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KTN_รหัสทัวร์ 05502 จุดออกเดนิทาง : Shinjuku Washington Hotel 3F (1วนั) 

เล่นหิมะที่ภูเขาไฟฟูจิ - ทานบุฟเฟ่ต์เน้ือย่าง (เน้ือ-หมู-ไก่) - Sagamiko Illumillion 

กิจกรรมเลน่หิมะ(ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

Sagamiko Illumillion (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                                                                                                                                              

อาหารกลางวนั (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                                                                                

Highlights  

1. สนุกกบักิจกรรมเล่นหิมะที่ "สวนสนุก Grinpa" สวนสนุกบนชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ  
※ยมืกระดานเล่ือนหิมะ (โซริ) ไดฟ้รี  
※รายละเอียดค่าเช่า 
 ・ชุด：ผูใ้หญ่ 3,000 เยน (ไซส์ S / M / L)  
    ：เด็ก 2,000 เยน (ไซส์ 100 cm - 140 cm)  
 ・รองเทา้บูท้ 1,000 เยน  
(เน่ืองจากจ านวนชุด/รองเทา้บูท้ที่ใหเ้ช่ามีจ  านวนจ ากดั บริษทัจึงแนะน าให้เตรียมพร้อมดว้ยการสวมเส้ือผา้-
รองเทา้ที่อบอุุ่นและสามารถกนัหิมะได ้ส าหรับเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี)  
※ไม่มีบริการใหเ้ช่าถุงมือ โดยสามารถเลือกซ้ือได ้ณ จุดใหบ้ริการในราคาประมาณ 1,000 เยน 
※ไม่มีบริการใหเ้ช่าอุปกรณ์สกี/สโนบอร์ด ทั้งน้ี ไม่สามารถท ากิจกรรมดงักล่าวในโปรแกรมน้ีได ้
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา  
※ในกรณีที่สวนสนุก Grinpa มีปริมาณหิมะไม่เพยีงพอ บริษทัจะน าท่านสู่ "เมืองหิมะ Snow Town Yeti" 
แทน โดยหัวหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท้ราบในวนัเดินทางในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง (ไม่มีการแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ก่อนถึงวนัเดินทาง)  
2. อาหารกลางวนั：บุฟเฟ่ตเ์น้ือยา่ง (เน้ือ-หมู-ไก่), ผกั, ไก่ทอดคาราอาเกะ, มนัฝร่ังทอด, สลดั, ขา้ว, กิมจิ, 
พดุด้ิงอลัมอนด ์และเมนูอ่ืนๆกวา่ 55 รายการ รับประทานไดน้าน 70 นาที  
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3. ชมการประดบัไฟกวา่ 6 ลา้นดวง ท่ามกลางค ่าคืนในฤดูหนาวที่ Sagamiko Illumillion 
※กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่ป้องกนัความหนาวเยน็ไดเ้ป็นอยา่งดีในการร่วมกิจกรรมน้ี เน่ืองจากในช่วง
เวลาหลงัพระอาทิตยต์ก ซ่ึงเป็นช่วงเวลาชม illumination โดยจะมีอุณหภูมิที่ค่อนขา้งหนาวเยน็ 
4. ชิมเหลา้ญี่ปุ่ น (นิฮองชู) & ไวน์ ไดท้ี่โรงกลัน่เหลา้ 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก] 
ที่นัง่รถบสัและค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวในโปรแกรม 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง Shinjuku Washington Hotel 3F 

เวลานัดหมาย 09:50 AM 
จุดหมาย Mt.Fuji, จงัหวดัยามานาชิ, จงัหวดัชิสึโอกะ 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาท่ีท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านท่ีจุดนดัพบ และมีหนา้ท่ีให้ขอ้มูล

ท่ีส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการให้
รายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานท่ี
ท่องเท่ียวไดจ้ากแผน่พบั 

 
วนัที ่1 

Washington Hotel Shinjuku (รวมตวั 9:50 นาฬิกา)  

【ทางด่วน】 

  ร้านอาหารอากะคาระ-โกเทม็บะ หรือ ร้านอาหารคารุบิอิจโจ-โกเทม็บะ (รับประทาน
อาหารกลางวนั 70 นาที) 

สวนสนุก Grinpa ชั้นท่ี 2 ของภูเขาไฟฟูจิ (เล่นหิมะ 70-90 นาที) 

โรงกลัน่เหลา้ซาซาอิจิ (เลือกซ้ือของ + ชิมเหลา้ รวมเวลา 30 นาที)  

Sagamiko Illumillion (ชม 60 นาที)  

【ทางด่วน】 

ชินจุกุ (กลบัถึงในเวลา 20:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ) ※จุดลงรถ (ขากลบั) จะอยู่
ระหว่าง Washington Hotel Shinjuku และสถานีรถไฟชินจุกุฝ่ังตะวนัตก 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวนั: 1 อาหารเยน็: 0  อาหารรอบดึก: 0 
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จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 15 ท่าน *อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามท่ีบริษทั
ไดก้  าหนดไว ้ โดยจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์
ไป-กลบั1วนั จะแจง้ให้ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 
หมายเหตุ 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่ป้องกนัความหนาวเยน็ไดเ้ป็นอยา่งดีในการเขา้ร่วมโปรแกรมการเดินทางน้ี 
เน่ืองจากอุณหภูมิของสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรมค่อนขา้งหนาวเยน็  
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั 
*ความสามารถในการชมววิภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่อกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของ
ท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมาย
คุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 

เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่รถบสัและค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวในโปรแกรม  
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน 
(แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วนนั้นๆก็ตาม) 
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) 
และค่าบริการเสริมต่างๆ 
 

http://www.hijapantour.com/


 

KTN_รหัสทวัร์ 05502 
http://www.hijapantour.com/  4 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

  
 
 

  
  

Shinjuku 
Washington 

Hotel 3F 

2018 
ธนัวาคม 
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 
กุมภาพนัธ ์ 
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 

 
 

 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

9,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

8,900 เยน 
                      

เด็ก  
3ถึง5ปี 

5,500 เยน 
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