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รหัสทัวร์ 05537 จุดออกเดนิทาง: ชินจุก ุTokyo Metropolitan underground Car Park  (1วนั) 

นั่งกระเช้าลอยฟ้าภูเขามิโนบุซัง & ซากรุะสายพนัธ์วดิาเระ แห่งวดัมิโนบุซังคุออนจ ิ& กจิกรรม

เกบ็-ทานสตรอว์เบอร์ร่ีไม่อั้น & อาหารกลางวนัชุดสุกีย้ากี ้

 

Highlights  

1. ซากุระสายพนัธุชิ์ดาเระ อายกุวา่ 400 ปี แห่งวดัมิโนบุซงัคุออนจิ！･･･ 1 ใน 100 จุดชมซากุระของประเทศ ถูก
คดัเลือกโดย the Japan Cherry Blossom Association ※ฤดูกาลชมซากุระของทุกปีที่ผา่นมาอยูใ่นช่วงปลายเดือนมีนาคม - 
ตน้เดือนเมษายน ทั้งน้ี ฤดูกาลชมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ/สภาพแวดลอ้มในแต่ละปี ซ่ึงทวัร์จะ
ออกเดินทางตามปกติแมใ้นช่วงเวลานั้นไม่ตรงกบัฤดูกาลชมก็ตาม โดยไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  
2. กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไดไ้ม่อั้น (30 นาที)  
3. อาหารกลางวนั：เมนูสุก้ียาก้ีเน้ือววั ※ส าหรับผูท้ี่ไม่รับประทานเน้ือววั กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัทราบก่อนออกเดินทาง 
อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการของบริษทั (ไม่สามารถเลือกเมนูอาหารเองได)้ และไม่สามารถท าการแจง้เปล่ียนในวนัเดินทางได ้ 
4. แวะเลือกซ้ือของที่ AEON MALL 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง ชินจุกุ (Tokyo Metropolitan Underground Car Park) 
เวลานัดหมาย 08:10 AM 
จุดหมาย จงัหวดัยามานาชิ 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมี

หนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่งเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 15 ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 

 
 
 
 

วนัที ่1 

Shinjuku Washington Hotel (รวมตัว 7:50 นาฬิกา)  
 บริเวณหนา้ลาน LOVE ของตึก Shinjuku I-Land Tower (รวมตัว 8:30 
นาฬิกา) 
 วดัมิโนบุซงัคุออนจิ (น่ังกระเช้าลอยฟ้า + เทีย่วชม รวม 70-90 นาที) 
 ร้านซาซาโกะชายะ (รับประทานอาหารกลางวัน 50 นาที) 
 AEON MALL สาขาโคฟุ-โชวะ(AEON MALL KOFUSHOWA) (แวะ
เลือกซ้ือของ 60 นาที) 
 ยามานาชิ (กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์ร่ีไม่อั้น 30 นาที) 
 ชินจุกุ (กลับถึงในเวลา 18:00 นาฬิกา ตามก าหนดการ)  
※จุดลงรถของโปรแกรมนี้จะอยู่ในบริเวณใกล้เคยีง Shinjuku 
Washington Hotel และฝ่ังตะวันตกของสถานีรถไฟชินจุก ุ

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี) - ที่นัง่รถบสั ค่ากิจกรรมเก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไม่อั้น และค่ากระเชา้
ลอยฟ้ามิโนบ ุ 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชม
สถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วน
นั้นๆก็ตาม)  
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่า
เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 
 

หมายเหตุ 
*กิจกรรมการเก็บผลไมอ้าจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยูก่บัปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ซ่ึงจะส่งผลกระทบใหกิ้จกรรมเก็บผลไม้
ดงักล่าวเหลือเพยีง "กิจกรรมรับประทานผลไมไ้ดไ้ม่อั้น" เท่านั้น (ผลไมท้ี่ทางสวนไดเ้ก็บไวแ้ลว้)  
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี  
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*ความสามารถในการมองเห็นววิฟูจิขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขทางสภาพอากาศในแต่ละวนั  
※ส าหรับผูท้ี่รวมตวัที่ 'ลาน LOVE ของตึก Shinjuku I-Land Tower' 
※ เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ของโปรแกรมน้ี จะแวะรับผูร่้วมทวัร์ที่ Shinjuku Washington Hotel ก่อน ดงันั้น หาก
วนัเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอ้ืออ านวย หวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ และบสัน าเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตวัของท่าน
ชา้กวา่ที่ระบุไว ้กรุณารอ ณ จุดรวมตวัจนกวา่หวัหนา้ทวัร์/ไกดท์วัร์ และบสัน าเที่ยวจะเดินทางมาถึง  
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น 
อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม  
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกะทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออกเดินทาง (เวลา 
15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์ 
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของท่าน  
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 
 



 

 

KTN_รหัสทวัร์ 05537 
http://www.hijapantour.com/ 

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
Shinjuku 

Washington 
Hotel 

2019 
มีนาคม 
27,28,29 
เมษายน 
1,2,3,5,8 

 
 

 
08:10 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

10,400 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     6,000 เยน 


