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KTN_รหัสทัวร์ 05550 จุดออกเดนิทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F (1วนั) 

เรือโจรสลดั & กระเช้าลอยฟ้าที่ฮาโกเน่ – Gotemba Ptrmium Outlets  

- บุฟเฟ่ต์เน้ือย่าง  
 

 

Highlights  

1. เที่ยวฮาโกเน่ (ล่องเรือโจรสลดั・นัง่กระเชา้ลอยฟ้า ชมววิภูเขาไฟฟูจิ)  

2. ชิมไข่ด าและเดินชมหุบเขาโอวาคุดานิหรือหุบเขานรก 
 3. บุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั 50นาที อาทิ เน้ือยา่ง แกงกะหร่ี ขนมหวาน และอ่ืนๆรวมกวา่ 100รายการ ※

เน่ืองจากตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นตน้ไป จะมีการเปล่ียนแปลงของสถานที่รับประทานอาหารกลางวนั จึงท า

ใหเ้มนูบุฟเฟ่ตใ์นบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย โดยรายการอาหารใหม่น้ีไดแ้ก่ เน้ือยา่ง (หมู ไก่ 
เน้ือ) ปีกไก่ทอด เน้ือหมูหมกัซอสมิโสะยา่งไม ้ขนมหวาน และรายการอาหารอ่ืนๆกวา่ 67รายการ (ใหเ้วลา 

70นาที)  

4. เลือกซ้ือของที่่  "Gotemba Premium Outlets" ที่มีร้านคา้มากกวา่ 200ร้าน 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง Shinjuku Washington Hotel 
เวลานัดหมาย 08:10 AM 
จุดหมาย  

จงัหวดัคานากาวา่, จงัหวดัชิสึโอกะ, Mt.Fuji 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ 

และมีหนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบ
และเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ไดจ้ากแผน่พบั 

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

 
 
 
 

วนัที ่1 

Shinjuku Washington Hotel (รวมตัว 08:10 นาฬิกา)  
 ท่าเรือโมโตะ ฮาโกเน่  

 ท่าเรือโทเกนได 
 สถานีโทเกนได 
 สถานีโอวาคุดานิ 

 โอวาคุดานิ (ใช้เวลาเดินชมประมาณ 40-50นาที) 
 โกเทมบะ (รับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน ประมาณ 70นาที) 
 Gotemba Premium Outlets (ประมาณ120-150นาที) 
 เดินทางกลับถึง ชินจุก ุในช่วงเวลา 18:00นาฬิกาโดยประมาณ※จุด
ลงรถบัสจะอยู่บริเวณใกล้กับ Shinjuku Washington Hotel หรือ
บริเวณประตูตะวันตกของสถานีชินจูก ุ

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] 
* ค่าโดยสารรถบสั  

 

หมายเหตุ 
*ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย อนัเป็นเหตุใหก้ระเชา้ลอยฟ้าหยดุใหบ้ริการ บริษทัจะท าการคืนเงินค่า

นัง่กระเชา้ใหท้่าน (เฉพาะเด็ก 6-11ปี และผูใ้หญ่เท่านั้น) ในกรณีน้ีบริษทัจะท าการยกเลิกกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวน้ีออก หรือ พาท่านเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่อ่ืนแทน  
*การออกผลของผลไมน้ั้นขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปี ในกรณีที่ผลไมอ้อกผลไม่เพยีงพอแก่ความ

ตอ้งการ จะส่งผลใหไ้ม่สามารถท ากิจกรรมเก็บผลไมไ้ด ้โดยทางสวนผลไมจ้ะท าการน าผลไมท้ี่เกบ็ไวแ้ลว้
มาใหรั้บประทานแทน  

*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี  

*ในกรณีที่วนัออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย อาจส่งผลใหล้ าดบัการเดินทางในโปรแกรมมี

การเปล่ียนแปลง *【เก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกายเม่ือเดินทางไปยงัสถานีที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิ】เน่ืองจากพื้นที่

บริเวณนั้นอยูบ่นความสูง 2,305เมตรจากระดบัน ้ าทะเล อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 10-15องศา กรุณาสวมรองเทา้ที่

สะดวกสบายแก่การเดิน และเตรียมเส้ือกนัหนาวติดตวัไปดว้ย  

*ความสามารถในการชมภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั  
*บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจาก

สถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม  
*ในกรณีที่บริษทัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศอยูน่อกเหนือการ

ควบคุม อาทิ มีพายใุตฝุ้่ น มีหิมะตกหนกั บริษทัจะท าการแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมล ์โดยจะท าการตดัสินใจ

ภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 1วนั  
*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ของท่าน  

*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั

แกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
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เพิม่เติม 
*จุดขึ้น-ลงกระเชา้ลอยฟ้าในโปรแกรมน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั หรือ 
การปิดปรับปรุงซ่อมแซม *ทั้งน้ี อาจท าให้เกิดส่วนต่างของค่าโดยสารกระเชา้ลอยฟ้าขึ้น และบริษทัจะท า
การคืนเงินในส่วนต่างใหลู้กคา้ในกรณีที่ค่าโดยสารถูกลง  
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี  
*ในกรณีที่วนัออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย อาจส่งผลใหล้ าดบัการเดินทางในโปรแกรมมี
การเปล่ียนแปลง  
*ความสามารถในการชมภเูขาไฟฟูจิขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั  
*หวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ของโปรแกรมน้ี ออกเดินทางจากจุดรวมตวัอ่ืน ในกรณีที่สภาพการจราจรไม่
เอ้ืออ านวย อาจส่งผลใหบ้สัที่มีหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์มาดว้ยเดินทางมายงัจุดนดัรวมตวัของท่านชา้กวา่ที่
ก  าหนดไว ้กรุณารอที่จุดนดัหมายจนกวา่รถบสัจะเดินทางมาถึง  
*บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจาก
สถานการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม  
*ในกรณีที่บริษทัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศอยูน่อกเหนือการ
ควบคุม อาทิ มีพายใุตฝุ้่ น มีหิมะตกหนกั บริษทัจะท าการแจง้ใหท้ราบผา่นทางอีเมล ์โดยจะท าการตดัสินใจ
ภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 1วนั  
*ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ของท่าน  
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
 
 
 
 
 
 

Shinjuku 
Washington 

Hotel 

2019 
มกราคม 
1,7,8,9,11,14,15,16,18
,21,22,23,25,28,29,30 
กุมภาพนัธ ์
1,4,5,6,8,11,12,13,15,
18,19,20,22,25,26,27 
มีนาคม 
1,4,5,6,11,12,13,15,18
,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 

 
 
 
 
 
 
 

08:10 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

9,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

9,400 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                      3,900 เยน 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
 
 
 
 

Shinjuku 
Washington 

Hotel 

2019 
มกราคม 
6,13,20,27 
กุมภาพนัธ ์
3,10,17,24 
มีนาคม 
3,10,17,24,31 
เมษายน 
7,14,21 
พฤษภาคม 
12 

 
 
 
 
 

08:10 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

10,400 เยน 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                      3,900 เยน 


