พาแม่เทียวเรือสําราญ กับเส้นทางสุดพิเศษ
เทียวแบบเต็มอิม สุขทังครอบครัว

Hongkong – Okinawa (Naha) – Ishigaki - Hongkong
6 วัน 5 คืน 09 – 14 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ ที 9 สิงหาคม 2562

ฮ่ องกง

– Voyager of the Seas

05.00 น.

พร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชนั 4 Row A,B ประตูทางเข ้าหมายเลข 1
เจ ้าหน้าทีคอยให ้การต ้อนร ับและมอบเอกสารการเดินทาง และ เช็คอินให ้ท่าน

08.00 น.

เดินทางสู่ประเทศฮ่องกง ด ้วยเทียวบิน TG600 พร ้อมบริการอาหารและแครืองดืมบนเครือง

11.45 น.

เดินทางถึงสนามบิน เชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง หลังจากนันผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง และ นํ าท่านสู่
ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal

บ่าย

บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ์นานาชาติ ทีห ้องอาหาร Windjammer Café บนเรือ ทีชน11
ั
และ
อาหารว่าง ที Café Promenade ชนั 5 ได ้ตลอดทังวัน

17.00 น.

เรือ Voyager of the Seas จะออกจาก ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal
** ผู โ้ ดยสารควรถึงท่าเรือเพือทําการเช็คอิน อย่างน้อย 3 ชวโมงก่
ั
อนเรือออก **
เมือท่าน ได ้ผ่านขันตอนการเช็คอินขึนเรือ เพือเข ้าห ้องพักของท่านแล ้ว
** เตรียมต ัว เข้าร่วมฟั งการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนทีระบุไว้
ในบัตร Sea Pass กรุณาเช็คเวลาทีแน่ นอนจากประกาศบนเรืออีกครงั **
เมือเรือได ้ออกจากท่าเรือแล ้ว ท่านสามารถพักผ่อนทีห ้องพักของท่าน หรือสํารวจรอบๆ เรือได ้ตามอัธยาศัย

คํา

บริการอาหารคําทีห ้อง Main Dining แบบ A La Carte ทีห ้องอาหาร Sapphire ชนั 3 และ 4 ท่านจะได ้ร ับ
หมายเลข โต๊ะอาหารก่อนลงเรือ จากนันชมการแสดง ของขบวนพาเหรดจากเหล่านักแสดงของเรือสําราญ
บริเวณ Royal Promenade ตามด ้วยพิธต
ี ้อนร ับจากทีมกัปตันเรือ และ ลูกเรือ และยังมีการแสดงระดับโลก
ของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ ง La Scala Theater ชนั 3 และ 4 หรือจะปิ ดท ้ายคําคืนแรกนี ด ้วย
แสงสีและดนตรีตามไนต ์คลับ หรือ นังจิบเครืองดืมทีบาร ์บนดาดฟ้ าเรือแบบชิลได ้ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลียนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละว ันจากทางเรือ จาก นิ ตยสาร Cruise Compass

วัน เสาร์ ที 10 สิงหาคม 2562

ล่ องน่ านนําสากล

เช ้า

บริการอาหารเช ้า แบบบุฟเฟต ์นานาชาติ ทีหอ้ ง Windjammer Café บนเรือ ทีชัน 11 หรือคุณจะเลือกทาน
แบบ A La Carte ทีหอ้ งอาหาร Main Dining ห ้อง Sapphire ชัน 3 และ 4 ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย
หรือ ร่วมสนุ กกับกิจกรรมบนเรือทีหลากหลาย อาทิ Casino ปี นหน้าผาจําลอง และ Flow Rider

กลางวัน

บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ์นานาชาติ ทีห ้องอาหาร Windjammer Cafe ทีชนั 11 หรือเลือกทานที
Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย

เย็น

ร ับประทานอาหารเย็นทีห ้อง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี อาหารคํายังมีบริการในแบบบุฟเฟต ์
นานาชาติทห
ี ้อง Windjammer Café ซึงจะให ้บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการทีห ้อง
Promenade Café ทีชนั 5 ตลอดทังคืน
เชิญชมการแสดงระดับโลกในห ้อง La Scala Theater ความสนุ กของคําคืนนี แค่เริมต ้น เชิญท่านท่องราตรี
บนเรือสําราญหรู จิบเครืองดืมฟังดนตรีในเลานจ ์ ไนต ์คลับแบบทีคุณชอบ มันส ์กับดนตรีในคําคืนนี แบบไม่มี
ลิมต
ิ นอกจากนี เรามีร ้านค ้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิ ดบริการตลอดทังคืน

วันอาทิตย์ ที 11 สิงหาคม 2562

โอกินาว่ า ( นาฮา )

เช ้า

บริการอาหารเช ้า แบบบุฟเฟต ์นานาชาติ ทีห ้อง Windjammer Café บนเรือ ทีชนั 11 หรือคุณจะเลือก
ทานแบบ A La Carte ทีห ้อง Main Dining ชนั 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก
นิ ตยสาร Cruise Compass

กลางวัน

บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ์นานาชาติ ทีห ้องอาหาร Windjammer Cafe ทีชนั 11 หรือเลือกทานที
Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย

11.30 น

เรือจอดเทียบท่าทีท่าเรือนาฮา โอกินาว่า ประเทศญีปุ่ น
หลังจากนัน นํ าท่านสู่ Ryukyu mura Village หมู่บา้ นริวกิวโบราณ ซึงเป็ นเผ่าพืนเมืองดังเดิมก่อนจะมา
เป็ นส่วนหนึ งของญีปุ่ น ซึงท่านจะได ้กลินอายวัฒนธรรมโบราณ และพืนเมือง หลังจากนัน พาท่านเยียมชม
Manzamou Cape เป็ นจุดชมวิวทีแทบจะเรียกได ้ว่ามีชอเสี
ื ยงทีสุดของโอกินาว่า เป็ นแนวหินทีสวยงามบน
เกาะโอกินาวาประเทศญีปุ่ น
และไม่พลาดทีจะพาท่านไปช ้อปปิ งแบบจัดเต็ม ซึงเมืองนี จะไม่ทําให ้คุณผิดหวัง ที Kokusai street ซึงสอง
ข ้างทางเรียงรายไปด ้วยร ้านอาหาร คาเฟ่ บาร ์ ร ้านจําหน่ ายของทีระลึก ร ้านเสือผ ้า และห ้างสรรพสินค ้า

เย็น

ได ้เวลาอันสมควร นํ าท่านกลับท่าเรือนาฮา โอกินาว่า

19.30 น

เรือออกจากท่าเรือ โอกินาว่า ( นาฮา ) ประเทศญีปุ่ น

วันจันทร์ ที 12 สิงหาคม 2562

เกาะอิชกิ ากิ

เช ้า

บริการอาหารเช ้า แบบบุฟเฟต ์นานาชาติ ทีห ้อง Windjammer Café บนเรือ ทีชนั 11 หรือคุณจะเลือก
ทานแบบ A La Carte ทีห ้อง Main Dining ชนั 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก
นิ ตยสาร Cruise Compass

08.30 น

เรือจอดลอยลําในน่ านนํ า เกาะอิชก
ิ ากิ ประเทศญีปุ่ น
เกาะอิชก
ิ ากิ เป็ นเกาะญีปุ่ นทางตะวันตกของ โอกินาว่าและเกาะใหญ่เป็ นอันดับสองของกลุ่ม เราจะนํ าทุกท่าน
ขึนฝังโดยเรือเล็ก และ เดินทางเยียมชมความสวยงามของวิวใต ้ทะเลด ้วย เรือท ้องกระจกทีอ่าวคาบิระ
(Kabira Bay) พร ้อมพาท่านช ้อปปิ งไข่มุกทีขึนชือของเกาะแห่งนี

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางวัน ทีภัตตาคารท ้องถิน และ เยียมชม Yaima Village ซึงเป็ นเสมือนศูนย ์วัฒนธรรม
ของเกาะอิชกิ ากิ หลังจากนันนํ าท่านสํารวจอุทยาน Banna เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่พร ้อมเพลิดเพลิน
ไปกับทัศนี ยภาพทีสวยงามทังสองด ้านของเนิ นเขา และ ไม่พลาดทีจะพาท่านไปช ้อปปิ งอิสระ ซึงท่านสามารถ
หาซือของฝากและของทีระลึกได ้

เย็น

ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านกลับทีท่าเรือ

คํา

ร ับประทานอาหารเย็นทีห ้อง Main Dining แบบ A La Carte ทีห ้องอาหาร Sapphire ชนั 3 และ 4
นอกจากนีอาหารคํายังมีบริการในแบบบุฟเฟต ์ นานาชาติทห
ี ้อง Windjammer Café ซึงจะให ้บริการถึง
โดยประมาณ 4 ทุ่ม และ ยังมีอาหารว่างบริการทีห ้อง Café Promenade ทีชนั 5 ตลอดทังคืน
ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหล่านักแสดงของเรือ สําราญ บริเวณ Royal Promenade และ ยังมี การแสดง
ระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห ้อง La Scala Theater ชนั 3 และ 4 นอกจากนี ยังสามารถ
เลือกซือสินค ้าจากร ้านค ้าปลอดภาษี และ ร่วมสนุ กกับคาสิโน ทีเปิ ดบริการแก่ท่านตลอดทังคืน

19.30 น

เรือออกจากท่า เกาะอิชก
ิ ากิ ประเทศญีปุ่ น

วัน อังคาร ที 13 สิงหาคม 2562

ล่ องน่ านนําสากล

เช ้า

บริการอาหารเช ้า แบบบุฟเฟต ์นานาชาติ ทีหอ้ ง Windjammer Café บนเรือ ทีชัน 11 หรือคุณจะเลือกทาน
แบบ A La Carte ทีหอ้ งอาหาร Main Dining ห ้อง Sapphire ชัน 3 และ 4 ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย
หรือ ร่วมสนุ กกับกิจกรรมบนเรือทีหลากหลาย อาทิ Casino ปี นหน้าผาจําลอง และ Flow Rider

กลางวัน

บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ์นานาชาติ ทีห ้องอาหาร Windjammer Cafe ทีชนั 11 หรือเลือกทานที
Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศัย

เย็น

ร ับประทานอาหารเย็นทีห ้อง Main Dining แบบ A La Carte นอกจากนี อาหารคํายังมีบริการในแบบบุฟเฟต ์
นานาชาติทห
ี ้อง Windjammer Café ซึงจะให ้บริการถึง 5ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการทีห ้อง
Promenade Café ทีชนั 5 ตลอดทังคืน
เชิญชมการแสดงระดับโลกในห ้อง La Scala Theater ความสนุ กของคําคืนนี แค่เริมต ้น เชิญท่านท่องราตรี
บนเรือสําราญหรู จิบเครืองดืมฟังดนตรีในเลานจ ์ ไนต ์คลับแบบทีคุณชอบ มันส ์กับดนตรีในคําคืนนี แบบไม่มี
ลิมต
ิ นอกจากนี เรามีร ้านค ้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิ ดบริการตลอดทังคืน

หมายเหตุ

กรุณา ตรวจว่า ท่านต้องไปร ับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคืน ในเวลาและสถานทีไหน
บนเรือคืนนี ท่านจะได้ร ับ แท็กกระเป๋ าตามสีตา
่ งๆ จากทางเจ้าหน้าทีเรือ กรุณาวางกระเป๋ าของ
ท่านไว้ทหน้
ี าห้องพัก ก่อนเวลาเทียงคืน ท่านควรเตรียมกระเป๋ าใบเล็กไว้ใส่สม
ั ภาระ ก่อนทีจะ
ออกจากเรือในเช้าวน
ั ถ ัดไป

วัน พุธ ที 14 สิงหาคม 2562

ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ

เช ้า

บริการอาหารเช ้าที หอ้ ง Windjammer Café ชนั 11 หรือ Café Promenade ทีชนั 5

07.00 น.

เรือสําราญ Voyager of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal
โดยสวัสดิภาพ เมือท่านออกจากเรือ ท่านไปร ับกระเป๋ าตามทีเจ ้าหน้าทีเรือแจ ้ง และตามหมายเลขบนแท็กสี
กระเป๋ าของท่าน ** สําค ัญมากตรวจสอบส ัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ **

09.00 น.

นํ าท่านสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชือว่า วัดหวังต ้าเซียน เป็ นอีกหนึ งวัดทีมี
ชือเสียงของฮ่องกง พร ้อมช ้อบปปิ งเครืองประดับตามอัทธยาศัย

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางวัน ทีภัตตาคารท ้องถิน และไม่พลาดทีจะพาท่านไปช ้อปปิ งแบบจัดเต็มก่อนกลับ
ได ้เวลาอันสมควร นํ าทุกท่านสูส
่ นามบินเชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง

19.05 น

ออกเดินทางด ้วยเทียวบิน TG639 สูส
่ นามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

20.45 น

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สวัสดิภาพ

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

อ ัตราค่าบริการ
9 – 14 สิงหาคม 2562

OCEAN VIEW WITH BALCONY

(ห้ องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล)

ราคาท่ านละ พัก ท่ าน / ห้ อง
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก
64,900

บาท / ท่าน

**หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวน
ั เดินทาง**
อ ัตรานี รวม:










ตัวเรือ Voyager of the Seas พร ้อมห ้องพักบนเรือสําราญฯ ในแบบทีคุณเลือก
ตัวเครืองบิน ไป-กลับ ชันประหยัด
อาหารและเครืองดืม ชา-กาแฟ ตามทีระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ
ภาษีทา่ เรือ
ค่าทิปพนักงานบนเรือ
ค่าทิปไกด ์
ประกันการเดินทางอุบต
ั เิ หตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เงือนไขตามกรมธรรม ์)
ทัวร ์ชายฝังตามทีระบุในโปรแกรม
ราคาเด็กเท่ากันกับผู ้ใหญ่

อ ัตรานี ไม่รวม:







ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนี ยมวีซา่ (ถ ้ามี)
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าซกั รีด ค่าโทรศัพท ์ Wifi ค่าอาหารและเครืองดืมทีมี ค่าใช ้จ่ายเพิม ฯลฯ
ค่าใช ้จ่ายอันเนื องมาจากความล่าช ้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
ค่าธรรมเนี ยมแจ ้งเข ้า - ออกของบุคคลต่างด ้าวค่าวีซา่ เข ้าประเทศของบุคคลต่างด ้าว (ถ ้ามี)
ภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ทีจ่าย 3% (ในกรณี ทต
ี ้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

ขันตอนการจอง
 ส่งสําเนาหนังสือเดินทางให ้เจ ้าหน้าที (ทีมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6เดือนในวันเดินทาง)
 มัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันทีได ้ทําการสํารอง แต่ไม่เกิน 5 วัน กรณี ตด
ิ วันหยุด
 ส่วนทีเหลือชําระ 65 วันก่อนออกเดินทาง
 คุณจะได ้ร ับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการจอง
 ท่านจะได ้ร ับตัวเรือโดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง

เงือนไข











บริษท
ั ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเส ้นทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร ์ โดยมิแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้า
ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช ้บริการใดๆ ไม่ทงหมดหรื
ั
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้
นํ าหนักกระเป๋ าเดินทางโหลดได ้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกร ัม และถือขึนเครืองได ้ไม่เกิน 7 กิโลกร ัม, หากนํ าหนักสัมภาระของท่าน
เกินตามทีสายการบินกําหนด ท่านต ้องชําระค่าส่วนเกินเอง
อาหารและเครืองดืมทีให ้บริการบนเรือได ้จัดเตรียมไว ้ให ้โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย แต่จะมีบางรายการทีมีค่าใช ้จ่ายเพิม เช่น อาหารเมนู
พิเศษ, การจองห ้องอาหารพิเศษ, เครืองดืมทีมีสว่ นผสมแอลกอฮอล ์ เครืองดืมทีมียห
ี ้อ หากคุณสงสัยสามารถสอบถามได ้จากบริ
กรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได ้จาก Cruise Compass
หากท่านถูกปฏิเสธการเข ้าเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจ ้าหน้าทีร ัฐฯ บริษท
ั ไม่สามารถคืนค่าตัวเรือให ้ได ้
บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร ์และเสน้ ทางเดินเรือโดยอาจมิได ้แจ ้งล่วงหน้า ทังนี เพือความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม
การนํ าสิงของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง ตลอดจนความประพฤติทไม่
ี เหมาะสม หรือ
ผิดกฏหมายเป็ นความรบั ผิดชอบส่วนบุคคล
สายการบินอาจเปลียนเครือง (aircraft) โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในการยกเลิกทุกกรณี

หมายเหตุ





บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ทมี
ี ผู ้เดินทางตํากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ ้งให ้ผู ้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง
น้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทเกิ
ี ดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช ้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท ้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบต
ั เิ หตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี จะคํานึ งและร ักษาผลประโยชน์ของ
ผู ้เดินทางไว ้ให ้ได ้มากทีสุด
บริษท
ั ฯ จะไม่ร ับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการเข ้าเมือง อันเนื องจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย
หรือการ หลบหนี เข ้าเมือง

