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KTN_รหัสทัวร์ K1018 จุดออกเดนิทาง : จุดนัดรวมตัว (1วนั) 

[พนักงานบริการภาษาแบบส่วนตัว] แพค็เกจท่องเที่ยวโตเกยีว 1 วนั 

＜คอร์สประเพณี・วฒันธรรม＞ 

อาซากุสะ ถนนนากามิเสะ (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

ตลาดปลาซึกจิิ (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                                                                                                                                              

สวนฮะมะริคิว (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                                                                                                                                                                                                                                 

Highlights  

1. เยีย่มชมสถานที่ท่องเที่ยวทางดา้นประเพณี・วฒันธรรมของญี่ปุ่ น ณ โตเกียว พร้อมพนกังานบริการ
ภาษา (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาจีน)  
 เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือของที่อาซากุสะ ถนนนากามิเสะ และถนนคปัปะบาชิ พร้อมทั้งเยีย่มชม
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์ที่สวนฮะมะริคิว และพระราชวงัอิมพเีรียล เป็นตน้ 
2. นัง่รถลากทีอ่าซากุสะ พร้อมคนลากรถที่จะคอยแนะน าเป็นภาษาองักฤษ /ภาษาจีน (30 นาที) 
3. เดินทางท่องเที่ยวอยา่งสะดวกสบายดว้ยบตัร Tokyo 1-Day Ticket ที่สามารถขึ้น-ลงรถไฟ JR, รถไฟใต้
ดินของ Tokyo Metro & Toei subway และรถบสัโทเอ (Toei Bus) ภายใน 23 เขตโตเกียวไดอ้ยา่งไม่จ ากดั 
4. พนกังานบริการภาษาไปรับท่านที่โรงแรมที่พกั และไปส่งท่านยงัโรงแรม (เฉพาะโรงแรมที่อยูใ่กลก้บั
สถานีรถไฟสายยามาโนเตะ / โรงแรมใกลส้ถานีรถไฟใตดิ้น ที่อยูภ่ายในวงกลมของเสน้รถไฟสายยามาโน
เตะเท่านั้น)  
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**กรุณาระบุในตอนที่ท  าการจอง** 
*กรุณาแจง้ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัใหท้างบริษทัทราบ (ในบางกรณีอาจมีการเปล่ียนสถานที่ไปรับ-ไปส่ง โดย
ขึ้นอยูก่บัโรงแรม) 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก] 
ไม่เสียค่าบริการ (ในกรณีน้ีจะตอ้งมีผูใ้หญ่มากกว่า 2 ท่านข้ึนไปเขา้ร่วมการเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที ่1 

**[เร่ิมตน้ Model course]** 
 
พนกังานบริการภาษาไปรับท่านที่โรงแรม (เวลา 9:00 นาฬิกา *จ ากดัโรงแรม
ตามเงื่อนไขขา้งตน้) 
*นัง่รถไฟท่องเที่ยวภายในโตเกียวอยา่งสะดวกสบายดว้ยบตัร Tokyo 1-Day 
Ticket (อาซากุสะ, ถนนคปัปะบาชิ, ตลาดปลาซึกิจิ)  
*เพลิดเพลินไปกบัการเลือกซ้ือของที่ถนนนากามิเสะ & ถนนคปัปะบาชิ  
*นัง่รถลากที่อาซากุสะ พร้อมคนลากรถที่จะคอยแนะน าเป็นภาษาองักฤษ /
ภาษาจีน (30 นาที) 

เดินทางไปยงับริเวณสถานีรถไฟโตเกียว และสถานีรถไฟชิมบาชิ เพือ่เยีย่ม
ชมสวนฮะมะริคิว และพระราชวงัอิมพเีรียล (ไม่รวมค่าเขา้) เป็นตน้ 
พนกังานบริการภาษาไปส่งท่านที่โรงแรม (เวลา 17:00 นาฬิกา) 
*ในวนัเดินทางสามารถปรึกษากบัพนกังานบริการภาษา เพือ่เปล่ียนแปลงล าดบั
ของโปรแกรมการเดินทางได ้
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั 

เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Tokyo 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้บริการทางดา้น

ภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการด าเนินการ
ในการติดต่อระหว่างบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/
ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 2 ท่าน*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามท่ีบริษทัได้
ก  าหนดไว ้โดยจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-
กลบั1วนั จะแจง้ให้ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 2 ท่าน 

 

หมายเหตุ 
*สามารถท าการจองแพค็เกจทวัร์น้ีได ้โดยมีผูใ้หญ่มากกว่า 2 ท่านข้ึนไป 
*การบริการไปรับ-ไปส่งยงัโรงแรมของแพค็เกจทวัร์น้ี จ  ากดัเฉพาะโรงแรมท่ีอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟสายยามาโนเตะ / 
โรงแรมใกลส้ถานีรถไฟใตดิ้น ท่ีอยูภ่ายในวงกลมของเส้นรถไฟสายยามาโนเตะเท่านั้น 
*แพค็เกจทวัร์น้ีไม่รวมอาหารกลางวนั (กรุณารับผดิชอบค่าอาหารกลางวนัในส่วนของท่าน รวมทั้งของพนกังานบริการ
ภาษา) 
*ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่ายานหนะต่างๆท่ีไม่สามารถใชบ้ริการดว้ยบตัร Tokyo 1-Day Ticket ทั้งในส่วนของท่าน
และของพนกังานบริการภาษา 
*ผูใ้หญ่ 1 ท่าน สามารถพาเด็กเลก็ (3-5 ปี) นัง่รถลากไดสู้งสุด 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าบริการ 
*เพ่ือความปลอดภยัในการนัง่รถลาก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการนัง่รถลากส าหรับผูท่ี้ตั้งครรภ ์16 สัปดาห์ / ผูต้ ั้งครรภโ์ดยไม่รู้
อายคุรรภท่ี์แน่นอน 
*ในการเยีย่มชมพระราชวงัอิมพีเรียลนั้น จะเป็นการเยีย่มชมสวนตะวนัออกแห่งพระราชวงัอิมพีเรียล (Imperial Palace East 
Garden) ทั้งน้ี สวนตะวนัออกจะหยดุท าการในวนัจนัทร์และวนัศุกร์ ดงันั้น จะมีการเปล่ียนไปเยีย่มชมสถานท่ีอ่ืนๆแทน 
เช่น ลานหนา้พระราชวงัอิมพีเรียล (สะพานนิจูบาชิ หรือ สะพานแว่นตา) เป็นตน้ 
*โปรแกรมการเดินทางของแพค็เกจทวัร์น้ีเป็นเพียง Model course เท่านั้น โดยสามารถเปล่ียนแปลงล าดบัการเดินทาง หรือ
สถานท่ีท่องเท่ียวเองได ้ 
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*เวลาในการส้ินสุดการเดินทาง คือ เวลา 17:00 นาฬิกา ในกรณีท่ีการเดินทางเลยเวลาท่ีก าหนด (17:00 นาฬิกา) จะมี
ค่าบริการเพ่ิมเติม 
*หน่วย "หอ้งพกั" ท่ีปรากฏบนหนา้เวบ็ไซตใ์นขณะท่ีท าการจองแพค็เกจน้ี คือการใชแ้ทนค าว่า "กลุ่มการเดินทาง" กล่าวคือ 
ทางหนา้เวบ็ไซตจ์ะปรากฏขอ้ความว่า "ห้องพกัส าหรับ 3 ท่าน" ในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางในกลุ่มท่านมีทั้งหมด 3 คน ซ่ึงใน
ความเป็นจริงมีความหมายว่า "เดินทางทั้งหมด 3 ท่าน/กลุ่ม" และราคาท่ีปรากฎในขณะท่ีเลือกจ านวนผูเ้ดินทาง คือราคา
แพค็เกจทวัร์ส าหรับ 1 ท่าน  
*ในกรณีท่ีมีความประสงคจ์ะจองมากกว่า 7 ท่านข้ึนไป กรุณาติดต่อมายงับริษทั 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเท่ียว/หรือการยกเลิกสู่สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีเกิดข้ึน 
อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีท่ีบริษทัจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหันใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง (เวลา 
15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ให้ท่านทราบผา่นทางอีเมล์ 
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานท่ีเดียวกนั สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้หัวหนา้ทวัร์ของท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ให้แก่โรงแรมท่ีพกัหรือหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
 

เพิม่เติม 
*แพค็เกจทวัร์น้ีมีพนกังานบริการภาษา (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาจีน) คอยแนะน าและอธิบายสถานท่ีท่องเท่ียว 
*ส่ิงท่ีรวมอยูใ่นแพค็เกจทวัร์：ค่าพนกังานบริการภาษา, นัง่รถลากท่ีอาซากสุะ (30 นาที), บตัร Tokyo 1-Day Ticket,  
ค่าใชจ่้ายต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นแพค็เกจทวัร์ ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมท่ีพกั อาหาร ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว และภาษี 
ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้่าจะไม่ไดรั้บบริการในส่วนนั้นๆก็ตาม) 
*ส่ิงท่ีไม่รวมอยูใ่นแพค็เกจทวัร์：ค่าอาหารกลางวนั, ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวในโปรแกรม, ค่าเดินทางนอกเหนือเส้นทาง
ในบตัรท่ีให้ในโปรแกรม (และค่าใชจ่้ายทั้งหมดขา้งตน้ ของพนกังานบริการภาษาท่ีท่านจะตอ้งช าระให้)  
ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นแพค็เกจทวัร์ ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมท่ีพกั อาหาร และค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 
*เก่ียวกบัราคาแพค็เกจทวัร์ของเด็กเล็ก (3-5 ปี)：ไม่เสียค่าบริการ (ในกรณีน้ีจะตอ้งมีผูใ้หญ่มากกว่า 2 ท่านข้ึนไปเขา้ร่วม
การเดินทาง) 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 
- 

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 
กนัยายน 
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,

 
 

 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

13,500 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

6,800 เยน 
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24,25,26,27,28,29,3
0 
ธนัวาคม 
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 
กุมภาพนัธ ์
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 ปีขึ้นไป 

14,800 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

6,800 เยน 
 


