
 

 

KNT_รหัสทวัร์ KE030 
http://www.hijapantour.com/ 

รหัสทัวร์ KE030จุดออกเดนิทาง: ชินจุก ุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park) 

นั่งรถไฟจักรไอน ้า Oigawa Railway & ชมอุโมงค์ซากรุะแห่งอิเอะยามะ  

& รับประทานอาหารทะเลในมื้อกลางวันที่เมืองไยซึ 

.  

Highlights  

※เด็กเล็กอาย ุ2 ปีที่ตอ้งการเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี จะตอ้งช าระค่าโปรแกรมทวัร์ในราคาเดียวกบัเด็กอาย ุ3-5 ปี กรุณาท า
การจองในราคา 'เด็กเล็ก 3-5 ปี' พร้อมทั้งกรอกอายเุป็น 3 ปี และระบุอายจุริงของเด็กเล็ก (2 ปี) ลงใน 'ขอ้มูลเพิม่เติม' ของ

แบบฟอร์มการจอง 
※ 1. ชมอุโมงคซ์ากุระแห่งอิเอะยามะ ที่สามารถรับชมไดต้ามเสน้ทางรถไฟจกัรไอน ้ า Oigawa Railway ซ่ึงทอดยาวไป

ตามทางรถไฟระยะทางกวา่ 1 กิโลเมตร โดยซากุระแห่งน้ีเป็นซากุระสายพนัธุ ์'โซเมอิโยชิโนะ' กวา่ 280 ตน้ ที่บานสะพร่ัง

อยูส่องขา้งทางในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ จนกลายเป็นอุโมงคซ์ากุระที่งดงาม  
※ฤดูกาลชมดอกซากุระของปีที่ผา่นมา: ปลายเดือนมีนาคม - ตน้เดือนเมษายน 2. รับประทานอาหารกลางวนัในชุดเมนู 

'อาหารทะเล' ที่เมืองไยซึ  

※รับประทานตั้งแต่เวลา 11:30 นาฬิกา เป็นตน้ไป ＜รายการอาหาร＞ ซาชิมิ : (ปลาทูน่าส่วนอะคะมิ (ส่วนเน้ือแดง)

・ ปลาคตัสึโอะทาทากิ・ปลาทูน่า 'Bincho Maguro'・ปลาแซลมอน・ปลาหมึก・กุง้หวาน), ซูชิ (หนา้กุง้ซากุระ

・ชิราสุ・เนกิโทโร่  

※อยา่งละ 1 ช้ิน), สเตก็ปลาทูน่า, ขา้ว, ซุปมิโซะ และเคร่ืองเคียง 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park) 
เวลานัดหมาย 08:20 AM 
จุดหมาย จงัหวดัชิสึโอกะ 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมี

หนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่งเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 28 ท่าน 
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไว ้ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 
 

 

 

 

 
 

วนัที ่1 

ชินจูกุ (รวมตวั 8:20 นาฬิกา) 
  -เมืองไยซึ (รับประทานอาหารกลางวนั / 60 นาที) -- อิเอะยามะ (เดินเล่น 
/ 50 นาที)  
 - สถานีรถไฟอิเอะยามะ -- (นัง่รถไฟจกัรไอน ้ า Oigawa Railway / 
ประมาณ 40 นาที)  
 - สถานีรถไฟชินคานายะ-- ชินจูกุ (เดินทางกลบัถึงในเวลา 19:00 นาฬิกา 
ตามก าหนดการ) 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5 ปี) - ที่นัง่รถบสั และที่นัง่รถไฟจกัรไอน ้ า Oigawa Railway 
*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 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั *โปรแกรมน้ีเป็นการ
เดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น 
*จุดขึ้น-ลงรถไฟจกัรไอน ้า Oigawa Railway อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยขึ้นอยูก่บัสถานการณ์การจอง (ที่นัง่ Reserved 
seat) 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น 
อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหนัใน 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 

 
ชินจุก(ุTokyo 
Metropolitan 
Underground 

Car Park) 

2019 
มีนาคม 
24.30 
 

 
 

 
08:20 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

12,990 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

12,990 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     7,900เยน 

 
ชินจุก(ุTokyo 
Metropolitan 
Underground 

Car Park) 

2019 
มีนาคม 
27 
เมษายน 
1 

 
 

 
08:20 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

11,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

11,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     7,900เยน 


