
 

  

 
 

  
  

ทวัรช์มและชิมอาหารที่กุนมะ (Gunma) จากโตเกียว 

Gunma Sightseeing and Gourmet Trip from Tokyo 
 

 
 

 
 
 
 



 

  

 
 

 อตัราค่าบริการ (Price Rate) :- 

 ทวัรช์มและชิมอาหาร ท่ีกุนมะ เต็มวนั จากโตเกียว (Gunma Sightseeing and Gourmet Day Trip from Tokyo) 

 Adult  4,200  Baht  /  Child (3-11 Years)   3,990  Baht   

 
 

สิง่ที่คุณจะไดพ้บ 

พกัจากป่าเมืองอยา่งโตเกียวและไปชมธรรมชาติอนังดงามท่ีจงัหวดักุนมะ การท่องเท่ียวของคุณส่วนใหญ่จะอยูร่อบ ๆ 

เมืองนูมาตะ คุณจะไดไ้ปชมน ้าตกฟูคิวาเระ โนะ ทาคิ ซ่ึงข้ึนช่ือวา่เป็นน ้าตกไนแอการาแห่งเอเชียตะวนัออก ด่ืมด า่ไปกบั

บรรยากาศเงียบสงบและฟังเสียงน ้าตกท่ีไหลลงมาสู่แม่น ้า หลงัจากชมความอศัจรรยท์างธรรมชาติเสร็จแลว้ เราจะไปท่ี

ฟารม์ฮาราดะ ซ่ึงคุณจะไดท้านบุฟเฟ่ตป์แูบบไมอ่ั้น จากน้ันคุณจะไดเ้ดินเล่นในฟารม์ ชิมผลไมต้ามฤดูกาลหลากชนิด และ

เพ่ือปิดทา้ยวนัน้ีอยา่งสมบูรณแ์บบ คุณจะไดไ้ปท่ีหมูบ่า้นออนเซ็นในเดือนพฤษภาคม, มิถุนายน, กนัยายน, ตุลาคม และ

พฤศจิกายน โดยคุณจะมีโอกาสไดดู้ดอกลาเวนเดอรท่ี์ทุ่งทมับาระ ในช่วงระหวา่งเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม หรือจะเลือก

ไปสนุกกบัรถเล่ือนหิมะตั้งแต่ช่วงเดือนธนัวาคม-เมษายนก็ไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ี คุณยงัสามารถแช่เทา้ในบ่อน ้าพุรอ้นเพ่ือ

คลายความเม่ือยลา้ไดอี้กดว้ย! น่ีเป็นทวัรท่ี์คนท่ีรกัธรรมชาติและผูท่ี้รกัอาหารหา้มพลาด!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 เพลิดเพลินไปกบัการเล่นหิมะและการเล่นเล่ือนหิมะท่ีลานสกีทมับาระ 

 Enjoy the snow and sledding experience at Tambara Ski Park 

 

 

 ชมความงดงามของน ้าตกฟูคิวาเระ โนะ ทาคิท่ีงดงามซ่ึงถือไดว้่าเป็นน ้าตกไนแอการาของเอเชียตะวนัออก 

 See the majestic Fukiware-no-taki Waterfalls, which is considered by many to be the Niagara Falls of East 

Asia 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ร่วมรบัประทานบุฟเฟตอ์าหารกลางวนัปทูะเลแสนอร่อยท่ีฟารม์ฮาราดะอนัสวยงาม 

 Partake of a hearty feast on a scrumptious all-you-can-eat crab lunch buffet at the beautiful Harada Farm 

 

 

  

 ล้ิมลองอาหารว่างและสนุกไปกบัการเก็บผลไมไ้ดแ้บบไมอ่ั้น 

 Sample snacks and go have fun picking as much fruits as you can 

 

 

 

 

 

 



 

  

 เดินเล่นรอบเมืองของอิคาโฮ แช่เทา้ในบ่อน ้าพุรอ้น และซ้ือของท่ีระลึกเพื่อเป็นเก็บเป็นความประทบัใจ 

 Stroll around the town of Ikaho, dip inside a hot spring, and shop around for things to commemorate your 

trip 

 

 

 

ขอ้มูลการจอง 

การยนืยนั 

 คุณจะไดร้บัอีเมลยืนยนัทนัทีหลงัจากท าการจอง ในกรณีท่ีคุณไมไ่ดร้บัอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์

จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล หรือ  LINE : https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter   

 

ประเภทเวาเชอร ์

 คุณสามารถแสดงไดท้ั้งเวาเชอรท่ี์พิมพม์าหรือเวาเชอรบ์นมือถือ 

ขอ้มูลการนดัพบ 

 โปรดมาถึงสถานท่ีนัดพบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 นาทีก่อนเวลาใชบ้ริการท่ีก าหนด 

 จะไมม่ีการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน หากคุณมาสายและ/หรือไมป่รากฏตวั เมื่อถึงเวลาเร่ิมกิจกรรม 

 พบกนัท่ีอาคารชินจกุู เซ็นเตอร ์(Shinjuku Center Building) ใกลท้างออก West ของสถานี JR Shinjuku 

 เวลา:  07:05 น. 

 ท่ีอยู:่ 1 Chome-25-１ Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tōkyō-to 163-0690 

 โปรดดู แผนท่ี ส าหรบัต าแหน่งท่ีแน่นอน 

 วิธีการเดินทาง: เดิน 5 นาทีจากสถานีรถไฟ Shinjuku ทางออกฝั่งตะวนัตก 

  

นโยบายการยกเลิก 

 คุณจะไดร้บัเงินคืนเต็มจ านวน หากคุณท าการยกเลิกล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนวนัใชบ้ริการท่ีคุณเลือกไว ้

 ทวัรน้ี์อาจถูกยกเลิกโดยผูป้ระกอบการ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือสถานการณท่ี์ไม่คาดฝัน (เช่น สภาพอากาศ

เลวรา้ย) ในกรณีน้ี คุณสามารถเลือกเปล่ียนวนัใชบ้ริการหรือขอเงินคืนเต็มจ านวนได ้

https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter
https://www.google.com/maps/place/Shinjuku+Center+Building/@35.6918908,139.6931799,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188cd431955555:0xb014bccf9ad206fc!8m2!3d35.6918908!4d139.6953686


 

  

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพการจราจร หรือเหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมในวนั

ทวัร ์หากเกิดกรณีเช่นน้ี ผูป้ระกอบการจะไมท่ าการยกเลิกทวัรห์รือท าการคืนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 

How To Use 

Please refer to your selected package for exact details 

Voucher Type 

 You can present either a printed or mobile voucher 

Meet Up Information 

 Be at the meet up location 15 minutes before the scheduled activity time 

 No refunds will be issued for late arrivals and/or no-shows once the activity starts 

Shinjuku Center Building near the Shinjuku West Exit 

 Time:  07:05 

 Address: 1 Chome-25-１Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tōkyō-to 163-0690 

 Please refer to the map for assistance 

 How to get there: Walk 5 minutes from Shinjuku Station West Exit 

Terms & Conditions 

Please refer to your selected package for exact details 

Cancellation Policy 

 Full refunds will be issued for cancellations made at least 5 day(s) before the selected activity date 

 The operator may cancel the tour in case of force majeure or unforeseen circumstances (e.g. extreme 

weather conditions). In this case, you will be given the option to reschedule or request a full refund 

 Changes in the itinerary can be made depending on the traffic conditions or if there are any uncontrollable 

situations during the day of your trip. For this reason, the operator will not cancel the trip and no refunds 

will be issued 

 

        

       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter  

https://www.google.com/maps/place/Shinjuku+Center+Building/@35.6918908,139.6931799,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188cd431955555:0xb014bccf9ad206fc!8m2!3d35.6918908!4d139.6953686
mailto:wetravelcenter@gmail.com
https://wetravelcenter.com/
https://www.facebook.com/wetravelcenter

