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KTN_รหัสทัวร์ K1171 จุดออกเดนิทาง : จุดนัดรวมตัว (Tokyo) (1วนั) 

[เที่ยวโตเกยีว 1วนักบัไกด์ภาษาองักฤษ] รับประทานอาหารกลางวนั&  

ล่องเรืออ่าวโตเกยีว/ ท่องเที่ยวโอไดบะ-อะซากสุะ-ศาลเจ้าเมจิจิงกุ 

ล่องเรืออ่าวโตเกียว (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

ศาลเจา้เมจิจิงกุ (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                                                                                                                                              

อะซากุสะ (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                                                                                                                                                                                                                                 

Highlights  

★ ท่องเที่ยวโตเกียว 1วนั พร้อมไกดภ์าษาองักฤษ ★  
ไดแ้ก่ ศาลเจา้เมจิจิงกุ พระราชวงัอิมพเีรียลโตเกียว อะซากุสะ-ร้านคา้นากามิเสะ โอไดบะ！ 

นอกจากน้ี.. รับประทานชุดอาหารกลางวนัที่ Hotel Azur 

★ บริการ pick-up service ★ 

มีบริการไปรับจากโรงแรมในเมือง(บางแห่ง) และ จุดบริการรถบสัฮาโตะที่สถานีรถไฟโตเกียว ไปส่งยงั 
Hamamatsucho Bus Terminal จุดรวมตวัของโปรแกรม ในกรณีที่ท่านตอ้งการใชบ้ริการ 
กรุณาระบุลงในแบบฟอร์มการจอง ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบรายช่ือจุดใหบ้ริการไดจ้ากลิงคด์า้นล่าง  
*บริการน้ีไม่รองรับทุกโรงแรมในโตเกียว  
*เน่ืองจากโปรแกรมน้ีมีจุดนดัพบที่ Hamamatsucho Bus Terminal ดงันั้นบริการ pick-

up service น้ี จะไม่มีไกดภ์าษาองักฤษอยูบ่นรถดว้ย 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก] 
เฉพาะท่ีนัง่รถบสัทางด่วนในเส้นทาง ชินจุกุ⇔ทะเลสาบคาวากุจิโกะเท่านั้น  
(ไม่มีท่ีนัง่ส าหรับเด็กเล็กบริการ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที ่1 

ออกเดินทางมายงัจุดรวมตวัตามอธัยาศยั 
 Hamamatsucho Bus Terminal ออกเดินทาง 9:00นาฬิกา  

*รวมตวั 20นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง 
แวะสกัการะ ศาลเจา้เมจิจิงกุ 
ชม National Diet Building จากหนา้ต่างรถบสั 
สวนพระราชวงัโตเกียว ทิศตะวนัออก 
อะซากุสะ・ร้านคา้นากามิเสะ 
ชมการแสดงญี่ปุ่ นที่ ศูนยบ์ริการขอ้มูลการท่องเที่ยวแห่งโตเกียว 
รับประทานอาหารกลางวนั ( รับประทานชุดอาหารกลางวนัที่ Hotel Azur 

) *สถานที่รับประทานอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้) 

ท่าเรือฮิโนะเดะซงับาชิ 
ล่องเรืออ่าวโตเกียว 
ท่าเรือฮิโนะเดะซงับาชิ 
เยีย่มชมโอไดบะ 30นาที 
สถานีรถไฟใตดิ้นโตเกียว สายมารุโนะอุจิ บริเวณทางออกใต ้
เดินทางกลบัถึง Hamamatsucho Bus Terminal ในเวลา 17:30นาฬิกา

โดยประมาณ 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Tokyo) 

เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Tokyo 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้บริการทางดา้น

ภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการด าเนินการ
ในการติดต่อระหว่างบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/
ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่าน*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามท่ีบริษทัได้
ก  าหนดไว ้โดยจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-
กลบั1วนั จะแจง้ให้ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 
 

เพิม่เติม 
*ล าดบัการท่องเที่ยวต่างๆในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ สภาพการจราจร
ในวนัออกเดินทาง *ส าหรับผูท้ี่ไม่ทานเน้ือสตัว ์กรุณาระบุลงในแบบฟอร์มการจอง 
*เน่ืองจากโปรแกรมน้ีเป็นโปรแกรมที่เนน้การท่องเที่ยวดว้ยตวัเอง จึงไม่มีหวัหนา้ทวัร์ร่วมเดินทางดว้ย 
ดงันั้นทางบริษทัจะท าการส่งอีเมลย์นืยนัการจองใหแ้ก่ท่านหลงัการจองเสร็จส้ิน กรุณาปร้ินและน ามาแสดง
ใหก้บัพนกังานที่เก่ียวขอ้งดูในวนัออกเดินทาง 
*โปรแกรมน้ีด าเนินการโดย Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co.,Ltd. 
*ในกรณีที่วนัออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย อาจส่งผลใหล้ าดบัการเดินทางในโปรแกรมมี
การเปล่ียนแปลง 
*บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจาก
สถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศอยูน่อกเหนือการ
ควบคุม อาทิ มีพายใุตฝุ้่ น มีหิมะตกหนกั บริษทัจะท าการแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมล ์โดยจะท าการตดัสินใจ
ภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 1วนั 
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*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ของท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล(ฉบบั
แกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560   
 

หมายเหตุ 
*ไกดภ์าษาองักฤษของโปรแกรมน้ีจะอธิบายสถานที่ท่องเที่ยวในบางจุด  
*ทางบริษทัจะท าการส่งอีเมลย์นืยนัการจองให้แก่ท่านหลงัการจองเสร็จส้ิน กรุณาปร้ินและน ามาแสดง
ใหก้บัพนกังานที่เก่ียวขอ้งดูในวนัออกเดินทาง  
*โปรแกรมน้ีมีบริการเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น  
*บริษทัด าเนินการรถบสัน าเที่ยวในโปรแกรมด าเนินการโดย Hato Bus Co.,Ltd. โดยเป็นการร่วมเดินทางกบั
นกัท่องเที่ยวท่านอ่ืนๆ // รวมตวั 20นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่ Hamamatsucho Bus Terminal 
*ผูท้ี่ตอ้งการใชบ้ริการ pick-up service กรุณาระบุช่ือโรงแรมที่พกัของท่านลงในแบบฟอร์มการจอง โดยจะ
มีรถไปรับตามเวลาที่ระบุไว ้กรุณามารอที่จุดนดัหมายก่อนถึงเวลาออกเดินทางอยา่งนอ้ย 10นาที *ทั้งน้ี ไกด์
ทวัร์ไม่ไดร่้วมเดินทางไปกบับริการน้ีดว้ย *ในบางกรณี pick-up service น้ี อาจเป็นการเดินทางดว้ย รถไฟเจ
อาร์ รถไฟใตดิ้น รถประจ าทาง หรือแทก็ซ่ีก็เป็นได ้โดยขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นทวัร์ส าหรับเด็กเล็ก - ไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆส าหรับเด็กอายไุม่ถึง 6ปีบริบูรณ์ *ไม่รวมอาหาร
และที่นัง่บนรถบสั 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นทวัร์ - ค่าโดยสาร,ค่าที่พกั,ค่าอาหาร,ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆที่อยูใ่นโปรแกรมทวัร์
รวมภาษี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินใหแ้ก่ท่านไม่วา่เหตุใดทั้งส้ิน ยกเวน้เม่ือทางบริษทัยกเลิก
การท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ 
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นทวัร์ - ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจาก
ที่ทวัร์ระบุไว,้ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัระหวา่งการเดินทาง เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม และโปรแกรม
ทวัร์เสิร์มต่างๆ 
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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 

9,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

6,600 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 
 


