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รหัสทัวร์ KG111  จุดออกเดนิทาง: โตเกียว 

[เดนิทางกลบัในช่วงกลางคนื] โปรแกรมชม "งานแสดงดอกไม้ไฟทะเลสาบสุวะ" จากที่นั่งชม 

 

     

     

Highlights  

ชมการแสดงดอกไมไ้ฟสุดอลงัการที่ "ทะเลสาบสุวะ" งานแสดงดอกไมไ้ฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น ทั้งขนาด และจ านวนของ
ดอกไมไ้ฟ ซ่ึงจดัขึ้นในวนัที่ 15 สิงหาคมของทุกปี... เพลิดเพลินกบัการชมงานแสดงดอกไมไ้ฟจากที่นัง่ชมริมฝ่ังทะเลสาบ 
เพลิดเพลินไปกบัการชมดอกไมไ้ฟกวา่ 40,000 ลูก สวา่งไสวอยา่งสวยงามบนทอ้งฟ้าเหนือทะเลสาบ อาทิ ชุดไนแอการ่า 
(Niagara), ชุดสตาร์ไมน์ (Starmine)...  
 
     *โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมชมเทศกาลดอกไม้ไฟจากที่น่ังชมแบบ Masu-Seki ในพืน้ทีท่ี่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่มีแผ่นรอง
น่ังไว้บริการ กรุณาจัดเตรียมมาด้วยตัวท่านเอง ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้เก้าอีพ้ับ เน่ืองจากจะเป็นการรบกวนผู้ที่อยู่ใกล้เคยีง 
ในบางกรณอีาจไม่สามารถรับชมงานแสดงดอกไม้ไฟได้บางส่วนจากที่น่ังชมนี้ อันเน่ืองมาจากส่ิงกีดขขวาง/อปุสรรคต่างๆ 
 
 
 
 
. 
  



 

 

KNT_รหัสทวัร์ KG111 
http://www.hijapantour.com/ 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

 

 
 

รายละเอยีด  
 
จุดออกเดินทาง   ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park) 
เวลานัดหมาย 09:40 AM 
จุดหมาย จงัหวดันากาโน่ 

ภาษา  ภาษาองักฤษ 

 ภาษาจีน 

 
 

 
วนัที ่1 

ชินจูกุ (รวมตวั 9:40 นาฬิกา) 

 
เมืองสุวะ (รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั / ประมาณ 50 นาที) 

 
SUWA Glass-no-Sato (เลือกซ้ือของ / ประมาณ 30 นาที) 

 
เมืองสุวะ (ชมงานแสดงดอกไมไ้ฟ / ประมาณ 120 นาที) ※เร่ิมตั้งแต่เวลา 
19:00～ นาฬิกา 

 
เมืองสุวะ (แวะพกั / ประมาณ 60 นาที) 
 
[พกัคา้งคืนบนรถบสั] 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0    อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดึก: 0 

 
วนัที ่2 

 
ชินจุกุ (เดินทางกลบัถึงในเวลา 5:10 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0    อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดึก: 0 
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ขอบเขตการ
ให้บริการภาษา 

บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมีหนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็น
ตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ 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   1 ท่าน 
 
 

เพิม่เติม 
 

*โปรแกรมทวัร์น้ีสามารถเขา้ร่วมไดเ้ฉพาะผุูท้ี่มีอาย ุ6 ปีขึ้นไปเท่านั้น  
【OPTIONAL PLAN...อาหารกลางวนัในวนัที ่1】  
※เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์น้ีไม่รวมอาหารกลางวนั ท่านสามารถจดัเตรียมไปดว้ยตวัท่านเอง หรือ สัง่จองบริการเสริม
อาหารกลางวนักบัทางบริษทัได ้อาหารกลางวนั : ชุดขา้วน่ึง Toge-no-kamameshi ราคา 1,100 เยน (รวมภาษี) *กรุณาแจง้
ใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ ก่อนถึงวนัออกเดินทาง   
*ช าระค่าบริการเสริมอาหารกลางวนัน้ี ผา่นทางบตัรเครดิต *วตัถุดิบอ่ืนๆ นอกเหนือจากขา้วน่ึง จะแตกต่างกนัโดยขึ้นอยู่
กบัช่วงเวลา ※โปรแกรมทวัร์น้ีไม่มีอาหารเยน็ไวบ้ริการ ทั้งน้ี กรุณาจดัเตรียมไปดว้ยตวัท่านเอง หรือ หาซ้ือไดท้ี่งาน
แสดงดอกไมไ้ฟสุวะ 

หมายเหตุ 
*โปรแกรมน้ีมีก าหนดการจะเดินทางถึงก่อนเวลาเร่ิมงานแสดงดอกไมไ้ฟ ประมาณ 1 ชัว่โมง  
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี เน่ืองจากตอ้งเดินจากลานจอดรถไปยงัที่นัง่
ชม โดยใชเ้วลาประมาณ 30-40 นาท ี 
*ในบางกรณีอาจจะตอ้งท าการจอดรถบสัที่บริเวณจุดพกัรถ (ทั้งขาไป-ขากลบั)  
*โปรแกรมทวัร์ชมงานแสดงดอกไมไ้ฟทะเลสาบสุวะน้ี จะเป็นการเดินทางดว้ยรถบสัร่วมกบัลูกคา้โปรแกรมอ่ืนๆ  
*งานแสดงดอกไมไ้ฟน้ีจะมีการยกเลิก/ การเล่ือน โดยขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในวนัเดินทาง [ในกรณีที่มีการยกเลิก・
เล่ือนงานแสดงดอกไมไ้ฟก่อนวนัออกเดินทาง]  
⇒ทางบริษทัจะท าการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ โดยแจง้ไปยงัอีเมลข์องตวัแทนกลุ่มของท่าน  
※ในกรณีที่มีการยกเลิกในวนัเดินทาง ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้ราบในเชา้วนัเดินทาง [ในกรณีที่มีการยกเลิก・
เล่ือนงานแสดงดอกไมไ้ฟหลงัวนัออกเดินทาง]  
⇒ทางบริษทัจะพาท่านไปเยีย่มชมสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนแทน และท าการคืนเงินค่าชมงานแสดงดอกไมไ้ฟใหแ้ก่ท่าน  
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※งานแสดงดอกไมไ้ฟทะเลสาบสุวะน้ีจะจดัขึ้นในกรณีที่มีฝนตก และจดัขึ้นตราบใดที่ไม่มี 'สญัญาณเตือนภยั' ต่างๆ 
(เช่น พาย)ุ กรุณาจดัเตรียมเส้ือกนัฝนมาดว้ยตวัท่านเอง *กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วม
โปรแกรมน้ี  
*โปรแกรมทวัร์น้ีเป็นการพกัคา้งคืนบนรถบสันอน กรุณาจดัเตรียมชุดนอนกนัหนาวติดตวัไปดว้ย  
*คาดวา่ในวนัเดินทางจะแออดัไปดว้ยผูค้นเป็นจ านวนมาก กรุณาดูแล/เก็บรักษาส่ิงของมีคา่ของทา่นไวติ้ดตวั  
*กรุณาจดัเตรียมหมวก ครัมกนัแดด ผา้เช็ดหนา้ ขวดน ้ า และอุปกรณ์กนัความร้อนต่างๆไปดว้ยตวัท่านเอง  
*กรุณาน ากระเป๋าเป้/ กระเป๋าสะพายไหล่ส าหรับใส่สมัภาระติดตวัไปดว้ย  
*หอ้งน ้ าภายในบริเวณงานอาจมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก  
*ไม่อนุญาตใหใ้ชข้าตั้งกลอ้งในตอนถ่ายรูป เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการรบกวนลูกคา้ท่านอ่ืนๆ  
*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 

 
 

โตเกยีว 

2019 
สิงหาคม 
15 

 
 
09:40 AM  

 
 

 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

21,000 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

21,000 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      เยน 


