KTN_รหัสทัวร์ 05502 จุดออกเดินทาง : Shinjuku Washington Hotel 3F (1วัน)
เล่นหิมะที่ภูเขาไฟฟูจิ - ทานบุฟเฟ่ ต์ เนื้อย่าง (เนื้อ-หมู-ไก่) - Sagamiko Illumillion
กิจกรรมเล่นหิมะ(ภาพนี้ ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

Sagamiko Illumillion (ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

อาหารกลางวัน (ภาพนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น)

Highlights
1. สนุกกับกิจกรรมเล่นหิมะที่ "สวนสนุก Grinpa" สวนสนุกบนชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ
※ยืมกระดานเลื่อนหิมะ (โซริ ) ได้ฟรี
※รายละเอียดค่าเช่า
・ชุด：ผูใ้ หญ่ 3,000 เยน (ไซส์ S / M / L)
：เด็ก 2,000 เยน (ไซส์ 100 cm - 140 cm)
・รองเท้าบูท้ 1,000 เยน
(เนื่องจากจานวนชุด/รองเท้าบูท้ ที่ให้เช่ามีจานวนจากัด บริ ษทั จึงแนะนาให้เตรี ยมพร้อมด้วยการสวมเสื้อผ้ารองเท้าที่อบอุุ่นและสามารถกันหิมะได้ สาหรับเข้าร่ วมโปรแกรมนี้)
※ไม่มีบริ การให้เช่าถุงมือ โดยสามารถเลือกซื้อได้ ณ จุดให้บริ การในราคาประมาณ 1,000 เยน
※ไม่มีบริ การให้เช่าอุปกรณ์สกี/สโนบอร์ด ทั้งนี้ ไม่สามารถทากิจกรรมดังกล่าวในโปรแกรมนี้ได้
เนื่องจากมีขอ้ จากัดทางด้านเวลา
※ในกรณี ที่สวนสนุก Grinpa มีปริ มาณหิมะไม่เพียงพอ บริ ษทั จะนาท่านสู่ "เมืองหิมะ Snow Town Yeti"
แทน โดยหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบในวันเดินทางในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง (ไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนถึงวันเดินทาง)
2. อาหารกลางวัน：บุฟเฟ่ ต์เนื้อย่าง (เนื้อ-หมู-ไก่), ผัก, ไก่ทอดคาราอาเกะ, มันฝรั่งทอด, สลัด, ข้าว, กิมจิ,
พุดดิ้งอัลมอนด์ และเมนูอื่นๆกว่า 55 รายการ รับประทานได้นาน 70 นาที
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3. ชมการประดับไฟกว่า 6 ล้านดวง ท่ามกลางค่าคืนในฤดูหนาวที่ Sagamiko Illumillion
※กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่ป้องกันความหนาวเย็นได้เป็ นอย่างดีในการร่ วมกิจกรรมนี้ เนื่องจากในช่วง
เวลาหลังพระอาทิตย์ตก ซึ่งเป็ นช่วงเวลาชม illumination โดยจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างหนาวเย็น
4. ชิมเหล้าญี่ปนุ่ (นิฮองชู) & ไวน์ ได้ที่โรงกลัน่ เหล้า

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

Washington Hotel Shinjuku (รวมตัว 9:50 นาฬิกา)
【ทางด่วน】
ร้านอาหารอากะคาระ-โกเท็มบะ หรื อ ร้านอาหารคารุ บิอิจโจ-โกเท็มบะ (รับประทาน
อาหารกลางวัน 70 นาที)
สวนสนุก Grinpa ชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ (เล่นหิ มะ 70-90 นาที)
โรงกลัน่ เหล้าซาซาอิจิ (เลือกซื้อของ + ชิมเหล้า รวมเวลา 30 นาที)
Sagamiko Illumillion (ชม 60 นาที)
【ทางด่วน】
ชินจุกุ (กลับถึงในเวลา 20:30 นาฬิกา ตามกาหนดการ) ※จุดลงรถ (ขากลับ) จะอยู่
ระหว่าง Washington Hotel Shinjuku และสถานีรถไฟชินจุกุฝั่งตะวันตก
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

[สิ่ งที่รวมอยู่ในทัวร์ สาหรับเด็กเล็ก]
ที่นงั่ รถบัสและค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในโปรแกรม

รายละเอียด
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

Shinjuku Washington Hotel 3F
09:50 AM
Mt.Fuji, จังหวัดยามานาชิ, จังหวัดชิสึโอกะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

ขอบเขตการให้ บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ขอ้ มูล
ที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่
ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ
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จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 15 ท่าน *อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั
จานวนผู้จองขั้นต่า

ได้กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์
ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน

หมายเหตุ
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่ป้องกันความหนาวเย็นได้เป็ นอย่างดีในการเข้าร่ วมโปรแกรมการเดินทางนี้
เนื่องจากอุณหภูมิของสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรมค่อนข้างหนาวเย็น
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิข้ นึ อยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้าทัวร์ของ
ท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมาย
คุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560

เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - ที่นงั่ รถบัสและค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในโปรแกรม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น
(แม้วา่ จะไม่ได้ใช้บริ การในส่วนนั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม)
และค่าบริ การเสริ มต่างๆ
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วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

Shinjuku
Washington
Hotel 3F

วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2018
ธันวาคม
20,21,26,27,28,2
9,30,31
2019
มกราคม
1,4,5,6,7,8,11,14,
15,18,19,20,21,2
2,25,26,27,28,29
กุมภาพันธ์
1,2,3,4,5,8,11,12,
15,16,17,18,19,2
2,23,24,25,26
มีนาคม
1,2,3,4,5,8,9,10,1
1,12,15,16,17,18,
19,22,23,24,25,2
6,29,30,31
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ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
9,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

เด็ก
6ถึง11ปี

8,900 เยน

เด็ก
3ถึง5ปี

5,500 เยน
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