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รหัสทัวร์ 99330 จุดออกเดนิทาง: นาโกย่า  (1วนั) 

บุฟเฟ่ต์ “หอยนางรมย่าง” ของเมืองอุระมุระ & สักการะ “ศาลเจ้าอิเสะ” 

 

 

Highlights  

1. รับประทานบุฟเฟต ์"หอยนางรมยา่ง" ของเมืองอุระมุระ (ประมาณ 90 นาที) ･･･ ล้ิมรสชาติอาหารทะเลสด ใหม่ ของ

จงัหวดัมิเอะในช่วงฤดูหนาว!! อ่ิมอร่อยไปกบับฟุเฟตห์อยนางรมยา่ง & เมนูจากหอยนางรมอ่ืนๆที่ไม่รวมในรายการ
บุฟเฟต ์อาทิ หอยนางรมทอด ขา้วน่ึงหอยนางรม และหมอ้ไฟหอยนางรม เป็นตน้  

2. สกัการะ "ศาลเจา้อิเสะ" ทั้งศาลเจา้ชั้นนอก (เกะคุ) และศาลเจา้ชั้นใน･･･ สนุกสนานกบัการเดินเล่น & เยีย่มชมศาลเจา้

อนัศกัด์ิสิทธ์ิของญี่ปุ่ น  

3. เดินเล่นที่ถนนโอคาเกะ-โยโคะโจ･･･ เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือของที่แหล่งท่องเที่ยวที่ไดท้  าการปรับปรุงจาก

บา้นเรือนสมยัเก่าใหก้ลบัมาครึกคร้ืนอีกคร้ัง และยงัคงกล่ินอายของญี่ปุ่ นสมยัเก่าเอาไวเ้ป็นอยา่งดี 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Nagoya) 
เวลานัดหมาย 07:50 AM 
จุดหมาย จงัหวดัมิเอะ 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร (ภาษาที่ท่านตอ้งการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนดัพบ และมี

หนา้ที่ใหข้อ้มูลที่ส าคญัเก่ียวกบัทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนดัพบและเวลา เป็นตน้ 
ซ่ึงไม่รวมถึงการใหร้ายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซ่ึงท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดสถานที่ทอ่งเที่ยวไดจ้ากแผน่พบั 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 28 ท่าน 
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไว ้ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่าน 
 

 
 

วนัที ่1 

บริเวณหน้าศูนย์การค้าใต้ดิน ESCA สถานีรถไฟนาโกย่า ประตูตะวันตก 
(Taiko-dori Side) (รวมตวัเวลา 7:50 นาฬิกา)  

 ศาลเจ้าช้ันนอก (เกะคุ) ของศาลเจ้าอเิสะ (สกัการะ / ประมาณ 30 นาที)  
 โทบะ (รับประทานบุฟเฟต ์"หอยนางรมยา่ง" ของเมืองอุระมุระ / 
ประมาณ 90 นาที)  
 [1]ศาลเจ้าช้ันใน (ไนก)ุ ของศาลเจ้าอิเสะ (สกัการะ)  
 [2]ถนนโอคาเกะ-โยโคะโจ (เดินเล่น / [1]+[2] รวมเวลาประมาณ 80 นาที)  
 อิเสะ (เลือกซ้ือของ)  
 สถานีรถไฟนาโกย่า (เดินทางกลบัถึงในเวลา 18:10 นาฬิกา ตาม
ก 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 
*ทางร้านคา้จะจดัเตรียมอุปกรณ์การยา่งใหท้่าน ส าหรับยา่งหอยนางรมรับประทานดว้ยตวัเอง ทั้งน้ี น ้ าจากหอยนางรมอาจ
กระเด็นติดเส้ือผา้ของท่านได ้
*ทางบริษทัไม่สามารถจดัเตรียมเมนูอ่ืน นอกเหนือจากเมนูหอยนางรมใหแ้ก่ท่านได ้
*กรุณาสวมเคร่ืองแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเขา้ร่วมโปรแกรมน้ี 
*ล าดบัการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในแต่ละวนั 
*โปรแกรมน้ีเป็นการเดินทางร่วมกบันกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น 
*รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น 
อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกะทนัหนัใน 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 

 
บริเวณหน้า

ศูนย์การค้าใต้ดิน 
ESCA สถานี
รถไฟนาโกย่า 
ประตูตะวันตก 

2019 
3, 6 มกราคม 

 
 

 
07:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

11,580 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

11,080 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     3,000 เยน 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
บริเวณหน้า

ศูนย์การค้าใต้ดิน 
ESCA สถานี
รถไฟนาโกย่า 
ประตูตะวันตก 

2019 
11, 22 มกราคม 
 

 
 

 
10:50 AM 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

10,980 เยน 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

10,480 เยน 
 

เด็กเล็ก  
3ถึง5ปี 

                     3,000 เยน 


