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รหัสทัวร์ 99330 จุดออกเดนิทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F  (1วนั) 

ชมเทศกาลคาวาซุซากรุะ & เกบ็-ทานสตรอเบอร์ร่ีไม่อั้น & เยีย่มชมน า้ตกโจเรน 

 

Highlights  

1. ชม "คาวาซุซากุระ" ดอกซากุระเมืองคาวาซุทีบ่านตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ ์ซ่ึงบานเร็วกวา่ที่อ่ืนๆ เพลิดเพลินกบัการชม

การประชนัความงามของดอกซากุระสีชมพแูละดอกนาโนะฮานะสีหลือง ※ฤดูกาลชมดอกซากรุะของปีที่ผา่นมา: 
กลางเดือนกมุภาพนัธ ์- ตน้เดือนมีนาคม (ฤดูกาลชมดอกซากุระอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศและ

อุณหภูมิ) ※ในกรณีที่วนัออกเดินทางของโปรแกรมทวัร์ไม่ตรงกบัฤดูกาลชมดอกซากุระ ทางบริษทัจะลดเวลาการ
ท่องเที่ยวที่เมืองคาวาซุ และเพิม่เวลาการท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนแทน  

2. เก็บและทานสตรอวเ์บอร์ร่ีลูกใหญ่ๆ รสชาติหวานๆ ภายในสวนไดไ้ม่อั้น (30 นาที)  

3. เยีย่มชม "น ้ าตกโจเรน" ที่ไดรั้บเลือกใหเ้ป็น 1 ในน ้ าตกที่สวยที่สุด จากน ้ าตก 100 แห่งทัว่ญี่ปุ่ น ตั้งอยูท่ี่ยกูะชิมะ เมืองอิ
ซุ จงัหวดัชิสุโอกะ  

4. รับประทานอาหารกลางวนัในชุดเมนู "สุก้ียาก้ี"！ ※ส าหรับผูท้ี่ไม่รับประทานเน้ือววั ทางบริษทัจะจดัเตรียม "Sankai 

Nabe (ชุดหมอ้ไฟทะเล+เห็ด)" ไวบ้ริการ ทั้งน้ี กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบอยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ก่อนถึงวนัออกเดินทาง 
(ไม่สามารถเปล่ียนเมนูอาหารในวนัเดินทางได)้ 



 

 

KNT_รหัสทวัร์ 99330 
http://www.hijapantour.com/ 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง Shinjuku Washington Hotel 3F 
เวลานัดหมาย 07:20 AM 
จุดหมาย จงัหวดัชิสึโอกะ 
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 าหนดไว ้ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที ่1 

Shinjuku Washington Hotel (รวมตวั 7:20 นาฬิกา) 
 Naka Izu (เก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไม่อั้น 30 นาที)  
 Jouren Falls Tourism Center (ชมน ้ าตกโจเรน + รับประทานอาหาร
กลางวนั / รวมเวลา 70 นาที)  
 เทศกาลคาวาซุซากรุะ (ชมดอกซากุระ + เดินเล่น 90 นาที) 
  ชินจูก ุ(เดินทางกลบัถึงในเวลา 17:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่รถบสั และค่าเก็บ-ทานสตรอวเ์บอร์ร่ีไม่อั้น 
*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 
*ฤดูกาลชมดอกไมอ้าจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปี 
*กิจกรรมการเก็บผลไมอ้าจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยูก่บัปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ซ่ึงจะส่งผลกระทบใหกิ้จกรรมเก็บผลไม้
ดงักล่าวเหลือเพยีง "กิจกรรมรับประทานผลไมไ้ดไ้ม่อั้น" เท่านั้น (ผลไมท้ี่ทางสวนไดเ้ก็บไวแ้ลว้) 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั 
*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 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
Shinjuku 

Washington 
Hotel 

2019 
กุมภาพนัธ ์
15,18,20,22,25,27 
มีนาคม 
1 

 
 

 
07:20 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

9,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

9,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     5,000 เยน 


