KTN_รหัสทัวร์ K1018 จุดออกเดินทาง : จุดนัดรวมตัว (1วัน)
[พนักงานบริการภาษาแบบส่ วนตัว] แพ็คเกจท่ องเที่ยวโตเกียว 1 วัน
＜คอร์ สประเพณี・วัฒนธรรม＞
อาซากุสะ ถนนนากามิเสะ (ภาพนี้ ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

ตลาดปลาซึ กจิ ิ (ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

สวนฮะมะริ คิว (ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

Highlights
1. เยีย่ มชมสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประเพณี ・วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ณ โตเกียว พร้อมพนักงานบริ การ
ภาษา (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาจีน)
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของที่อาซากุสะ ถนนนากามิเสะ และถนนคัปปะบาชิ พร้อมทั้งเยีย่ มชม
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวนฮะมะริ คิว และพระราชวังอิมพีเรี ยล เป็ นต้น
2. นัง่ รถลากทีอ่ าซากุสะ พร้อมคนลากรถที่จะคอยแนะนาเป็ นภาษาอังกฤษ /ภาษาจีน (30 นาที)
3. เดินทางท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายด้วยบัตร Tokyo 1-Day Ticket ที่สามารถขึ้น-ลงรถไฟ JR, รถไฟใต้
ดินของ Tokyo Metro & Toei subway และรถบัสโทเอ (Toei Bus) ภายใน 23 เขตโตเกียวได้อย่างไม่จากัด
4. พนักงานบริ การภาษาไปรับท่านที่โรงแรมที่พกั และไปส่งท่านยังโรงแรม (เฉพาะโรงแรมที่อยูใ่ กล้กบั
สถานีรถไฟสายยามาโนเตะ / โรงแรมใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน ที่อยูภ่ ายในวงกลมของเส้นรถไฟสายยามาโน
เตะเท่านั้น)
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**กรุ ณาระบุในตอนที่ทาการจอง**
*กรุ ณาแจ้งชื่อโรงแรมที่ท่านพักให้ทางบริ ษทั ทราบ (ในบางกรณี อาจมีการเปลี่ยนสถานที่ไปรับ-ไปส่ง โดย
ขึ้นอยูก่ บั โรงแรม)

โปรแกรมการเดินทาง
**[เริ่ มต้น Model course]**

วันที่ 1

พนักงานบริ การภาษาไปรับท่านที่โรงแรม (เวลา 9:00 นาฬิกา *จากัดโรงแรม
ตามเงื่อนไขข้างต้น)
*นัง่ รถไฟท่องเที่ยวภายในโตเกียวอย่างสะดวกสบายด้วยบัตร Tokyo 1-Day
Ticket (อาซากุสะ, ถนนคัปปะบาชิ, ตลาดปลาซึกิจิ)
*เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อของที่ถนนนากามิเสะ & ถนนคัปปะบาชิ
*นัง่ รถลากที่อาซากุสะ พร้อมคนลากรถที่จะคอยแนะนาเป็ นภาษาอังกฤษ /
ภาษาจีน (30 นาที)
เดินทางไปยังบริ เวณสถานีรถไฟโตเกียว และสถานีรถไฟชิมบาชิ เพือ่ เยีย่ ม
ชมสวนฮะมะริ คิว และพระราชวังอิมพีเรี ยล (ไม่รวมค่าเข้า) เป็ นต้น
พนักงานบริ การภาษาไปส่งท่านที่โรงแรม (เวลา 17:00 นาฬิกา)
*ในวันเดินทางสามารถปรึ กษากับพนักงานบริ การภาษา เพือ่ เปลี่ยนแปลงลาดับ
ของโปรแกรมการเดินทางได้
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

[สิ่ งที่รวมอยู่ในทัวร์ สาหรับเด็กเล็ก]
ไม่เสี ยค่าบริ การ (ในกรณีน้ ีจะต้องมีผใู ้ หญ่มากกว่า 2 ท่านขึ้นไปเข้าร่ วมการเดินทาง)
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รายละเอียด
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

จุดนัดรวมตัว

ขอบเขตการให้ บริการภาษา

เนื่องจากทัวร์น้ ีเป็ นแบบ Free plan ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการให้บริ การทางด้าน
ภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริ การภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการดาเนินการ
ในการติดต่อระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าเท่านั้น เช่น การส่ งอีเมล์ยนื ยัน การเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิกการเดินทาง เป็ นต้น

Tokyo
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 2 ท่าน*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั ได้
จานวนผู้จองขั้นต่า

กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไปกลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
2 ท่าน

หมายเหตุ
*สามารถทาการจองแพ็คเกจทัวร์น้ ีได้ โดยมีผใู ้ หญ่มากกว่า 2 ท่านขึ้นไป
*การบริ การไปรับ-ไปส่ งยังโรงแรมของแพ็คเกจทัวร์น้ ี จากัดเฉพาะโรงแรมที่อยูใ่ กล้กบั สถานีรถไฟสายยามาโนเตะ /
โรงแรมใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน ที่อยูภ่ ายในวงกลมของเส้นรถไฟสายยามาโนเตะเท่านั้น
*แพ็คเกจทัวร์น้ ีไม่รวมอาหารกลางวัน (กรุ ณารับผิดชอบค่าอาหารกลางวันในส่ วนของท่าน รวมทั้งของพนักงานบริ การ
ภาษา)
*ท่านจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ายานหนะต่างๆที่ไม่สามารถใช้บริ การด้วยบัตร Tokyo 1-Day Ticket ทั้งในส่ วนของท่าน
และของพนักงานบริ การภาษา
*ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน สามารถพาเด็กเล็ก (3-5 ปี ) นัง่ รถลากได้สูงสุ ด 1 ท่าน โดยไม่เสี ยค่าบริ การ
*เพื่อความปลอดภัยในการนัง่ รถลาก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการนัง่ รถลากสาหรับผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์ 16 สัปดาห์ / ผูต้ ้ งั ครรภ์โดยไม่รู้
อายุครรภ์ที่แน่นอน
*ในการเยีย่ มชมพระราชวังอิมพีเรี ยลนั้น จะเป็ นการเยีย่ มชมสวนตะวันออกแห่ งพระราชวังอิมพีเรี ยล (Imperial Palace East
Garden) ทั้งนี้ สวนตะวันออกจะหยุดทาการในวันจันทร์และวันศุกร์ ดังนั้น จะมีการเปลี่ยนไปเยีย่ มชมสถานที่อื่นๆแทน
เช่น ลานหน้าพระราชวังอิมพีเรี ยล (สะพานนิจูบาชิ หรื อ สะพานแว่นตา) เป็ นต้น
*โปรแกรมการเดินทางของแพ็คเกจทัวร์น้ ีเป็ นเพียง Model course เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงลาดับการเดินทาง หรื อ
สถานที่ท่องเที่ยวเองได้

3

KTN_รหัสทัวร์ K1018
http://www.hijapantour.com/

*เวลาในการสิ้ นสุ ดการเดินทาง คือ เวลา 17:00 นาฬิกา ในกรณีที่การเดินทางเลยเวลาที่กาหนด (17:00 นาฬิกา) จะมี
ค่าบริ การเพิ่มเติม
*หน่วย "ห้องพัก" ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ทาการจองแพ็คเกจนี้ คือการใช้แทนคาว่า "กลุ่มการเดินทาง" กล่าวคือ
ทางหน้าเว็บไซต์จะปรากฏข้อความว่า "ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน" ในกรณีที่ผูร้ ่ วมเดินทางในกลุ่มท่านมีท้งั หมด 3 คน ซึ่งใน
ความเป็ นจริ งมีความหมายว่า "เดินทางทั้งหมด 3 ท่าน/กลุ่ม" และราคาที่ปรากฎในขณะที่เลือกจานวนผูเ้ ดินทาง คือราคา
แพ็คเกจทัวร์สาหรับ 1 ท่าน
*ในกรณีที่มีความประสงค์จะจองมากกว่า 7 ท่านขึ้นไป กรุ ณาติดต่อมายังบริ ษทั
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณีที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา
15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อเกิดสถานการณ์ที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุม บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้ นสุ ดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่ วนบุคคล (ฉบับ
แก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560

เพิม่ เติม
*แพ็คเกจทัวร์น้ ีมีพนักงานบริ การภาษา (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาจีน) คอยแนะนาและอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว
*สิ่ งที่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจทัวร์ ：ค่าพนักงานบริ การภาษา, นัง่ รถลากที่อาซากุสะ (30 นาที), บัตร Tokyo 1-Day Ticket,
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในแพ็คเกจทัวร์ ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่ องเที่ยว และภาษี
ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณี ใดทั้งสิ้ น (แม้ว่าจะไม่ได้รับบริ การในส่ วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่ งที่ไม่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจทัวร์ ：ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม, ค่าเดินทางนอกเหนือเส้นทาง
ในบัตรที่ให้ในโปรแกรม (และค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้างต้น ของพนักงานบริ การภาษาที่ท่านจะต้องชาระให้)
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจทัวร์ ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
รวมถึงค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม) และค่ าบริ การเสริ มต่างๆ
*เกี่ยวกับราคาแพ็คเกจทัวร์ของเด็กเล็ก (3-5 ปี )：ไม่เสี ยค่าบริ การ (ในกรณีน้ ีจะต้องมีผใู ้ หญ่มากกว่า 2 ท่านขึ้นไปเข้าร่ วม
การเดินทาง)
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วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
2017
กรกฎาคม
9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,28,
29,30,31
สิงหาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,3
0,31
กันยายน
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,3
0
ตุลาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,3
0,31
พฤศจิกายน
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,

ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
13,500 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

เด็ก
6ถึง11ปี

6,800 เยน
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-

24,25,26,27,28,29,3
0
ธันวาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,3
0
2018
มกราคม
4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,1
9,20,21,22,23,24,,25
,26,27,28,29,30,31
กุมภาพันธ์
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28
มีนาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9
2018
มีนาคม
10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,2
9,30,31

ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
เด็ก
6ถึง11ปี

14,800 เยน

6,800 เยน
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