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รหัสทัวร์ 77636  จุดออกเดนิทาง: นาโกยา่ 

ชม "งานแสดงดอกไม้ไฟทะเลสาบสุวะ" คร้ังที่ 71 จากที่นั่งชม “ซาจิก-ิเซกิ” (2 วนั) 

 

  

     

Highlights  

1. ชม "งานแสดงดอกไมไ้ฟทะเลสาบสุวะ" คร้ังที่ 71 จากที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)”  
ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการชมงานแสดงดอกไมไ้ฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น ทั้งขนาด และจ านวนของดอกไมไ้ฟ เพลิดเพลินไปกบั
การชมดอกไมไ้ฟกวา่ 40,000 ลูก สวา่งไสวอยา่งสวยงามบนทอ้งฟ้าเหนือทะเลสาบ พร้อมกบัเสียงดงักึกกอ้งไปทัว่ทั้งภูเขา 
2. เพลิดเพลินไปกบัการเดินเล่นตามอธัยาศยัที่ Daio wasabi farm และเมืองเก่านาราอิ-จูกุ ในวนัที่ 2 ของโปรแกรม 
・Daio wasabi farm・・・ฟาร์มวาซาบิขนาดใหญ่ใน Shinshu Azumino 
・เมืองเก่านาราอิ-จูกุ・・・เมืองเก่าในสมยัเอโดะ และสมยัเมจิ ที่ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นยา่นอาคารประวติัศาสตร์
เพือ่การอนุรักษแ์ห่งชาติ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

รายละเอยีด  
 
จุดออกเดินทาง   นาโกยา่ 
เวลานัดหมาย 09:50 AM 
จุดหมาย จงัหวดันากาโน่ 

ภาษา  ภาษาองักฤษ 

 
 

 
วนัที ่1 

 
หนา้ลานน ้ าพ ุประตูตะวนัตกของสถานีนาโกยา่ (รวมตวั 9:50 นาฬิกา) 

 
ริมทะเลสาบสุวะ (ชมงานแสดงดอกไมไ้ฟทะเลสาบสุวะ จากที่นัง่ชม “ซาจิกิ-เซ
กิ”) 

 
Inner Village Miyama หรือ ระดบัเทียบเท่า・หมู่บา้นฮาคุบะ 
*เดินทางถึงโรงแรมในช่วงดึก 

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

 
 

 
วนัที ่2 

 
หมู่บา้นฮาคุบะ 

 
Daio wasabi farm (เดินเล่น) 

 
เมืองอะซุมิโนะ (เลือกซ้ือของ) 

 
เมืองเก่านาราอิ-จูกุ (เดินเล่น) 

 
ประตูตะวนัตกของสถานีนาโกยา่ (เดินทางกลบัถึงในเวลา 18:30 นาฬิกา ตาม
ก าหนดการ) 
อาหารเช้า: 1  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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 ภาษาจีน 
ขอบเขตการ
ให้บริการภาษา 

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

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 
 

หมายเหตุ 
ในกรณีที่มีการยกเลิกการแสดงดอกไมไ้ฟ 
【ในกรณีที่มีการยกเลิกการแสดงดอกไมไ้ฟก่อนวนัออกเดินทาง】 
ทางบริษทัจะท าการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ และคืนเงินค่าโปรแกรมทวัร์ใหแ้ก่ท่าน 
【ในกรณีที่มีการยกเลิกการแสดงดอกไมไ้ฟหลงัวนัออกเดินทาง】 
ทางบริษทัจะพาท่านไปเยีย่มชมสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนแทน ทั้งน้ี จะไม่ท าการคืนเงินใหแ้ก่ท่าน 
เก่ียวกบังานแสดงดอกไมไ้ฟทะเลสาบสุวะ 
*เน่ืองจากที่นัง่ “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” ที่ทางบริษทัจองไวล่้วงหนา้น้ีไม่มีเบาะนัง่ หรือ ผา้ปูนัง่ไวบ้ริการ กรุณาจดัเตรียม
มาดว้ยตวัท่านเอง  
*ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้กา้อ้ีพบั 
*อาจไม่สามารถรับชมงานแสดงดอกไมไ้ฟไดบ้างส่วนจากที่นัง่ “ซาจิกิ-เซกิ (sajiki-seki)” น้ี  
*กรุณาจดัเตรียมเส้ือกนัฝนมาดว้ยตวัท่านเอง เน่ืองจากในกรณีที่มีฝนตกจะไม่อนุญาติใหใ้ชร่้ม 
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*ทางบริษทัมีก าหนดการเดินทางถึงที่ริมทะเลสาบสุวะเร็วกวา่เวลาเร่ิมงานแสดงดอกไมไ้ฟ (ถึงประมาณ 15:00 นาฬิกา) 
เน่ืองจากในวนัเดินทางจะมีการจดัระเบียบกฎจราจรและจะมีสภาพการจราจรที่แออดั  
*ใชเ้วลาในการเดินจากลานจอดรถไปยงัที่นัง่ชม ประมาณ 20 นาที/เที่ยว 
*กรุณาจดัเตรียมเส้ือกนัหนาว และอ่ืนๆติดตวัไปดว้ย 
*โปรแกรมน้ีเดินทางถึงที่พกัในช่วงดึก หลงัจากรับชมงานแสดงดอกไมไ้ฟ 
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น 
*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 
  

วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 

NAGOYA 

2019 
สิงหาคม 
15 

 
 

 
09.50 AM 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

30,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

29,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      6,000 เยน 


