รหัสทัวร์ 99330 จุดออกเดินทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F (1วัน)
ชมเทศกาลคาวาซุซากุระ & เก็บ-ทานสตรอเบอร์ รี่ไม่ อ้นั & เยีย่ มชมนา้ ตกโจเรน

Highlights
1. ชม "คาวาซุซากุระ" ดอกซากุระเมืองคาวาซุทบี่ านตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งบานเร็วกว่าที่อื่นๆ เพลิดเพลินกับการชม
การประชันความงามของดอกซากุระสีชมพูและดอกนาโนะฮานะสีหลือง ※ฤดูกาลชมดอกซากุระของปี ที่ผา่ นมา:
กลางเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนมีนาคม (ฤดูกาลชมดอกซากุระอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและ
อุณหภูมิ) ※ในกรณี ที่วนั ออกเดินทางของโปรแกรมทัวร์ไม่ตรงกับฤดูกาลชมดอกซากุระ ทางบริ ษทั จะลดเวลาการ
ท่องเที่ยวที่เมืองคาวาซุ และเพิม่ เวลาการท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน
2. เก็บและทานสตรอว์เบอร์รี่ลูกใหญ่ๆ รสชาติหวานๆ ภายในสวนได้ไม่อ้ นั (30 นาที)
3. เยีย่ มชม "น้ าตกโจเรน" ที่ได้รับเลือกให้เป็ น 1 ในน้ าตกที่สวยที่สุด จากน้ าตก 100 แห่งทัว่ ญี่ปุ่น ตั้งอยูท่ ี่ยกู ะชิมะ เมืองอิ
ซุ จังหวัดชิสุโอกะ
4. รับประทานอาหารกลางวันในชุดเมนู "สุก้ ียากี้"！ ※สาหรับผูท้ ี่ไม่รับประทานเนื้อวัว ทางบริ ษทั จะจัดเตรี ยม "Sankai
Nabe (ชุดหม้อไฟทะเล+เห็ด)" ไว้บริ การ ทั้งนี้ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบอย่างน้อย 5 วันทาการ ก่อนถึงวันออกเดินทาง
(ไม่สามารถเปลี่ยนเมนูอาหารในวันเดินทางได้)
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โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

Shinjuku Washington Hotel (รวมตัว 7:20 นาฬิกา)
Naka Izu (เก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อ้ นั 30 นาที)
Jouren Falls Tourism Center (ชมน้ าตกโจเรน + รับประทานอาหาร
กลางวัน / รวมเวลา 70 นาที)
เทศกาลคาวาซุซากุระ (ชมดอกซากุระ + เดินเล่น 90 นาที)
ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 17:30 นาฬิกา ตามกาหนดการ)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
Shinjuku Washington Hotel 3F
07:20 AM
จังหวัดชิสึโอกะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมี
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
หน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่ งเที่ยวได้จากแผ่นพับ
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 15 ท่าน
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14
วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
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เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - ที่นงั่ รถบัส และค่าเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อ้นั
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น (แม้วา่ จะไม่ได้ใช้บริ การในส่วน
นั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่า
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม) และค่าบริ การเสริ มต่างๆ

หมายเหตุ
*ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละปี
*กิจกรรมการเก็บผลไม้อาจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณผลผลิตในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กิจกรรมเก็บผลไม้
ดังกล่าวเหลือเพียง "กิจกรรมรับประทานผลไม้ได้ไม่อ้นั " เท่านั้น (ผลไม้ที่ทางสวนได้เก็บไว้แล้ว)
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกะทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา
15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อเกิดสถานการณ์ทอี่ ยู่
นอกเหนือการควบคุม บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับ
แก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560
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วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2019
กุมภาพันธ์
Shinjuku
Washington 15,18,20,22,25,27
มีนาคม
07:20 AM
Hotel
1
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ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
9,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
เด็ก
6ถึง11ปี

9,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

5,000 เยน

