
Study tour Japan 2018 
เรียน เล่น เห็น เที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์  
ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2561 (2 สัปดาห์)

ปิดรับสมัคร 25 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าใช้จ่าย 69,500 บาท



 

  

วันที่ รายละเอียด

19-4-2018 กรุงเทพ – ดอนเมือง สู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองชั้น 2 ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
จะมีเจ้าหน้าที่โรงเรียนคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสัมภาระ

20-4-2018 นาริตะ – โตเกียว – อาซากุสะ -โตเกียวสกายทรี

เดินทางสู่โตเกียว เก็บสัมภาระเข้าที่พัก เที่ยวชม Tokyo Dome city ตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว
เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกความบันเทิงครบวงจรที่มีทั้งสวนสนุกและแหล่งช้อปปิ้งเเละโรงเเร
มรวมตัวกันในสถานเดียว อยู่ที่นี่ที่เดียวก็สนุกได้ทั้งวัน ร้านค้าและบริการทั้งหมดได้มารวมกัน
อยู่ที่นี่ จากนั้นไปต่อกันที่ Shinjuku-Harajuki แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ 
ศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า แวะเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์
มาร์กแห่งใหม่ของ กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำ สุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky 
tree) หอส่งสัญญาณ โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูง 634 ม. และไหว้พระขอ
พรที่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่
กวนอิมทองคำ นอกจากนั้น ยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือ
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ที่มี ชื่อเสียงของวัด และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น ยัง
ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลอง รสชาติสุดแสนอร่อย

21-4-2018 Edo Wonderland (หมู่บ้านจำลองยุคเอโดะ)

พบกับบรรยากาศเก่าๆ ร้านค้า หมู่บ้าน ผู้คน ย้อนยุคไปสมัยนั้น  ซึ่งใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูป 
บอกได้เลยว่ามาเที่ยวที่นี่ตัองจุใจกับการถ่ายรูปอย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
แยะมากมาย รวมไปถึงการแสดงต่างๆ ด้วย

22-4-2018 Nikko Toshogu

หมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ (Shrines and Temples of Nikko) นั้นได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.1999 ด้วยโบราณสถานและสิ่ง
ก่อสร้างอันทรงคุณค่าต่างๆ กว่า 103 รายการ และหนึ่งในโบราณสถานที่งดงามประณีต
อย่างโดดเด่นมีชื่อเสียงที่สุดและเป็นดั่งสัญลักษณ์หนึ่งของนิโกะนั้นก็คือ ศาลเจ้านิกโกะโท
โชกุ ( Nikko Toshogu) นั่นเองเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้ มีความสำคัญ
กับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเพราะเป็นสถานที่สุดท้ายที่ท่านโชกุน Tokugawa Ieyasu อาศัยอยู่ 
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หลังเลิกเรียนพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เที่ยวชมเมืองโอไดบะ ที่เป็นศูนย์กลางความบันเทิง
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เที่ยวชมเมืองคามาคุระ นมัสการหลวงพ่อโต

หลักเลิกเรียนพักผ่อนตามอัธยาศัย

  

 

Study Tour in Japan 



เอกสารการสมัคร 
✅  ใบสมัคร 
✅  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ 

✅  สำเนาหนังสือเดินทาง 

รวมค่าใช้จ่าย 
👌 ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ                               👌 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ 
👌 ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง                                               👌 ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามรายการ 
👌 ค่าภาษีสนามบิน                                                       👌 ค่าห้องพัก 2 ท่านต่อห้อง 
👌 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ไม่รวมค่าใช้จ่าย 
- ค่าทำหนังสือเดินทาง                                   
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์,ซักรีด และค่าอาหาร 
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว                  
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด              

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ 
1.ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด  

2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนขอ
สงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

28-4-2018 Tokyo Disney 1 day

สนุกกับโลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอก
สหรัฐอเมริกา สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ผจญภัยในดินแดน ต่างๆ และตื่นตาตื่นใจ
กับภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อ
สิ้นค้าที่ระลึกน่ารักใน ดิสนีย์แลนด์ อีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับขบวนพาเหรดตัวการ์ตูน

29-4-2018 Yokohama – Cupnoodle museum – China Town

พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล(Cup Noodles Museum) สร้างขึ้นในปี 1958 โดยบริษัทอาหารนิชชิน 
ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การคิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงวิธีการผลิตบะหมี่
กึ่งสำเร็จรูปจากทั่วโลก คอลเลกชันงานศิลปะที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับการคิดค้น และนวัตกรรม
ใหม่ๆที่เกี่ยวกับบะหมี่ถ้วย เช่น ถ้วยสไตโรโฟม และบะหมี่สำหรับทานบนอวกาศ เป็นต้น 
เพลิดเพลินกับการเดินช็อปปิ้งซื้อของฝากที่ China Town ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อของเมือง 
โยโกฮ่ามา

30-4-2018 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมประสบการณ์ประทับใจ

 



การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา” 

หมายเหตุ : กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เดินทาง ทางโทรสาร 038-383429 

หรือ อีเมล info@abls-school.com 

เงื่อนไขการยกเลิก/เปลี่ยนผู้เดินทาง 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล์) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การ
ยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ทาง
โรงเรียนฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป ซึ่งท่านอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได้ เช่นค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี 

3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของโรงเรียน
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 
1. โรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยบจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง 
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่
สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และโรงเรียน รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น 

4. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ผู้เรียนใช้บริการของทางโรงเรียนไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบาง
รายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางโรงเรียนได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศ
แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการ
บิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยโรงเรียนจะ
ดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า) 

6. ทางโรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาณของตัวเอง 

7. เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางโรงเรียนฯจะถือว่าได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว 

ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

9. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เรียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

BANK BRANCH NO.ACCOUNT REMARKS

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแหลมทอง บางแสน 699-2-10388-2 ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองมน 383-451325-8 สะสมทรัพย์
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