KTN_รหัสทัวร์ K1703 จุดออกเดินทาง: จุดนัดรวมตัว (Okinawa) (3วัน)
แพ็คเกจท่ องเที่ยวเกาะอิชิกากิ ＆ เกาะทาเคโทมิ + ที่พกั Fusaki Resort Village *3
วัน/ ออกเดินทางที่ 1 ท่ าน

Highlights
1. เปลี่ยนบรรยากาศจากการท่องเที่ยวที่ใกล้ๆ ด้วยการเดินทางจากเมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาว่า สู่ "เกาะอิชิ
กากิ" เกาะที่อยูห่ ่างไกล
2. รวมบัตรนัง่ เรื อไป - กลับระหว่างท่าเรื ออิชิกากิ ⟺ เกาะทาเคโทมิ พร้อมเพลิดเพลินและพักผ่อนแบบ
ชิลๆบนเกาะทาเคโทมิ
3. พักที่ Fusaki Resort Village ที่พกั ริ มชายหาด นอกจากนี้
4. มีบริ การรถ shuttle bus รับ-ส่งของโรงแรม ระหว่างสนามบินอิชิกากิ ⟺ โรงแรม
[แพ็คเกจทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหวั หน้าทัวร์/ไกด์ทวั ร์ร่วมเดินทางด้วย ]
บริ ษทั จะทําการส่งเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการเดินทาง・คูปองให้แก่ท่าน ไปยังโรงแรมที่เข้าพักก่อนเข้า
ร่ วมแพ็คเกจทัวร์น้ ี กรุ ณาระบุชื่อโรงแรม และชื่อผูจ้ องที่พกั ลงในแบบฟอร์มการจองของท่า
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โปรแกรมการเดินทาง
สนามบินนาฮะ (ออกเดินทางในช่ วง 9:25~11:05 นาฬิ กา *ยังไม่ ระบุ
แน่ นอน)
สนามบินอิชิกากิ เกาะไพนุ (เดินทางถึงในช่ วง 10:20-12:05 นาฬิ กา)
*ใช้ บริการรถ shuttle bus รับ-ส่ งของโรงแรม*

วันที่ 1

เดินทางถึงโรงแรม (Fusaki Resort Village)
*กรุณารับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เนื่องจากไม่ มีอาหารเย็นรวม
ในที่พกั
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

วันที่ 2

*ท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยที่เกาะอิชิกากิ
[เริ่มต้ น Model course]
โรงแรม---(เดินทางด้ วยตัวท่านเอง)---ท่ าเรืออิชิกากิ
*รวมบัตรนั่งเรือแบบไป-กลับ สู่ เกาะทาเคโทมิ (นั่งเรือจากท่าเรืออิชิกากิ
ประมาณ 15 นาที)
เกาะทาเคโทมิ
*เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่ างๆบนเกาะทาเคโทมิ อาทิ เดินเล่ นบนชายหาด นั่ง
รถควายลาก และเช่ าจักรยานปั่น เป็ นต้ น (ชาระค่าบริการด้ วยตัวท่านเอง ณ จุด
ให้ บริการ)
เกาะทาเคโทมิ
ท่ าเรืออิชิกากิ
---(เดินทางด้ วยตัวท่านเอง)--เดินทางถึงโรงแรม (Fusaki Resort Village)
*กรุณารับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เนื่องจากไม่ มีอาหารเย็นรวมในที่
พัก
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0
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โรงแรม
*ท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยจนถึงเวลาออกเดินทาง
*ใช้ บริการรถ shuttle bus รับ-ส่ งของโรงแรม*

วันที่ 3

สนามบินอิชิกากิ เกาะไพนุ (ออกเดินทางในช่ วง 16:20-18:05
นาฬิ กา *ยังไม่ ระบุแน่ นอน)
สนามบินนาฮะ (เดินทางกลับถึงในช่ วง 17:20-19:00 นาฬิ กา
ตามกาหนดการ)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
จุดนัดรวมตัว (Okinawa)
Okinawa
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
เนื่องจากทัวร์น้ ีเป็ นแบบ Free plan ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริ การ
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
ทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริ การภาษาจะรองรับเฉพาะใน
ระหว่างการดําเนินการในการติดต่อระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าเท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมล์ยนื ยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็ นต้น
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 25 ท่าน
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นตํ่าตามที่
บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง14
วัน (สําหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
1 ท่าน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

3

KTN_รหัสทัวร์ K1703
http://www.hijapantour.com/

[สิ่ งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์ สาหรับเด็กเล็ก]
เฉพาะค่าเครื่ องบินไป-กลับระหว่างสนามบินนาฮะ ⟺ สนามบินอิชิกากิ (ไม่มีม้ืออาหาร และเครื่ องนอน)
*ในกรณี ที่ตอ้ งการเครื่ องนอนสําหรับเด็กเล็ก กรุ ณาทําการจองในราคาเด็ก

หมายเหตุ
*กําหนดการของเครื่ องบินที่ระบุไว้ เป็ นข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 ทั้งนี้ หมายเลขเที่ยวบิน วันและ
เวลาเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*หลังจาก check-in ที่สนามบินเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาเข้ารับการตรวจที่ด่านรักษาความปลอดภัยก่อนเวลาขึ้น
เครื่ องบินอย่างน้อย 15 นาที
*สายการบินที่จะใช้บริ การในแพ็คเกจทัวร์ (สายการบินที่ใช้บริ การจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั วันและเวลา
เดินทาง) : All Nippon Airways (ANA)・Japan TransOcean Air (JTA)・Ryukyu Air Commuter (RAC)
*สายการบินที่ใช้บริ การในแพ็คเกจทัวร์น้ ีอาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ โดยขึ้นอยูก่ บั วันเดินทาง และ
สถานการณ์ต่างๆ
*เนื่องจากแพ็คเกจทัวร์น้ ีเป็ นแพ็คเกจที่รวมตัว๋ เครื่ องบิน ดังนั้น จึงไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนผูเ้ ดินทาง
ได้ หลังจากที่ทาํ การจองเสร็จสิ้น โดยในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น จําเป็ นที่จะต้องทําการจอง
ใหม่ อีกทั้ง จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการยกเลิกเมื่อเลยวันคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก
*สามารถนัง่ เรื อจากท่าเรื ออิชิกากิ ไปจนถึงเกาะทาเคโทมิได้ และสามารถนัง่ เรื อเฟอร์รี่ท่องเที่ยวหมู่เกาะ
ยาเอะยามะ หรื อ ล่องเรื อ Anei Kanko ได้โดยไม่ตอ้ งทําการจอง
*กรุ ณานําคูปองที่ได้รับจากทางบริ ษทั หลังทําการจอง ไปแลกเป็ นบัตรนัง่ เรื อ ณ จุดลงทะเบียนเรื อแฟร์รี่
ท่องเที่ยวหมู่เกาะยาเอะยามะ ที่อยูภ่ ายในท่าเรื ออิชิกากิ
*เกี่ยวกับเวลาการออกเรื อ--- ท่าเรื ออิชิกากิ ช่วงเวลา 7:30-17:30 นาฬิกา, เกาะทาเคโทมิ ช่วงเวลา 7:45-17:45
นาฬิกา
*ในกรณี ที่ไม่ได้ใช้บตั รนัง่ เรื อแบบไป-กลับ ระหว่างท่าเรื ออิชิกากิ ⟺ เกาะทาเคโทมิ ทางบริ ษทั จะไม่มี
การคืนเงินใดๆให้ท้งั สิ้น
*สําหรับบริ การรถ shuttle bus รับ-ส่งของโรงแรม ระหว่างสนามบินอิชิกากิ ⟺ โรงแรม ไม่จาํ เป็ นต้องทํา
การจองล่วงหน้า โดยรถ shuttle bus รับ-ส่ง จะออกเดินทางตามเวลาที่กาํ หนด ในกรณี ที่ข้ นึ รถ shuttle bus
ในรอบที่ตอ้ งการไม่ทนั เวลา และที่นงั่ ไม่เพียงพอ กรุ ณาใช้บริ การในรอบถัดไป
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จําเป็ นที่จะต้องทําการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม บริ ษทั จะทําการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
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*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้าทัวร์ของ
ท่าน
*บริ ษทั อาจทําการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทําดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมาย
คุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560

เพิม่ เติม
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจทัวร์ : ค่าเครื่ องบินไป-กลับระหว่างสนามบินนาฮะ ⟺ สนามบินอิชิกากิ, ที่พกั 2
คืน (รวมอาหารเช้า), บัตรนัง่ เรื อแบบไป-กลับ ระหว่างท่าเรื ออิชิกากิ ⟺ เกาะทาเคโทมิ
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
และภาษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น (แม้วา่ จะไม่ได้รับบริ การในส่วน
นั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจทัวร์ - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่
พัก อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่า
เครื่ องดื่ม) และค่าบริ การเสริ มต่างๆ

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2018
ธันวาคม
1,7,8,14,15,24,25
2019
มกราคม
11,18,19,25,26
Okinawa
กุมภาพันธ์
2,7,11,12,13,14,17
,18,19,20,21,24,25
,26,27,28
มีนาคม
3,4,5,6,7,10,11,12

ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
50,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

เด็ก
6ถึง11ปี

48,000 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

27,200 เยน
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ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2018
ธันวาคม
2,3,4,5,6,9,10,11,
12,13,16,17,18,19,
20
Okinawa
2019
มกราคม
7,8,9,10,13,14,15,
16,17,20,21,24,27,
28,29,30,31
กุมภาพันธ์
3,4,5,6

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง
2018
ธันวาคม
21,23
2019
มกราคม
5,6,12
Okinawa
กุมภาพันธ์
1,10,16,23
มีนาคม
2,9,13,14

ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
47,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

เด็ก
6ถึง11ปี

45,500เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

27,200 เยน

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
53,500 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

-

เด็ก
6ถึง11ปี

49,800 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

27,200 เยน
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ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2018
ธันวาคม
22,26
2019
กุมภาพันธ์
Okinawa
8,9,15,22
มีนาคม
1,8,16,17,18,19,20
,21,23,24,25,26,27
,28

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง

Okinawa

2019
มกราคม
1
มีนาคม
15,22,29

ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
57,500 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

เด็ก
6ถึง11ปี

53,800 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

27,200 เยน

เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

-

ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
61,500เยน

เด็ก
6ถึง11ปี

61,500เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

27,200เยน
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