
 
 

1 

KTN_รหัสทวัร์ K1701 
http://www.hijapantour.com/ 

KTN_รหัสทัวร์ K1701 จุดออกเดนิทาง: จุดนัดรวมตัว (Okinawa) (1วนั) 

【ออกเดนิทางจากโอกนิาว่า】แพค็เกจรถบัสท่องเที่ยว  

"Churaumi Family Service Tour" ในพพิธิภัณฑ์สัตว์น า้โอกนิาวะจุระอุมิ &  

สวนสับปะรดนาโกะ & สวนผเีส้ือ ริวกโุจ... 

 พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ ำโอกินำวะจุระอุมิ (ภำพน้ีใชใ้นกำรโฆษณำเท่ำนั้น) 

บสัท่องเท่ียว (ภำพน้ีใชใ้นกำรโฆษณำเท่ำนั้น)                                                                                                                                              

สวนสับปะรดนำโกะ (ภำพน้ีใชใ้นกำรโฆษณำเท่ำนั้น)                                                                                                                                                                                                                                 

Highlights  

☆ สะดวกสบำยไปกบักำรเดินทำงดว้ยบสัท่องเที่ยว 1วนั  

☆ คนเดียวก็เที่ยวได！้ (รวมอำหำรกลำงวนั) 

☆ รวมค่ำเขำ้ 3 สถำนที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม ไดแ้ก่. 
 (1) พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ ำโอกินำวะจุระอุมิ (Okinawa Churaumi Aquarium)  
 (2) สวนผเีส้ือ ริวกุโจ (Ryugujo Butterfly Garden)  
 (3) สวนสบัปะรดนำโกะ (Nago Pineapple Park)  

☆ บริกำร audio guide ในรถบสัท่องเที่ยว (พนกังำนที่คอยใหบ้ริกำรบนรถบสั ส่ือสำรภำษำญี่ปุ่ นเท่ำนั้น) 

☆ ท่องเที่ยวในพพิิธภณัฑส์ตัวน์ ้ ำโอกินำวะจุระอุมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ประมำณ 3 ชัว่โมง 
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・พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ ำโอกินำวะจุระอุมิ・・・ชมปลำที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก "ฉลำมวำฬ" และ 
"ปลำกระเบนแมนตำ" 
・สวนผเีส้ือ ริวกุโจ・・・ชมผเีส้ือโอโกมะดำระ สำยพนัธุท์ำงตอนใต ้ที่สำมำรถเห็นไดเ้ฉพำะในโอ
กินำวำ่เท่ำนั้น 
・สวนสบัปะรดนำโกะ・・・สนุกกบักิจกรรมที่เก่ียวกบัสบัปะรด พร้อมทั้งล้ิมรสควำมอร่อยของสบั
ประรด 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
[ส่ิงที่รวมอยู่ในทัวร์ส าหรับเดก็เล็ก] 
ค่ำรถบสัท่องเท่ียว และค่ำอำหำรกลำงวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที ่1 

นัง่รถบสัออกเดินทำงจำกแต่ละโรงแรม  
 【11:00-11:40 นำฬิกำ】สวนสบัปะรดนำโกะ 
 【12:10~13:00 นำฬิกำ】สวนผเีส้ือ ริวกุโจ (เลือกซ้ือของและ

รับประทำนอำหำรกลำงวนั) 
 【13:05-16:05 นำฬิกำ】พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ ำโอกินำวะจุระอุมิ 
【16:30-16:55 นำฬิกำ】ร้ำน Okashi Goten  
เดินทำงกลบัถึงแต่ละโรงแรม (ตรวจสอบเวลำไดจ้ำก Highlights ดำ้นบน) 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 1  อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดกึ: 0 
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รายละเอยีด 
จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Okinawa) 

เวลานัดหมาย - 
จุดหมาย Okinawa 
ภาษา ภำษำองักฤษ 

ภำษำจีน 
ขอบเขตการให้บริการภาษา เน่ืองจำกทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรให้บริกำรทำงดำ้น

ภำษำระหว่ำงกำรเดินทำง โดยบริกำรภำษำจะรองรับเฉพำะใน ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ในกำรติดต่อระหว่ำงบริษทักบัลูกคำ้เท่ำนั้น เช่น กำรส่งอีเมลย์นืยนั กำรเปล่ียนแปลง/
ยกเลิกกำรเดินทำง เป็นตน้ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 1 ท่ำน*อยำ่งไรก็ตำม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่ำตำมท่ีบริษทัได้
ก  ำหนดไว ้โดยจะแจง้ให้ท่ำนทรำบทำงอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทำง 14วนั (ส ำหรับทวัร์ไป-
กลบั1วนั จะแจง้ให้ทรำบก่อนถึงวนัเดินทำง 4วนั) 

จ านวนผู้จองข้ันต ่า 1 ท่ำน 

 
เพิม่เติม 
•ส่ิงที่รวมอยูใ่นโปรแกรม：①ค่ำรถบสัท่องเที่ยว ②ค่ำไกดบ์นรถบสั ③ค่ำเขำ้ชมสถำนที่
ต่ำงๆ ④ค่ำอำหำรกลำงวนั ※ไม่รวมค่ำรถกอลฟ์ภำยในสวนสบัปะรดนำโกะ 
•เวลำในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในโปรแกรม อำจมีกำรเปล่ียนแปลงโดยขึ้นอยูก่บัสภำพกำรจรำจร 
•โปรแกรมน้ีไม่มีหวัหนำ้ทวัร์ร่วมเดินทำงดว้ย แต่มีพนกังำนที่คอยใหบ้ริกำรบนรถบสั (ส่ือสำรภำษำญี่ปุ่ น
เท่ำนั้น) 
•ในกรณีที่ที่นัง่บนรถบสัไม่เพยีงพอต่อควำมตอ้งกำร ท่ำนอำจจะไดน้ัง่ที่นัง่เสริม และในกรณีที่ไปยงั
สถำนที่นดัพบไม่ทนัเวลำ จะไม่สำมำรถขอเขำ้ร่วมกำรเดินทำงระหวำ่งทำงได ้อีกทั้ง บริษทัจะไม่มีกำรคืน
เงินใดๆทั้งส้ิน 
•โปรแกรมน้ีจดัท ำโดย Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co.,Ltd. 
•ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อควำมล่ำชำ้ใดๆที่เกิดขึ้นเน่ืองจำกสภำพกำรจรำจร, สภำพอำกำศ, หรือ
สถำนกำรณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือกำรควบคุมของเรำ ถำ้จ  ำเป็นตอ้งยกเลิกทวัร์อนัเน่ืองมำจำกพำยหิุมะ, ใตฝุ้่ น 
หรือสถำนกำรณ์อ่ืนๆทีอ่ยูน่อกเหนือกำรควบคุมของเรำ 
•ทำงบริษทัจะกระท ำกำรตดัสินใจยกเลิก1วนัก่อนถึงวนัเดินทำงเวลำ15:00น.ของญี่ปุ่ น และส่งส่งอีเมลแ์จง้
ใหท้่ำนทรำบ 
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•ทั้งน้ีจุดนดัพบและจุดแยกยำ้ยอำจไม่ใช่ที่เดียวกนักรุณำสอบถำมหวัหนำ้ทวัร์ของท่ำน 
•บริษทัอำจท ำกำรแจง้ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคำ้ (ช่ือ อำย ุเพศ เป็นตน้) ให้แก่โรงแรมหรือบริษทัอ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของโปรแกรมทวัร์นั้นๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยคุม้ครองส่วนบุคคล (ฉบบั
แกไ้ข) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 30 พฤษภำคม 2560 

 
 
 

หมายเหตุ 
◆◆กรุณำระบุรำยละเอียดต่อไปในลงในช่อง remark ของแบบฟอร์มกำรจอง◆◆ 
กรุณำเลือกสถำนที่ออกเดินทำง-สถำนที่ส้ินสุด ตำมควำมประสงคข์องทำ่น ดงัต่อไปน้ี 
1. Nansei Kanko Hotel ------------------- ออกเดินทำง 8:00น. / กลบัถึง 19:20น. โดยประมำณ (ลงที่สถำนี 
Makishi Ekimae) 
2. ลำน citizen's square หนำ้ส ำนกังำนจงัหวดั --- ออกเดินทำง 8:10น. / กลบัถึง 19:40น. โดยประมำณ 
3. Loisir Hotel ---------------------------- ออกเดินทำง 8:20น. / กลบัถึง 19:50น. โดยประมำณ 
4. Kariyushi Urban Hotel ---------------- ออกเดินทำง 8:35น. / กลบัถึง19:30น. โดยประมำณ 
5. Hotel Hokke Club Naha --------------- ออกเดินทำง 8:45น. / กลบัถึง 19:10น. โดยประมำณ (ลงที่สถำนี T 
Galleria) 
6. Laguna Garden Hotel ----------------- ออกเดินทำง 9:05น. / กลบัถึง 18:45น. โดยประมำณ 
7. The Beach Tower Okinawa ----------- ออกเดินทำง 9:15น. / กลบัถึง 18:30น. โดยประมำณ 
8.Hilton Okinawa Chatan Resort -------- ออกเดินทำง 9:20น. / กลบัถึง 18:25น. โดยประมำณ (ตั้งแต่เดือน
ตุลำคม) 
9. Renaissance Resort ------------------- ออกเดินทำง 9:40น. / กลบัถึง 18:05น. โดยประมำณ 
10. Hotel Moon Beach -------------------- ออกเดินทำง 9:50น. / กลบัถึง 17:55น. โดยประมำณ  
11. Hotel Monterey Okinawa Spa & Resort --- ออกเดินทำง 9:55น. / กลบัถึง 17:50น. โดยประมำณ 
12. Sun Marina Hotel -------------------- ออกเดินทำง 10:00น. / กลบัถึง 17:45น. โดยประมำณ 
13. Rizzan Sea-Park Hotel --------------- ออกเดินทำง 10:05น. / กลบัถึง 17:40น. โดยประมำณ 
14. ANA Intercontinental Manza Beach Resort --- ออกเดินทำง 10:20น. / กลบัถึง 17:30น. โดยประมำณ  
15. Marriott Resort & Spa ---------------- ออกเดินทำง 10:35น. / กลบัถึง 17:20น. โดยประมำณ 
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วนัและเวลาในการออกเดนิทาง 
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัด

หมาย 
ค่าใช้จ่าย1 ห้องพัก ค่าใช้จ่ายส าหรับ 1ท่าน 

 
 
 

จุดนัดรวมตัว 
(Okinawa) 

2018 
สิงหำคม 
6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31 
กนัยำยน 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 
ตุลำคม  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31 
พฤศจิกำยน 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 
ธนัวำคม 
1,3,4,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,26,2
7,28,29,30,31 
2019 

 
 

 
 
- 

ราคาผู้ใหญ่  
12 ปีขึ้นไป 

4,900 เยน 

เด็ก  
6ถึง11ปี 
  

3,700 เยน 
                    

เด็กเล็ก 
3ถึง5ปี 
  

3,000 เยน 
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มกรำคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31 
กุมภำพนัธ ์
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28 
มีนำคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31 
 


