รหัสทัวร์ 25340 จุดออกเดินทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F
กิจกรรมปี นภูเขาไฟฟูจิ “ชมแสงแรกของวัน” 2 วัน 1 คืน

Highlights
อุ่นใจไปกับการเดินทางพร้อมพนักงานบริ การแปลภาษา (อังกฤษ/จีน) และไกด์ผเู ้ ชี่ยวชาญในการปี นภูเขาไฟฟูจิที่
สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ ที่จะร่ วมเดินทางไปตลอดเส้นทางตั้งแต่เริ่ มปี นเขาไปจนจบกิจกรรม ทากิจกรรมปี นเขาอย่าง
ไม่เร่ งรี บ มีจุดแวะพักระหว่างเส้นทาง รวมอาหารกลางวันในวันที่ 1 ของการเดินทาง เลือกได้ระหว่าง (1)ชุดสุก้ ียากี้เนื้อ
หมู หรื อ (2)ชุดผัก ประสบการณ์การชมแสงแรกของวันบนยอดภูเขาไฟฟูจิ ที่จะทาให้ความรู ้สึกเหนื่อยได้หายไปอย่าง
ปลิดทิง้ แวะพักในโรงนอนบน Fuji 8th Station เพือ่ เก็บแรงไว้เดินทางไปชมแสงแรกบนยอดฟูจิ ใช้เวลาในการท่องเทียว
ญี่ปุ่นได้อย่างคุม้ ค่า หลังจากเดินทางกลับถึง "ชินจุกุ" ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่อยูใ่ นจังหวัดชิสึโอ
กะและยามานาชิ มีความสูงถึง 3,776 เมตร ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น ในฤดูร้อนของทุกปี จะมีนกั ท่องเที่ยวให้
ความสนใจในกิจกรรมปี นเขาเพือ่ ชมพระอาทิตย์ข้ นึ เป็ นจานวนมาก
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โปรแกรมการเดินทาง


อ

Washington Hotel (รวมตัว 7:50 นาฬิกา) ［Fuji Subaru Line］
ร้านฟูจิคิว-อุนโจคาคุ ของ Fuji 5th Station
(รับประทานอาหารกลางวัน/ ประมาณ 50 นาที)
ตึก Taisikan หรื อ ตึก Horaikan ของ Fuji 8th Station
(แวะพักผ่อน/ Shared Room ※1 Sleeping Bag Per Person)
※ใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง ในเส้นทางประมาณ 4
กิโลเมตร บนเส้นทางที่มีความสูงแตกต่างกันที่ 800 เมตร

วันที่ 1

อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 1 อาหารรอบดึก: 0



วันที่ 2
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อ

Fuji 8th Station (ออกเดินทางในช่วง 22:00-23:30 นาฬิกา)
Fuji 9th Station- -ยอดเขาของเส้นทางโยชิดะ ภูเขาไฟฟูจิ
(ชมพระอาทิตย์ข้ นึ ※โปรแกรมนี้ไม่เดินขึ้นไปถึงปากปล่อง
ภูเขาไฟฟูจิที่ความสูง 3,776 เมตร) Fuji 5th Station
［Fuji Subaru Line］ ชินจุกุ (กลับถึงในเวลา 14:00 นาฬิกา
ตามกาหนดการ) ※จุดลงรถบัสอยูใ่ นบริ เวณฝั่งตะวันตกของสถานี
รถไฟชินจุกุ ใกล้กบั Shinjuku Washington Hotel ※ใช้เวลาในการเดิน
ประมาณ 6 ชัว่ โมง ในเส้นทางประมาณ 9 กิโลเมตร ปี นขึ้นในเส้นทางที่
มีความสูงแตกต่างกันที่ 600 เมตร และปี นลงในเส้นทางที่มีความ
แตกต่างกันที่ 1,400 เมตร
อาหารเช้ า: 1 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
Shinjuku Washington Hotel 3F
07:50 AM
Mt.Fuji

จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา




ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

ขอบเขตการ
ให้ บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญ
เกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จานวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมด
ขั้นต่า

15 ท่าน
*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบ
ก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน

จานวนผู้จองขั้น
ต่า

1 ท่าน

เพิม่ เติม
*โปรแกรมนี้ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 10 ปี เข้าร่ วมการเดินทาง
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น (แม้วา่ จะไม่ได้รับบริ การในส่วน
นั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่า
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม) และค่าบริ การเสริ มต่างๆ
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หมายเหตุ
*หากพบผูท้ ี่แต่งกายไม่เหมาะสมสาหรับการปี นเขา อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่ วมกิจกรรมในวันเดินทางได้
*โปรแกรมนี้ไม่เดินทางไปยังปากปล่องภูเขาไฟ
*โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการปี นเขา ราคา 1,000 เยน/ท่าน
*【กฎเกี่ยวกับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม】 โปรแกรมนี้สาหรับผูท้ ี่มีอายุ 10 ปี ขึ้นไปเท่านั้น โดยเด็กประถมจะต้องเข้าร่ วม
กิจกรรมการเดินทางนี้พร้อมกับผูป้ กครอง และเด็กมัธยมเป็ นต้นไปที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีหนังสือยินยอมจาก
ผูป้ กครองในกรณี ที่ร่วมกิจกรรมเพียงลาพัง ทั้งนี้ ผูท้ ี่ไม่มีประสบการณ์ในการปี นเขา รวมถึงผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่ 75 ปี ขึ้นไปที่
ไม่มีประสบการณ์ จะไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมปี นเขานี้ได้
*ในกรณี ที่เด็กในความดูแลของท่านต้องการหยุดกิจกรรมระหว่างทาง ผูป้ กครองก็จะไม่สามารถร่ วมกิจกรรมต่อไปได้
เช่นกัน
*ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิข้ นึ อยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 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 อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล
(ฉบับแก้ไข) ทีม่ ีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

Shinjuku
Washington
Hotel 3F
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วันที่ออกเดินทาง
2019
กรกฎาคม
15,23,29
สิงหาคม
7,15,20,26
กันยายน
1,2

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
28,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
07:50 AM เด็ก
6ถึง11ปี

28,000 เยน

