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KTN_รหัสทัวร์ 05530 จุดออกเดนิทาง : Shinjuku Washington Hotel 3F (1วนั) 

กจิกรรมเกบ็-ทานสตรอว์เบอร์ร่ีไม่อั้น & บุฟเฟ่ต์บาร์บีควิอาหารทะเล &  

เดนิเล่นที่ MISHIMA SKYWALK & กจิกรรมล่องเรืออ่าวซุรุกะ 

สตรอวเ์บอร์ร่ี (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

MISHIMA SKYWALK  (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                                                                                                                                              

อาหารกลางวนั (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)         

                                                                                                                                                                                                                        

Highlights  

1. กิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอร์ร่ี-ทานไม่อั้น 30 นาที 
2. รับประทานบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว อาทิ หอยเชลลโ์ฮตาเตะ หอยซาซาเอะ กุง้ อาหารทะเลต่างๆ รวมถึงผกั เห็ด เน้ือสัตว ์และ
เมนูอ่ืนๆมากมายในม้ือกลางวนั 70 นาที  
3. กิจกรรมล่องเรือท่ีอ่าวซุรุกะชมวิวภูเขาไฟฟูจิ  
※ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขทางสภาพอากาศในแต่ละวนั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกิจกรรมล่องเรือถูก
ยกเลิก อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย บริษทัจะท าการมอบของฝากให้แก่ท่านในราคาเดียวกบัค่ากิจกรรม
ล่องเรือ โดยไม่มีการคืนเงินใดๆ 
4. กิจกรรมเดินเล่น & ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ จากสะพานแขวนคนเดินท่ียาวท่ีสุดของประเทศ "MISHIMA SKYWALK"  
※ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขทางสภาพอากาศในแต่ละวนั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินขา้ม
สะพานแขวนน้ีได ้อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย บริษทัจะท าการคืนเงินค่าท ากิจกรรมน้ีให้แก่ท่าน 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก] 
ท่ีนัง่รถบสั ค่าอาหารกลางวนั และค่ากิจกรรมเก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไม่อั้น 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง Shinjuku Washington Hotel 3F 

เวลานัดหมาย 08:50 AM 
จุดหมาย Mt.Fuji, จงัหวดัชิสึโอกะ 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาท่ีท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านท่ีจุดนดัพบ และมีหนา้ท่ีให้ขอ้มูล

ท่ีส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการให้
รายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานท่ี
ท่องเท่ียวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่าน *อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามท่ีบริษทัได้
ก  าหนดไว ้โดยจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-
กลบั1วนั จะแจง้ให้ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 
วนัที ่1 

Shinjuku Washington Hotel (รวมตวั 8:50 นาฬิกา)  
  MISHIMA SKYWALK (เดินเล่น 60 นาที) 
เมืองมิโตะฮามะ (รับประทานอาหารกลางวนั 70 นาที / กิจกรรมล่องเรือ 

ประมาณ 20 นาที) 
เมืองอิซุ (กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไม่อั้น 30 นาที)  
ร้านยามาโมโตะ (เลือกซ้ือของ 20 นาที)  
 ชินจุกุ (กลบัถึงในช่วง 17:30-18:00 นาฬิกา ตามก าหนดการ) *จุดลงรถใน

ขากลบัจะอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง Shinjuku Washington Hotel และสถานีรถไฟ
ชินจุกุ (ฝ่ังตะวนัตก) 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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หมายเหตุ 
*กิจกรรมการเก็บผลไมอ้าจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยูก่บัปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ซ่ึงจะส่งผลกระทบใหกิ้จกรรม
เก็บผลไมด้งักล่าวเหลือเพยีง "กิจกรรมรับประทานผลไมไ้ดไ้ม่อั้น" เท่านั้น (ผลไมท้ี่ทางสวนไดเ้กบ็ไวแ้ลว้) 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 

*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*ความสามารถในการชมววิภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั 

*รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
*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 
*ส่ิงท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ท่ีนัง่รถบสั ค่าอาหารกลางวนั และค่ากิจกรรมเก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไม่
อั้น  
*ส่ิงท่ีรวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมท่ีพกั อาหาร ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้่าจะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วน
นั้นๆก็ตาม) 
*ส่ิงท่ีไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมท่ีพกั อาหาร และค่า
เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 

  
Shinjuku 

Washington 
Hotel 3F 

2018 
ธนัวาคม 
2,3,5,7,9,10,12,1
4,16,17,19,21,23,
24,26,28,30 
2019 
มกราคม 
4,6,7,9,11,13,14,
16,18,20,21,23,2
5,27,28,30 
กุมภาพนัธ ์
1,3,4,6,8,10,11,1
3,15,17,18,20,22,
24,25,27 
มีนาคม 
1,3,4,6,8,10,11,1
3,15,17,18,20,22,
24,25,27,29,31 
เมษายน 
1,3,5,7,8,10,12,1
4,15,17,19,21,22,
24,26, 

 
 

 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 
 

10,900 เยน 
                      

เด็ก  
3ถึง5ปี 
 

6,500 เยน 
                      


