รหัสทัวร์ KG111 จุดออกเดินทาง: โตเกียว
[เดินทางกลับในช่ วงกลางคืน] โปรแกรมชม "งานแสดงดอกไม้ ไฟทะเลสาบสุ วะ" จากที่นั่งชม

Highlights
ชมการแสดงดอกไม้ไฟสุดอลังการที่ "ทะเลสาบสุวะ" งานแสดงดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งขนาด และจานวนของ
ดอกไม้ไฟ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ... เพลิดเพลินกับการชมงานแสดงดอกไม้ไฟจากที่นงั่ ชมริ มฝั่งทะเลสาบ
เพลิดเพลินไปกับการชมดอกไม้ไฟกว่า 40,000 ลูก สว่างไสวอย่างสวยงามบนท้องฟ้ าเหนือทะเลสาบ อาทิ ชุดไนแอการ่ า
(Niagara), ชุดสตาร์ไมน์ (Starmine)...
*โปรแกรมนี้เป็ นโปรแกรมชมเทศกาลดอกไม้ไฟจากที่นั่งชมแบบ Masu-Seki ในพืน้ ทีท่ ี่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่ มีแผ่ นรอง
นั่งไว้ บริการ กรุณาจัดเตรียมมาด้วยตัวท่ านเอง ทั้งนี้ ไม่ อนุญาตให้ ใช้ เก้ าอีพ้ ับ เนื่องจากจะเป็ นการรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้ เคียง
ในบางกรณีอาจไม่ สามารถรับชมงานแสดงดอกไม้ ไฟได้ บางส่ วนจากที่นั่งชมนี้ อันเนื่องมาจากสิ่ งกีดขขวาง/อุปสรรคต่ างๆ

.
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โปรแกรมการเดินทาง
ชินจูกุ (รวมตัว 9:40 นาฬิกา)
เมืองสุวะ (รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / ประมาณ 50 นาที)

วันที่ 1

SUWA Glass-no-Sato (เลือกซื้อของ / ประมาณ 30 นาที)
เมืองสุวะ (ชมงานแสดงดอกไม้ไฟ / ประมาณ 120 นาที) ※เริ่ มตั้งแต่เวลา
19:00～ นาฬิกา
เมืองสุวะ (แวะพัก / ประมาณ 60 นาที)
[พักค้างคืนบนรถบัส]
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

วันที่ 2

ชินจุกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 5:10 นาฬิกา ตามกาหนดการ)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)
09:40 AM

จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

จังหวัดนากาโน่
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ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

ขอบเขตการ
ให้ บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แ
ต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ซึ่ งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเท

จานวนผู้ร่วม
เดินทางทั้งหมดขั้น
ต่า

28 ท่าน

จานวนผู้จองขั้นต่า

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบ
ก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน

เพิม่ เติม
*โปรแกรมทัวร์น้ ีสามารถเข้าร่ วมได้เฉพาะผุทู ้ ี่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
【OPTIONAL PLAN...อาหารกลางวันในวันที่ 1】
※เนื่องจากโปรแกรมทัวร์น้ ีไม่รวมอาหารกลางวัน ท่านสามารถจัดเตรี ยมไปด้วยตัวท่านเอง หรื อ สัง่ จองบริ การเสริ ม
อาหารกลางวันกับทางบริ ษทั ได้ อาหารกลางวัน : ชุดข้าวนึ่ง Toge-no-kamameshi ราคา 1,100 เยน (รวมภาษี) *กรุ ณาแจ้ง
ให้บริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทาการ ก่อนถึงวันออกเดินทาง
*ชาระค่าบริ การเสริ มอาหารกลางวันนี้ ผ่านทางบัตรเครดิต *วัตถุดิบอื่นๆ นอกเหนือจากข้าวนึ่ง จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่
กับช่วงเวลา ※โปรแกรมทัวร์น้ ีไม่มีอาหารเย็นไว้บริ การ ทั้งนี้ กรุ ณาจัดเตรี ยมไปด้วยตัวท่านเอง หรื อ หาซื้อได้ที่งาน
แสดงดอกไม้ไฟสุวะ

หมายเหตุ
*โปรแกรมนี้มีกาหนดการจะเดินทางถึงก่อนเวลาเริ่ มงานแสดงดอกไม้ไฟ ประมาณ 1 ชัว่ โมง
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้ เนื่องจากต้องเดินจากลานจอดรถไปยังที่นงั่
ชม โดยใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที
*ในบางกรณี อาจจะต้องทาการจอดรถบัสที่บริ เวณจุดพักรถ (ทั้งขาไป-ขากลับ)
*โปรแกรมทัวร์ชมงานแสดงดอกไม้ไฟทะเลสาบสุวะนี้ จะเป็ นการเดินทางด้วยรถบัสร่ วมกับลูกค้าโปรแกรมอื่นๆ
*งานแสดงดอกไม้ไฟนี้จะมีการยกเลิก/ การเลื่อน โดยขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในวันเดินทาง [ในกรณี ที่มีการยกเลิก・
เลื่อนงานแสดงดอกไม้ไฟก่อนวันออกเดินทาง]
⇒ทางบริ ษทั จะทาการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ โดยแจ้งไปยังอีเมล์ของตัวแทนกลุ่มของท่าน
※ในกรณี ที่มีการยกเลิกในวันเดินทาง ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบในเช้าวันเดินทาง [ในกรณี ที่มีการยกเลิก・
เลื่อนงานแสดงดอกไม้ไฟหลังวันออกเดินทาง]
⇒ทางบริ ษทั จะพาท่านไปเยีย่ มชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน และทาการคืนเงินค่าชมงานแสดงดอกไม้ไฟให้แก่ท่าน
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※งานแสดงดอกไม้ไฟทะเลสาบสุวะนี้จะจัดขึ้นในกรณี ที่มีฝนตก และจัดขึ้นตราบใดที่ไม่มี 'สัญญาณเตือนภัย' ต่างๆ
(เช่น พายุ) กรุ ณาจัดเตรี ยมเสื้อกันฝนมาด้วยตัวท่านเอง *กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วม
โปรแกรมนี้
*โปรแกรมทัวร์น้ ีเป็ นการพักค้างคืนบนรถบัสนอน กรุ ณาจัดเตรี ยมชุดนอนกันหนาวติดตัวไปด้วย
*คาดว่าในวันเดินทางจะแออัดไปด้วยผูค้ นเป็ นจานวนมาก กรุ ณาดูแล/เก็บรักษาสิ่งของมีคา่ ของท่านไว้ติดตัว
*กรุ ณาจัดเตรี ยมหมวก ครัมกันแดด ผ้าเช็ดหน้า ขวดน้ า และอุปกรณ์กนั ความร้อนต่างๆไปด้วยตัวท่านเอง
*กรุ ณานากระเป๋ าเป้ / กระเป๋ าสะพายไหล่สาหรับใส่สมั ภาระติดตัวไปด้วย
*ห้องน้ าภายในบริ เวณงานอาจมีผใู ้ ช้บริ การเป็ นจานวนมาก
*ไม่อนุญาตให้ใช้ขาตั้งกล้องในตอนถ่ายรู ป เพือ่ ไม่ให้เป็ นการรบกวนลูกค้าท่านอื่นๆ
*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

โตเกียว

วันที่ออกเดินทาง
2019
สิงหาคม
15

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
21,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
09:40 AM เด็ก
21,000 เยน
6ถึง11ปี
เด็กเล็ก
3ถึง5ปี
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เยน

