รหัสทัวร์ 99330 จุดออกเดินทาง: นาโกย่า (1วัน)
บุฟเฟ่ ต์ “หอยนางรมย่าง” ของเมืองอุระมุระ & สักการะ “ศาลเจ้ าอิเสะ”

Highlights
1. รับประทานบุฟเฟต์ "หอยนางรมย่าง" ของเมืองอุระมุระ (ประมาณ 90 นาที) ･･･ ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสด ใหม่ ของ
จังหวัดมิเอะในช่วงฤดูหนาว!! อิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟต์หอยนางรมย่าง & เมนูจากหอยนางรมอื่นๆที่ไม่รวมในรายการ
บุฟเฟต์ อาทิ หอยนางรมทอด ข้าวนึ่งหอยนางรม และหม้อไฟหอยนางรม เป็ นต้น
2. สักการะ "ศาลเจ้าอิเสะ" ทั้งศาลเจ้าชั้นนอก (เกะคุ) และศาลเจ้าชั้นใน･･･ สนุกสนานกับการเดินเล่น & เยีย่ มชมศาลเจ้า
อันศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น
3. เดินเล่นที่ถนนโอคาเกะ-โยโคะโจ･･･ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของที่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ทาการปรับปรุ งจาก
บ้านเรื อนสมัยเก่าให้กลับมาครึ กครื้ นอีกครั้ง และยังคงกลิ่นอายของญี่ปุ่นสมัยเก่าเอาไว้เป็ นอย่างดี
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โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

บริเวณหน้ าศูนย์ การค้าใต้ ดิน ESCA สถานีรถไฟนาโกย่ า ประตูตะวันตก
(Taiko-dori Side) (รวมตัวเวลา 7:50 นาฬิกา)
ศาลเจ้ าชั้นนอก (เกะคุ) ของศาลเจ้ าอิเสะ (สักการะ / ประมาณ 30 นาที)
โทบะ (รับประทานบุฟเฟต์ "หอยนางรมย่าง" ของเมืองอุระมุระ /
ประมาณ 90 นาที)
[1]ศาลเจ้ าชั้นใน (ไนกุ) ของศาลเจ้ าอิเสะ (สักการะ)
[2]ถนนโอคาเกะ-โยโคะโจ (เดินเล่น / [1]+[2] รวมเวลาประมาณ 80 นาที)
อิเสะ (เลือกซื้อของ)
สถานีรถไฟนาโกย่ า (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:10 นาฬิกา ตาม
กาหนดการ)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
จุดนัดรวมตัว (Nagoya)
07:50 AM
จังหวัดมิเอะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมี
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
หน้าที่ให้ขอ้ มูลที่สาคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็ นต้น
ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่ งเที่ยวได้จากแผ่นพับ
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 28 ท่าน
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14
วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา
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เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก (3-5ปี ) - เฉพาะที่นงั่ รถบัส
*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
*ทางร้านค้าจะจัดเตรี ยมอุปกรณ์การย่างให้ท่าน สาหรับย่างหอยนางรมรับประทานด้วยตัวเอง ทั้งนี้ น้ าจากหอยนางรมอาจ
กระเด็นติดเสื้อผ้าของท่านได้
*ทางบริ ษทั ไม่สามารถจัดเตรี ยมเมนูอื่น นอกเหนือจากเมนูหอยนางรมให้แก่ท่านได้
*กรุ ณาสวมเครื่ องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่ วมโปรแกรมนี้
*ลาดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในแต่ละวัน
*โปรแกรมนี้เป็ นการเดินทางร่ วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
*รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกะทันหันใน 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

KNT_รหัสทัวร์ 99330
http://www.hijapantour.com/

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง
2019
บริเวณหน้ า 3, 6 มกราคม
ศูนย์ การค้าใต้ ดิน
ESCA สถานี
รถไฟนาโกย่ า
ประตูตะวันตก
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง
2019
บริเวณหน้ า 11, 22 มกราคม
ศูนย์ การค้าใต้ ดิน
ESCA สถานี
รถไฟนาโกย่ า
ประตูตะวันตก
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เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
11,580 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
07:50 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

11,080 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

3,000 เยน

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
10,980 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
10:50 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

10,480 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

3,000 เยน

