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รหัสทัวร์  64340 จุดออกเดนิทาง: นาโกย่า 

กจิกรรมเกบ็-ทานเชอร์ร่ีไม่อั้น ณ จังหวดันากาโน่ & บุฟเฟต์เมล่อน & รับลูกพชี +บลูเบอร์ร่ี เป็น

ของฝากกลบับ้าน! 

  

       

Highlights  

1. เก็บ-ทานเชอร์ร่ีไม่อั้น (ประมาณ 30 นาที) 
2. รับประทานบุฟเฟตเ์มล่อน (ประมาณ 30 นาที) 
3. รับประทานอาหารกลางวนัในชุดเมนู "โทบงัยากิเน้ือววั (เมนูกระทะร้อน)"  
4. รับฟรี! ลูกพชี 1 ลูก เป็นของฝาก! 
5. รับฟรี! บลูเบอร์ร่ี ประมาณ 50 กรัม เป็นของฝาก! 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

รายละเอยีด  
 

จุดออกเดินทาง นาโกยา่ 
เวลานัดหมาย 08:50 AM 
จุดหมาย จงัหวดันากาโน่ 

ภาษา  ภาษาองักฤษ 
 ภาษาจีน 

ขอบเขตการให้บริการ
ภาษา 

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

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง
ทั้งหมดขั้นต ่า 

  28 ท่าน 

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

จ านวนผู้จองข้ันต ่า  1 ท่าน 

 
 

 
วนัที ่1 

บริเวณหนา้ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น ESCA ประตูตะวนัตกของสถานีรถไฟ JR นาโกยา่ 
(ออกเดินทาง 8:50 นาฬิกา) 

 
สวน Sanwa Kanko (รับประทานบุฟเฟตเ์มล่อน / ประมาณ 30 นาที) 

 
เมืองอินาจิ (รับประทานอาหารกลางวนัในชุดเมนู "โทบงัยากิเน้ือววั")  

 
ร้าน Inagaki-raizaburoushou (เลือกซ้ือมิโสะ และอาหารดอง) 

 
เมืองมตัสึกาวา่ หรือ เมืองทาคาโมริ (เก็บ-ทานเชอร์ร่ีไม่อั้น / ประมาณ 30 นาที) 

 
สถานีรถไฟนาโยา่ (เดินทางกลบัถึงในเวลา 17:30 นาฬิกา ตามก าหนดการ) 
อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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เพิม่เติม 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรมส าหรับเด็กเล็ก (3-5ปี) - เฉพาะที่นัง่รถบสั 
*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชม
สถานที่ท่องเที่ยว และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้า่จะไม่ไดใ้ชบ้ริการในส่วน
นั้นๆก็ตาม) 
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร และค่า
เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) และค่าบริการเสริมต่างๆ 
 

หมายเหตุ 
*โปรแกรมทวัร์น้ีรับประทานอาหารกลางวนัในเวลา 11:30 นาฬิกา หรือ เวลา 13:30 นาฬิกา 
*สถานที่ส าหรับท ากิจกรรมเก็บ-ทานเชอร์ร่ี อาจมีการเปล่ียนแปลงไป 
จากสถานที่ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทาง โดยขึ้นอยูก่บัสภาพการเจริญเติบโตของเชอร์ร่ี อีกทั้ง ทางบริษทัจะแจง้
สถานที่ส าหรับท ากิจกรรมใหท้่านทราบในวนัเดินทาง 
*กิจกรรมเก็บผลไมใ้นโปรแกรมจะจดัขึ้นตามปกติแมใ้นวนัที่มีฝนตก ทั้งน้ี ทางสวนไม่อนุญาตใหใ้ชร่้มในระหวา่งท า
กิจกรรม กรุณาจดัเตรียมเส้ือกนัฝนติดตวัมาดว้ย 
*กิจกรรมเก็บผลไมอ้าจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยูก่บัปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ซ่ึงจะส่งผลกระทบใหกิ้จกรรมเก็บผลไมด้งักล่าว
เหลือเพยีง "กิจกรรมรับประทานผลไมไ้ดไ้ม่อั้น" เท่านั้น (ผลไมท้ี่ทางสวนไดเ้ก็บไวแ้ลว้) 
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั  
*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 

 
 

NAGOYA 

2019 
มิถุนายน 
17,19,25,27 
กรกฎาคม 
1,4 

 
 

 
08.50 AM 

 
 

 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,980 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

10,480 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

      3,500 เยน 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 

NAGOYA 

2019 
มิถุนายน 
22 
กรกฎาคม 
7 

 
 
08.50AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

11,980 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

11,480 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

3,500 เยน 


