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KTN_รหัสทัวร์ 05532 จุดออกเดนิทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F (1วนั) 

ชมซากรุะ-ดอกท้อ-ดอกนาโนะฮานะ & ชมววิฟูจิที่ Arakurayama Sengen & 

กจิกรรมเกบ็-ทานสตรอว์เบอร์ร่ีไม่อั้น 

 

Highlights  

1. ฤดูกาลชมซากุระของญี่ปุ่ นบริเวณรอบภูเขาไฟฟูจิ！ *ฤดูกาลชมดอกไมจ้ากปีที่ผา่นๆมา (1) วดัเอะริงจิ
：ตน้เดือนเมษายน (2) Arakurayama Sengen Park：กลางเดือน - ปลายเดือนเมษายน  
2. เตม็อ่ิมกบักิจกรรมเก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไดไ้ม่อั้น 30 นาที  
3. เพลิดเพลินกบัการชมดอกไมใ้นฤดูใบไมผ้ลิ ไดแ้ก่ ดอกทอ้ ดอกนาโนะฮานะ *ฤดูกาลชมดอกไมจ้ากปีที่
ผา่นๆมา (1) ดอกนาโนะฮานะ：ปลายเดือนมีนาคม - ปลายเดือนเมษายน (2) ดอกทอ้：ตน้เดือน - 
กลางเดือนเมษายน  
4. อาหารกลางวนั：อ่ิมอร่อยกบั 'เมนูชาบูชาบูเน้ือหมู Fuji-sakura pork' ผลิตภณัฑป์ระจ าจงัหวดัยามานาชิ 
& 'เสน้โฮโต' เมนูทอ้งถ่ินขึ้นช่ือของจงัหวดั *ส าหรับผูท้ี่มีขอ้จ  ากดัทางดา้นอาหาร กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัทราบ
ก่อนถึงวนัออกเดินทาง อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการของบริษทั โดยบริษทัจะจดัเตรียมเมนูใหม่ใหด้งัต่อไปน้ี (ไม่
รับแจง้ในวนัเดินทาง)  (1) ไม่รับประทาน 'เน้ือหมู' → เมนูปลา + ผกัน่ึง  (2) รับประทาน 'มงัสวรัิติ' 
→ เมนูเตา้หู ้เห็ดคิโนโกะ และผกัน่ึง  
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5. ชมววิ 'เจดียแ์ดง-ฟูจิ-ดอกไม'้ อยา่งพร้อมกนัที่ Arakurayama Sengen Park *จากจุดลงรถ จะตอ้งเดินขึ้น
บนัไดประมาณ 400 ขั้นสู่จุดชมววิ ซ่ึงจะใชเ้วลาเที่ยวละ 20 นาทีโดยประมาณ 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง Shinjuku Washington Hotel 
เวลานัดหมาย 08:20 AM 
จุดหมาย จงัหวดัยามานาชิ, Mt.Fuji 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ 

และมีหนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบ
และเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 15 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่า
ตามที่บริษทัไดก้ าหนดไว ้ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อน

 
 
 
 

วนัที ่1 

Shinjuku Washington Hotel (รวมตัว 8:20 นาฬิกา)  
 Arakurayama Sengen Park (ชมวิว 'เจดีย์แดง-ฟูจิ-ดอกไม้' / รวมเวลา
ทั้งหมด 70 นาที ※เดินขึน้บันไดประมาณ 400 ข้ันสู่จุดชมวิว ซ่ึงจะใช้
เวลาเทีย่วละ 20 นาทีโดยประมาณ) 
 เมืองมิซากะ (ชมดอกท้อ & นาโนะฮานะ / 30 นาที) 
 Shingenyakata (รับประทานอาหารกลางวัน & สักการะวัดเอะริงจิ / รวม
เวลาทั้งหมด 80 นาท)ี 
 จังหวัดยามานาชิ (กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์ร่ีไม่อั้น 30 นาท)ี 
 Chateau Katsunuma (เลือกซ้ือของ & ชิมไวน์ / 30 นาที) 
 ชินจุก ุ(กลับถึงในเวลา 17:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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ถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบ
ก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก 3-5ปี] 
* ที่นัง่รถบสัและค่าเก็บสตรอวเ์บอร์ร่ี  

 

หมายเหตุ 
*ฤดูกาลชมดอกไมอ้าจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขทางสภาพอากาศ/สภาพแวดลอ้มในแต่ละปี *

กิจกรรมการเก็บผลไมอ้าจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยูก่บัปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ซ่ึงจะส่งผลกระทบใหกิ้จกรรม

เก็บผลไมด้งักล่าวเหลือเพยีง "กิจกรรมรับประทานผลไมไ้ดไ้ม่อั้น" เท่านั้น (ผลไมท้ี่ทางสวนไดเ้กบ็ไวแ้ลว้) 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี  

*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*ความสามารถในการชมววิภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขทางสภาพอากาศ/สภาพแวดลอ้มในแต่ละวนั  

*ฤดูกาลชมซากุระอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขทางสภาพอากาศ/สภาพแวดลอ้มในแต่ละปี 

ในกรณีที่วนัเดินทางไม่ตรงกบัฤดูกาลชมซากุระ บริษทัอาจท าการลดเวลาเที่ยวชมของสถานที่นั้นๆ หรือ
ยกเลิกการเดินทางสู่สถานที่นั้นๆออกไปโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว

ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกะทนัหนัใน 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  
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เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน 

(แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)  

*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) 

และค่าบริการเสริมต่างๆ 

 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
Shinjuku 

Washington 
Hotel 

2019 
เมษายน 
1,2,3,4,5,8,9,10,11
,12,15,16,17,18,19 

07:50 AM ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

9,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

9,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     5,000 เยน 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
Shinjuku 

Washington 
Hotel 

 
 

2019 
เมษายน 
6,7,13,14 

07:50 AM ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

10,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     5,000 เยน 


