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KTN_รหัสทัวร์ 05555 จุดออกเดนิทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F (1วนั) 

ชมววิภูเขาไฟฟูจิจาก “สวนอะราคุระยามะ-เซ็นเกน็” & แช่สปาออนเซ็น Hakone 

Yunessun & กจิกรรมล่องเรือโจรสลดั 

 

Highlights  
1. "สวนอะราคุระยามะ-เซ็นเก็น" จุดชมววิภูเขาไฟฟูจิ - เจดียแ์ดง 5 ชั้น! หน่ึงในจุดถ่ายรูปยอดนิยมของ

นกัท่องเที่ยวทัว่โลกที่ไม่ควรพลาด เดินขึ้นสู่จุดชมววิดว้ยบนัไดกวา่ 400 ขั้น! ※ใชเ้วลาในการเดิน
ขั้นบนัได 400 ขั้น จากจุดลงรถประมาณ 20 นาท/ีเที่ยว  

2. "Hakone Kowakien Yunessun" สปาออนเซ็นช่ือดงัของฮาโกเน่กบับ่อแช่น ้ าที่หลากหลาย อาท ิไวน์ กาแฟ 

และบ่ออ่ืนๆ รวมไปถึง หอ้งซาวน่า บ่อออนเซ็นกลางแจง้ เป็นตน้ ※บริการเช่าชุดวา่ยน ้ า 650 เยน (รวม
ภาษี) ส าหรับผูช้ายและเด็ก และราคา 1,080 เยน (รวมภาษี) ส าหรับผูห้ญิง ทั้งน้ี ของมีจ านวนจ ากดั ※

ขนาดชุดส าหรับผูช้าย：M - 6L & ขนาดใหญ่พเิศษ ／ ขนาดชุดส าหรับผูห้ญิง：S - 4L & ขนาดใหญ่

พเิศษ ／ ขนาดชุดส าหรับเด็ก：80 - 160 เซนติเมตร ※บริการเช่าผา้เช็ดตวั：ราคา 100 เยน (รวมภาษี) 

ส าหรับผนืใหญ่ และ 50 เยน (รวมภาษี) ส าหรับผืนเล็ก  
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3. รับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั ทั้งอาหารจีน ฝร่ัง และญี่ปุ่ น ประกอบไปดว้ย สเตก็เน้ือ ซูชิ ขนม

หวาน และอ่ืนๆรวม 60-70 รายการ (60 นาที) 
 4. กิจกรรมล่องเรือโจรสลดัฮาโกเน่ช่ือดงั 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง Shinjuku Washington Hotel 
เวลานัดหมาย 07:20 AM 
จุดหมาย จงัหวดัคานากาวา่, 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  

 
 
 
 

วนัที ่1 

Shinjuku Washington Hotel (รวมตัว 7:20 นาฬิกา)  
 สวนอะราคุระยามะ-เซ็นเก็น (ใช้เวลาในการเดินขึน้บันได 400 ขั้น เที่ยว
ละ 20 นาทีโดยประมาณ รวมเวลาให้เที่ยวชมทั้งหมด 70 นาที)- 
 ท่าเรือโทเก็นได  

 【ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ / ประมาณ 40 นาที】 
 ท่าเรือโมโตะ-ฮาโกเน่ หรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ 
 Hakone Kowakien Yunessun (รับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวนั 60 
นาที / สนุกในสปาออนเซ็น 100 นาท)ี 

 ชินจุก ุ(กลับถึง 17：00-17:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ) ※จุดลงรถอยู่
ในบริเวณฝ่ังตะวันตกของชินจุกใุกล้กับ Shinjuku Washington Hotel 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่า
ตามที่บริษทัไดก้ าหนดไว ้ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อน
ถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบ
ก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 

[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก 3-5ปี] 
* ที่นัง่รถบสั ค่าอาหารกลางวนั และค่าเขา้ Hakone Yunessun  

 

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  
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*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (ช่ือ อาย ุเพศ เป็นตน้) ใหแ้ก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 
 

 

 
 

 

เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 
อาหาร ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน 
(แมว้า่จะไม่ไดรั้บบริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)  
*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 
มกราคม 
4,11,18,25 
กุมภาพนัธ ์
1,18,15,22 
มีนาคม 
1,8,15,22,29 

 
 
 

07:20 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

9,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

9,400 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     8,700 เยน 


