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รหัสทัวร์ 69570  จุดออกเดนิทาง: Namba Parks 

ชม 'งานแสดงดอกไม้ไฟทะเลสาบสุวะ' จากที่นั่งชมซาจิกิ-เซก ิ(sajiki-seki) & ท่องเที่ยวที่ "คามิ

โคจิ" (2 วนั) / ออกจาก NAMBA PARKS・อุเมดะ・ชินโอซาก้า 

  

       

Highlights  

■ ชมการแสดงดอกไมไ้ฟสุดอลงัการที่ "ทะเลสาบสุวะ"! 
การแสดงดอกไมไ้ฟสุดอลงัการของญี่ปุ่ น ทั้งขนาด และจ านวนของดอกไมไ้ฟ ณ ทะเลสาบสุวะ มีดอกไมไ้ฟกวา่ 40,000 
ลูก สวา่งไสวอยา่งสวยงามบนทอ้งฟ้าเหนือทะเลสาบ ซ่ึงถือวา่เป็นการแสดงดอกไมไ้ฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น 
*ชมงานแสดงดอกไมไ้ฟจากทีน่ัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” ที่ริมฝ่ังทะเลสาบ！ 
*ที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ” เป็นที่นัง่ชมบนพื้นเดิน ไม่มีเกา้อ้ีไวบ้ริการ 
■ท่องเที่ยวที่ "คามิโคจิ" รีสอร์ทบนภูเขาที่สวยงามของญี่ปุ่ น (วนัที่ 2 ของการเดินทาง) 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
 

 
วนัที ่1 

 
NAMBA PARKS- (รวมตวั 7:50 นาฬิกา) 

 
อุเมดะ (รวมตวั 8:15 นาฬิกา) 

 
ชินโอซากา้ (รวมตวั 8:40 นาฬิกา) 

 
เมืองสุวะ 

 
สถานีรถไฟคามิสุวะ (ชมงานแสดงดอกไมไ้ฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น จากที่นัง่ชม 
“ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” ริมฝ่ังทะเลสาบ) 

 
ยา่นคิตะ-อะซุมิกมุ (พกัคา้งคนื)  
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 

 
 

 
วนัที ่2 

 
ยา่นคิตะ-อะซุมิกมุ 

 
เมืองอะซุมิโนะ (ประมาณ 20 นาที) 

 
คามิโคจิ (รีสอร์ทบนภูเขาที่โดดเด่นแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น / ประมาณ 90 นาที) 

 
ชินโอซากา้ (เดินทางกลบัถึงในเวลา 20:00 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 

 
โอซากา้ (เดินทางกลบัถึงในเวลา 20:20 นาฬิกา)  

 
นมับะ (เดินทางกลบัถึงในเวลา 20:50 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 
*จุดลงรถอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรของบริเวณนั้นๆ 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของท่าน 
อาหารเช้า: 1  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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รายละเอยีด  
 
จุดออกเดินทาง   Namba Parks 
เวลานัดหมาย 07:50 AM 
จุดหมาย จงัหวดันากาโน่ 

ภาษา  ภาษาองักฤษ 
 ภาษาจีน 

ขอบเขตการ
ให้บริการภาษา 

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

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 
*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...บริการเสริมขา้วกล่องในวนัที่ 1 ของโปรแกรม】 
※ผูท้ี่สนใจสั่งจองขา้วกล่องน้ี กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบอยา่งนอ้ย 9 วนั ก่อนถึงวนัออกเดินทาง  
※ช าระค่าบริการเสริมน้ีผา่นทางบตัรเครดิต 
▲อาหารกลางวนั1 : ชุดมาคุโนะอุจิ-เบนโตะ (รวมเคร่ืองด่ืม)… 1,100 เยน  
*ขา้วกล่องน้ีส าหรับรับประทานบนรถบสัระหวา่งเดินทาง ผูท้ี่ไม่ไดส้ัง่จองขา้วกล่องอาหารกลางวนัน้ีกบัทางบริษทั กรุณา
จดัเตรียมไปดว้ยตวัท่านเอง 
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▲อาหารเยน็１: ชุดมาคุโนะอุจิ-เบนโตะ (รวมเคร่ืองด่ืม)… 1,100 เยน  
*ขา้วกล่องน้ีส าหรับรับประทานที่สถานที่ชมงานแสดงดอกไมไ้ฟ ผูท้ี่ไม่ไดส้ัง่จองขา้วกล่องกบับริษทั สามารถซ้ือไดต้าม
อธัยาศยัที่บริเวณงาน  
【เก่ียวกบังานแสดงดอกไมไ้ฟ】 
①เดินทางถึงสถานที่จดังานในเวลาประมาณ 16:00 นาฬิกา กรุณาจดัเตรียมหมวก/ อุปกรณ์กนัแดดต่างๆติดตวัไปดว้ย 
เพือ่ป้องกนัความร้อนจากแสงแดด 
②โปรแกรมน้ีอาจเดินทางถึงที่พกัในช่วงดึก (ประมาณ 23:00-25:00 นาฬิกา) ทั้งน้ี ในการเดินทางไปยงัโรงแรม จะมีการ
เดินทางดว้ยรถไฟบางส่วน *ที่นัง่แบบ non-reserved seat (กรุณารับผดิชอบค่ารถไฟดว้ยตวัเอง) 
③ในกรณีที่มีการยกเลิกการแสดงดอกไมไ้ฟหลงัออกเดินทาง โปรแกรมทวัร์น้ีจะออกเดินทางตามปกติ ทั้งน้ี ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki) ใหแ้ก่ท่าน 
*ที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” ริมฝ่ังทะเลสาบ เป็นที่นัง่ชมบนพื้นเดิน ไม่มีเกา้อ้ีไวบ้ริการ ทั้งน้ี เป็นที่นัง่ชมที่อยูใ่กล้
จากสถานที่จุดดอกไมไ้ฟ 
*จากลานจอดรถไปยงัที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” ริมฝ่ังทะเลสาบ ใชเ้วลาในการเดินประมาณ 40-50 นาที 
 

หมายเหตุ 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น  
*โปรแกรมน้ีมีไกดท์อ้งถ่ิน (ภาษาญี่ปุ่ น) ร่วมเดินทางดว้ย โดยพนกังานบริการแปลภาษา (ภาษาองักฤษ/จีน) ที่ทางบริษทั
จดัเตรียมไวใ้ห ้ไม่สามารถท าหนา้ที่แปลทุกอยา่งจากที่ไกดท์อ้งถ่ินบรรยายได ้(บริการแค่เพยีงการแปลขอ้มูลส าคญั
เก่ียวกบัการเดินทางเท่านั้น) 
*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 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 

OSAKA 

2019 
สิงหาคม 
15 

 
 

 
07.50 AM 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

37,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

37,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      12,000 เยน 


