KTN_รหัสทัวร์ 05532 จุดออกเดินทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F (1วัน)
ชมซากุระ-ดอกท้ อ-ดอกนาโนะฮานะ & ชมวิวฟูจิที่ Arakurayama Sengen &
กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์ รี่ไม่ อ้นั

Highlights
1. ฤดูกาลชมซากุระของญี่ปนบริ
ุ่ เวณรอบภูเขาไฟฟูจิ！ *ฤดูกาลชมดอกไม้จากปี ที่ผา่ นๆมา (1) วัดเอะริ งจิ
：ต้นเดือนเมษายน (2) Arakurayama Sengen Park：กลางเดือน - ปลายเดือนเมษายน
2. เต็มอิ่มกับกิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ได้ไม่อ้ นั 30 นาที
3. เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ ได้แก่ ดอกท้อ ดอกนาโนะฮานะ *ฤดูกาลชมดอกไม้จากปี ที่
ผ่านๆมา (1) ดอกนาโนะฮานะ：ปลายเดือนมีนาคม - ปลายเดือนเมษายน (2) ดอกท้อ：ต้นเดือน กลางเดือนเมษายน
4. อาหารกลางวัน：อิ่มอร่ อยกับ 'เมนูชาบูชาบูเนื้อหมู Fuji-sakura pork' ผลิตภัณฑ์ประจาจังหวัดยามานาชิ
& 'เส้นโฮโต' เมนูทอ้ งถิ่นขึ้นชื่อของจังหวัด *สาหรับผูท้ ี่มีขอ้ จากัดทางด้านอาหาร กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
ก่อนถึงวันออกเดินทาง อย่างน้อย 3 วันทาการของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะจัดเตรี ยมเมนูใหม่ให้ดงั ต่อไปนี้ (ไม่
รับแจ้งในวันเดินทาง) (1) ไม่รับประทาน 'เนื้อหมู' → เมนูปลา + ผักนึ่ง (2) รับประทาน 'มังสวิรัติ'
→ เมนูเต้าหู ้ เห็ดคิโนโกะ และผักนึ่ง
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5. ชมวิว 'เจดียแ์ ดง-ฟูจิ-ดอกไม้' อย่างพร้อมกันที่ Arakurayama Sengen Park *จากจุดลงรถ จะต้องเดินขึ้น
บันไดประมาณ 400 ขั้นสู่จุดชมวิว ซึ่งจะใช้เวลาเที่ยวละ 20 นาทีโดยประมาณ

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

Shinjuku Washington Hotel (รวมตัว 8:20 นาฬิ กา)
Arakurayama Sengen Park (ชมวิว 'เจดีย์แดง-ฟูจิ-ดอกไม้' / รวมเวลา
ทั้งหมด 70 นาที ※เดินขึน้ บันไดประมาณ 400 ขั้นสู่ จุดชมวิว ซึ่งจะใช้
เวลาเทีย่ วละ 20 นาทีโดยประมาณ)
เมืองมิซากะ (ชมดอกท้อ & นาโนะฮานะ / 30 นาที)
Shingenyakata (รับประทานอาหารกลางวัน & สั กการะวัดเอะริงจิ / รวม
เวลาทั้งหมด 80 นาที)
จังหวัดยามานาชิ (กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์ เบอร์ รี่ไม่ อ้นั 30 นาที)
Chateau Katsunuma (เลือกซื้อของ & ชิมไวน์ / 30 นาที)
ชินจุกุ (กลับถึงในเวลา 17:30 นาฬิ กา ตามกาหนดการ)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
Shinjuku Washington Hotel
08:20 AM
จังหวัดยามานาชิ, Mt.Fuji
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
และมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบ
และเวลา เป็ นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ได้จากแผ่นพับ
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 15 ท่าน
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่า
ตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อน
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
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จานวนผู้จองขั้นต่า

ถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบ
ก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน

[สิ่ งที่รวมอยู่ในทัวร์ สาหรับเด็กเล็ก 3-5ปี ]
* ทีน่ งั่ รถบัสและค่าเก็บสตรอว์เบอร์รี่

หมายเหตุ
*ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขทางสภาพอากาศ/สภาพแวดล้อมในแต่ละปี *
กิจกรรมการเก็บผลไม้อาจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณผลผลิตในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กิจกรรม
เก็บผลไม้ดงั กล่าวเหลือเพียง "กิจกรรมรับประทานผลไม้ได้ไม่อ้ นั " เท่านั้น (ผลไม้ที่ทางสวนได้เก็บไว้แล้ว)
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิข้ นึ อยูก่ บั เงื่อนไขทางสภาพอากาศ/สภาพแวดล้อมในแต่ละวัน
*ฤดูกาลชมซากุระอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขทางสภาพอากาศ/สภาพแวดล้อมในแต่ละปี
ในกรณี ที่วนั เดินทางไม่ตรงกับฤดูกาลชมซากุระ บริ ษทั อาจทาการลดเวลาเที่ยวชมของสถานที่น้ นั ๆ หรื อ
ยกเลิกการเดินทางสู่สถานที่น้ นั ๆออกไปโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกะทันหันใน 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
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เพิม่ เติม
*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

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก
Shinjuku
Washington
Hotel

ออกเดินทางจาก
Shinjuku
Washington
Hotel

วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2019
07:50 AM
เมษายน
1,2,3,4,5,8,9,10,11
,12,15,16,17,18,19

วันที่ออกเดินทาง
2019
เมษายน
6,7,13,14

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

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
07:50 AM ราคาผู้ใหญ่
10,900 เยน
12 ปี ขึ้นไป
เด็ก
6ถึง11ปี

10,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

5,000 เยน
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