โปรแกรมเยี่ยมชมโรงงาน และเจรจาธุรกิจ
เมืองนาโกยา-โทยาม่า-ทาคายาม่า-โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
10-14 มิถุนายน 2561 (5 วัน 4 คืน)
วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.61 (1)
กรุงเทพฯ-ฮาเนเดะ(โตเกียว)
10.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์กรุ๊ปเช็คอินของสายการบินไทย ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 14 โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแด่ท่าน
13.00 น.
เหิรฟ้าสู่ฮานาเดะ โดยเที่ยวบินที่ TG660 (รับประทานอาหารมื้อต้อนรับบนเครื่อง)
21.10 น.
ถึงสนามบินฮาเดะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Edmont
Hotel หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย.61(2)
โตเกียว (ชมโรงงาน 2 แห่ง)
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สถานที่ดูงานที่ติดต่อไว้
........ น.
เยี่ยมชมโรงงานที่ติดต่อไว้ (แห่งที่ 1)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
.......น.
เยี่ยมชมโรงงานที่ติดต่อไว้ (แห่งที่ 2)
17.00 น.
รับท่านจากสถานที่ดูงาน
ค่่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร แล้วหลับสู่ที่พัก
วันอังคารที่ 12 มิ.ย.61(3)
โตเกียว (Matching)-(นั่งรถไฟ) โทยาม่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องการหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
.......น.
Business Matching
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
Business Matching
.......น.
นาท่านเดินทางสู่รถไฟโตเกียว เปลี่ยนบรรยากาศเดิทางโดยรถไฟด่วนชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุนด้วยความเร็ว
สูงถึง 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง (รวมค่ารถไฟชินคันเซ็น) สู่เมืองโทยาม่า
ค่่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร แล้วเช็คอินเข้าสู่ที่พัก Toyama Excel Hotel หรือเทียบเท่า
วันพุธที่ 31 มิ.ย.61(4)
โทยาม่า (ชมโรงงาน 3 แห่ง)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สถานที่ดูงานที่ติดต่อไว้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
......น.
เยี่ยมชมโรงงานที่ท่านติดต่อไว้ (แห่งที่ 4)
......น.
เยี่ยมชมโรงงานที่ท่านติดต่อไว้ (แห่งที่ 5)
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (เลี้ยงรับรองโดยโรงงาน) หลังอาหารรับท่านจากสถานที่ดูงาน แล้วกลับสู่ที่พัก
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วันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย.61(5)
โทยาม่า - สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ
04.00 น.
เช็คเอ้าท์และออกเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า (287กม.)
08.30 น
เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า
11.00 น.
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยงบินที่ TG665 (รับประทานอาหารบนเครื่องบิน)
15.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
พักห้องคู่
ท่านละ 49,900
พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 8,500

บาท
บาท

**อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-นาโกย่า และ โตเกียว – กรุงเทพฯ โดยผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อได้โดยอิสระ**
อัตราค่าบริหารนี้รวม
• ค่ารถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน 1 เที่ยว) จากสถานี โตเกียว-โทยาม่า (ผู้เดินทางต้องถือกระเป๋าเดินทางขึ้นโบกี้รถไฟด้วย
ตัวท่านเอง เนื่องจากโบกี้เก็บกระเป๋าท้ายขบวนมีที่น้อย เพื่อความสะดวกท่านสามารถวางกระเป๋าไว้หลังที่นั่งบนรถไฟได้)
• ค่าห้องพักโรงแรมระดับ 4 ดาว (พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง) 4 คืน
• ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ
อาหารกลางวัน 3 มือ้
อาหารเย็น 2 มื้อ
• ค่าบริการรถรับ-ส่ง สถามบิน-โรงแรม-สนามบิน ดูงานและท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นทุกวัน (ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มจากผู้เดินทางอีก)
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเนทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราบริการนี้ไม่รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินใดๆ
• ค่าน้าหนักเกิน 30 กก. ต่อหนึ่งท่าน
• ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์ใดๆ
• ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีดส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ หรืออื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7% & ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จ)
** โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนสถานที่เที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาส การจราจร และโรงแรมที่จองได้
เป็นสาคัญ**
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แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

โปรแกรมเยี่ยมชมโรงงาน และเจรจาธุรกิจ
เมืองนาโกยา-โทยาม่า-ทาคายาม่า-โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
10-14 มิถุนายน 2561 (5 วัน 4 คืน)
บริษัท

เลขที่สมาชิก

ที่อยู่
โทรศัพท์

โทรสาร

อีเมล์
ประเภทกิจการ ❒กลุ่มเหล็ก/Ferrous
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์

❒ นอกกลุ่มเหล็ก/Non-Ferrous

❒ อื่น ๆ/Other

รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
1. ชื่อ – นามสกุล...................................................................... ตาแหน่ง........................... โทรศัพท์......................
ชื่อตามหน้าพาสปอร์ต ...................................................................... เลขที่พาสปอร์ต .......................................
2. ชื่อ – นามสกุล...................................................................... ตาแหน่ง........................... โทรศัพท์......................
ชื่อตามหน้าพาสปอร์ต ...................................................................... เลขที่พาสปอร์ต .......................................
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
สาหรับคณะเดินทาง พักคู่
พักห้องเดี่ยว

ท่านละ
เพิ่มท่านละ

49,900 บาท
8,500 บาท

**อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-นาโกย่า และ โตเกียว – กรุงเทพฯ โดยผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อได้โดยอิสระ**

กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และส่าเนาหน้าพาสปอร์ต
ส่งยังสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย
ทางโทรสารหมายเลข 02-7122392 และทาง E-mail : manager@thaifoundry.com

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-7122391 คุณดาวใจ อ้นทอง (เจี๊ยบ) และคุณวีรยา ชุมบ้านยาง (มิ้ง)
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