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รหัสทัวร์ 74921  จุดออกเดนิทาง: สถานีรถไฟคนิเทซึ นาโกย่า 

ชม "เทศกาลเต้นอาวะโอโดริ" จากที่นั่งชม “ซาจิก-ิเซก ิ(sajiki-seki)” + ที่พกั Hotel Astoria 

เมืองโทคุชิมะ / เดนิทางด้วยรถไฟไป-กลบั 

 

     

Highlights  

[เทศกาลเตน้อาวะโอโดริ]  
เยีย่มชม "เทศกาลเตน้อาวะโอโดริ" เมืองโทคุชิมะ การเตน้ที่สืบทอดกนัมานานกวา่ 400 ปี เป็นเทศกาลเตน้ที่ไดรั้บเลือกให้
เป็น 1 ใน 3 เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในชิโกคุ  
[ล าดบัในการชมเทศกาลเตน้อาวะโอโดริ] 
เดินทางถึงที่พกั ⇒ รับประทานอาหารเยน็ ⇒ ชมเทศกาลเตน้อาวะโอโดริ จากที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” 
*ทางบริษทัจะจดัแบ่งที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” ใหแ้ก่ท่าน 
*เทศกาลเตน้อาวะโอโดริจะยกเลิกในกรณีที่ฝนตก ในกรณีน้ีทางบริษทัจะท าการคืนเงินในราคาเทียบเท่าราคาของตัว๋ชม
ใหแ้ก่ท่าน 
*หลงัรับชมเทศกาล เดินทางกลบัที่พกัตามอธัยาศยั 
*สถานที่ของที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” ไม่มีหลงัคา กรุณาจดัเตรียมเส้ือกนัฝนติดตวัไปดว้ย 
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1. เดินทางดว้ยรถไฟขบวน "Kagirohi" แบบ reserved seat ทั้งขาไป-ขากลบั 
2. พกัคา้งคืนที่โรงแรมภายในเมืองโทคุชิมะ ที่สามารถเดินไปชมเทศกาลเตน้อาวะโอโดริได ้(เดินประมาณ 10 นาที) 
3. ชมเทศกาลเตน้อาวะโอโดริ จากที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” 
4. ท่องเที่ยวที่เมืองประวติัศาสตร์คุราชิกิบิคงั ในวนัที่ 2 ของโปรแกรมการเดินทาง 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
 

 
วนัที ่1 

หนา้ประตูตรวจตัว๋ของสถานีรถไฟคินเทต็สึ นาโกยา่ (ออกเดินทางในขบวนรอบ
ช่วงเวลา 7:00-9:30 นาฬิกา *ยงัไม่ระบุแน่นอน) 

  
[เดินทางดว้ยรถไฟขบวน "Kagirohi" / reserved seat] 
สถานีรถไฟโอซากา้-อุเอะฮอมมะจิ 

 
[สะพานอะคาชิไคเคียว] 
Awajishima Highway Oasis 

 
Hallelujah Sweets Kitchen (เลือกซ้ือของ) 

 
Hotel Astoria เมืองโทคุชิมะ (พกัคา้งคืน) 
*พกัคา้งคืนที่โรงแรมภายในเมืองโทคุชิมะ ที่สามารถเดินไปชมเทศกาลเตน้อาวะ
โอโดริได ้
*หลงัรับประทานอาหารเยน็ รับชมเทศกาลเตน้อาวะโอโดริ จากที่นัง่ชม “ซาจิกิ-
เซกิ (sajiki-seki)” 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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รายละเอยีด  
 
จุดออกเดินทาง   สถานีรถไฟคินเทซึ นาโกยา่ 
เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย  จงัหวดัโทคุชิมะ 

ภาษา   ภาษาองักฤษ 
ขอบเขตการ
ให้บริการภาษา 

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

จ านวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต ่า 

  15 ท่าน 

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

จ านวนผู้จองข้ันต ่า   2 ท่าน 
 
 
 

 
 

 
วนัที ่2 

เมืองโทคุชิมะ 

  
[สะพานเซโตะโอฮาชิ] 
เมืองคุราชิคิ (เดินเล่น & รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั / ประมาณ 120 
นาที) 

 
สถานีรถไฟโอซากา้-อุเอะฮอมมะจิ  

  
[เดินทางดว้ยรถไฟขบวน "Kagirohi" / reserved seat] 
สถานีรถไฟคินเทต็สึ นาโกยา่ (เดินทางกลบัถึงในช่วงเวลา 20:30-22:00 นาฬิกา 
ตามก าหนดการ) 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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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 
 

หมายเหตุ 
*ผูท้ี่ตอ้งการเขา้พกั 2 ท่านในหอ้งเดียวกนั ทางที่พกัอาจจดัเตรียมหอ้งพกัพร้อมเตียงเสริมไวบ้ริการ 
*ผูท้ี่ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่านในหอ้งเดียวกนั ทางที่พกัอาจจดัเตรียมหอ้งพกัพร้อมเตียงเสริมไวบ้ริการ และท าการแบ่ง
หอ้งพกั 
*โปรแกรมน้ีรับจองที่ 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น และหากมีการเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทางจนเหลือเพยีง 1 ท่าน จะไม่
สามารถร่วมเดินทางได ้ 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น  
*ที่นัง่บนเคร่ืองบิน/รถไฟชินคนัเซ็นส าหรับผูท้ี่จองมามากกวา่ 2 ท่านขึ้นไปอาจไม่ไดอ้ยูข่า้งกนั 
*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 

 
 

NOGOYA 

2019 
สิงหาคม 
12,13,14,15 

 
 

- 
 
 
 

 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

  48,000 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

47,000 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      6,000 เยน 


