รหัสทัวร์ 77636 จุดออกเดินทาง: นาโกย่า
ชม "งานแสดงดอกไม้ ไฟทะเลสาบสุ วะ" ครั้งที่ 71 จากที่นั่งชม “ซาจิก-ิ เซกิ” (2 วัน)

Highlights
1. ชม "งานแสดงดอกไม้ไฟทะเลสาบสุวะ" ครั้งที่ 71 จากที่นงั่ ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)”
ตื่นตาตื่นใจไปกับการชมงานแสดงดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งขนาด และจานวนของดอกไม้ไฟ เพลิดเพลินไปกับ
การชมดอกไม้ไฟกว่า 40,000 ลูก สว่างไสวอย่างสวยงามบนท้องฟ้ าเหนือทะเลสาบ พร้อมกับเสียงดังกึกก้องไปทัว่ ทั้งภูเขา
2. เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ Daio wasabi farm และเมืองเก่านาราอิ-จูกุ ในวันที่ 2 ของโปรแกรม
・Daio wasabi farm・・・ฟาร์มวาซาบิขนาดใหญ่ใน Shinshu Azumino
・เมืองเก่านาราอิ-จูกุ・・・เมืองเก่าในสมัยเอโดะ และสมัยเมจิ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นย่านอาคารประวัติศาสตร์
เพือ่ การอนุรักษ์แห่งชาติ
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โปรแกรมการเดินทาง
หน้าลานน้ าพุ ประตูตะวันตกของสถานีนาโกย่า (รวมตัว 9:50 นาฬิกา)
ริ มทะเลสาบสุวะ (ชมงานแสดงดอกไม้ไฟทะเลสาบสุวะ จากที่นงั่ ชม “ซาจิกิ-เซ
กิ”)

วันที่ 1

Inner Village Miyama หรื อ ระดับเทียบเท่า・หมู่บา้ นฮาคุบะ
*เดินทางถึงโรงแรมในช่วงดึก
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

หมู่บา้ นฮาคุบะ
Daio wasabi farm (เดินเล่น)

วันที่ 2

เมืองอะซุมิโนะ (เลือกซื้อของ)
เมืองเก่านาราอิ-จูกุ (เดินเล่น)
ประตูตะวันตกของสถานีนาโกย่า (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:30 นาฬิกา ตาม
กาหนดการ)
อาหารเช้ า: 1 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
นาโกย่า
09:50 AM

จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
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จังหวัดนากาโน่
ภาษาอังกฤษ



ขอบเขตการ
ให้ บริการภาษา
จานวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต่า
จานวนผู้จองขั้นต่า

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)
1 ท่าน

เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - เฉพาะที่นงั่ รถบัส
*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

หมายเหตุ
ในกรณี ที่มีการยกเลิกการแสดงดอกไม้ไฟ
【ในกรณี ที่มีการยกเลิกการแสดงดอกไม้ไฟก่อนวันออกเดินทาง】
ทางบริ ษทั จะทาการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ และคืนเงินค่าโปรแกรมทัวร์ให้แก่ท่าน
【ในกรณี ที่มีการยกเลิกการแสดงดอกไม้ไฟหลังวันออกเดินทาง】
ทางบริ ษทั จะพาท่านไปเยีย่ มชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน ทั้งนี้ จะไม่ทาการคืนเงินให้แก่ท่าน
เกี่ยวกับงานแสดงดอกไม้ไฟทะเลสาบสุวะ
*เนื่องจากที่นงั่ “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” ที่ทางบริ ษทั จองไว้ล่วงหน้านี้ไม่มีเบาะนัง่ หรื อ ผ้าปูนงั่ ไว้บริ การ กรุ ณาจัดเตรี ยม
มาด้วยตัวท่านเอง
*ไม่อนุญาตให้ใช้เก้าอี้พบั
*อาจไม่สามารถรับชมงานแสดงดอกไม้ไฟได้บางส่วนจากที่นงั่ “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” นี้
*กรุ ณาจัดเตรี ยมเสื้อกันฝนมาด้วยตัวท่านเอง เนื่ องจากในกรณี ที่มีฝนตกจะไม่อนุญาติให้ใช้ร่ม
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*ทางบริ ษทั มีกาหนดการเดินทางถึงที่ริมทะเลสาบสุวะเร็วกว่าเวลาเริ่ มงานแสดงดอกไม้ไฟ (ถึงประมาณ 15:00 นาฬิกา)
เนื่องจากในวันเดินทางจะมีการจัดระเบียบกฎจราจรและจะมีสภาพการจราจรที่แออัด
*ใช้เวลาในการเดินจากลานจอดรถไปยังที่นงั่ ชม ประมาณ 20 นาที/เที่ยว
*กรุ ณาจัดเตรี ยมเสื้อกันหนาว และอื่นๆติดตัวไปด้วย
*โปรแกรมนี้เดินทางถึงที่พกั ในช่วงดึก หลังจากรับชมงานแสดงดอกไม้ไฟ
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็ นการเดินทางร่ วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*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

NAGOYA
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วันที่ออกเดินทาง
2019
สิงหาคม
15

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
30,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
09.50 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

29,900 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

6,000 เยน

