
 

 

KNT_รหัสทวัร์ JW900 
http://www.hijapantour.com/ 

รหัสทัวร์ JW900  จุดออกเดนิทาง: จุดออกเดนิทาง: ชินจุกุ 

(Tokyo Metropolitan Underground Car Park) 

[เดนิทางกลบัในช่วงกลางคนื] ชมเทศกาลดอกไม้ไฟนากาโอกะ ประจ าปี 2019 / โปรแกรมชมจาก

ที่นั่งแบบ Masu-Seki (ที่นั่งบนเส่ือทาทามิ) 

  

  

Highlights  

   ～เก่ียวกบัการจองแบบ "Request accepted"～ 
ในกรณีที่ปรากฏค าวา่ "Request accepted" จะหมายถึงยงัไม่มีการก าหนดรายละเอียดของที่นัง่ชมเทศกาลดอกไมไ้ฟนากา
โอกะ ซ่ึงในขณะที่ท่านท าการจอง จะเป็นเพยีงการส่งค  าร้องขอในการจองเท่านั้น ทั้งน้ี หลงัจากที่มีการก าหนดรายละเอียด
ที่นัง่ชมเทศกาลดอกไมไ้ฟแลว้ ทางบริษทัจะท าการส่งอีเมลย์นืยนัการเดินทางใหแ้ก่ท่าน และการจองของท่านจะเสร็จ
สมบูรณ์ 
   ★โปรแกรมทวัร์น้ี เป็นโปรแกรมชมเทศกาลดอกไมไ้ฟจากที่นัง่ชมแบบ Masu-Seki (ที่นัง่บนเส่ือทาทามิ) 



 

 

KNT_รหัสทวัร์ JW900 
http://www.hijapantour.com/ 

ที่นัง่ชมแบบ Masu-Seki น้ี ไม่ใช่การนัง่ชมบนเกา้อ้ี โดยท่านจะตอ้งท าการถอดรองเทา้และนัง่ลงในที่นัง่ที่ก  าหนดไว ้ซ่ึง
เป็นการนัง่ในพืน้ที่เดียวกนักบัลูกคา้ท่านอ่ืนๆ ทั้งน้ี สถานที่รับชมการแสดงดอกไมไ้ฟอยูก่ลางแจง้จึงไม่มีหลงัคาไวบ้ริการ 
กรุณาจดัเตรียมพดั หมวก ไฟฉาย และอ่ืนๆไปดว้ยตวัท่านเอง (กรุณางดสูบบุหร่ีในบริเวณที่นัง่ชม)  
※ไม่อนุญาตใหน้ าเกา้อ้ีพบัติดตวัไปดว้ย 
     เทศกาลดอกไมไ้ฟนากาโอกะ ประจ าปี 2019 
เทศกาลดอกไมไ้ฟนากาโอกะ ที่เมืองนากาโอกะ จงัหวดันีกาตะ เป็นงานเทศกาลดอกไมไ้ฟที่ส าคญัแห่งหน่ึงในประเทศ
ญี่ปุ่ น และมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมายาวนาน ถูกจดัขึ้นเป็นเวลา 2 วนั ระหวา่งวนัที่ 2 และ3 เดือนสิงหาคมของทุก
ปี ณ แม่น ้ าชินาโนะ  
พลาดไม่ไดก้บัการแสดงดอกไมไ้ฟชุด Shosanjaku-dama ที่แผก่ระจายเป็นวงกวา้งขนาด 650 เมตร, ชุดไนแอการ่า 
(Niagara), ชุดสตาร์ไมน์ (Starmine) ซ่ึงเป็นการจุดดอกไมไ้ฟใหเ้ขา้กบัเสียงเพลงประกอบ และชุดฟีนิกซ์ (Phoenix) ซ่ึง
เป็นดอกไมไ้ฟที่ยิง่ใหญ่และสวยงามที่สุด มีระยะความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร..  
เทศกาลดอกไมไ้ฟนากาโอกะน้ี มุ่งมัน่ที่จะอธิษฐานเพือ่สนัติภาพของโลกโดยการแสดงดอกไมไ้ฟที่สดใส ท่านจะไดต่ื้น
ตาต่ืนใจไปกบัชุดการแสดงดอกไมไ้ฟอนัยิง่ใหญ่ตระการตาไปทัว่ทอ้งฟ้ายามค ่าคนื! 
*โปรแกรมทวัร์น้ีเป็นโปรแกรมพกัคา้งคืนบนรถบสั และเดินทางกลบัในช่วงกลางคืน โดยจะท าการแวะพกัที่เมืองยซูาวา่
ในช่วงดึก  
*โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับผูท้ี่ตอ้งการไปเยีย่มชมเทศกาลดอกไมไ้ฟนากาโอกะ 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
 

 
วนัที ่1 

 
ชินจูกุ (ออกเดินทาง 10:20 นาฬิกา) 

 
Echigo Yukikura-kan (เลือกซ้ือของ / ประมาณ 20 นาที) 

 
เทศกาลดอกไมไ้ฟนากาโอกะ (เยีย่มชม) 

 
เมืองยซูาวา่ (แวะพกั / ประมาณ 60 นาที) ※เดินทางถึงในเวลา 1:30 นาฬิกา 

 
[พกัคา้งคืนบนรถบสันอน] 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 1 (Dinner Box)  อาหารรอบดึก: 0 
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รายละเอยีด  
 
จุดออกเดินทาง   ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park) 
เวลานัดหมาย 10:20 AM 
จุดหมาย จงัหวดันีกาตะ 

ภาษา  ภาษาองักฤษ 
 ภาษาจีน 

ขอบเขตการ
ให้บริการภาษา 

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

จ านวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต ่า 

28 ท่าน 

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

จ านวนผู้จองข้ันต ่า   1ท่าน 
 
 

เพิม่เติม 
 
*ผูท้ี่มีอาย ุ6 ปีขึ้นไป สามารถเขา้ร่วมโปรแกรมน้ีได ้
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 วนัที ่2 

 
ชินจูกุ (เดินทางกลบัถึงในเวลา 5:40 นาฬิก 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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หมายเหตุ 
*เทศกาลดอกไมไ้ฟนากาโอกะ จะถูกยกเลิก หรือ เล่ือนออกไปในกรณีที่สภาพอากาศในวนัเดินทางไม่เอ้ืออ านวย  
ในกรณีที่มีการยกเลิกเทศกาลดอกไมไ้ฟนากาโอกะ ก่อนวนัออกเดินทาง ทางบริษทัจะท าการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ และ
คืนเงินค่าโปรแกรมทวัร์ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน โดยในกรณีน้ีทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้ราบวา่มีการยกเลิกดงักล่าวผา่นทาง
อีเมล ์(ในกรณีทีไ่ม่มีการติดต่อใหท้ราบวา่มีการยกเลิก โปรแกรมทวัร์น้ีจะมีการออกเดินทางตามปกติ)  
ในกรณีที่เทศกาลดอกไมไ้ฟนากาโอกะถูกยกเลิกในวนัเดินทาง จะมีการแจง้ใหท้ราบวา่มีการยกเลิกในตอนเชา้ของวนั
เดินทาง (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าเดินทางมายงัสถานที่ออกเดินทางใหแ้ก่ท่าน) ในกรณีที่เทศกาลดอกไม้
ไฟนากาโอกะถูกยกเลิก ทางบริษทัจะท าการคืนเงินในส่วนของค่าชมเทศกาลดอกไมไ้ฟใหแ้ก่ท่าน ท่านละ 5,000 เยน และ
บริษทัจะพาท่านท่องเที่ยวในสถานที่อ่ืนแทน (เปล่ียนเป็นการเดินทางแบบไป-กลบั)  
*เน่ืองจากเป็นการแสดงดอกไมไ้ฟที่ยิง่ใหญ่ จึงขอใหท้่านท าความเขา้ใจต่างๆเก่ียวกบัสถานการณ์ที่หลกัเล่ียงไม่ได ้ดงั
ต่อไปน้ี... 
1. ไม่อนุญาตใหใ้ชข้าตั้งกลอ้งเน่ืองจากจะเป็นการรบกวนลูกคา้ที่อยูด่า้นหลงั 
2. เน่ืองจากมีการจดัระเบียบการจราจรทางทอ้งถนนภายในเมืองนากาโอกะ ทางบริษทัจะพาท่านเดินทางจุดจอดรถบสั ไป
ยงัสถานที่นัง่ชม โดยใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที 
3. เพือ่หลีกเล่ียงสภาพการจราจรที่แออดัก่อนเร่ิมการแสดงดอกไมไ้ฟ ดงันั้น ทางบริษทัอาจพาท่านเดินทางถึงสถานที่จดั
งานเร็วกวา่ปกติ โดยอาจตอ้งใชเ้วลาในการรอจนกวา่การแสดงดอกไมไ้ฟจะเร่ิมขึ้น 
4. ในทุกปี หลงัจากที่การแสดงดอกไมไ้ฟส้ินสุดลง ถนนบริเวณสถานที่จดังานจะมีความแออดัเป็นอยา่งมาก อาจตอ้งใช้
เวลานานส าหรับการนัง่รถบสัออกจากจุดจอดรถ  
5. เน่ืองจากสถานที่รับชมการแสดงดอกไมไ้ฟอยูก่ลางแจง้จึงไม่มีหลงัคาไวบ้ริการ กรุณาจดัเตรียมอุปกรณ์คลายร้อน หรือ
อ่ืนๆไปดว้ยตวัท่านเอง 
*เน่ืองจากเป็นการพกัคา้งคืนบนรถบสัและเดินทางกลบัในช่วงกลางคืน กรุณาจดัเตรียมเส้ือกนัหนาวติดตวัไปดว้ย 
*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 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 

TOKYO 

2019 
สิงหาคม 
2 

 
 
10:20 AM 

 
 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

25,900 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

25,900 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      เยน 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 
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