่ดู

ภาษาองักฤษ,จนีได ้ 
ไมม่ไีกด ์       

●ตวัเลอืกอาหารเย็น (โกเบ MOSAIC) 

บฟุเฟ่ตช์าบ ู60 นาท ี

(รวมดริง้คบ์ารแ์ละซอฟตค์รมี） 
 

ผูใ้หญ ่：            2,000 เยน 
เด็กอาย ุ6-12 ปี   :   1,000 เยน 
เด็กอายตุ า่กวา่ 6 ปี :         ฟร ี

●ตวัเลอืกอาหารเย็น (โกเบ 

MOSAIC) 

เซ็ตสเต็กเนือ้โกเบ 

สเต็กเนือ้โกเบ 100ｇ 
มนิสิลดั、ขา้ว、ซปุมโิซะ 
 

ทา่นละ ： 7,000 เยน 

（ภาพตัวอยา่ง） 

（ภาพตัวอยา่ง） 

■ก าหนดการ 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

เดนิทาง 9:00 

อเุมดะ 
Hearton Hotel 
นชิอิเุมดะ 

 

เดนิทาง 8:30  

วดัโทไดจ ิ
สวนสาธารณะ

นารา 
 

15:20-16:40 

อาราชยิามะ 
(รับประทานอาหาร

กลางวนั) 
 

 
    10:20-13:30 

 

 
 

   3 ชม.เต็ม！＾＾ 
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No.5 

บฟุเฟ่ตอ์าหารกวา่ 60 ชนดิ（ภาพตัวอยา่ง） สกุีไ้ก（่ภาพตัวอยา่ง） 

A Plan B Plan N Plan 

มนิซิอฟครมี 
ชาเขยีว 

■ วนัเดนิทาง （2017） 

สถานที ่ เกยีวโต นารา โกเบ  

เวลา 
นัมบะ 9:00-21:15 
อเุมดะ 8:30-21:30 

วนัเดนิทาง 
ทกุวันระหวา่ง 1 พ.ค. – 31 
ธ.ค. 2017 

จ านวนขัน้ต า่ 1 ทา่น 

การนัตเีดนิทางแมม้า
เพยีง 1 ทา่น 

รถไฟRanden  

 

 อาราชยิามะ      ชโิจโอมยิะ       

13:40-14:02 

※การเดนิทางระหวา่ง “อาราชยิามะ→ชโิจโอมยิะ” จะไมม่ผีูน้ า

เทีย่วไปดว้ย พบกับผูน้ าเทีย่วทีช่โิจโอมยิะและน่ังรถบัสไปตอ่ 

※เดนิทางโดยรถบสัรบัสง่ระหวา่งนัมบะ→อเุมดะ (เปลีย่นรถทีนั่มบะ) 

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, คา่เขา้ชม)  

11,000เยน 

 

10,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็กอาย ุ
3-12ปี 

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, คา่เขา้ชม)  

10,000เยน 

 

 9,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็กอาย ุ
3-12ปี 

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

■ คา่ทวัร ์(คา่รถบสัเทา่นัน้) 

8,000เยน 

 

7,000เยน 

ผูใ้หญ ่
 
เด็กอาย ุ
3-12ปี 

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(กรณีไมต่อ้งการทีน่ั่ง) 

●ราคานีร้วม 
 คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั（บฟุเฟ่ต）์ 
 คา่เขา้ชมสถานที（่วหิารไดบตุสเึด็น ）,คา่รถไฟRanden +  

●ราคานีร้วม 
   คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั (สกุีญ้ีปุ่่ นไก)่,  
   คา่เขา้ชม (วหิารไดบตุสเึด็น),คา่รถไฟRanden + 
 

มนิซิอฟครมี 
ชาเขยีว 

●ราคานีร้วม 
   คา่เดนิทาง,คา่รถไฟRanden + 
   มนิซิอฟครมีชาเขยีว 
   (ไมร่วมคา่อาหารและคา่เขา้ชม) 
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No.1009 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

เดนิทาง 9:00 

อเุมดะ 
Hearton Hotel 
นชิอิเุมดะ 

 

เดนิทาง 8:30 

วดัคโิยะมสิ ุ
 
 
 

15:10-16:30 

กอิอง 
(ทานอาหารกลางวนั) 

 
 

11:40-14:40 

วดัคงิกะก ุ
 
 

 
10:30-11:15 

นัมบะ 
OCAT 

 
 

   กลบัถงึ 17:40  

อเุมดะ 
Hearton Hotel 
นชิอิเุมดะ 

 
กลับถงึ 18:00 

■ คา่ทวัร ์(รวมคา่อาหารกลางวนั, 
คา่เขา้ชม)  

“จังโกะนาเบะ” เป็นอาหารชือ่ดงัชนดิหนึง่ทีแ่ตเ่ดมิเป็นอาหารทนัีกซโูมน่ยิม

ท าเพือ่รับประทานกนั ทางเราอยากใหท้กุทา่นลองทาน “จังโกะนาเบะแบบ

ดัง้เดมิ”ทีม่นี ้าซปุทีถ่กูเคีย่วมาอยา่งด ี ในนัน้ม ีหมสูบัละเอยีด ผกั เตา้หู ้โมจ ิ

เสน้อดุง้ เป็นตน้ 

บฟุเฟห ์จังโกะนาเบะ＆อดุง้ 
＋อาหารเรยีกน ้ายอ่ย＆ไอศกรมีชาเขยีว 

     เกียวโต กิออง 3 ชม.เตม็และ “พบไมโกะ” ・วดัคิงกะคุ ・ วดัคิโยะมิสุ  Day Tour 

พบกบัไมโกะ(เกอชิา)ไดท้ีร่า้น
รับประทานอาหารกลางวนัทีก่ ิ
ออง ทกุกลุม่จะไดถ้า่ยรปูคูก่บั
ไมโกะ(เกอชิา)  
ซึง่ในวนันัน้อาจจะเป็นไมโกะ
หรอืเกอชิาก็ได ้
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เป็นหญงิสาวตอ้งรับแขกทีเ่กง่ช านาญทัง้ศลิปะตา่งๆและความรู ้

ไมโกะ  

เกอชิา  

เป็นเด็กสาว ทีเ่ป็นเกอชิาฝึกหดั เรยีนทัง้รอ้งเพลงเตน้ร า
และชามเิซง็ เพือ่ทีจ่ะโตขึน้เป็นเกอชิา 

～ถา่ยรปูกบัไมโกะหรอืเกอชิา～ ～ จงัโกะนาเบะ บฟุเฟ่ห～์ 

ไมโกะ (Image) 

No.9 

A Plan 

10,000เยน 

 

  9,000เยน 

(Image) （Image） 

3 ชม.เต็ม！＾＾ 

■ วนัเดนิทาง（ปี 2017） 

สถานที ่ เกยีวโต,นารา 

เวลา 
นัมบะ 9:00-17:40 
อเุมดะ 8:30-18:00 

วนัเดนิทาง 
ทกุวันระหวา่ง 1 พฤษภาคม-
30 กันยายน 2017 

ขัน้ต า่เดนิทาง 1 ทา่น  

การนัตเีดนิทางแมม้า
เพยีง 1 ทา่น 

 วดัคงิกะก ุ(มรดลโลก) 
       (คา่เขา้ชม ผูใ้หญ ่400เยน) 

วดัคโิยมซิ ุ(มรดกโลก) 
 （คา่เขา้ชม ผูใ้หญ4่00เยน） 

※เดนิทางโดยรถบสัรบัสง่ระหวา่งนัมบะ→อเุมดะ (เปลีย่นรถทีนั่มบะ) 

ผูใ้หญ ่
 
เด็ก  
3-12ปี  

อายตุ า่กวา่3ปีฟร ี  
(ไมม่ทีีน่ั่งแยกตา่งหาก) 

●ราคานีร้วม 
   คา่เดนิทาง, คา่อาหารกลางวนั  
   (จังโกะนาเบะ), คา่เขา้ชม (วดัคงิกะค,ุ 
   วดัคโิยะมสิ)ุ,คา่ถา่ยรปูกบัเกอชิาOrไมโกะ 

*Please don’t use these pictures without permission 
■  ก าหนดการ 

มผีูน้ าเทีย่วทีพ่ดู
ภาษาองักฤษ,จนีได ้ 

ไมม่ไีกด ์       



เพยีง 30 นาทก็ีน่ารกั❤ และสวย❤  

เชา่ชุดกโิมโนทีท่า่นเลอืก ＋ ท าผม ราคาพเิศษ (ผูใ้หญท่ีเ่ป็นผูห้ญงิ)  3,000 เยน   （ผูช้าย และเด็ก) 1,500 เยน 
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KAWAii❤ทดลองใส่ชุด
กโิมโน! 

①มาทีร่า้นทีก่อิอง (กรณุามาเวลา 9-14 น.) 

②เลอืกกโิมโน และรองเทา้ (มทีัง้ของผูใ้หญ ่ญ.ช. และเด็ก)【5นาท】ี 

③ใสช่ดุกโิมโน โดยวธิแีบบญีปุ่่ น【15นาท】ี 

④ท าผม และประดับผม (เฉพาะผูใ้หญท่ีเ่ป็นผูห้ญงิ) 【10นาท】ี 

⑤หลังจากใสช่ดุเสร็จสามารถไปขา้งนอกได ้ *รับฝากของถงึวันรุง่ขึน้ฟร ี

⑥ไป Bus Tour ดว้ยชดุกโิมโน 

⑦ใสช่ดุกโิมโนหลับโรงแรมหลังจบทัวร ์

⑧มาทีร่า้นในวันรุง่ขึน้กอ่น 12น. (คนืชดุกโิมโน) 

ขัน้ตอนการยมืกโิมโน ： ใชเ้วลา 30 นาทตีัง้แตม่ารา้น จนแตง่เสร็จ 

*วนัทีใ่สก่โิมโนกบัไปทวัรเ์ป็นวนัเดยีวกนั 

①มาทีร่า้นทีนั่มบะ (กรณุามาเวลา 9-18 น.) 

②～ ⑤ เหมอืน<Plan A> 

⑥ใสก่โิมโนเดนิเลน่ (1 ชัว่โมง) 

⑦กลับมาคนืกโิมโนทีร่า้น 

ขัน้ตอนการยมืกโิมโน ： ใชเ้วลา 30 นาทตีัง้แตม่ารา้น จนแตง่เสร็จ 

<Plan B> ทดลองใสชุ่ดกโิมโน 

<Plan A> ทดลองใสชุ่ดกโิมโน & Bus Tour 

*สามารถเลอืกวนัทีท่า่นสะดวกมาใสก่โิมโนได ้

Program No. 1101 

(เฉพาะผูใ้หญท่ีเ่ป็นผูห้ญงิ) 

ชว่งเวลา : สงิหาคม - พฤศจกิายน 
Draft 


