
 

 

พาแมเ่ทียวเรือสาํราญ กบัเสน้ทางสดุพิเศษ  

เทียวแบบเต็มอิม สขุทงัครอบครัว 

 
Hongkong – Okinawa (Naha) – Ishigaki - Hongkong 

6 วนั 5 คนื 09 – 14 สงิหาคม 2562 

 

 
วันศุกร์ ที 9 สงิหาคม 2562   ฮ่องกง  – Voyager of the Seas 
 
 

05.00 น.   พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4  Row A,B ประตูทางเขา้หมายเลข 1 
   เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรบัและมอบเอกสารการเดนิทาง และ เชค็อนิใหท้่าน 
 
08.00 น.   เดนิทางสู่ประเทศฮ่องกง ดว้ยเทยีวบนิ TG600  พรอ้มบรกิารอาหารและแครอืงดมืบนเครอืง 
 
11.45 น.   เดนิทางถงึสนามบนิ เชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง หลงัจากนนัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ นําท่านสู่

ท่าเรอื Kai Tak Cruise Terminal 
 



 
         

 

      
 
 
บ่าย บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทหีอ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทชีนั11 และ 

อาหารว่าง ท ีCafé Promenade ชนั 5 ไดต้ลอดทงัวนั   
 

17.00 น.  เรอื Voyager of the Seas จะออกจาก ท่าเรอื Kai Tak Cruise Terminal 
  

** ผูโ้ดยสารควรถงึท่าเรอืเพอืทําการเชค็อนิ อย่างน้อย 3 ชวัโมงกอ่นเรอืออก ** 
 
เมอืท่าน ไดผ่้านขนัตอนการเชค็อนิขนึเรอื เพอืเขา้หอ้งพกัของท่านแลว้  
** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟังการสาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนทรีะบุไว ้
ในบตัร Sea Pass กรุณาเชค็เวลาทแีน่นอนจากประกาศบนเรอือกีครงั ** 
เมอืเรอืไดอ้อกจากท่าเรอืแลว้ ทา่นสามารถพกัผ่อนทหีอ้งพกัของท่าน หรอืสํารวจรอบๆ เรอืไดต้ามอธัยาศยั 

 
คํา บรกิารอาหารคําทหีอ้ง Main Dining แบบ A La Carte ทหีอ้งอาหาร Sapphire ชนั 3 และ 4 ทา่นจะไดร้บั

หมายเลข โตะ๊อาหารกอ่นลงเรอื จากนันชมการแสดง ของขบวนพาเหรดจากเหล่านักแสดงของเรอืสําราญ 
บรเิวณ Royal  Promenade ตามดว้ยพธิตีอ้นรบัจากทมีกปัตนัเรอื และ  ลูกเรอื และยงัมีการแสดงระดบัโลก
ของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ง La Scala Theater ชนั 3  และ 4 หรอืจะปิดทา้ยคําคนืแรกนีดว้ย
แสงสแีละดนตรตีามไนตค์ลบั หรอื นังจบิเครอืงดมืทบีารบ์นดาดฟ้าเรอืแบบชลิไดต้ามอธัยาศยั  

 
หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมกีารเปลยีนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละวนัจากทางเรอื จาก นิตยสาร Cruise Compass 

 
 

  
 

วัน เสาร์ ที 10 สิงหาคม 2562    ล่องน่านนําสากล              
       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทหีอ้ง Windjammer Café บนเรอื ทชีนั 11  หรอืคุณจะเลอืกทาน

แบบ A La Carte ทหีอ้งอาหาร Main Dining หอ้ง Sapphire ชนั 3 และ 4 ทา่นสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
หรอื รว่มสนุกกบักจิกรรมบนเรอืทหีลากหลาย อาท ิCasino ปีนหนา้ผาจาํลอง และ Flow Rider  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทหีอ้งอาหาร Windjammer Cafe ทชีนั 11 หรอืเลอืกทานท ี

Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอธัยาศยั 
 



 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็นทหีอ้ง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนีอาหารคํายงัมบีรกิารในแบบบุฟเฟต ์

นานาชาตทิหีอ้ง Windjammer Café ซงึจะใหบ้รกิารถงึ 5ทุ่มและยงัมอีาหารว่างบรกิารทหีอ้ง 
Promenade Café ทชีนั 5 ตลอดทงัคนื 

    
เชญิชมการแสดงระดบัโลกในหอ้ง La Scala Theater ความสนุกของคําคนืนีแค่เรมิตน้  เชญิท่านทอ่งราตร ี
บนเรอืสําราญหร ูจบิเครอืงดมืฟังดนตรใีนเลานจ ์ไนตค์ลบัแบบทคีุณชอบ มนัสก์บัดนตรใีนคําคนืนี แบบไม่มี
ลมิติ นอกจากนีเรามรีา้นคา้ปลอดภาษีและ คาสโิน เปิดบรกิารตลอดทงัคนื  

 
 

 

    
 

วันอาทติย์ ท ี11 สิงหาคม 2562    โอกนิาว่า ( นาฮา ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทหีอ้ง Windjammer Café บนเรอื ทชีนั 11 หรอืคุณจะเลอืก
ทานแบบ A La Carte ทหีอ้ง Main Dining  ชนั 3 และ 4 ตามอธัยาศยั โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิารจาก 
นิตยสาร Cruise Compass  

      
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทหีอ้งอาหาร Windjammer Cafe ทชีนั 11 หรอืเลอืกทานท ี

Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอธัยาศยั 
 
11.30 น   เรอืจอดเทยีบท่าทที่าเรอืนาฮา โอกนิาว่า ประเทศญปีุ่ น  

หลงัจากนัน นําท่านสู ่Ryukyu mura Village หมู่บา้นรวิกวิโบราณ ซงึเป็นเผ่าพนืเมอืงดงัเดมิกอ่นจะมา
เป็นส่วนหนึงของญปีุ่ น ซงึทา่นจะไดก้ลนิอายวฒันธรรมโบราณ และพนืเมอืง หลงัจากนนั พาท่านเยยีมชม 
Manzamou Cape เป็นจดุชมววิทแีทบจะเรยีกไดว้่ามชีอืเสยีงทสีดุของโอกนิาว่า เป็นแนวหนิทสีวยงามบน
เกาะโอกนิาวาประเทศญปีุ่ น  
 
และไม่พลาดทจีะพาท่านไปชอ้ปปิงแบบจดัเต็ม ซงึเมอืงนีจะไม่ทําใหคุ้ณผดิหวงั ท ีKokusai street ซงึสอง
ขา้งทางเรยีงรายไปดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ บาร ์รา้นจาํหน่ายของทรีะลกึ รา้นเสอืผา้ และหา้งสรรพสนิคา้ 
 

เย็น ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านกลบัท่าเรอืนาฮา โอกนิาวา่ 
 
19.30 น   เรอืออกจากทา่เรอื โอกนิาวา่ ( นาฮา ) ประเทศญปุ่ีน  
 



 
    

  
 

   
 

วันจนัทร์ ท ี12 สิงหาคม 2562    เกาะอิชกิาก ิ
       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทหีอ้ง Windjammer Café บนเรอื ทชีนั 11 หรอืคุณจะเลอืก

ทานแบบ A La Carte ทหีอ้ง Main Dining  ชนั 3 และ 4 ตามอธัยาศยั โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิารจาก 
นิตยสาร Cruise Compass  

 
08.30 น เรอืจอดลอยลําในน่านนํา เกาะอชิกิาก ิประเทศญปุ่ีน  

เกาะอชิกิาก ิเป็นเกาะญปีุ่ นทางตะวนัตกของ โอกนิาว่าและเกาะใหญ่เป็นอนัดบัสองของกลุ่ม เราจะนําทุกท่าน
ขนึฝังโดยเรอืเล็ก และ เดนิทางเยยีมชมความสวยงามของววิใตท้ะเลดว้ย เรอืทอ้งกระจกทอีา่วคาบริะ  
(Kabira Bay) พรอ้มพาท่านชอ้ปปิงไขมุ่กทขีนึชอืของเกาะแห่งนี  

 
เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ทภีตัตาคารทอ้งถนิ และ เยยีมชม Yaima Village ซงึเป็นเสมอืนศูนยว์ฒันธรรม

ของเกาะอชิกิาก ิหลงัจากนันนําท่านสํารวจอุทยาน Banna เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่พรอ้มเพลดิเพลนิ
ไปกบัทศันียภาพทสีวยงามทงัสองดา้นของเนินเขา และ ไม่พลาดทจีะพาท่านไปชอ้ปปิงอสิระ ซงึท่านสามารถ 
หาซอืของฝากและของทรีะลกึได ้

 
เย็น   ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านกลบัทที่าเรอื 

 
คํา รบัประทานอาหารเย็นทหีอ้ง Main Dining แบบ A La Carte ทหีอ้งอาหาร Sapphire ชนั 3 และ 4 

นอกจากนีอาหารคาํยงัมบีรกิารในแบบบุฟเฟต ์นานาชาตทิหีอ้ง Windjammer Café ซงึจะใหบ้รกิารถงึ
โดยประมาณ 4 ทุ่ม และ ยงัมอีาหารว่างบรกิารทหีอ้ง Café Promenade  ทชีนั 5 ตลอดทงัคนื  
ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหล่านักแสดงของเรอื สําราญ บรเิวณ Royal  Promenade และ ยงัม ีการแสดง
ระดบัโลกของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ง La Scala Theater ชนั 3  และ 4 นอกจากนียงัสามารถ
เลอืกซอืสนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษี และ รว่มสนุกกบัคาสโิน ทเีปิดบรกิารแกท่่านตลอดทงัคนื 

 
19.30 น   เรอืออกจากทา่ เกาะอชิกิาก ิประเทศญปุ่ีน 
 
 



 
 

  
 

วัน องัคาร ที 13 สงิหาคม 2562    ล่องน่านนําสากล              
       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทหีอ้ง Windjammer Café บนเรอื ทชีนั 11  หรอืคุณจะเลอืกทาน

แบบ A La Carte ทหีอ้งอาหาร Main Dining หอ้ง Sapphire ชนั 3 และ 4 ทา่นสามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
หรอื รว่มสนุกกบักจิกรรมบนเรอืทหีลากหลาย อาท ิCasino ปีนหนา้ผาจาํลอง และ Flow Rider  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิทหีอ้งอาหาร Windjammer Cafe ทชีนั 11 หรอืเลอืกทานท ี

Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอธัยาศยั 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็นทหีอ้ง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนีอาหารคํายงัมบีรกิารในแบบบุฟเฟต ์

นานาชาตทิหีอ้ง Windjammer Café ซงึจะใหบ้รกิารถงึ 5ทุ่มและยงัมอีาหารว่างบรกิารทหีอ้ง 
Promenade Café ทชีนั 5 ตลอดทงัคนื 

    
เชญิชมการแสดงระดบัโลกในหอ้ง La Scala Theater ความสนุกของคําคนืนีแค่เรมิตน้  เชญิท่านทอ่งราตร ี
บนเรอืสําราญหร ูจบิเครอืงดมืฟังดนตรใีนเลานจ ์ไนตค์ลบัแบบทคีุณชอบ มนัสก์บัดนตรใีนคําคนืนี แบบไม่มี
ลมิติ นอกจากนีเรามรีา้นคา้ปลอดภาษีและ คาสโิน เปิดบรกิารตลอดทงัคนื  

 
 
หมายเหตุ      กรุณา ตรวจว่า ท่านตอ้งไปรบัหนงัสอืเดนิทาง (passport) ของท่านคนื ในเวลาและสถานทไีหน

บนเรอืคนืนีท่านจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสตีา่งๆ จากทางเจา้หน้าทเีรอื กรุณาวางกระเป๋าของ
ท่านไวท้หีน้าหอ้งพกั กอ่นเวลาเทยีงคนื ท่านควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไวใ้สส่มัภาระ กอ่นทจีะ
ออกจากเรอืในเชา้วนัถดัไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
วัน พุธ ที 14 สงิหาคม 2562                  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ท ีหอ้ง Windjammer Café ชนั 11 หรอื Café Promenade ทชีนั 5 
 
07.00 น. เรอืสําราญ Voyager of the Seas เดนิทางถงึท่าเรอื Kai Tak Cruise Terminal 

โดยสวสัดภิาพ เมอืทา่นออกจากเรอื ท่านไปรบักระเป๋าตามทเีจา้หนา้ทเีรอืแจง้ และตามหมายเลขบนแท็กสี
กระเป๋าของท่าน ** สาํคญัมากตรวจสอบสมัภาระของท่านกอ่นออกจากท่าเรอื ** 

  
09.00 น. นําท่านสู่ วดัหวอ่งไทซนิ (Wong Tai Sin Temple) หรอือกีชอืว่า วดัหวงัตา้เซยีน เป็นอกีหนึงวดัทมีี

ชอืเสยีงของฮ่องกง พรอ้มชอ้บปปิงเครอืงประดบัตามอทัธยาศยั  
 
เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ทภีตัตาคารทอ้งถนิ และไม่พลาดทจีะพาท่านไปชอ้ปปิงแบบจดัเต็มกอ่นกลบั 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทุกท่านสูส่นามบนิเชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง 
 

19.05 น   ออกเดนิทางดว้ยเทยีวบนิ TG639  สูส่นามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
 
20.45 น   เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดย สวสัดภิาพ 
 
 

************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบรกิาร  
9 – 14 สงิหาคม 2562 

 

 
 

 
OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล) 

ราคาท่านละ พัก  ท่าน / ห้อง 

ผู้ใหญ่ หรือ เดก็ 

64,900 บาท / ท่าน 
 

 
**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

อตัรานีรวม: 
 

 ตวัเรอื Voyager of the Seas พรอ้มหอ้งพกับนเรอืสําราญฯ ในแบบทคีุณเลอืก   
 ตวัเครอืงบนิ ไป-กลบั ชนัประหยดั 
 อาหารและเครอืงดมื ชา-กาแฟ ตามทรีะบุใน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอื 
 ภาษีทา่เรอื 
 ค่าทปิพนักงานบนเรอื 
 ค่าทปิไกด ์
 ประกนัการเดนิทางอุบตัเิหตุ วงเงนิ 1,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 ทวัรช์ายฝังตามทรีะบใุนโปรแกรม 
 ราคาเด็กเท่ากนักบัผูใ้หญ ่

 
อตัรานีไม่รวม: 

 
 ค่าทําหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่(ถา้ม)ี 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอนืๆ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์Wifi ค่าอาหารและเครอืงดมืทมี ีค่าใชจ้า่ยเพมิ  ฯลฯ 
 ค่าใชจ้า่ยอนัเนืองมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตสุุดวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 
 ภาษีมูลค่าเพมิ 7% และค่าภาษีการบรกิารหกัณ ทจีา่ย 3% (ในกรณีทตีอ้งการขอใบเสรจ็มภีาษี) 

 
 
 



 
ขนัตอนการจอง 

 ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทางใหเ้จา้หนา้ท ี(ทมีอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6เดอืนในวนัเดนิทาง) 
 มดัจาํท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัทไีดท้ําการสํารอง แต่ไม่เกนิ 5 วนั กรณีตดิวนัหยุด 
 ส่วนทเีหลอืชาํระ 65 วนักอ่นออกเดนิทาง  
 คุณจะไดร้บัเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจอง 
 ทา่นจะไดร้บัตวัเรอืโดยประมาณ 30 วนั กอ่นเดนิทาง 

 
 
เงือนไข  
 

 บรษิทั ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเสน้ทางเดนิเรอื, หรอืโปรแกรมทวัร ์โดยมแิจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 ระหว่างการเดนิทาง หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ทงัหมดหรอืบางส่วน ถอืว่าทา่นสละสทิธแิละไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได ้
 นําหนกักระเป๋าเดนิทางโหลดไดท้่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และถอืขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั, หากนําหนกัสมัภาระของท่าน

เกนิตามทสีายการบนิกาํหนด ท่านตอ้งชาํระค่าส่วนเกนิเอง 
 อาหารและเครอืงดมืทใีหบ้รกิารบนเรอืไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หโ้ดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย แต่จะมบีางรายการทมีค่ีาใชจ้า่ยเพมิ เชน่ อาหารเมนู

พเิศษ, การจองหอ้งอาหารพเิศษ, เครอืงดมืทมีสีว่นผสมแอลกอฮอล ์เครอืงดมืทมียีหีอ้ หากคุณสงสยัสามารถสอบถามไดจ้ากบริ
กรโดยตรง หรอืดูรายละเอยีดไดจ้าก Cruise Compass 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอื ออกนอกประเทศโดยเจา้หนา้ทรีฐัฯ บรษิทั ไม่สามารถคนืค่าตวัเรอืใหไ้ด ้
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเวลา โปรแกรมทวัรแ์ละเสน้ทางเดนิเรอืโดยอาจมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ ทงันีเพอืความ

ปลอดภยัและความเหมาะสมของกาํหนดการโดยรวม 
 การนําสงิของผดิกฏหมายตดิตวัระหว่างการเดนิทางหรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ตลอดจนความประพฤตทิไีม่เหมาะสม หรอื

ผดิกฏหมายเป็นความรบัผดิชอบส่วนบุคคล 
 สายการบนิอาจเปลยีนเครอืง (aircraft)  โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิในการยกเลกิทุกกรณี 

 
 
หมายเหตุ  
 

 บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางตํากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่ง
นอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณีทเีกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนัด
หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อุบตัเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคํานึงและรกัษาผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีุด 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนืองจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย 
หรอืการ หลบหนีเขา้เมอืง  

 
 
 
 

 


