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KTN_รหัสทัวร์ K1077 จุดออกเดนิทาง: โตเกยีว (1วนั) 

แพค็เกจท่องเที่ยวที่ Snowtown Yeti ด้วยรถบัส (Highway Bus) + เซ็ตเช่าอุปกรณ์ 

(สก/ีสโนว์บอร์ด) & บัตรนั่งกระเช้าเล่นสกสี าหรับ 

 

Highlights  

1. เดินทางดว้ยรถบสัมุ่งหนา้สู่「Snowtown Yeti」สกีรีสอร์ทบนชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ พร้อม

สนุกสนานไปกบักิจกรรมบนลานหิมะยอดนิยมที่มีฉากหลงัเป็นววิภูเขาไฟฟูจิ!  

2. นัง่กระเชา้เพือ่เล่นสกี/สโนวบ์อร์ด สนุกกบักิจกรรมไดน้านถึง 6 ชัว่โมง!  
3. เลือกเซ็ตเช่าอุปกรณ์ "เซ็ตสกี" หรือ "เซ็ตสโนบอร์ด" เพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึงในวนัเดินทาง!  

4. อ่ิมอร่อยไปกบัราเมง อาหารประเภทเน้ือสตัว ์และอ่ืนๆอีกมากมาย ณ ร้านอาหาร 2 แห่งภายในสกีรีสอร์ท 

(ไม่รวมค่าบริการ) 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง โตเกียว 
เวลานัดหมาย 07:20 AM 
จุดหมาย Mt.Fuji 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหบ้ริการ

ทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน 
ระหวา่งการด าเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 2 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 
 
 
 

วนัที ่1 

หน้า Kogakuin University ประตูตะวันตกของสถานีรถไฟชินจูก ุ(ออก
เดินทางเวลา 7:30 นาฬิกา *รวมตัวเวลา 7:20 นาฬิกา) *กรุณาเดินทางไป
ลงทะเบียนด้วยตัวเอง (มีพนกังานสวมเส้ือแจค็เก็ตสีเหลืองรออยูท่ี่สถานที่
นดัรวมตวั) 

 โกเท็มบะ IC 
 Snowtown Yeti (เดินทางถึงเวลา 10:00 นาฬิกา ตามก าหนดการ) *รวม
บัตรน่ังกระเช้าเล่นสก/ีสโนบอร์ด + เซ็ตเช่าอุปกรณ์ *หลังจากที่รับ
อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เพลิดเพลินไปกับการเล่นสกี หรือ สโนว์บอร์ดได้
ตามอัธยาศัย Snowtown Yeti (ออกเดินทางเวลา 16:00 นาฬิกา / รวมตวั
เวลา 15:50 นาฬิกา) 
 สถานีรถไฟชินจูก ุ(เดินทางกลบัถึงเวลา 18:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดึก: 0 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
*เน่ืองจากแพค็เกจน้ีเป็นการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัเอง จึงไม่มีหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ร่วมเดินทางดว้ย 
บริษทัจะท าการส่งเอกสารส าคญัเก่ียวกบัการเดินทางไปใหท้่านผา่นทางอีเมล ์อยา่งนอ้ย 1 อาทิตยก่์อนถึงวนั

ออกเดินทาง กรุณาพมิพเ์อกสารดงักล่าว แลว้น าติดตวัมาในวนัร่วมการเดินทาง หรือ แสดงขอ้มูลผา่นทาง

หนา้จอโทรศพัทใ์หแ้ก่เจา้หนา้ที่ในวนัเดินทาง  

*ส่ิงที่รวมอยูใ่นแพค็เกจทวัร์: ①ค่ารถบสัไป-กลบั ②เซ็ตสกี (สกี, รองเทา้สกี, ไมค้  ้า) หรือ เซ็ตสโนว์

บอร์ด (สโนวบ์อร์ด, รองเทา้บูท) ③บตัรนัง่กระเชา้เล่นสกี  
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นแพค็เกจทวัร์ส าหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี): เหมือนกบัผูใ้หญ่  

*สถานที่นดัรวมตวั: หนา้ Kogakuin University ประตูตะวนัตกของสถานีรถไฟชินจูก ุ(มีพนกังานสวมเส้ือ
แจค็เก็ตสีเหลืองรออยูท่ี่สถานที่นดัรวมตวั) 

 

หมายเหตุ 
*กรุณาเดินทางไปยงัสถานที่นดัรวมตวัตามเวลาที่ก  าหนด และท าการลงทะเบียนใหเ้รียบร้อยก่อนขึ้นรถบสั 
*เน่ืองจากรถบสัจะออกเดินทางตามเวลาที่ก  าหนด กรุณาเดินทางไปใหท้นัตามเวลาที่ไดน้ดัหมายไว ้ซ่ึงใน
กรณีที่ไปไม่ทนัเวลาจะไม่สามารถเขา้ร่วมการเดินทางได ้และทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงินใดๆใหท้ั้งส้ิน  
*การเดินทางดว้ยรถบสัในแพค็เกจน้ีสามารถจองไดแ้บบไป-กลบัเท่านั้น ไม่สามารถจองแบบเที่ยวเดียว (ที่
นัง่รถบสัเป็นแบบ reserved seat)  
*ในกรณีที่สภาพอากาศ・สภาพการจราจรไม่เอ้ืออ านวย จะส่งผลให้เวลาในการท่องเที่ยวที่ Snow town 
Yeti ลดลง และเวลาเดินทางกลบัถึงล่าชา้ตามไปดว้ย ในกรณีน้ีทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงินใดๆใหท้ั้งส้ิน  
*รถบสัในแพค็เกจน้ีเป็นแบบปลอดบุหร่ี และไม่มีหอ้งน ้ าในตวั  
*ความสามารถในการชมววิภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศและอ่ืนๆ  
*มีรองเทา้บูทขนาด 17.0 เซนติเมตรขึ้นไปในเซ็ตเช่าอุปกรณ์ *แพค็เกจน้ีไม่รวมค่าเช่าเคร่ืองแต่งกายและ
อุปกรณ์ช้ินเล็กอ่ืนๆ (หมวก・แวน่ตา・ถุงมือ・ถุงเทา้) กรุณาจดัเตรียมมาดว้ยตวัท่านเอง  
*สามารถเช่าเคร่ืองแต่งกายไดท้ี่จุดใหบ้ริการ (ผูใ้หญ่: 3,000 เยน / เด็ก: 2,000 เยน *มีอุปกรณ์ช้ินเล็กอ่ืนๆ
จ าหน่าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/6r5tDe
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
 
 
 
 
 

Tokyo 

2018 
ธนัวาคม 
1,2,8,9,15,16 
2019 
มกราคม 
7,9,11,16,18,21,23
,25,28,30 
กุมภาพนัธ ์
1,4,6,8,13,15,18,2
0,22,25,27 
มีนาคม 
5,7,12,14,19,26,28 

 
 
 
 
 

07:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,000 เยน 
 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

8,000 เยน 
 
 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     8,000 เยน 

 
 
 
 
 

Tokyo 

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

 
 
 
 
 

07:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,800 เยน 
 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

8,500 เยน 
 
 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     8,500 เยน 


