รหัสทัวร์ JW900 จุดออกเดินทาง: จุดออกเดินทาง: ชินจุกุ
(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)
[เดินทางกลับในช่ วงกลางคืน] ชมเทศกาลดอกไม้ ไฟนากาโอกะ ประจาปี 2019 / โปรแกรมชมจาก
ที่นั่งแบบ Masu-Seki (ที่นั่งบนเสื่อทาทามิ)

Highlights
～เกี่ยวกับการจองแบบ "Request accepted"～
ในกรณี ที่ปรากฏคาว่า "Request accepted" จะหมายถึงยังไม่มีการกาหนดรายละเอียดของที่นงั่ ชมเทศกาลดอกไม้ไฟนากา
โอกะ ซึ่งในขณะที่ท่านทาการจอง จะเป็ นเพียงการส่งคาร้องขอในการจองเท่านั้น ทั้งนี้ หลังจากที่มีการกาหนดรายละเอียด
ที่นงั่ ชมเทศกาลดอกไม้ไฟแล้ว ทางบริ ษทั จะทาการส่งอีเมล์ยนื ยันการเดินทางให้แก่ท่าน และการจองของท่านจะเสร็จ
สมบูรณ์
★โปรแกรมทัวร์น้ ี เป็ นโปรแกรมชมเทศกาลดอกไม้ไฟจากที่นงั่ ชมแบบ Masu-Seki (ที่นงั่ บนเสื่อทาทามิ)
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ที่นงั่ ชมแบบ Masu-Seki นี้ ไม่ใช่การนัง่ ชมบนเก้าอี้ โดยท่านจะต้องทาการถอดรองเท้าและนัง่ ลงในที่นงั่ ที่กาหนดไว้ ซึ่ง
เป็ นการนัง่ ในพืน้ ที่เดียวกันกับลูกค้าท่านอื่นๆ ทั้งนี้ สถานที่รับชมการแสดงดอกไม้ไฟอยูก่ ลางแจ้งจึงไม่มีหลังคาไว้บริ การ
กรุ ณาจัดเตรี ยมพัด หมวก ไฟฉาย และอื่นๆไปด้วยตัวท่านเอง (กรุ ณางดสูบบุหรี่ ในบริ เวณที่นงั่ ชม)
※ไม่อนุญาตให้นาเก้าอี้พบั ติดตัวไปด้วย
เทศกาลดอกไม้ไฟนากาโอกะ ประจาปี 2019
เทศกาลดอกไม้ไฟนากาโอกะ ที่เมืองนากาโอกะ จังหวัดนีกาตะ เป็ นงานเทศกาลดอกไม้ไฟที่สาคัญแห่งหนึ่งในประเทศ
ญี่ปุ่น และมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน ถูกจัดขึ้นเป็ นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 และ3 เดือนสิงหาคมของทุก
ปี ณ แม่น้ าชินาโนะ
พลาดไม่ได้กบั การแสดงดอกไม้ไฟชุด Shosanjaku-dama ที่แผ่กระจายเป็ นวงกว้างขนาด 650 เมตร, ชุดไนแอการ่ า
(Niagara), ชุดสตาร์ไมน์ (Starmine) ซึ่งเป็ นการจุดดอกไม้ไฟให้เข้ากับเสียงเพลงประกอบ และชุดฟี นิกซ์ (Phoenix) ซึ่ง
เป็ นดอกไม้ไฟที่ยงิ่ ใหญ่และสวยงามที่สุด มีระยะความยาวกว่า 2 กิโลเมตร..
เทศกาลดอกไม้ไฟนากาโอกะนี้ มุ่งมัน่ ที่จะอธิษฐานเพือ่ สันติภาพของโลกโดยการแสดงดอกไม้ไฟที่สดใส ท่านจะได้ตื่น
ตาตื่นใจไปกับชุดการแสดงดอกไม้ไฟอันยิง่ ใหญ่ตระการตาไปทัว่ ท้องฟ้ ายามค่าคืน!
*โปรแกรมทัวร์น้ ีเป็ นโปรแกรมพักค้างคืนบนรถบัส และเดินทางกลับในช่วงกลางคืน โดยจะทาการแวะพักที่เมืองยูซาว่า
ในช่วงดึก
*โปรแกรมทัวร์แนะนาสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการไปเยีย่ มชมเทศกาลดอกไม้ไฟนากาโอกะ

โปรแกรมการเดินทาง
ชินจูกุ (ออกเดินทาง 10:20 นาฬิกา)

วันที่ 1

Echigo Yukikura-kan (เลือกซื้อของ / ประมาณ 20 นาที)
เทศกาลดอกไม้ไฟนากาโอกะ (เยีย่ มชม)
เมืองยูซาว่า (แวะพัก / ประมาณ 60 นาที) ※เดินทางถึงในเวลา 1:30 นาฬิกา
[พักค้างคืนบนรถบัสนอน]
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 1 (Dinner Box) อาหารรอบดึก: 0
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วันที่ 2

ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 5:40 นาฬิก
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)
10:20 AM

จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา




ขอบเขตการ
ให้ บริการภาษา
จานวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต่า
จานวนผู้จองขั้นต่า

จังหวัดนีกาตะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญ
เกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ
28 ท่าน
*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบ
ก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1ท่าน

เพิม่ เติม
*ผูท้ ี่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป สามารถเข้าร่ วมโปรแกรมนี้ได้
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หมายเหตุ
*เทศกาลดอกไม้ไฟนากาโอกะ จะถูกยกเลิก หรื อ เลื่อนออกไปในกรณี ที่สภาพอากาศในวันเดินทางไม่เอื้ออานวย
ในกรณี ที่มีการยกเลิกเทศกาลดอกไม้ไฟนากาโอกะ ก่อนวันออกเดินทาง ทางบริ ษทั จะทาการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ และ
คืนเงินค่าโปรแกรมทัวร์ท้งั หมดให้แก่ท่าน โดยในกรณี น้ ีทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบว่ามีการยกเลิกดังกล่าวผ่านทาง
อีเมล์ (ในกรณี ทไี่ ม่มีการติดต่อให้ทราบว่ามีการยกเลิก โปรแกรมทัวร์น้ ีจะมีการออกเดินทางตามปกติ)
ในกรณี ที่เทศกาลดอกไม้ไฟนากาโอกะถูกยกเลิกในวันเดินทาง จะมีการแจ้งให้ทราบว่ามีการยกเลิกในตอนเช้าของวัน
เดินทาง (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเดินทางมายังสถานที่ออกเดินทางให้แก่ท่าน) ในกรณี ที่เทศกาลดอกไม้
ไฟนากาโอกะถูกยกเลิก ทางบริ ษทั จะทาการคืนเงินในส่วนของค่าชมเทศกาลดอกไม้ไฟให้แก่ท่าน ท่านละ 5,000 เยน และ
บริ ษทั จะพาท่านท่องเที่ยวในสถานที่อื่นแทน (เปลี่ยนเป็ นการเดินทางแบบไป-กลับ)
*เนื่องจากเป็ นการแสดงดอกไม้ไฟที่ยงิ่ ใหญ่ จึงขอให้ท่านทาความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่หลักเลี่ยงไม่ได้ ดัง
ต่อไปนี้...
1. ไม่อนุญาตให้ใช้ขาตั้งกล้องเนื่องจากจะเป็ นการรบกวนลูกค้าที่อยูด่ า้ นหลัง
2. เนื่องจากมีการจัดระเบียบการจราจรทางท้องถนนภายในเมืองนากาโอกะ ทางบริ ษทั จะพาท่านเดินทางจุดจอดรถบัส ไป
ยังสถานที่นงั่ ชม โดยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
3. เพือ่ หลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่แออัดก่อนเริ่ มการแสดงดอกไม้ไฟ ดังนั้น ทางบริ ษทั อาจพาท่านเดินทางถึงสถานที่จดั
งานเร็วกว่าปกติ โดยอาจต้องใช้เวลาในการรอจนกว่าการแสดงดอกไม้ไฟจะเริ่ มขึ้น
4. ในทุกปี หลังจากที่การแสดงดอกไม้ไฟสิ้นสุดลง ถนนบริ เวณสถานที่จดั งานจะมีความแออัดเป็ นอย่างมาก อาจต้องใช้
เวลานานสาหรับการนัง่ รถบัสออกจากจุดจอดรถ
5. เนื่องจากสถานที่รับชมการแสดงดอกไม้ไฟอยูก่ ลางแจ้งจึงไม่มีหลังคาไว้บริ การ กรุ ณาจัดเตรี ยมอุปกรณ์คลายร้อน หรื อ
อื่นๆไปด้วยตัวท่านเอง
*เนื่องจากเป็ นการพักค้างคืนบนรถบัสและเดินทางกลับในช่วงกลางคืน กรุ ณาจัดเตรี ยมเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย
*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
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วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

TOKYO

วันที่ออกเดินทาง
2019
สิงหาคม
2

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
25,900 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
10:20 AM เด็ก
25,900 เยน
6ถึง11ปี
เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

ออกเดินทางจาก
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10:20 AM เด็ก
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เยน

เยน

