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รหัสทัวร์ 07410  จุดออกเดนิทาง: จุดนัดรวมตัว (จังหวดัมิยาก)ิ 

ชมเทศกาลอาโอโมริเนบุตะ・เยีย่มชมล าธารโออริาเสะ・ทะเลสาบโทวาดะ... 

 

       

Highlights  

1. ชมเทศกาลอาโอโมริเนบุตะ จากที่นัง่ชม 
เทศกาลอาโอโมริเนบุตะ คือ ？・・・ 
เทศกาลอาโอโมริเนบุตะ คือ เทศกาลทีถู่กจดัขึ้นในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่วนัที่ 2-7 เดือนสิงหาคม ณ เมืองอาโอโมริ จงัหวดัอา
โอโมริ  
ในทุกปีจะมีผูค้นเดินทางมาเยีย่มชมเทศกาลน้ีมากถึง 2 ลา้นคน และเทศกาลน้ีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม
พื้นบา้นที่จบัตอ้งไม่ไดท้ี่ส าคญัของประเทศ เม่ือปี 1980 
2. เยีย่มชมล าธารโออิราเสะ และทะเลสาบโทวาดะ 
ทะเลสาบโทวาดะ・・・ทะเลสาบที่ครอบคลุมระหวา่งจงัหวดัอาโอโมริและจงัหวดัอาคิตะ  
ล าธารโออิราเสะ ・・・ชมล าธารและธรรมชาติอนังดงาม 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

รายละเอยีด  
 
จุดออกเดินทาง   จุดนดัรวมตวั (จงัหวดัมิยากิ) 
เวลานัดหมาย 10:50 AM 
จุดหมาย Tohoku, จงัหวดัอาโอโมริ, จงัหวดัอาโอโมริ 

ภาษา  ภาษาองักฤษ 
 ภาษาจีน 

ขอบเขตการ
ให้บริการภาษา 

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

 
 

 
วนัที ่1 

 
ประตูทิศตะวนัออกของสถานีเซ็นได (รวมตวั 10:50 นาฬิกา) 

 
อาโอโมริ (ชมเทศกาลอาโอโมริเนบุตะ จากที่นัง่ชม /ประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 
เมืองโทวาดะ (พกัคา้งคืน) ※เดินทางถึงที่พกัในช่วงดึก  

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

 
 

 
วนัที ่2 

เมืองโทวาดะ (ออกเดินทางเวลา 9:00 นาฬิกา) 

 
ล าธารโออิราเสะ (เดินเล่น / ประมาณ 90 นาที) 

 
ทะเลสาบโทวาดะ (เดินเล่น / ประมาณ 60 นาที) 

 
ประตูทิศตะวนัออกของสถานีเซ็นได (เดินทางกลบัถึงในเวลา 19:10 นาฬิกา ตาม
ก าหนดการ) 

อาหารเช้า: 1  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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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) - เฉพาะที่นัง่รถบสั (ผูท้ี่ประสงคอ์าหารและเคร่ืองนอน กรุณาท าการจอง
ในราคาของเด็กอาย ุ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...อาหารกลางวนัและอาหารเยน็วนัที่ 1 
1. ขา้วกล่องอาหารกลางวนั・・・โทโฮคุ-มารุโกโตะ เบนโตะ + เคร่ืองด่ืม ราคา 1300 เยน (รวมภาษี) 
2. ขา้วกล่องอาหารเยน็・・・อาโอโมริ-เนบุตะ-ออริจินอล เบนโตะ + เคร่ืองด่ืม ราคา 1600 เยน (รวมภาษี) 
※ผูท้ี่สนใจสั่งจองขา้วกล่องน้ี กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบอยา่งนอ้ย 5 วนั ก่อนถึงวนัออกเดินทาง  
※ช าระเงินผา่นทางบตัรเครดิตล่วงหนา้ 
※ส าหรับผูท้ี่ไม่สัง่จองอาหารกบัทางบริษทั สามารถจดัเตรียมหรือแวะซ้ือระหวา่งการเดินทางไดต้ามอธัยาศยั 
 

หมายเหตุ 
*เทศกาลอาโอโมริเนบุตะ จะถูกจดัขึ้นแมใ้นกรณีที่มีฝนตก ทั้งน้ี ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย เทศกาลน้ีอาจจะถูก
ลดเวลาลงหรือถูกยกเลิก 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี และกรุณาจดัเตรียมเส้ือกนัฝนติดตวัไปดว้ย 
*ที่นัง่ชมเทศกาลจะเป็นแบบที่นัง่เกา้อ้ี (Pipe seat) หรือ ที่นัง่ Sajiki-Seki (ที่นัง่ยกพื้น) ทั้งน้ี เน่ืองจากไม่สามารถท าการ
ระบุต  าแหน่งและประเภทของที่นัง่ได ้กรุณาจดัเตรียมพรมปูนัง่ติดตวัไปดว้ย 
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น 
อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
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*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 
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ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

41,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

41,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      12,000 เยน 
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