KTN_รหัสทัวร์ 05550 จุดออกเดินทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F (1วัน)
เรื อโจรสลัด & กระเช้ าลอยฟ้ าที่ฮาโกเน่ – Gotemba Ptrmium Outlets
- บุฟเฟ่ ต์ เนื้อย่ าง

Highlights
1. เที่ยวฮาโกเน่ (ล่องเรื อโจรสลัด・นัง่ กระเช้าลอยฟ้า ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ)
2. ชิมไข่ดาและเดินชมหุบเขาโอวาคุดานิหรื อหุบเขานรก
3. บุฟเฟ่ ต์อาหารกลางวัน 50นาที อาทิ เนื้อย่าง แกงกะหรี่ ขนมหวาน และอื่นๆรวมกว่า 100รายการ ※
เนื่องจากตั้งแต่เดือนมกราคมเป็ นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน จึงทา
ให้เมนูบุฟเฟ่ ต์ในบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยรายการอาหารใหม่น้ ีได้แก่ เนื้อย่าง (หมู ไก่
เนื้อ) ปี กไก่ทอด เนื้อหมูหมักซอสมิโสะย่างไม้ ขนมหวาน และรายการอาหารอื่นๆกว่า 67รายการ (ให้เวลา
70นาที)
4. เลือกซื้อของที่ ่ "Gotemba Premium Outlets" ที่มีร้านค้ามากกว่า 200ร้าน
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โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

Shinjuku Washington Hotel (รวมตัว 08:10 นาฬิ กา)
ท่ าเรื อโมโตะ ฮาโกเน่
ท่ าเรื อโทเกนได
สถานีโทเกนได
สถานีโอวาคุดานิ
โอวาคุดานิ (ใช้ เวลาเดินชมประมาณ 40-50นาที)
โกเทมบะ (รับประทานบุฟเฟ่ ต์ อาหารกลางวัน ประมาณ 70นาที)
Gotemba Premium Outlets (ประมาณ120-150นาที)
เดินทางกลับถึง ชินจุกุ ในช่ วงเวลา 18:00นาฬิ กาโดยประมาณ※จุด
ลงรถบัสจะอยู่บริเวณใกล้ กับ Shinjuku Washington Hotel หรื อ
บริเวณประตูตะวันตกของสถานีชินจูกุ
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย

Shinjuku Washington Hotel
08:10 AM

จังหวัดคานากาว่า, จังหวัดชิสึโอกะ, Mt.Fuji
ภาษาอังกฤษ
ภาษา
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
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จานวนผู้จองขั้นต่า

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

[สิ่ งที่รวมอยู่ในทัวร์ สาหรับเด็กเล็ก 3-5ปี ]
* ค่าโดยสารรถบัส

หมายเหตุ
*ในกรณี ที่สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย อันเป็ นเหตุให้กระเช้าลอยฟ้าหยุดให้บริ การ บริ ษทั จะทาการคืนเงินค่า
นัง่ กระเช้าให้ท่าน (เฉพาะเด็ก 6-11ปี และผูใ้ หญ่เท่านั้น) ในกรณี น้ ีบริ ษทั จะทาการยกเลิกกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวนี้ออก หรื อ พาท่านเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่อื่นแทน
*การออกผลของผลไม้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละปี ในกรณี ที่ผลไม้ออกผลไม่เพียงพอแก่ความ
ต้องการ จะส่งผลให้ไม่สามารถทากิจกรรมเก็บผลไม้ได้ โดยทางสวนผลไม้จะทาการนาผลไม้ที่เก็บไว้แล้ว
มาให้รับประทานแทน
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*ในกรณี ที่วนั ออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออานวย อาจส่งผลให้ลาดับการเดินทางในโปรแกรมมี
การเปลี่ยนแปลง *【เกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายเมื่อเดินทางไปยังสถานีที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิ】เนื่องจากพื้นที่
บริ เวณนั้นอยูบ่ นความสูง 2,305เมตรจากระดับน้ าทะเล อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 10-15องศา กรุ ณาสวมรองเท้าที่
สะดวกสบายแก่การเดิน และเตรี ยมเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย
*ความสามารถในการชมภูเขาไฟฟูจิข้ นึ อยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน
*บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรื อจาก
สถานการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั มีความจาเป็ นที่จะต้องยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศอยูน่ อกเหนือการ
ควบคุม อาทิ มีพายุใต้ฝนุ่ มีหิมะตกหนัก บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจะทาการตัดสินใจ
ภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวันออกเดินทาง 1วัน
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็ นต้น) ให้แก่โรงแรมหรื อบริ ษทั อื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโปรแกรมทัวร์น้ นั ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับ
แก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

3

KTN_รหัสทัวร์ 05550
http://www.hijapantour.com/

เพิม่ เติม
*จุดขึ้น-ลงกระเช้าลอยฟ้าในโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน หรื อ
การปิ ดปรับปรุ งซ่อมแซม *ทั้งนี้ อาจทาให้เกิดส่วนต่างของค่าโดยสารกระเช้าลอยฟ้าขึ้น และบริ ษทั จะทา
การคืนเงินในส่วนต่างให้ลูกค้าในกรณี ที่ค่าโดยสารถูกลง
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*ในกรณี ที่วนั ออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออานวย อาจส่งผลให้ลาดับการเดินทางในโปรแกรมมี
การเปลี่ยนแปลง
*ความสามารถในการชมภูเขาไฟฟูจิข้ นึ อยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน
*หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์ของโปรแกรมนี้ ออกเดินทางจากจุดรวมตัวอื่น ในกรณี ที่สภาพการจราจรไม่
เอื้ออานวย อาจส่งผลให้บสั ที่มีหวั หน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์มาด้วยเดินทางมายังจุดนัดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่
กาหนดไว้ กรุ ณารอที่จุดนัดหมายจนกว่ารถบัสจะเดินทางมาถึง
*บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรื อจาก
สถานการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั มีความจาเป็ นที่จะต้องยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศอยูน่ อกเหนือการ
ควบคุม อาทิ มีพายุใต้ฝนุ่ มีหิมะตกหนัก บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจะทาการตัดสินใจ
ภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวันออกเดินทาง 1วัน
*ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุ ณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็ นต้น) ให้แก่โรงแรมหรื อบริ ษทั อื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโปรแกรมทัวร์น้ นั ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับ
แก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
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วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
2019
มกราคม
1,7,8,9,11,14,15,16,18
,21,22,23,25,28,29,30
กุมภาพันธ์
1,4,5,6,8,11,12,13,15,
18,19,20,22,25,26,27
Shinjuku
08:10 AM
Washington มีนาคม
1,4,5,6,11,12,13,15,18
Hotel
,19,20,22,25,26,27,29
เมษายน
1,2,3,5,8,9,10,12,15,1
6,17,19,22,23,24,26,2
9,30
พฤษภาคม
1,6,7,8,10,13,14,15,17
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
2019
มกราคม
6,13,20,27
กุมภาพันธ์
3,10,17,24
Shinjuku
08:10 AM
Washington มีนาคม
3,10,17,24,31
Hotel
เมษายน
7,14,21
พฤษภาคม
12

ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
9,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
เด็ก
6ถึง11ปี

9,400 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

3,900 เยน

ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
10,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
เด็ก
6ถึง11ปี

10,400 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

3,900 เยน
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