รห ัสโปรแกรม : 14301 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

*** Package DCCO05051WD เรื อสำรำญ World Dream 6วัน 5 คืน***
กำหนดวันเดินทำง : อำทิตย์-ศุกร์
วันแรก สนำมบิน ฮ่ องกง - ท่ำเรื อ Kitak Cruise Center – ลงเรื อ World Dream
***** อิสระท่ำนเลือกเดินทำง สู่ ฮ่องกง ด้ วยสำยกำรบินทีเ่ ลือก โดยควรถึงฮ่ องกงก่อน 12.00 น. ****

สำยกำรบิน
HongKong Airway
HongKong Airway
Royal Jordanian
Emirates
Cathay
Cathay

เทีย่ วบิน

HX 779
HX 761
RJ 183
EK 385
CX 617
CX 709

สุ วรรณภูมิ
21.10

ดอนเมือง
23.05

23.50
21.25
21.00
21.35
22.00

02.20
23.20
23.15
23.40
00.05
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บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
*** อิสระ เดินทำงสู่ ท่ำเรื อ ตำมอัธยำศัย ***
10.00 น.

เชิญท่ำนลงทะเบียน ณ. ท่ำเรื อ Kitak Cruise Center จำกนั้นนำท่ำนเช็คอิน ขึน้ เรื อสำรำญ World Dream เรื อสำรำญทีท่ นั สมัย และใหม่ ที่สุด
ในเอเชียลำหนึ่ง

*** เริ่มบริกำรอำหำรบนเรื อ ***
*** ก่อนเวลำเรื อสำรำญออกจำกท่ำ ขอเชิญทุกท่ำนร่ วมกิจกรรมซ้ อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกฎกำรเดินเรื อสำกล โดยเมื่ อ
มีประกำศจำกทำงเรื อ ให้ ทกุ ท่ำนไปยังจุดรวมพลตำมทีก่ ำหนดไว้ บนบัตรขึน้ เรื อ (SeaPass) ของท่ำน ***

13.00 น. ***** เรื อออกเดินทำงสู่ น่ำนนำ้ สำกล มุ่งสู่ น่ำนนำ้ สำกล *****
*** Casino ให้บริ การหลัง 24.00 น.***
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วันทีส่ อง

น่ ำนนำ้ สำกล

07.30-09.00 น .รับประทานอาหาร เช้ ำ
 บริกำรอำหำรทุกมื้อ ณ ห้ องอำหำรของเรื อสำรำญ
กิจกรรมต่างๆของเรื อ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)

12.00น.

รับประทานอาหาร กลำงวัน
 บริกำรอำหำรทุกมื้อ ณ ห้ องอำหำรของเรื อสำรำญ
กิจกรรมต่างๆของเรื อ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)

17.30-20.00 น .รับประทานอาหาร เย็น
 บริกำรอำหำรทุกมื้อ ณ ห้ องอำหำรของเรื อสำรำญ
ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรื อ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)

วันทีส่ ำม

Naha ประเทศญี่ปนุ่

07.30-09.00 น .รับประทานอาหาร เช้ า
12.00น.

กิจกรรมต่างๆของเรื อ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์ )
รับประทานอาหาร กลางวัน

เรื อสาราญเทียบท่า ณ เมือง Naha ประเทศญี่ปนุ่
อิสระท่ องเที่ยว
*** สาคัญมากการเดินทาง กรุ ณาวางแผนในการท่ องเที่ยวอย่ างระมัดระวัง หรื อ ตรงเวลาในการนัดหมาย ***

16.00น.

*** ในกรณีท่านอยู่บนเรื อ ท่ านสามารถร่ วมกิจกรรมและรั บประทานอาหารได้ ตามปรกติ ***
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กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์ )
17.30-20.00 น .รับประทานอาหาร เย็น (ในกรณี ที่ทา่ นอยู่บนเรื อ)
ชมการแสดงโชว์ และกิจกรรมต่างๆของเรื อ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์ )
01.00น.

เรื อ ออกจากท่ าเรื อ นาฮา มาก่อนเวลาเรื อออก 1 ชั่วโมง
*** Casino ให้ บริการหลัง 24.00 น.***

วันทีส่ ี่

Miyakojima ประเทศญี่ปนุ่

07.30-09.00 น .รับประทานอาหาร เช้ า
กิจกรรมต่างๆของเรื อ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์ )
11.00น.
เรื อสาราญเทียบท่า ณ เมือง Miyakojima ประเทศญี่ปนุ่
อิสระท่ องเที่ยว
*** สาคัญมากการเดินทาง กรุ ณาวางแผนในการท่ องเที่ยวอย่ างระมัดระวัง หรื อ ตรงเวลาในการนัดหมาย ***

12.00น.

*** ในกรณีท่านอยู่บนเรื อ ท่ านสามารถร่ วมกิจกรรมและรั บประทานอาหารได้ ตามปรกติ ***
รับประทานอาหาร กลางวัน (ในกรณีท่ ที ่ านอยู่บนเรื อ)

กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์ )
17.30-20.00 น .รับประทานอาหาร เย็น (ในกรณี ที่ทา่ นอยู่บนเรื อ)
ชมการแสดงโชว์ และกิจกรรมต่างๆของเรื อ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์ )
21.00น.

เรื อ ออกจากท่ าเรื อ มิยาโคจิม่า มาก่ อนเวลาเรื อออก 1 ชั่วโมง
*** Casino ให้ บริการหลัง 24.00 น.***
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วันทีห่ ้ ำ น่ ำนนำ้ สำกล
07.30-09.00 น .รับประทานอาหาร เช้ ำ
 บริกำรอำหำรทุกมื้อ ณ ห้ องอำหำรของเรื อสำรำญ
กิจกรรมต่างๆของเรื อ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)

12.00น.

รับประทานอาหาร กลำงวัน
 บริกำรอำหำรทุกมื้อ ณ ห้ องอำหำรของเรื อสำรำญ
กิจกรรมต่างๆของเรื อ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)

17.30-20.00 น .รับประทานอาหาร เย็น
 บริกำรอำหำรทุกมื้อ ณ ห้ องอำหำรของเรื อสำรำญ
ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรื อ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร์)

วันทีห่ ก

ฮ่ องกง

07.30-09.00 น .รับประทานอาหาร เช้ ำ
 บริกำรอำหำรทุกมื้อ ณ ห้ องอำหำรของเรื อสำรำญ
ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรื อ ร่ วมกิจกรรมบนเรื อ
17.30 น.

เรื อเทียบท่ำ ท่ำเรื อ Kitak Cruise Center ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ
**** สิ้นสุ ดกำรให้ บริกำรด้ วยควำมประทับใจ ****
**** สำยกำรบินแนะนำ ให้ ท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเทพ ****

สำยกำรบิน
HongKong Airway
HongKong Airway

เทีย่ วบิน

HX 762
HX 780

ฮ่ องกง
03.20
04.00

สุ วรรณภูมิ
07.05
08.10
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Date 5,19,26 May / 2,9,16,23 Jun / 25 Aug /8,15,22 Sep / 13,20,27 Oct / 3,10 Nov 19
1,8,15,22 Mar 20

Date 14,21,28 Jul / 4,11,18 Aug 19
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Date 29 Sep 19
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อัตรำนีร้ วม
1. ค่าห้องพักบนเรื อตามแบบที่ท่านเลือก 5 คืน
2. ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรื อตามที่ระบุในรายการ
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1. ค่ ำทิปเรื อ 600 HKD (ชำระบนเรื อ)
2. ไม่ รวมค่ ำภำษีท่ำเรื อ 6,500 บำท/ท่ ำน
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณี ตอ้ งการใบกาก ับภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
7. ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ
***หมำยเหตุ : สำคัญมำก
1. ท่านผูโ้ ดยสารสุ ภาพสตรี ที่ต้งั ครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรื อได้โดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์ / สุ ภาพสตรี ที่ต้งั ครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรื อได้ และขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้ก ับผูโ้ ดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรื อได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
2. เด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรื อได้
เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง
1. ชาระเงิน 100 % ณ วันจอง
2. พร้อมสาเนาหน้าพาสปอร์ ต เพื่อทาการจองเรื อ เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่
*** หนังสื อเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ในกรณีทที่ ่ ำนถูกปฏิเสธกำรขึน้ โดยเจ้ำที่เรือ ทำงบริษทั จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพำะ พำสปอร์ ตต่ำงด้ ำว
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