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รหัสทัวร์ 07401  จุดออกเดนิทาง: จุดนัดรวมตัว (จังหวดัมิยาก)ิ 

ชมเทศกาลดอกไม้ไฟแห่งชาติ เมืองโอมาการิ & ชมทัศนียภาพอนังดงามที่ภูเขาโจไค...  

 

 

     

Highlights  

1.ชมเทศกาลดอกไมไ้ฟแห่งชาติ เมืองโอมาการิ！  
เยีย่มชมเทศกาลดอกไมไ้ฟแห่งชาติ แห่งโอมาการิ เมืองเซ็นได จงัหวดัอาคิตะ จากนัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)”  
※เน่ืองจากที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” ไม่มีเกา้อ้ี กรุณาจดัเตรียมเบาะนัง่ หรือ ผา้ปูนัง่ไปดว้ยตวัท่าเอง ทั้งน้ัี ไม่
อนุญาตใหใ้ชเ้กา้อ้ีนัง่แบบพบัไดเ้น่ืองจากจะท าใหร้บกวนผูอ่ื้น 
2. ชมทศันียภาพอนังดงามที่ภูเขาโจไค 
เยีย่มชม น ้ าตก Mototakifukuryusui & นัง่รถบสัชมววิในเสน้ทาง Chokai Blue Line & เดินเล่นตามอธัยาศยัที่สถานีที่ 5 
ของภูเขาโจไค 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

รายละเอยีด  
 
จุดออกเดินทาง   จุดนดัรวมตวั (จงัหวดัมิยากิ) 
เวลานัดหมาย 08:50 AM 
จุดหมาย Tohoku, และจงัหวดัอาคิตะ 

ภาษา  ภาษาองักฤษ 

 
 

 
วนัที ่1 

 
ประตูตะวนัออกของสถานีรถไฟเซ็นได (รวมตวั 8:50 นาฬิกา) 

 
เทศกาลดอกไมไ้ฟแห่งชาติ เมืองโอมาการิ (ชมจากที่นัง่ A / ประมาณ 6 ชัว่โมง) 

 
Ehotel Akita จงัหวดัอาคิตะ (พกัคา้งคืน) 
※เดินทางถึงโรงแรมในช่วงดึก 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 

 
 

 
วนัที ่2 

 
จงัหวดัอาคิตะ 

 
น ้ าตก Mototakifukuryusui (เยีย่มชม / ประมาณ 60 นาที) 

 
[เสน้ทาง Chokai Blue Line / ชมววิผา่นหนา้ต่างรถบสั] 

 
สถานีที่ 5 ของภูเขาโจไค (เดินเล่น / 40 นาที) 

 
ประตูตะวนัออกของสถานีรถไฟเซ็นได (เดินทางกลบัถึงในเวลา 17:10 นาฬิกา 
ตามก าหนดการ)  
อาหารเช้า: 1  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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ขอบเขตการ
ให้บริการภาษา 

บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมีหนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญั
เก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต ่า 

 25 ท่าน 

*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่บริษทัไดก้ าหนดไว ้ โดย
จะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบ
ก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า   1 ท่าน 
 
 

เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - ที่นัง่รถบสั และที่นัง่ชมเทศกาลดอกไมไ้ฟ (ในกรณีที่ประสงคอ์าหาร 
และเคร่ืองนอน กรุณาท าการจองในราคาของเด็ก 6-11 ปี) 
*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 
 
*OPTIONAL PLAN...อาหารกลางวนัและอาหารเยน็ในวนัที่ 1 
※บริการเสริม "ขา้วกล่องมาคุโนะอุจิ-เบนโตะ" ทั้ง 2 ม้ือ... 
1. อาหารกลางวนั (รวมเคร่ืองด่ืม) : 1,000 เยน *รวมภาษี 
2. อาหารเยน็ (รวมเคร่ืองด่ืม) : 1,500 เยน *รวมภาษี 
※ผูท้ี่สนใจสั่งจองบริการเสริมขา้วกล่องน้ี กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบอยา่งนอ้ย 10 วนั ก่อนถึงวนัออกเดินทาง  
※ช าระค่าบริการเสริมน้ีผา่นทางบตัรเครดิตล่วงหนา้ 
 

หมายเหตุ 
*ผูท้ี่ตอ้งการเขา้พกั 2 ท่านในหอ้งเดียวกนั ทางที่พกัจะท าการแบ่งหอ้งพกัออกเป็น 2 หอ้ง 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี เน่ืองจาก จะตอ้งเดินจากลานจอดรถบสั ไปยงั
งานแสดงดอกไมไ้ฟ โดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาที/ เที่ยว และเดินทางประตูทางเขา้งานเแสดงดอกไมไ้ฟไปยงัที่นัง่ชม โดย
ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที 
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*เก่ียวกบัการยกเลิกเทศกาลดอกไมไ้ฟแห่งชาติ เมืองโอมาการิ  
1. เน่ืองจากการพจิารณาในการจดังาน หรือ การยกเลิกของเทศกาลดอกไมไ้ฟแห่งชาติจะมีการพจิารณาอยา่งกระทนัหนั 
ดงันั้น โปรแกรมทวัร์น้ีจะออกเดินทางตามก าหนดการแมใ้นกรณีที่ฝนตกในช่วงเวลารวมตวัของโปรแกรมทวัร์ 
2. ในกรณีที่มีการยกเลิกเทศกาลดอกไมไ้ฟแห่งชาติ เมืองโอมาการิ ทางบริษทัจะพาท่านเยีย่มชมสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนแทน 
ทั้งน้ี รายละเอียดของการท่องเที่ยวจะแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยูก่บัช่วงเวลาของการยกเลิก 
*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 
  

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 

MIYAKI 

2019 
สิงหาคม 
31 

 
 

 
  08:50 AM 
 

 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

42,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

42,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      12,000 เยน 


