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รหัสทัวร์ 05555  จุดออกเดนิทาง: TOKYO 

ชมววิภูเขาไฟฟูจิจาก "สวนอะราคุระยามะ-เซ็นเกน็" & แช่สปาออนเซ็นที่ Hakone Yunessun 
& กจิกรรม "ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่" 

  

  

     

Highlights  

*** "สวนอะราคุระยามะ-เซ็นเก็น" จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - เจดียแ์ดง 5 ชั้น! หน่ึงในจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนกัทอ่งเที่ยวทัว่
โลกที่ไม่ควรพลาด เดินขึ้นสู่จุดชมววิดว้ยบนัไดกวา่ 400 ขั้น! ※ใชเ้วลาในการเดินขั้นบนัได 400 ขั้น จากจุดลงรถ
ประมาณ 20 นาที/เที่ยว  
*** "Hakone Kowakien Yunessun" สปาออนเซ็นช่ือดงัของฮาโกเน่กบับอ่แช่น ้ าที่หลากหลาย อาทิ ไวน์ กาแฟ และบ่อ
อ่ืนๆ รวมไปถึง หอ้งซาวน่า บ่อออนเซ็นกลางแจง้ เป็นตน้ ※บริการเช่าชุดวา่ยน ้ า 650 เยน (รวมภาษี) ส าหรับผูช้ายและ
เด็ก และราคา 1,080 เยน (รวมภาษี) ส าหรับผูห้ญิง ทั้งน้ี ของมีจ านวนจ ากดั ※ขนาดชุดส าหรับผูช้าย：M - 6L & ขนาด
ใหญ่พเิศษ ／ ขนาดชุดส าหรับผูห้ญิง：S - 4L & ขนาดใหญ่พเิศษ ／ ขนาดชุดส าหรับเด็ก：80 - 160 เซนติเมตร ※
บริการเช่าผา้เช็ดตวั：ราคา 100 เยน (รวมภาษี) ส าหรับผนืใหญ่ และ 50 เยน (รวมภาษี) ส าหรับผืนเล็ก ※[ส าหรับผูท้ี่มี
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รอยสกั] ในตอนใชบ้ริการที่ Hakone Kowakien Yunessun กรุณาท าการติดสต๊ิกเกอร์/ เทป หรือ สวมชุดวา่ยน ้ า (ชุด rash 
guard) เพือ่ไม่ใหเ้ห็นรอยสกั มีบริการเช่าชุดวา่ยน ้ า ในราคา 650 เยน (รวมภาษี) และสต๊ิกเกอร์จ าหน่าย ในราคา 200 เยน 
(รวมภาษี)  
***  รับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั ทั้งอาหารจีน ฝร่ัง และญี่ปุ่ น ประกอบไปดว้ย สเตก็เน้ือ ซูชิ ขนมหวาน และอ่ืนๆ
รวม 60-70 รายการ (60 นาที)  
***  กิจกรรมล่องเรือโจรสลดัฮาโกเน่ช่ือดงั  
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

 

รายละเอยีด  
 
จุดออกเดินทาง   Shinjuku Washington Hotel 3F 
เวลานัดหมาย  

07:20 AM 
จุดหมาย จงัหวดัคานากาวา่, จงัหวดัยามานาชิ, Mt.Fuji 

ภาษา ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน 

 
 

 
วนัที ่1 

 

    Shinjuku Washington Hotel (รวมตวั 7:20 นาฬิกา) สวนอะราคุระยามะ-
เซ็นเก็น (ใชเ้วลาในการเดินขึ้นบนัได 400 ขั้น เที่ยวละ 20 นาทีโดยประมาณ 
รวมเวลาให้เที่ยวชมทั้งหมด 70 นาที) ท่าเรือโทเก็นได 【ล่องเรือโจร
สลดัฮาโกเน่ / ประมาณ 40 นาที】 ท่าเรือโมโตะ-ฮาโกเน่ หรือ ท่าเรือฮา
โกเน่มาจิ Hakone Kowakien Yunessun (รับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั 
60 นาที / สนุกในสปาออนเซ็น 100 นาที) ชินจุกุ (กลบัถึง 17：00-17:30 
นาฬิกา ตามก าหนดการ) ※จุดลงรถอยูใ่นบริเวณฝ่ังตะวนัตกของชินจุกุใกลก้บั 
Shinjuku Washington Hotel 
 
 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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ขอบเขตการให้บริการ
ภาษา 

บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมีหนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญั
เก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง
ทั้งหมดขั้นต ่า 

  15 ท่าน 

*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่บริษทัไดก้ าหนดไว ้โดย
จะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ให้
ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า   1ท่าน 
 
 

เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่รถบสั ค่าอาหารกลางวนั และคา่เขา้ Hakone Yunessun  
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชม
สถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้า่จะไม่ไดรั้บบริการในส่วน
นั้นๆก็ตาม)  
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่า
เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 
 

หมายเหตุ 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี  
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*ความสามารถในการชมววิภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั  
*เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ของโปรแกรมน้ี จะตอ้งเดินทางไปรับนกัท่องเที่ยว ณ จุดรวมตวัอ่ืน ก่อนที่จะเดินทาง
มายงัจุดรวมตวัของท่าน ดงันั้น หากวนัเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย หวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ และบสัน าเที่ยว 
อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตวัของท่านชา้กวา่ที่ระบไุว ้กรุณารอ ณ จุดรวมตวัจนกวา่หวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ และบสัน าเที่ยวจะ
เดินทางมาถึง  
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น 
อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม  
*ในกรณีที่บริษทัจะเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง 
(เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์ 
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*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของท่าน  
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 

TOKYO 

2019 
มิถุนายน 
14,21,28 
กรกฎาคม 
5,12,19,26 
สิงหาคม 
2,23,30 
กนัยายน 
6,13,20,27 

 
 

 

07:20 AM 

 
 

 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

9,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

9,400 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      8,700 เยน 


