
開催日

2022/09/11　-　2022/09/13

Bấm vào đây cho phiên

bản kỹ thuật số　↑

Chuyến đi của nhân viên Takuma Shipbuilding Co., Ltd.

Presented by      Công ty TNHH đóng tàu Takuma

Traveling Shiori (phiên bản Okinawa)



※

Hiện tại, chúng tôi đang đo nhiệt độ tại từng cơ sở kể cả sân bay. Nếu

bạn bị sốt, bạn sẽ không thể lên máy bay, vì vậy hãy nhớ quản lý tình

trạng sức khỏe của bạn cho đến khi bạn trở về.

Nhóm Innoshima tập trung tại bãi đậu xe lúc 8:30

Địa chỉ: 913 Okuma, Kunigami-mura, Kunigami-gun, Okinawa

Nghỉ dưỡng riêng tại Okuma đêm ★ Okinawa tốt nhất để đi bằng

chuyến bay trực tiếp ANA　　Một chuyến đi 2 đêm và 3 ngày để dà

nh thời gian năng động ở Okinawa

井手大喜 部長/彩喜 ｳﾊﾞｲﾄﾞｩﾗﾊﾞｸﾙﾙｲｸｻﾝ

井手　大夢 ムハマドイファン

鎗屋　貴大 主任 レーミンニー
16

村上　寛武 工場長 ダンゴックホアン

≪参加者一覧≫

三谷　康胤 社長 池田龍彦 ｱﾘ ｱﾌｧﾝﾃﾞｨ

森　　泰之 部長 ラムタンロック
Tổng cộng

横山　　誠 主任 ドアンコンヤン

■　giải tán Tan rã sau khi đến sân bay Hiroshima lúc 18:30 ngày 13 tháng 9

■　Nhà nghỉ Bãi biển & Khu nghỉ dưỡng Okuma Private

■　lịch trình 2022年9月11日～9月13日

■　Điểm đến (Okinawa) Kunigami-Naha

■　bộ 9月11日(日) 　10：00　Họp sân bay Hiroshima

■■■Ghi chú■■■

★　5ｔｈ　Anniversary　★

Chuyến đi lần thứ 3 của nhân viên đóng tàu Takuma



Công ty TNHH đóng tàu Takuma

Công ty TNHH đóng tàu Takuma người lớn　  15

Kỷ niệm 5 năm chuyến đi của nhân viên đứa trẻ　  1

Okuma Tomari 2 đêm 3 ngày để dành thời gian ở Okinawa toàn bộ　  16

日 年　　月　　日 曜　　日

3 2022/9/13 Thứ ba

Ngày 3　　* Quý khách vui lòng thưởng thức bữa sáng tự chọn tại khách sạn.

7: 00-Ăn sáng tại địa điểm ăn sáng → 8:30 Khởi hành từ khách sạn sau khi trả phòng → 10:00 Thủy cung

Churaumi

→ 12:00 Ăn trưa tại Làng Mỹ Mihama → 13:30 Khởi hành từ Làng Mỹ Mihama

→ 14:30 Trả xe → 15:00 Okinawa Naha Airport Check-in → 16:25 ANA1862 (Okinawa Naha → Hiroshima)

→ 18:10 Đến sân bay Hiroshima → 18:30 Giải thể Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn …

2 2022/9/12 Thứ hai

Ngày 2　　* Thưởng thức tiệc buffet tại khách sạn vào bữa sáng và bữa tối.
7:30 Ăn sáng tại địa điểm ăn sáng → Chuẩn bị giải lao → 8:50 Gặp nhau tại sân hiên biển → 9:00 Khởi hành trên

du thuyền

→ (Tận hưởng chuyến du ngoạn trên biển) → 11:00 Về lại cảng → 12:30 Khởi hành đi ăn trưa

(Thưởng thức Soki soba tại nhà hàng bên ngoài khách sạn) → 13:30 Rảnh rỗi → 17:00 Giải gôn Putt

→ 19:30 Ăn tối tại địa điểm tổ chức bữa tối → Thời gian tự do sau bữa tối ★ Thuê tàu du lịch riêng từ 9:00 đến

11:00.

hành trình　　Traffic information

1 2022/9/11 Chủ nhật

1 ngày　　* Quý khách thưởng thức tiệc buffet tại khách sạn vào bữa tối.
10:30 Làm thủ tục tại sân bay Hiroshima → 11:30 ANA1861 (Sân bay Hiroshima → Sân bay Okinawa Naha)

13:30 Đến sân bay Okinawa Naha

Thuê xe đưa đón Khởi hành một chiều từ khách sạn → 18:00 Nhận phòng sau khi đến khách sạn

19:30 Bắt đầu bữa tối → Thời gian rảnh sau bữa tối

Takuma Shipbuilding Co., Ltd. Hành trình 2022 của Nhân viên

企画名

旅行先 (Okinawa) Kunigami-Naha 2 đêm 3 ngày

Hành trình có thể thay đổi. lưu ý rằng.



OKUMA　Bãi biển riêng & khu nghỉ mát Thủy cung Churaumi

Bữa sáng và bữa tối

Nội dung Nội dung

Những căn nhà nhỏ kiểu nông thôn và biệt thự nằm rải rác trên một khu đất xanh rộng lớn. Một không gian đ

ặc biệt lạ thường. Một kỳ nghỉ thiên đường để dành thời gian thư giãn. Cải tạo phòng chờ cao cấp nhất Loại

biệt lập có sân vườn riêng. Vào tháng 4 năm 2020, tất cả các phòng đã được tân trang lại hoàn toàn. Gói với

quyền lui tới sảnh khách cũng được cung cấp, vì vậy bạn có thể có một kỳ nghỉ thoải mái theo ý muốn.

Bạn có thể xem triển lãm sinh sản san hô quy mô lớn ở thủy cung "Sea of Coral" nơi có ánh nắng chiếu vào.

Và thủy cung khổng lồ và hùng vĩ "Biển Kuroshio", nơi bạn có thể quan sát loài cá lớn nhất thế giới, cá mập

voi và cá đuối đầu tiên trên thế giới sinh sản thành công. Hơn nữa, bạn có thể trải nghiệm toàn bộ vùng biển

Okinawa trong thủy cung "biển sâu" tái hiện vùng biển sâu Okinawa bao quanh đầy bí ẩn.

Sáu kiểu nhà hàng tô điểm thêm màu sắc cho kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng riêng tư của bạn.

"Surfside Cafe", nhà hàng tự chọn cả ngày, nơi bạn có thể thưởng thức nhiều món ăn khác nhau, "Adan", nhà hàng

teppanyaki nơi đầu bếp chế biến các nguyên liệu theo mùa ngay trước mặt bạn và "BBQ", nơi bạn có thể trải qua một

bữa tiệc sang trọng thời gian ngắm hoàng hôn trên bờ biển phía Tây. Hãy tận hưởng không gian ăn uống phù hợp với

tâm trạng của bạn, chẳng hạn như "Restaurant Beachside".

Thông tin điểm đến du lịch Thông tin điểm đến du lịch

Khách sạn Khách sạn



MIHAMATown Resort American Village
11：30～15：00

小樽運河

Trung tâm Du lịch và

Sản phẩm Làng

Kunigami

Địa điểm ăn trưa

Làng Mỹ, một khu nghỉ mát thành phố nổi tiếng với người dân địa phương và khách du lịch

Một trung tâm mua sắm ngoài trời lớn theo chủ đề Mỹ với các cửa hàng, nhà hàng, rạp chiếu

phim và vòng quay Ferris. Làng Mỹ Mihama là một thị trấn nghỉ mát ven biển lớn ở Mihama,

Thị trấn Chatan. Các cửa hàng lần lượt được mở ra kể từ năm 1998 và hiện nay có 13 cơ sở

thương mại mang không khí Mỹ trên khắp khu vực rộng lớn với khoảng 5 Tokyo Domes.
Cửa hàng tiện lợi gần khách sạn

Thông tin điểm đến du lịch Thông tin khu vực khách sạn



MEMO


