รหัสทัวร์ 27334 จุดออกเดินทาง: โตเกียว
【เดินทางด้วยรถไฟชินคังเซ็น】ชมเทศกาลดอกไม้ ไฟแห่ งชาติ เมืองโอมาการิ (2 วัน)

Highlights
[1] ชมเทศกาลดอกไม้ไฟแห่งชาติ เมืองโอมาการิ จากที่นงั่ แบบ reserved seat เพลิดเพลินไปกับการชมสีสนั ดอกไม้ตาม
จังหวะดนตรี
※ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ตาแหน่งของที่นงั่ reserved seat สาหรับชมการแสดงดอกไม้ไฟได้
[2] พักค้างคืนที่ยา่ นฮานะมากิ-ออนเซ็น ออกเดินทางจากที่พกั ในเวลา 10:00 นาฬิกา!
[3] เดินทางกลับถึงในช่วงเวลา 4:20-16:30 นาฬิกา
[4] เดินทางด้วยรถไฟชินคังเซ็นทั้งขาไป-ขากลับ
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โปรแกรมการเดินทาง
สถานีรถไฟโตเกียว (ออกเดินทางในขบวนรอบช่วงเวลา 8:40-11:30 นาฬิกา)
[เดินทางด้วยรถไฟชินคังเซ็นขบวนยามาบิโกะ]

วันที่ 1

สถานีคิตะคามิ
เมืองโอมาการิ (ชมเทศกาลดอกไม้ไฟแห่งชาติ จากที่นงั่ แบบ reserved seat *รวม
ข้าวกล่องอาหารเย็น)
ย่านฮานะมากิ-ออนเซ็น (พักค้างคืน)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น:

1 (Dinner Box)

อาหารรอบดึก: 0

ย่านฮานะมากิ-ออนเซ็น (ผ่อนคลายไปกับการแช่น้ าแร่ ออนเซ็นชื่อดัง จนถึงเวลา
ออกเดินทาง ในเวลา 10:00 นาฬิกา)

วันที่ 2

[นัง่ รถรับ-ส่งของโรงแรม・ประมาณ 30 นาที]
สถานีชินฮานะมากิ
[เดินทางด้วยรถไฟชินคังเซ็นขบวนยามาบิโกะ]
สถานีรถไฟโตเกียว (เดินทางกลับถึงในช่วงเวลา 4:20-16:30 นาฬิกา ตาม
กาหนดการ)
อาหารเช้ า: 1 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0
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รายละเอียด
โตเกียว
-

จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา




ขอบเขตการ
ให้ บริการภาษา
จานวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต่า
จานวนผู้จองขั้นต่า

Tohoku, จังหวัดอิวาเตะ, และจังหวัดอาคิตะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญ
เกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ
25 ท่าน
*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบ
ก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
2 ท่าน

เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - เฉพาะที่นงั่ รถบัส (ไม่รวมที่นงั่ รถไฟในโปรแกรม อาหาร และเครื่ อง
นอน)
*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
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หมายเหตุ
*ในกรณี ที่งานแสดงดอกไม้ไฟถูกยกเลิก/ เปลี่ยนวัน หลังจากที่โปรแกรมออกเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินค่าโปรแกรมทัวร์ให้แก่ท่าน
*มีกาหนดการจะเดินทางถึงที่พกั ในเวลา 02:00 นาฬิกา อันเนื่องมาจากสภาพการจราจรที่แออัดใน (เวลาเดินทางถึงที่พกั
อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
*เดินทางด้วยรถรับ-ส่งของโรงแรม จากโรงแรมไปยังสถานีชินฮานะมากิ ประมาณ 30 นาที (อาจต้องใช้บริ การที่นงั่ เสริ ม)
*ใช้เวลาในการเดินจากลานจอดรถบัส ไปยังงานแสดงดอกไม้ไฟ ประมาณ 60-90 นาที
*กรุ ณาจัดเตรี ยมไฟฉายไปด้วย
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*โปรแกรมนี้เป็ นการเดินทางร่ วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*ที่นงั่ บนเครื่ องบิน/รถไฟชินคันเซ็นสาหรับผูท้ ี่จองมามากกว่า 2 ท่านขึ้นไปอาจไม่ได้อยูข่ า้ งกัน
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
*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

TOKYO

วันที่ออกเดินทาง
2019
สิงหาคม
31

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
66,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

-
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เด็ก
6ถึง11ปี

63,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

9,000 เยน

