รหัสทัวร์ 88710 จุดออกเดินทาง: โอซาก้า
ชมเทศกาลดอกไม้ ไฟบิวาโกะ ประจาปี 2019! / ออกจาก JR โอซาก้ า・ชินโอซาก้า

Highlights
■□ชมเทศกาลดอกไม้ไฟบิวาโกะ ประจาปี 2019□■
ตื่นตาตื่นใจไปกับการชมเทศกาลดอกไม้ไฟอันยิง่ ใหญ่ตระการตา อาทิ ชุดสตาร์ไมน์ (Starmine) ที่สะท้อนแสงไฟอัน
สดใสบนพืน้ ผิวทะเลสาบ
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โปรแกรมการเดินทาง
JR โอซาก้า (ออกเดินทาง 14:50 นาฬิกา)
ชินโอซาก้า (ออกเดินทาง 15:05 นาฬิกา)

วันที่ 1

ที่นงั่ ชมบนเรื อทะเลสาบบิวะ
(ชมเทศกาลดอกไม้ไฟบิวาโกะ / ประมาณ 60 นาที)
ชินโอซาก้า (เดินทางกลับถึงในเวลา 23:30 นาฬิกา ตามกาหนดการ)
โอซาก้า (เดินทางกลับถึงในเวลา 23:45 นาฬิกา ตามกาหนดการ)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 1 (Dinner Box) อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย

JR โอซาก้า
02:50 PM

จุดหมาย

จังหวัดชิกะ

ภาษา

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

ขอบเขตการ
ให้ บริการภาษา
จานวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต่า
จานวนผู้จองขั้นต่า
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บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แ
ต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ซึ่ งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเท
28 ท่าน
*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบ
ก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน

เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - เหมือนผูใ้ หญ่
*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
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็ นการเดินทางร่ วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*โปรแกรมนี้มีไกด์ทอ้ งถิ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ร่ วมเดินทางด้วย โดยพนักงานบริ การแปลภาษา (ภาษาอังกฤษ/จีน) ที่ทางบริ ษทั
จัดเตรี ยมไว้ให้ ไม่สามารถทาหน้าที่แปลทุกอย่างจากที่ไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายได้ (บริ การแค่เพียงการแปลข้อมูลสาคัญ
เกี่ยวกับการเดินทางเท่านั้น)
*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 ■หมายเหตุเกี่ยวกับเทศกาลดอกไม้ไฟบิวาโกะ
*โปรแกรมทัวร์ชมเทศกาลดอกไม้ไฟบิวาโกะ เป็ นการรับชมจากสถานที่แข่งเรื อของทะเลสาบบิวาโกะ ซึ่งท่านจะได้
รับชมจากมุมด้านข้าง ไม่ได้รับชมจากด้านหน้าของเทศกาล
*เทศกาลดอกไม้ไฟจะถูกยกเลิก/ เลื่อนวัน อันเนื่ องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย ซึ่งโปรแกรมทัวร์น้ ีจะถูกยกเลิกตาม
ไปด้วย ทั้งนี้ เทศกาลดอกไม้ไฟจะยังคงจัดขึ้นในกรณี ที่มีฝนตกเพียงเล็กน้อย ในกรณี ที่มีการยกเลิกหลังจากเดินทางมายัง
จุดรวมตัว หรื อ หลังจากโปรแกรมทัวร์ออกเดินทาง ทางบริ ษทั จะไม่พาท่านเยีย่ มชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่น และจะพา
KNT_รหัสทัวร์ 88710
http://www.hijapantour.com/

เดินทางกลับไปยังจุดรวมตัว (กรุ ณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะติดต่อเกี่ยวกับการคืนเงินในกรณี ที่มีการยกเลิกให้ทราบหลังวันออกเดินทาง)
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้ เนื่องจากจะต้องเดินทางจุดจอดรถบัส ไปยัง
สถานที่นงั่ ชม โดยใช้เวลา ประมาณ 20 นาที
*ที่นงั่ ชมเทศกาลดอกไม้ไฟเป็ นแบบ reserved seat (เก้าอี้ที่นงั่ Pipe chair) โดยทางบริ ษทั จะทาการจัดแบ่งที่นงั่ ให้แก่ท่าน
ทั้งนี้ ที่นงั่ ภายในกลุ่มของท่านอาจไม่ได้อยูต่ ิดกัน
*ไม่อนุญาตให้ใช้ขาตั้งกล้องในระหว่างถ่ายรู ป
*ในบางกรณี อาจยากต่อการรับชมเทศกาลดอกไม้ไฟ อันเนื่องมาจากสิ่งกีดขวาง/อุปสรรคต่างๆ
*กรุ ณาจัดเตรี ยมเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วย (ไม่อนุญาตให้ใช้ร่มในตอนฝนตก) *เนื่องจากเป็ นโปรแกรมรับชมเทศกาล
ดอกไม้ไฟ ดังนั้น จึงมีกาหนดการเดินทางกลับถึงในช่วงดึก (23:30～25:00 นาฬิกา) ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆที่เกิดขึ้น (อาทิ ค่าที่พกั ค่าเดินทาง เป็ นต้น) อันเนื่องมาจากเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมการเดินทางล่าช้า
กว่าที่กาหนดไว้ จนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถใช้บริ การระบบขนส่งสาธารณะได้ทนั ในรอบสุดท้าย สาหรับการเดินทางกลับสู่
ที่พกั ของท่าน
【เกี่ยวกับการปฎิเสธการจองโปรแกรมทัวร์】 การจองโปรแกรมทัวร์น้ ี จะเป็ นแบบการส่งคาร้องขอในการจองเท่านั้น
เนื่องจากทางบริ ษทั จะต้องจัดเตรี ยมที่นงั่ สาหรับชมเทศกาลดอกไม้ไฟบิวาโกะ โดยทางบริ ษทั จะทาการส่ งเอกสารการจอง
อย่างเป็ นทางการให้ทนั ทีมีการเตรี ยมการต่างๆเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะไม่มีการส่งเอกสารใด ๆ (โบรชัวร์แผ่นพับ ฯลฯ
) หรื อเอกสารการชาระเงินให้แก่ท่านในขณะที่สถานะการจองของท่านเป็ นเพียง 'ส่งคาร้องขอในการจอง' เท่านั้น (ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกระหว่างสถานะส่งคาร้องขอในการจอง )

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก

โอซาก้า

วันที่ออกเดินทาง
2019
สิงหาคม
8

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
13,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
02:50 PM เด็ก
13,000 เยน
6ถึง11ปี
เด็กเล็ก
3ถึง5ปี
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12,000 เยน

