รหัสทัวร์ 07410 จุดออกเดินทาง: จุดนัดรวมตัว (จังหวัดมิยากิ)
ชมเทศกาลอาโอโมริเนบุตะ・เยีย่ มชมลาธารโออิราเสะ・ทะเลสาบโทวาดะ...

Highlights
1. ชมเทศกาลอาโอโมริ เนบุตะ จากที่นงั่ ชม
เทศกาลอาโอโมริ เนบุตะ คือ ？・・・
เทศกาลอาโอโมริ เนบุตะ คือ เทศกาลทีถ่ ูกจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่วนั ที่ 2-7 เดือนสิงหาคม ณ เมืองอาโอโมริ จังหวัดอา
โอโมริ
ในทุกปี จะมีผคู ้ นเดินทางมาเยีย่ มชมเทศกาลนี้มากถึง 2 ล้านคน และเทศกาลนี้ได้รับเลือกให้เป็ นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
พื้นบ้านที่จบั ต้องไม่ได้ที่สาคัญของประเทศ เมื่อปี 1980
2. เยีย่ มชมลาธารโออิราเสะ และทะเลสาบโทวาดะ
ทะเลสาบโทวาดะ・・・ทะเลสาบที่ครอบคลุมระหว่างจังหวัดอาโอโมริ และจังหวัดอาคิตะ
ลาธารโออิราเสะ ・・・ชมลาธารและธรรมชาติอนั งดงาม
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โปรแกรมการเดินทาง
ประตูทิศตะวันออกของสถานีเซ็นได (รวมตัว 10:50 นาฬิกา)

วันที่ 1

อาโอโมริ (ชมเทศกาลอาโอโมริ เนบุตะ จากที่นงั่ ชม /ประมาณ 4 ชัว่ โมง)
เมืองโทวาดะ (พักค้างคืน) ※เดินทางถึงที่พกั ในช่วงดึก
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0
เมืองโทวาดะ (ออกเดินทางเวลา 9:00 นาฬิกา)
ลาธารโออิราเสะ (เดินเล่น / ประมาณ 90 นาที)

วันที่ 2

ทะเลสาบโทวาดะ (เดินเล่น / ประมาณ 60 นาที)
ประตูทิศตะวันออกของสถานีเซ็นได (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:10 นาฬิกา ตาม
กาหนดการ)
อาหารเช้ า: 1 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
จุดนัดรวมตัว (จังหวัดมิยากิ)
10:50 AM

จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา




ขอบเขตการ
ให้ บริการภาษา
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Tohoku, จังหวัดอาโอโมริ , จังหวัดอาโอโมริ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญ
เกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จานวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต่า
จานวนผู้จองขั้นต่า

25 ท่าน
*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบ
ก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน

เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - เฉพาะที่นงั่ รถบัส (ผูท้ ี่ประสงค์อาหารและเครื่ องนอน กรุ ณาทาการจอง
ในราคาของเด็กอายุ 6-11 ปี )
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น (แม้วา่ จะไม่ได้ใช้บริ การในส่วน
นั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่า
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม) และค่าบริ การเสริ มต่างๆ
*OPTIONAL PLAN...อาหารกลางวันและอาหารเย็นวันที่ 1
1. ข้าวกล่องอาหารกลางวัน・・・โทโฮคุ-มารุ โกโตะ เบนโตะ + เครื่ องดื่ม ราคา 1300 เยน (รวมภาษี)
2. ข้าวกล่องอาหารเย็น・・・อาโอโมริ -เนบุตะ-ออริ จินอล เบนโตะ + เครื่ องดื่ม ราคา 1600 เยน (รวมภาษี)
※ผูท้ ี่สนใจสั่งจองข้าวกล่องนี้ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบอย่างน้อย 5 วัน ก่อนถึงวันออกเดินทาง
※ชาระเงินผ่านทางบัตรเครดิตล่วงหน้า
※สาหรับผูท้ ี่ไม่สงั่ จองอาหารกับทางบริ ษทั สามารถจัดเตรี ยมหรื อแวะซื้อระหว่างการเดินทางได้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ
*เทศกาลอาโอโมริ เนบุตะ จะถูกจัดขึ้นแม้ในกรณี ที่มีฝนตก ทั้งนี้ ในกรณี ที่สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย เทศกาลนี้อาจจะถูก
ลดเวลาลงหรื อถูกยกเลิก
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้ และกรุ ณาจัดเตรี ยมเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วย
*ที่นงั่ ชมเทศกาลจะเป็ นแบบที่นงั่ เก้าอี้ (Pipe seat) หรื อ ที่นงั่ Sajiki-Seki (ที่นงั่ ยกพื้น) ทั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถทาการ
ระบุตาแหน่งและประเภทของที่นงั่ ได้ กรุ ณาจัดเตรี ยมพรมปูนงั่ ติดตัวไปด้วย
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็ นการเดินทางร่ วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
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*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา
15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อเกิดสถานการณ์ทอี่ ยู่
นอกเหนือการควบคุม บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้าทัวร์ของท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายคุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับ
แก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

MIYAGI

วันที่ออกเดินทาง
2019
สิงหาคม
2

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
41,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
10.50 AM เด็ก
41,900 เยน
6ถึง11ปี
เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

ออกเดินทางจาก

MIYAGI
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40,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
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40,900 เยน
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3ถึง5ปี
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12,000 เยน

12,000 เยน

