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รหัสทัวร์ 25340  จุดออกเดนิทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F 

กจิกรรมปีนภูเขาไฟฟูจิ “ชมแสงแรกของวนั” 2 วนั 1 คนื 

  

 

    

 

Highlights  

         อุ่นใจไปกบัการเดินทางพร้อมพนกังานบริการแปลภาษา (องักฤษ/จีน) และไกดผ์ูเ้ช่ียวชาญในการปีนภูเขาไฟฟูจิที่
สามารถส่ือสารภาษาญี่ปุ่ นได ้ที่จะร่วมเดินทางไปตลอดเสน้ทางตั้งแต่เร่ิมปีนเขาไปจนจบกิจกรรม ท ากิจกรรมปีนเขาอยา่ง
ไม่เร่งรีบ มีจุดแวะพกัระหวา่งเสน้ทาง รวมอาหารกลางวนัในวนัที่ 1 ของการเดินทาง เลือกไดร้ะหวา่ง (1)ชุดสุก้ียาก้ีเน้ือ
หมู หรือ (2)ชุดผกั ประสบการณ์การชมแสงแรกของวนับนยอดภูเขาไฟฟูจิ ที่จะท าใหค้วามรู้สึกเหน่ือยไดห้ายไปอยา่ง
ปลิดทิ้ง  แวะพกัในโรงนอนบน Fuji 8th Station เพือ่เก็บแรงไวเ้ดินทางไปชมแสงแรกบนยอดฟูจิ ใชเ้วลาในการท่องเทียว
ญี่ปุ่ นไดอ้ยา่งคุม้ค่า หลงัจากเดินทางกลบัถึง "ชินจุกุ" ในวนัที่ 2 ของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่อยูใ่นจงัหวดัชิสึโอ
กะและยามานาชิ มีความสูงถึง 3,776 เมตร ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดของญี่ปุ่ น ในฤดูร้อนของทุกปีจะมีนกัท่องเที่ยวให้
ความสนใจในกิจกรรมปีนเขาเพือ่ชมพระอาทิตยข์ึ้นเป็นจ านวนมาก 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที ่1 

 อ  

              Washington Hotel (รวมตวั 7:50 นาฬิกา) ［Fuji Subaru Line］ 
 ร้านฟูจิคิว-อุนโจคาคุ ของ Fuji 5th Station  
(รับประทานอาหารกลางวนั/ ประมาณ 50 นาที) 

        ตึก Taisikan หรือ ตึก Horaikan ของ Fuji 8th Station 
              (แวะพกัผอ่น/      Shared Room ※1 Sleeping Bag Per Person)  
    ※ใชเ้วลาในการเดินประมาณ 3 ชัว่โมงคร่ึง ในเสน้ทางประมาณ 4 
              กิโลเมตร บนเสน้ทางที่มีความสูงแตกต่างกนัที่ 800 เมตร 

 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 1  อาหารรอบดกึ: 0 

 
 
 
 

วนัที ่2 

 อ  

              Fuji 8th Station (ออกเดินทางในช่วง 22:00-23:30 นาฬิกา)             
              Fuji 9th Station- -ยอดเขาของเสน้ทางโยชิดะ ภูเขาไฟฟูจิ  
              (ชมพระอาทิตยข์ึ้น ※โปรแกรมน้ีไม่เดินขึ้นไปถึงปากปล่อง 
             ภูเขาไฟฟูจิที่ความสูง 3,776 เมตร) Fuji 5th Station  
          ［Fuji Subaru Line］ ชินจุกุ (กลบัถึงในเวลา 14:00 นาฬิกา  
              ตามก าหนดการ) ※จุดลงรถบสัอยูใ่นบริเวณฝ่ังตะวนัตกของสถานี 
              รถไฟชินจุกุ ใกลก้บั Shinjuku Washington Hotel ※ใชเ้วลาในการเดิน 
              ประมาณ 6 ชัว่โมง ในเสน้ทางประมาณ 9 กิโลเมตร ปีนขึ้นในเสน้ทางที่ 
              มีความสูงแตกต่างกนัที่ 600 เมตร และปีนลงในเสน้ทางที่มีความ 
              แตกต่างกนัที่ 1,400 เมตร 
อาหารเช้า: 1  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง Shinjuku Washington Hotel 3F 
เวลานัดหมาย 07:50 AM 
จุดหมาย Mt.Fuji 

 
ภาษา  ภาษาองักฤษ 

 ภาษาจีน 
 

ขอบเขตการ
ให้บริการภาษา 

บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมีหนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญั
เก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมด
ขั้นต ่า 

15 ท่าน 
*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่บริษทัไดก้ าหนดไว ้ โดย
จะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบ
ก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั 
 

จ านวนผู้จองขั้น
ต ่า 

1 ท่าน 

 
 

เพิม่เติม 
*โปรแกรมน้ีไม่อนุญาตใหเ้ด็กที่มีอายตุ  ่ากวา่ 10 ปีเขา้ร่วมการเดินทาง  
*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 
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หมายเหตุ 
*หากพบผูท้ี่แต่งกายไม่เหมาะสมส าหรับการปีนเขา อาจถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในวนัเดินทางได ้ 
*โปรแกรมน้ีไม่เดินทางไปยงัปากปล่องภูเขาไฟ  
*โปรแกรมน้ีไม่รวมค่าธรรมเนียมในการปีนเขา ราคา 1,000 เยน/ท่าน  
*【กฎเก่ียวกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม】 โปรแกรมน้ีส าหรับผูท้ี่มีอาย ุ10 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยเด็กประถมจะตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมการเดินทางน้ีพร้อมกบัผูป้กครอง และเด็กมธัยมเป็นตน้ไปที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจาก
ผูป้กครองในกรณีที่ร่วมกิจกรรมเพยีงล าพงั ทั้งน้ี ผูท้ี่ไม่มีประสบการณ์ในการปีนเขา รวมถึงผูท้ี่มีอายตุั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปที่
ไม่มีประสบการณ์ จะไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมปีนเขาน้ีได ้ 
*ในกรณีที่เด็กในความดูแลของท่านตอ้งการหยดุกิจกรรมระหวา่งทาง ผูป้กครองก็จะไม่สามารถร่วมกิจกรรมต่อไปได้
เช่นกนั 
 *ความสามารถในการชมววิภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั  
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น 
อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม  
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง (เวลา 
15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์ 
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของท่าน *บริษทั
อาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล  
(ฉบบัแกไ้ข) ทีมี่ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
Shinjuku 

Washington 
Hotel 3F 

2019 
กรกฎาคม 
15,23,29 
สิงหาคม 
7,15,20,26 
กนัยายน 
1,2 

 
 

07:50 AM 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

28,000 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

 
28,000 เยน 

 


