KTN_รหัสทัวร์ K1170 จุดออกเดินทาง : จุดนัดรวมตัว (Tokyo) (1วัน)
【เที่ยวโตเกียว 1วัน】อาทิ Tokyo Tower พระราชวังโตเกียว อะซากุสะ!
ร่ วมพิธีชงชา & ล่ องเรื อที่ซุมิดะ
พิธีชงชา (ภาพนี้ ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

ล่องเรื อไปตามแม่น้ าซุมิดะ (ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

พระราชวังอิมพีเรี ยล (ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

Highlights
★ ท่องเที่ยวโตเกียว 1วัน พร้อมไกด์ภาษาอังกฤษ ★
・เยีย่ มชมสถานที่สาคัญของเมืองหลวงโตเกียว อาทิ Tokyo Tower อะซากุสะ พระราชวังอิมพีเรี ยล
เป็ นต้น.
・สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ ร่ วมพิธีชงชา เดินชมสวนญี่ปนุ่ เป็ นต้น.
・ล่องเรื อไปตามแม่น้ าซุมิดะ ชมบ้านเมือง และความเป็ นอยูต่ ่างๆ
・รวมอาหารกลางวัน "ชุดกระทะร้อน" หรื อ "ชุดหม้อไฟชาบูชาบู"
★บริ การ pick-up service ★
มีบริ การไปรับจากโรงแรมในเมือง(บางแห่ง) และ จุดบริ การรถบัสฮาโตะที่สถานีรถไฟโตเกียว ไปส่งยัง
Hamamatsucho Bus Terminal จุดรวมตัวของโปรแกรม ในกรณี ที่ท่านต้องการใช้บริ การ
กรุ ณาระบุลงในแบบฟอร์มการจอง
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โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

ออกเดินทางมายังจุดรวมตัวตามอัธยาศัย
Hamamatsucho Bus Terminal ออกเดินทาง 9:00นาฬิกา *รวมตัว 20นาที
ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
Tokyo Tower 40นาที
ร่ วมพิธีชงชา 35นาที
*สถานที่: สวนฮัปโปเอ็น หรื อ Tokyo International Forum
รับประทานอาหารกลางวัน 50นาที
เยีย่ มชม สะพานแว่นตา บริ เวณลานหน้าพระราชวังอิมพีเรี ยลโตเกียว 30
นาที
ท่าเรื อฮิโนะเดะ
ล่องเรื อแม่น้ าซุมิดะ 40นาที
ท่าเรื อสะพานอะสึมะบาชิ-จากหน้าต่างรถบัส
อะซากุสะ・ร้านค้านากามิเสะ 40นาที
กิงซ่า
สถานีรถไฟใต้ดินโตเกียว สายมารุ โนะอุจิ บริ เวณทางออกใต้
เดินทางกลับถึง Hamamatsucho Bus Terminal ในเวลา 17:30นาฬิกา
โดยประมาณ
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

[สิ่ งที่รวมอยู่ในทัวร์ สาหรับเด็กเล็ก]
ไม่มีคา่ ใช้จ่ายใดๆสาหรับเด็กอายุไม่ถึง 6ปี บริ บูรณ์ *ไม่รวมอาหารและที่นงั่ บนรถบัส

รายละเอียด
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

จุดนัดรวมตัว (Tokyo)

Tokyo
ภาษาอังกฤษ
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ภาษาจีน
เนื่องจากทัวร์น้ ีเป็ นแบบ Free plan ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริ การ
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
ทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริ การภาษาจะรองรับเฉพาะใน
ระหว่างการดาเนินการในการติดต่อระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าเท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมล์ยนื ยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็ นต้น
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 1 ท่าน*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่า
ตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้
โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวัน
เดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง
4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า

เพิม่ เติม
*บริ ษทั ดาเนินการรถบัสนาเที่ยวในโปรแกรมดาเนินการโดย Hato Bus Co.,Ltd. โดยเป็ นการร่ วมเดินทางกับ
นักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ // รวมตัว 20นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่ Hamamatsucho Bus Terminal
*ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การ pick-up service กรุ ณาระบุชื่อโรงแรมที่พกั ของท่านลงในแบบฟอร์มการจอง โดยจะ
มีพนักงานไปรับตามเวลาที่ระบุไว้ กรุ ณามารอทีจ่ ุดนัดหมายก่อนถึงเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 10นาที *
ทั้งนี้ ไกด์ทวั ร์ไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับบริ การนี้ดว้ ย *พนักงานที่ไปรับท่าน จะพาท่านเดินทางด้วย รถไฟเจ
อาร์ รถไฟใต้ดิน รถประจาทาง หรื อแท็กซี่ก็เป็ นได้ โดยขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
*เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรมที่เน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง จึงไม่มีหวั หน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์ร่วมเดินทาง
ด้วย
*ทางบริ ษทั จะทาการส่งอีเมล์ยนื ยันการจองให้แก่ท่านหลังการจองเสร็จสิ้น กรุ ณาปริ้ นและนามาแสดง
ให้กบั
พนักงานที่เกี่ยวข้องดูในวันออกเดินทาง *โปรแกรมนี้มีบริ การเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นทัวร์สาหรับเด็กเล็ก - ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสาหรับเด็กอายุไม่ถึง 6ปี บริ บูรณ์ *ไม่รวมอาหาร
และที่นงั่ บนรถบัส
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นทัวร์ - ค่าโดยสาร,ค่าที่พกั ,ค่าอาหาร,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยูใ่ นโปรแกรมทัวร์
รวมภาษี
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่วา่ เหตุใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริ ษทั ยกเลิกการ
ท่องเที่ยวในสถานที่น้ นั ๆ
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*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นทัวร์ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจาก
ที่ทวั ร์ระบุไว้, ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่ม และโปรแกรม
ทัวร์เสริ มต่างๆ

หมายเหตุ
※การดาเนินการต่างๆ การจองที่นงั่ รถบัสของโปรแกรมนี้ จะเริ่ มดาเนินการในช่วง 2เดือนก่อนถึงวันออก
เดินทางจริ ง
ดังนั้น ทางบริ ษทั จะสามารถทาการส่งอีเมล์ยนื ยัน รายละเอียด และตอบคาถามต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมนี้
ในช่วง 2เดือนก่อนถึงวันออกเดินทางจริ ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ที่นงั่ รถบัสไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบเพือ่ ทาการเปลี่ยนวันเดินทางอีกครั้ง
*ลาดับการท่องเที่ยวต่างๆในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ สภาพการจราจร
ในวันออกเดินทาง *การล่องเรื อแม่น้ าซุมิดะอาจถูกยกเลิก โดยขึ้นอยูก่ บั ระดับและสภาพของแม่น้ าในแต่ละ
วัน *ในกรณี ที่พธิ ีชงชาถูกยกเลิก จะพาท่านเดินทางสักการะศาลเจ้าเมจิจิงกุแทน *เวลาในการรับประทาน
อาหารกลางวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั ร้านอาหาร *สาหรับผูท้ ี่ไม่ทานเนื้อสัตว์ กรุ ณาระบุลงใน
แบบฟอร์มการจอง
*เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรมที่เน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง จึงไม่มีหวั หน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์ร่วมเดินทาง
ด้วย ดังนั้นทางบริ ษทั จะทาการส่งอีเมล์ยนื ยันการจองให้แก่ท่านหลังการจองเสร็จสิ้น กรุ ณาปริ้ นและนามา
แสดงให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้องดูในวันออกเดินทาง
*โปรแกรมนี้ดาเนินการโดย Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co.,Ltd.
*ในกรณี ที่วนั ออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออานวย อาจส่งผลให้ลาดับการเดินทางในโปรแกรมมี
การเปลี่ยนแปลง
*บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรื อจาก
สถานการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั มีความจาเป็ นที่จะต้องยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศอยูน่ อกเหนือการ
ควบคุม อาทิ มีพายุใต้ฝนุ่ มีหิมะตกหนัก บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจะทาการตัดสินใจ
ภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวันออกเดินทาง 1วัน
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็ นต้น) ให้แก่โรงแรมหรื อบริ ษทั อื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโปรแกรมทัวร์น้ นั ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล(ฉบับ
แก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
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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
จุดนัดรวมตัว
0,31
(Tokyo)
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
12,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

เด็ก
6ถึง11ปี

8,000 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
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