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KTN_รหัสทัวร์ K1784 จุดออกเดนิทาง: จุดนัดรวมตัว (Okinawa) (1วนั) 

[จังหวดัโอกนิาว่า] แพค็เกจล่องเรือ + ท ากจิกรรมด าน า้ท่ถถ า้ส่  ้ า 

 

 

Highlights  

1. เพลิดเพลินไปกบัโลกใตน้ ้ าภายในถ ้าที่ส่องแสงประกายอยา่งสวยงามเป็นสีฟ้า  
2. หลงัจากชมความงามของถ ้าสีฟ้า เพลิดเพลินไปกบัการใหอ้าหารปลาเขตร้อน พร้อมต่ืนตาต่ืนใจไปกบั
การถูกรายลอ้มดว้ยฝงูปลา 
3. มีเจา้หนา้ที่ส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาจีนคอยใหบ้ริการ ♪ 
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◆ กรุณาระบุขอ้มูลต่อไปน้ีลงในแบบฟอร์มการจองของท่าน ◆ 
1. [เก่ียวกบัเวลาเร่ิมตน้] 
กรุณาเลือกเวลาที่ตอ้งการเร่ิมตน้ดงัต่อไปน้ี 
 รอบที่ 1：รวมตวั (8:15 นาฬิกา) รอบที่ 2：รวมตวั (10:15 นาฬิกา) รอบที่ 3：รวมตวั (13:15 
นาฬิกา) 
 รอบที่ 4：รวมตวั（15:15 นาฬิกา）รอบที่ 5：รวมตวั（16:45 นาฬิกา）*รอบที่ 5 ส าหรับผูท้ี่
เขา้ร่วมในวนัที่ 14 ก.ค. - 30 ก.ย. เท่านั้น 
(ในกรณีที่จ  านวนที่นัง่ของรอบเวลาที่ระบุไวด้า้นบนไม่เพยีงพอ ทางบริษทัจะแนะน ารอบอ่ืนใหแ้ก่ท่าน) 
 
2. [เก่ียวกบัที่พกัก่อนเขา้ร่วมแพค็เกจน้ี] 
กรุณาระบุช่ือผูจ้องโรงแรม และช่ือโรงแรมที่พกัก่อนเขา้ร่วมแพค็เกจทวัร์น้ี  
*มีบริการรถรับ-ส่งเฉพาะในบางโรงแรมเท่านั้น สามารถดูรายช่ือโรงแรมที่มีบริการรถรับ-ส่งไดจ้ากลิงค์
ดา้นล่าง 
เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งท าการจองล่วงหนา้ ดงันั้น กรุณาระบุช่ือโรงแรม และรอบที่ตอ้งการรวมตวัลงใน
แบบฟอร์มการจองของท่านใหเ้รียบร้อย 
**รายช่ือโรงแรมที่มีบริการรถรับ-ส่ง** 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัท่ถ 1 

รวมตวัที่ Summer Resort Okinawa 
 ฟังการอธิบาย 
 สมัผสัประสบการณ์การด าน ้ าแบบ “สนอร์เกิลล่ิง(Snorkelling) 
 Summer Resort Okinawa（ส้ินสุดการเดินทาง） 

อาหารเช า: 0  อาหารกลางวัน: 0  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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รายละเอย่ด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Okinawa) 
เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Okinawa 
ภาษา ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน 
ขอบเขตการให บริการภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหบ้ริการ

ทางดา้นภาษาระหวา่งการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน 
ระหวา่งการด าเนินการในการติดต่อระหวา่งบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การ
ส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ถา 25ท่าน  
*อยา่งไรก็ตามทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามที่
บริษทัไดก้ าหนดไวโ้ดยจะแจง้ใหท้่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง14
วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั จะแจง้ใหท้ราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู จองข้ันต ถา 2 ท่าน 

 

[สิถงท่ถรวมอยู่ในโปรแกรมส าหรับเดก็เล็ก] 
*อายตุ  ่ากวา่ 6 ปีไม่สามารถเขา้ร่วมได ้

หมายเหตุ 
*แพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีหวัหนา้ทวัร์ร่วมเดินทางไปดว้ย กรุณาเดินทางไปยงัจุดนดัรวมตวัดว้ยตวัท่านเอง 
*แพค็เกจน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิก โดยขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศและสถานการณ์ทางทอ้งทะเล 
*เด็กเล็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปีไม่สามารถเขา้ร่วมแพค็เกจน้ีได ้เด็กอาย ุ6-12 ปี จะตอ้งมีผูป้กครองเขา้ร่วมการ
เดินทางดว้ย และผูท้ี่มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองก่อน 
*ผูท้ี่มีโรคเก่ียวกบัระบบการหมุนเวยีนเลือด ระบบทางเดินหายใจ และโรคเก่ียวกบัหูและจมูก ไม่สามารถ
เขา้ร่วมแพค็เกจน้ีได ้อีกทั้ง จ  าเป็นที่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์
*ใบบางกรณีอาจมีการปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ร่วมตามดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ โดยขึ้นอยูก่บัสภาพร่างกาย และสภาพ
อากาศ เป็นตน้ 
*ผูท้ี่อยูใ่นระหวา่งตั้งครรภ ์อาการเมาคา้ง หรือผูท้ี่ก  าลงัด่ืมเคร่ืองด่ืมทีมี่แอลกอฮอล ์จะไม่สามารถเขา้ร่วมท า
กิจกรรมน้ีได ้
*หลงัจากร่วมกิจกรรมด าน ้ าเสร็จส้ิน ในวนันั้นจะไม่สามารถเดินทางขึ้นเคร่ืองบินได ้อนัเน่ืองจากความกด
อากาศ 



 

4 

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

*ส าหรับผูท้ี่เป็นกงัวลวา่จะมีอาการเมาเรือ กรุณาน ายาแกเ้มาเรือติดตวัไปดว้ย 
*ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ใดๆที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม 
*ในกรณีที่บริษทัจ าเป็นที่จะตอ้งท าการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอยา่งกระทนัหนัใน 1 วนัก่อนถึงวนัออก
เดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถ่ินของญี่ปุ่ น) อนัเน่ืองมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือ
เกิดสถานการณ์ที่อยูน่อกเหนือการควบคุม บริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผา่นทางอีเมล ์
*จุดรวมตวัและจุดส้ินสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกนั สามารถสอบถามเพิม่เติมไดท้ี่หวัหนา้ทวัร์ของ
ท่าน 
*บริษทัอาจท าการแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ (อาทิ ช่ือ อาย ุเพศ) ใหแ้ก่โรงแรมที่พกัหรือหน่วยงานต่างๆที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปตามกฎหมาย
คุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบัแกไ้ข) ที่มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 
 

เพิถมเติม 
*ช่วงอายทุี่สามารถเขา้ร่วมแพค็เกจน้ีได ้: 6 - 64 ปี 

*ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม：ค่าท ากิจกรรม, ค่าธรรมเนียมหลกัสูตร, ค่าชุดอุปกรณ์ที่จ  าเป็น, ค่าล่องเรือ, ค่า

ประกนั 
ค่าใชจ่้ายต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั อาหาร ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว 

และภาษี ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่ในกรณีใดทั้งส้ิน (แมว้า่จะไม่ไดรั้บบริการในส่วน

นั้นๆก็ตาม) 
*ส่ิงที่ไม่รวมอยูใ่นโปรแกรม - ค่าใชจ่้ายต่างๆที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ไดแ้ก่ การเดินทาง โรงแรมที่พกั 

อาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยว รวมถึงค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล (อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืม) 
และค่าบริการเสริมต่างๆ 

*เวลาที่จ  าเป็น：ประมาณ ２-２.5 ชัว่โมง 

*แพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีหวัหนา้ทวัร์ร่วมเดินทางไปดว้ย กรุณาเดินทางไปยงัจุดนดัรวมตวัดว้ยตวัท่านเอง 

*กรุณาสวมใส่ชุดวา่ยน ้ าให้เรียบร้อยก่อนไปรวมตวั และกรุณาเตรียมผา้เช็ดตวั/ ชุดที่จะเปล่ียนไปดว้ยตวั
ท่านเอง 

*ในกรณีที่ไม่มีเจา้หนา้ที่ส่ือสารภาษาองักฤษ และภาษาจีนคอยใหบ้ริการ บริษทัจะติดต่อเพือ่แจง้ใหท้่าน

ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ี จะมีเจา้หนา้ที่ส่ือสารภาษาญี่ปุ่ นคอยใหบ้ริการแทน 
ส าหรับท่านที่เป็นกงัวลเร่ืองการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ส่ือสารภาษาญี่ปุ่ น สามารถขอใหเ้ปล่ียนแปลง

โปรแกรมการเดินทางได ้
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 

 

ออกเดินทางจาก วันท่ถออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช จ่าย1 ห องพัก ค่าใช จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

Okinawa 

2018 
ธนัวาคม 
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
0,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21, 
22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31
กุมภาพนัธ ์
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 

 
 

 
 
 
- 

ราคาผู ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

5,000เยน 
 
 
 

เด็ก  
6ถึง11ปี 

5,000เยน 
 
 
 

 
 

 


