กิจกรรมส่ งเสริมด้ านวิชาการโดย
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

โครงการทัศนศึกษา ณ จังหวัดโอกินาว่ า ประเทศญีป่ ุ่ น
(21 เม.ย. - 27 เม.ย. 2561)
รับนักเรียน
สถานที่

ระยะเวลา
รายละเอียด
-

-

ม.1 - ม.6 (รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 25 คน)
จังหวัดโอกินำว่ำ ประเทศญี่ปุ่น โอกินำว่ำ (Okinawa) เป็ นจังหวัดที่อยูท่ ำงทิศใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น
ประกอบด้วยหมู่เกำะเล็กๆ กว่ำ 12 เกำะ มีเมืองนำฮะเป็ นเมืองหลวง โอกิ นำว่ำนี้ ต้ งั อยู่ก่ ึ งกลำง
ระหว่ำงเกำะคิวชูกบั เกำะไต้หวัน ในอดีตเป็ นศูนย์กลำงของอำณำจักรริ วกิว ปั จจุบนั เป็ นเมืองพักตำก
อำกำศ และเป็ นต้นกำเนิดศิลปะกำรต่อสู ้อย่ำงคำรำเต้
7 วัน 4 คืน ( เดินทำงวันที่ 21-27 เม.ย. 2561)
-ศึกษำดูงำนที่ GODAC (Global Oceanographic Data Center) ก่อตั้งโดย JAMSTEC เมือง Nago
ตื่นตำกับฉลำมวำฬยักษ์ที่พพิ ิธภัณฑ์สัตว์น้ ำชูรำอุมิ (Okinawa Churaumi Aquarium)
ซึ่ งเป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ล่องเรื อท้องกระจก ชมเหล่ำปลำ (Glass Boat Experience)
-พักกับโฮสแฟมิลี่ชำวญี่ปุ่นสุ ดอบอุ่นที่ Yomitan Village
เล่นน้ ำทะเลที่ชำยหำดอำซำมะ ซัน ซัน
-พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถำนสันติภำพโอกินำว่ำ (Okinawa Prefectural Peace Memorial Museum)
-เดินเที่ยวถ้ ำเกียวคุเซ็นโดที่ Okinawa World ชมบ้ำนโบรำณจำลองควำมเป็ นอยูข่ องชำวพื้นเมือง
-เดินชมปรำสำทชูริ (Shuri Castle)
ช้อปปิ้ งเพลินๆที่ American Village,AEON MALL Okinawa Rycom และ ถนนโคคุไซโดริ

อัตราค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
รายละเอียดทีพ่ กั

ท่ำนละ 32,500 บำท รวมอำหำรทุกมื้อ

วันที่

สถานทีพ่ กั

AREA

22 เม.ย. 61

Costa Vista OKINAWA
YOMITAN VILLAGE (Host)

NAKAGAMIGUN

23 เม.ย. 61

พักกับครอบครัวอำสำสมัครที่ได้รับกำรเลือกสรรแล้ว (3 คนต่อ 1 บ้ำน)

YOMITAN

24 เม.ย. 61

Smile Hotel Naha City Resort

NAHA

25 เม.ย. 61

Smile Hotel Naha City Resort

NAHA

1.ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป/กลับ (กรุ งเทพ –โอกินำว่ำ – กรุ งเทพ)
โดยสำยกำรบิน Peach Air (MM)
2.ภำษีสนำมบิน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561
3.น้ ำหนักกระเป๋ ำเดินทำง น้ ำหนักรวมกันไม่เกิน ท่ำนละ 20 กิโลกรัม
4.รถทัวร์ปรับอำกำศ 1 คัน ท่องเที่ยวตำมรำยกำรทัวร์ (1บัส)
5.ค่ำห้องพักห้องพักตำมที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ หรื อเทียบเท่ำ (4 คืน) / พักห้องละ 4 ท่ำน/ห้อง
6.รำยกำรอำหำรตำมรำยกำรทัวร์ 14 มื้อ (เช้ำ 4 มื้อ, กลำงวัน 5 มื้อ, เย็น 5 มื้อ) + 1 snack box
(แซนวิชหรื อข้ำวปั้ น)
7.ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรทัวร์
8.น้ ำดื่ม 1 ขวด/ 1 วัน/ 1 ท่ำน
9.มัคคุเทศก์ 1 ท่ำน และทัวร์ ลีดเดอร์ คอยดูและตลอดกำรเดินทำง
10.ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในระหว่ำงช่วงเวลำของกำรเดินทำง วงเงินค่ำรักษำพยำบำลตำม
กรมธรรม์วงเงินคุม้ ครอง 2,000,000 บำท
11.ค่ำทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
อัตรานีร้ วม 1.ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป/กลับ (กรุ งเทพ –โอกินำว่ำ – กรุ งเทพ) โดยสำยกำรบิน Peach Air
(MM)
2.ภำษีสนำมบิน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561
3.น้ ำหนักกระเป๋ ำเดินทำง น้ ำหนักรวมกันไม่เกิน ท่ำนละ 20 กิโลกรัม
4.รถทัวร์ปรับอำกำศ 1 คัน ท่องเที่ยวตำมรำยกำรทัวร์ (1บัส)
5.ค่ำห้องพักห้องพักตำมที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ หรื อเทียบเท่ำ (4 คืน) / พักห้องละ 4 ท่ำน/ห้อง
6.รำยกำรอำหำรตำมรำยกำรทัวร์ 14 มื้อ (เช้ำ 4 มื้อ, กลำงวัน 5 มื้อ, เย็น 5 มื้อ) + 1 snack box
(แซนวิชหรื อข้ำวปั้ น)
7.ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรทัวร์
8.น้ ำดื่ม 1 ขวด/ 1 วัน/ 1 ท่ำน
9.มัคคุเทศก์ 1 ท่ำนและทัวร์ ลีดเดอร์ คอยดูและตลอดกำรเดินทำง
10.ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในระหว่ำงช่วงเวลำของกำรเดินทำง วงเงินค่ำรักษำพยำบำลตำม
กรมธรรม์วงเงินคุม้ ครอง 2,000,000 บำท
11.ค่ำทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
12.บริ กำร Share Pocket Wi Fi ตลอดกำรเดินทำงบนรถบัส
อัตรานีไ้ ม่ รวม 1.ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ นอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์ ระบุไว้ อำทิ ค่ำเครื่ องดื่ม
ทุกชนิด อำหำรสั่งพิเศษ ค่ำโทรศัพท์ค่ำซักรี ด ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำเดินทำงที่เกิดขนำดตำมที่สำยกำร
บินกำหนด ฯลฯ
อัตรานีร้ วม

2.ค่ำเครื่ องเล่นกิจกรรมทำงทะเลอื่นที่ชำยหำดอำซำมะ ซัน ซัน ที่นอกเหนือจำกที่ทวั ร์ กำหนด
3.ค่ำทำหนังสื อเดินทำง
4.ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ.ที่จ่ำย 3%
หมายเหตุ
1.ชำระค่ำมัดจำคนละ 7,000 บำท พร้อมสำเนำหนังสื อเดินทำง ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561
2.ชำระค่ำใช้จ่ำยที่เหลือทั้งหมด คนละ 25,500 บำท ภำยในวันที่ 19 มีนำคม 2561
ขั้นตอนการสมัคร 1. ลงชื่อเข้ำร่ วมโครงกำร พร้อมชำระเงิน 7,000 บำท โดยโอนผ่ำนธนำคำร
(หำกมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดติดต่อสอบถำมได้ที่อำจำรย์พชั ริ นนั ท์ 061-596-6536)

2. ส่ งเอกสำรสำเนำหนังสื อเดินทำง พร้อมแนบหลักฐำนกำรชำระเงินมำที่ ห้องสมำคมผูป้ กครอง
และครู โรงเรี ยนสำธิ ตมหำวิทยำลัยรำมคำแหง ชั้น 2 อำคำร DS3 ณ วันทำกำร เวลำ 08.00 – 17.00 น. โทร
097-250-3158
3.ทำงสมำคมฯจะออกหลักฐำนกำรสมัครไว้เป็ นหลักฐำน)หรื อสำมำรถ scan เอกสำรแล้วส่ ง
E-mail มำที่ admin@drpta.com เมื่อสมำคมได้รับ mail ก็จะทำกำรตอบกลับ e-mail กลับไปเพื่อเป็ นยืนยัน

