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KTN_รหัสทัวร์ K1086 จุดออกเดนิทาง: Tokyo (1วนั) 

แพค็เกจเที่ยวรอบโตเกยีว 1 วนั + อาหารกลางวนั 

ศาลเจ้าเมจิจิงก ุ– พระราชวงัอมิพีเรียลโตเกยีว – ล่องเรืออ่าวโตเกยีว – อะซากุสะ – 

Tokyo Skytree 

 

Highlights  

★ มีบริการ audio guide หลากหลายภาษา! ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาไทย ภาษา

ฝร่ังเศส ภาษาอิตาลี ภาษาอินโดนีเซีย และภาษารัสเซีย! ★ พเิศษ.. ล่องเรือชมอ่าวโตเกียว! ★ มี Wi-Fi 

ฟรี บนรถบสั! 

★★ บริการ shuttle bus ★★  

・ [7:50 นาฬิกา] Shiba Park Hotel บริเวณดา้นหนา้ Reception 

・ [7:50 นาฬิกา] Keisei Ueno Station บริเวณทางออกหลกั (Main Exit) 
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・ [8:00 นาฬิกา] Shiodome Station (Yurikamome Line) บริเวณทางออกหลกั (Main Exit) 

・ [8:00 นาฬิกา] JR Suidobashi Station บริเวณดา้นหนา้ McDonald's สาขา Suidobashi Sotobori-dori  

・ [8:10 นาฬิกา] Imperial Hotel บริเวณดา้นหนา้ Bell desk ของล็อบบี้ 

・ [8:30 นาฬิกา] Hotel New Otani บริเวณทางเขา้หลกัของชั้น 1 (Main entrance)  

・ [8:30 นาฬิกา] Shinjuku Prince Hotel บริเวณดา้นหนา้ Bell desk  

※กรุณาระบุลงในช่อง remark ของแบบฟอร์มการจองเพือ่แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณีที่ตอ้งการใช้

บริการ shuttle bus ขา้งตน้ 

 

ส่ิงทีร่วมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็ 
เด็กอ่อน 0-3ปี ไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ *ทั้งน้ีไม่รวมที่นัง่รถบสัและอาหารกลางวนั  

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
 
 
 

วนัที ่1 

●● กรุณาเดินทางมายงัจุดรวมตวั อยา่งนอ้ย 10นาที ก่อนถึงเวลาออก
เดินทาง ●● 【9:00 นาฬิกา】ออกเดินทางจาก "ดา้นหนา้ตวัอกัษร 
LOVE ของตึก Shinjuku Island Tower" (เดิน 10นาที จากสถานีรถไฟชิน
จุกุ ทางออกตะวนัตก 
 ศาลเจา้เมจิจิงกุ ประมาณ 40นาที  
 สวนฝ่ังตะวนัออกของพพระราชวงัอิมพเีรียวโตเกียว ประมาณ 40นาท ี 
 วดัอะซากุสะ (แวะสกัการะ & เลือกซ้ือของ ประมาณ 50นาที)  
 รับประทานอาหารกลางวนั "เมนูอาหารญี่ปุ่ น" (จงัโกะนาเบะ) ประมาณ 
60นาท ี 
 Tokyo Skytree & Soramachi Shopping Mall ประมาณ 90นาท ี
※ ล่องเรืออ่าวโตเกียว ประมาณ 45นาที※  
●● ※ในฤดูกาลชมซากุระจะเพิม่กิจกรรม "เดินเล่นชมซากุระ" เขา้มา
ดว้ย (ก่อนกิจกรรมล่องเรือ) *ฤดูกาลชมจะอยูใ่นช่วงปลายเดือนมีนาคม-
ตน้เดือนเมษายน ●● 
 【17:30 นาฬิกา】เดินทางกลบัถึง สถานีรถไฟโตเกียว  
 【18:10 นาฬิกา】เดินทางกลบัถึง สถานีรถไฟชินจุกุ (ส้ินสุดการ
เดินทาง) //  
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง Tokyo 
เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Tokyo 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ใหบ้ริการทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับ
เฉพาะใน ระหวา่งการด าเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น 
เช่น การส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
*บริษทัรถบสัน าเที่ยวด าเนินการโดย JAPAN PANORAMIC TOURS (การเดินทางน้ีเป็นการเดินทาง
ร่วมกบันกัท่องเที่ยวท่านอ่ืน) กรุณาเดินทางมายงัจุดรวมตวัอยา่งนอ้ย 10นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง  
*・เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้・ทุกวนัจนัทร์ วนัศุกร์ และใน
กรณีที่สวนฝ่ังตะวนัออกของพระราชวงัปิดใหเ้ขา้ชม บริษทัจะพาท่านไปเที่ยวชมในบริเวณ "ลานกวา้ง + 
สะพานนิจูบาชิ" แทน・สามารถเลือกลงรถไดร้ะหวา่ง "สถานีรถไฟโตเกียว" หรือ "สถานีรถไฟชินจุกุ"  

※ไม่รวมค่าเขา้ชมววิ Tokyo Skytree® ในโปรแกรม ส าหรับผูท้ี่สนใจ
สามารถซ้ือบตัรเขา้ชมได ้ณ จุดใหบ้ริการในราคา 2,000เยน/ท่าน   
※เวลา/เสน้ทางในกิจกรรมล่องเรืออาจมีการเปล่ียนแปลง โดยขึ้นอยูก่บั
สภาพอากาศ/สภาพแวดลอ้มในแต่ละวนั   
※ฤดูกาลชมซากุระอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศใน
แต่ละปี 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น:0  อาหารรอบดึก: 0 
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*สถานที่ท่องเที่ยวภายในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บั
สภาพอากาศ และสภาพการจราจรในวนัออกเดินทาง  
*・กรุณาเดินทางไปยงัจุดรวมตวัดว้ยตวัเองตามเวลาที่ก  าหนดไว・้กรุณาปร้ินอีเมลย์นืยนัการจองที่ไดรั้บ
จากทางบริษทั ยนืใหแ้ก่พนกังานที่เก่ียวขอ้งในวนัออกเดินทาง・โดยระหวา่งเดินทางจะใช ้audio guide 
เป็นเคร่ืองมือในการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ   
*ทั้งน้ีโปรแกรมน้ีมีเพยีงพนกังานประจ ารถร่วมเดินทางไปดว้ยเท่านั้น (ไม่มีไกดร่์วมเดินทางไปดว้ย)  
*โปรแกรมน้ีด าเนินการโดย Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co.,Ltd.  
*กรุณาสวมรองเทา้และเส้ือผา้ที่สะดวกสบายต่อการเคล่ือนไหว  
*ทั้งน้ีโปรแกรมการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนันั้นๆ  
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้นเน่ืองจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, หรือ
สถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของเรา ถา้จ  าเป็นตอ้งยกเลิกทวัร์อนัเน่ืองมาจากพายหิุมะ, ใตฝุ้่ น 
หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของเรา  
*ทางบริษทัจะกระท าการตดัสินใจยกเลิก1วนัก่อนถึงวนัเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่ น และส่งส่งอีเมลแ์จง้
ใหท้่านทราบ  
*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ของท่าน  
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
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ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,000 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

10,000 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                  8,000 เยน 


