KTN_รหัสทัวร์ K1784 จุดออกเดินทาง: จุดนัดรวมตัว (Okinawa) (1วัน)
[จังหวัดโอกินาว่า] แพ็คเกจล่องเรือ + ทากิจกรรมดานา้ ท่ถถา้ ส่้า

Highlights
1. เพลิดเพลินไปกับโลกใต้น้ าภายในถ้ าที่ส่องแสงประกายอย่างสวยงามเป็ นสีฟ้า
2. หลังจากชมความงามของถ้ าสีฟ้า เพลิดเพลินไปกับการให้อาหารปลาเขตร้อน พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับ
การถูกรายล้อมด้วยฝูงปลา
3. มีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนคอยให้บริ การ ♪
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◆ กรุ ณาระบุขอ้ มูลต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์มการจองของท่าน ◆
1. [เกี่ยวกับเวลาเริ่ มต้น]
กรุ ณาเลือกเวลาที่ตอ้ งการเริ่ มต้นดังต่อไปนี้
รอบที่ 1：รวมตัว (8:15 นาฬิกา) รอบที่ 2：รวมตัว (10:15 นาฬิกา) รอบที่ 3：รวมตัว (13:15
นาฬิกา)
รอบที่ 4：รวมตัว（15:15 นาฬิกา）รอบที่ 5：รวมตัว（16:45 นาฬิกา）*รอบที่ 5 สาหรับผูท้ ี่
เข้าร่ วมในวันที่ 14 ก.ค. - 30 ก.ย. เท่านั้น
(ในกรณี ที่จานวนที่นงั่ ของรอบเวลาที่ระบุไว้ดา้ นบนไม่เพียงพอ ทางบริ ษทั จะแนะนารอบอื่นให้แก่ท่าน)
2. [เกี่ยวกับที่พกั ก่อนเข้าร่ วมแพ็คเกจนี้]
กรุ ณาระบุชื่อผูจ้ องโรงแรม และชื่อโรงแรมที่พกั ก่อนเข้าร่ วมแพ็คเกจทัวร์น้ ี
*มีบริ การรถรับ-ส่งเฉพาะในบางโรงแรมเท่านั้น สามารถดูรายชื่อโรงแรมที่มีบริ การรถรับ-ส่งได้จากลิงค์
ด้านล่าง
เนื่องจากจาเป็ นต้องทาการจองล่วงหน้า ดังนั้น กรุ ณาระบุชื่อโรงแรม และรอบที่ตอ้ งการรวมตัวลงใน
แบบฟอร์มการจองของท่านให้เรี ยบร้อย
**รายชื่อโรงแรมที่มีบริ การรถรับ-ส่ง**

โปรแกรมการเดินทาง

วันท่ถ 1

รวมตัวที่ Summer Resort Okinawa
ฟังการอธิบาย
สัมผัสประสบการณ์การดาน้ าแบบ “สนอร์เกิลลิ่ง(Snorkelling)
Summer Resort Okinawa（สิ้นสุดการเดินทาง）
อาหารเชา: 0 อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0
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รายละเอ่ยด
จุดนัดรวมตัว (Okinawa)
Okinawa
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
เนื่องจากทัวร์น้ ีเป็ นแบบ Free plan ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริ การ
ขอบเขตการใหบริการภาษา
ทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริ การภาษาจะรองรับเฉพาะใน
ระหว่างการดาเนินการในการติดต่อระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าเท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมล์ยนื ยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็ นต้น
จานวนผูร่ วมเดินทางทั้งหมดขั้นตถา 25ท่าน
*อย่างไรก็ตามทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมไม่ถึงขั้นต่าตามที่
บริ ษทั ได้กาหนดไว้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง14
วัน (สาหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)
2 ท่าน
จานวนผูจองขั้นตถา
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

[สิถ งท่ถรวมอยู่ในโปรแกรมสาหรับเด็กเล็ก]
*อายุต่ากว่า 6 ปี ไม่สามารถเข้าร่ วมได้

หมายเหตุ
*แพ็คเกจทัวร์น้ ีไม่มีหวั หน้าทัวร์ร่วมเดินทางไปด้วย กรุ ณาเดินทางไปยังจุดนัดรวมตัวด้วยตัวท่านเอง
*แพ็คเกจนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรื อ ยกเลิก โดยขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและสถานการณ์ทางท้องทะเล
*เด็กเล็กอายุต่ากว่า 6 ปี ไม่สามารถเข้าร่ วมแพ็คเกจนี้ได้ เด็กอายุ 6-12 ปี จะต้องมีผปู ้ กครองเข้าร่ วมการ
เดินทางด้วย และผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองก่อน
*ผูท้ ี่มีโรคเกี่ยวกับระบบการหมุนเวียนเลือด ระบบทางเดินหายใจ และโรคเกี่ยวกับหูและจมูก ไม่สามารถ
เข้าร่ วมแพ็คเกจนี้ได้ อีกทั้ง จาเป็ นที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์
*ใบบางกรณี อาจมีการปฏิเสธไม่ให้เข้าร่ วมตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยขึ้นอยูก่ บั สภาพร่ างกาย และสภาพ
อากาศ เป็ นต้น
*ผูท้ ี่อยูใ่ นระหว่างตั้งครรภ์ อาการเมาค้าง หรื อผูท้ ี่กาลังดื่มเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ จะไม่สามารถเข้าร่ วมทา
กิจกรรมนี้ได้
*หลังจากร่ วมกิจกรรมดาน้ าเสร็ จสิ้น ในวันนั้นจะไม่สามารถเดินทางขึ้นเครื่ องบินได้ อันเนื่องจากความกด
อากาศ
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*สาหรับผูท้ ี่เป็ นกังวลว่าจะมีอาการเมาเรื อ กรุ ณานายาแก้เมาเรื อติดตัวไปด้วย
*ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรื อการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อสถานการณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องทาการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรื อ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้าทัวร์ของ
ท่าน
*บริ ษทั อาจทาการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทาดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมาย
คุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2560

เพิมถ เติม
*ช่วงอายุที่สามารถเข้าร่ วมแพ็คเกจนี้ได้ : 6 - 64 ปี
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม：ค่าทากิจกรรม, ค่าธรรมเนียมหลักสูตร, ค่าชุดอุปกรณ์ที่จาเป็ น, ค่าล่องเรื อ, ค่า
ประกัน
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
และภาษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่วา่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น (แม้วา่ จะไม่ได้รับบริ การในส่วน
นั้นๆก็ตาม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั
อาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม)
และค่าบริ การเสริ มต่างๆ
*เวลาที่จาเป็ น：ประมาณ ２-２.5 ชัว่ โมง
*แพ็คเกจทัวร์น้ ีไม่มีหวั หน้าทัวร์ร่วมเดินทางไปด้วย กรุ ณาเดินทางไปยังจุดนัดรวมตัวด้วยตัวท่านเอง
*กรุ ณาสวมใส่ชุดว่ายน้ าให้เรี ยบร้อยก่อนไปรวมตัว และกรุ ณาเตรี ยมผ้าเช็ดตัว/ ชุดที่จะเปลี่ยนไปด้วยตัว
ท่านเอง
*ในกรณี ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนคอยให้บริ การ บริ ษทั จะติดต่อเพือ่ แจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาญี่ปุ่นคอยให้บริ การแทน
สาหรับท่านที่เป็ นกังวลเรื่ องการให้บริ การของเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาญี่ปุ่น สามารถขอให้เปลี่ยนแปลง
โปรแกรมการเดินทางได้
4

KTN_รหัสทัวร์ K1784
http://www.hijapantour.com/

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก วันท่ถออกเดินทาง เวลานัดหมาย
2018
ธันวาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,2
8,29,30,31
2019
มกราคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
Okinawa
0,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31
กุมภาพันธ์
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,
28
มีนาคม
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,2
8,29,30,31

ค่าใชจ่ าย1 หองพัก ค่าใชจ่ ายสาหรับ 1ท่ าน
5,000เยน
ราคาผูใหญ่
12 ปี ขึ้นไป

เด็ก
6ถึง11ปี

5,000เยน
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