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ล่องเรือส ำรำญ World Dream 7 วัน 6 คืน 
                                          โดยสำยกำรบินไทย 

เส้นทำง ฮ่องกง - นำฮะ, โอกินำว่ำ - มิยำโกจิม่ำ - ฮ่องกง 
เส้นทำง ขึ้น - ลงประเทศฮ่องกง รองรับ 3,376 ท่ำน 1,686 ห้อง จ ำนวน 18 ชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทำงแบบคณะทัวร์ มีหัวหน้ำทัวร์น ำเที่ยว 
 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำ Port Charge 6,500 บำท  และค่ำ Service Charge บนเรือ 120 HKD ต่อคืน (รวมทัง้หมด 5 คืน) 
ไม่รวมค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ำนละ 500 บำท ต่อท่ำน 

 
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร ์ที่ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

 
ก ำหนดกำร วันที่ วันที่   27เม.ย.-3พ.ค. // 4-10 / 18-24 พ.ค. 62 รำคำเริ่มต้นที่ 27,900.- (พักห้องไม่มีหน้ำตำ่ง) 
                             1-7 / 22-28 มิ.ย. 62                      รำคำเริ่มตน้ที่ 27,900.- (พักห้องไม่มหีน้ำต่ำง) 
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สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบิน Chek Lap Kok เกำะลันเตำ - งำนฮวงจุ้ย - วัดแชกงหมิว - จิมซำจุย 
- ชมแสงสีเสียง Symphony of light - เข้ำที่พัก 

วันที่2 ไหว้เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ - ท่ำเรือ Kai Tak - เช็คอินท์เรือส ำรำญ World Dream - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือส ำรำญล่องทะเลตลอดวัน อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆบนเรือ อำทิ เต้นแอโรบิค, ว่ิงจ๊อกกิ้ง, ชม
โชว์, สระจำกุซซี่ ฟิตเนสคลับ ดิสโก้เธค ดิวตี้ฟรี สนำมบำสเก็ตบอล โบว์ลิ่ง ปีนผำจ ำลอง โชว์ทุกค่ ำคืน ฯลฯ 

วันที่4 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำย เรือเทียบท่ำ โอกินำว่ำ (นำฮำ) ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือก
ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพิ่มเติมบนเรือ) 

วันที5่ 
เรือเทียบท่ำ มิยำโกจิม่ำ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถำมค่ำบริกำรเพิ่มเติมบน
เรือ) 

วันที6่ 
เรือส ำรำญล่องทะเลตลอดวัน อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือท ำกิจกรรมต่ำงๆบนเรือ อำทิ เต้นแอโรบิค, ว่ิงจ๊อกกิ้ง, ชม
โชว์, สระจำกุซซี่ ฟิตเนสคลับ ดิสโก้เธค ดิวตี้ฟรี สนำมบำสเก็ตบอล โบว์ลิ่ง ปีนผำจ ำลอง โชว์ทุกค่ ำคืน ฯลฯ 

วันที7่ 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำย เรือเทียบท่ำ ไคตั๊ก - สนำมบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนำมบิน
สุวรรณภูมิ) 

 

วันแรกของกำรเดินทำง   สนำมบินสุวรรณภูมิ - งำนฮวงจุ้ย - วัดแชกงหมิว - จิมซำจุย 

08.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดยมีเจ้ำหน้ำที่
ของบริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สัมภำระ และที่นั่งก่อนออกเดินทำง 

10:00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG 628 
14:20 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลันเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตู

ทางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมี
ระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้
ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง 

  
 
 
 
 

งำนฮวงจุ้ย 
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม งำนฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม 
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เครื่องประดับกังหันน าโชค จี้ แหวน ก าไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจ
ใดๆก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ  
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) 
วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของ
กังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วย
หมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ท าให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัด
กังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน อยู่
ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 
50,000 ตารางฟุต สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 

จิมซำจุย (Tsim Sha Tsui)   
น าท่านช็อปย่าน จิมซำจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูนถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะ
ฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มี
สินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ าสมัยสุดๆ แปลกใหม่ 
หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ 

20:00 น. น าท่านชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด  เรคคอร์ด” ซึ่งการ
แสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบ
เพลงจากอาคารชั้นน ากว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช้ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านั้น 
น ำท่ำนเข้ำที่พัก KINGS HOTEL / SAV HOTEL / หรือระดับเทียบเท่ำ 
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วันที่สองของกำรเดินทำง   เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ -  ลงเรือส ำรำญ WORLD DREAM 
 

รับประทำนอำหำรเช้ำแบบติ่มซ ำ ณ.ภัตตำคำร 
 

 เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ 
จากนัน้น าท่านไปไหว้ เจ้ำแม่กวนอิมฮ่องฮ ำ Hung Hom Kwun Yum 
Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งใน
วัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเทพ
เจ้าแห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มักจะมากราบไหว้
ขอพรให้เจ้าแม่นั้นช่วยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีที่
แม่นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย โดยคน
ส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวัดจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่น
ไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผู้มาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้น าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้า
แม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซึ่งภายในซองจะมีจ านวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อย
แล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาว
ฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก คนที่ไม่มีเวลาก็สามารถใช้เวลาอ่ืนๆ 
ตลอดทั้งปีเพื่อขอซองแดงจากเจ้าแม่กวนอิมได้เช่นกัน โดยซื้ออุปกรณ์เซ่นไหว้จากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดง
ไปเอง  

      จากนั้น น าทุกท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ Kai Tak  เพ่ือท าการเช็คอินท์ ขึ้นเรือส าราญ WORLD DREAM  

              (ผู้โดยสารทุกท่านจ าเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน) 
13.00น.        เรือส ำรำญเคลื่อนออกจำกท่ำเรือ Kai Tak  สู่น่ำนน้ ำสำกล  
 

ข้อมูลส ำหรับ DREAM CRUISE  เป็นเรือขนำด  151,300 ตัน ประกอบด้วย 18 ชั้น รองรับผู้โดยสำรได้

ทั้งหมด 3,352 ท่ำน มีจ ำนวน 1,674 ห้อง มี จ ำนวนห้องอำหำร และบำร์ มำกกว่ำ 35 ห้อง สวนน้ ำ

ประกอบด้วย WATERSLIDES 6 ชิ้น บนชั้น16 และ ชั้น21  รวมถึง กำรเล่น ROPES COURSE และลำน

โบว์ลิง่จ ำนวน 4 เลนส์ ที่ปีนผำ สนำมบำสเก็ตบอล ทุกท่ำนจะได้พบกับเรือส ำรำญล ำใหม่ และขนำดใหญ่ที่สุด

ในเอเชียแปซิฟิตในขณะนี้ 
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(อาหารเย็น สามารถเลือกรับประทานได้บนเรือส าราญ  มีให้เลือก หลากหลาย เมนูอาหาร นานาชาติ ให้ท่านได้ลิ้ม
ลอง จากนั้น ให้ท่านได้อิสระ พักผ่อน ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ  บนเรือส าราญ ไม่ว่าจะลองเต้นแอโรบิค หรือ ใช้บริการ
สระว่าย หรือ เข้าห้องพัก ที่สุดแสนจะสบาย ราวกับว่า ท่านไม่ได้พักผ่อนอยู่บนเรือส าราญ 
อิสระม้ือค่ ำกับกำรเลือกรับประทำนอำหำรนำนำชำติที่มีให้เลือกหลำกหลำยเมนู 

 
 
 
 
 

วันที่สำมของกำรเดินทำง   อิสระพักผ่อน หรือ เลือกท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  บนเรือส ำรำญ WOLD DREAM  

ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะ
เป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อ่ืน ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะน าให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละคร
ขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ ส าหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล 
ในส่วนของพ้ืนที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์ก าลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ าคืน 
ส าหรับนักท่องราตรี ก็มีผับ และ เลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง      โอกินำว่ำ (นำฮำ) ประเทศญี่ปุ่น 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือส ำรำญ WORLD DREAM 
15.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ นาฮ่าประเทศญี่ปุ่น นาฮ่าเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโอกินาว่า เป็น

ศูนย์กลางของร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ต่างๆ   
  วันนี้เรือจะล่องอย่ำงช้ำๆในน่ำนน้ ำสำกลเต็มวันเพื่อให้ท่ำนได้สนุกกับกิจกรรมต่ำงๆบนเรือตลอดท้ังวันไม่ว่ำ 
  จะเป็นร้ำนค้ำปลอดภำษี คำสิโน และ กิจกรรมจำกฝ่ำยเอ็นเตอร์เทรนต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถดูตำรำงกิจกรรม 
  ต่ำงๆได้ ในตำรำงกิจกรรมท่ีท่ำนได้รับที่ห้องพักของท่ำน  

หรือ ลูกค้ำสำมำรถซื้อทัวร์เสริมจำกทำงเรือ หรือสำมำรถท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้อย่ำงอิสระ แต่ลูกค้ำ
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จะต้องเดินทำงมำขึ้นเรือก่อนเรือออกจำกท่ำ อย่ำงต่ ำ 1 ชั่วโมงครึ่ง  
  สถำนที่ท่องเที่ยวที่แนะน ำ 

เซะนะกะจิมะ อุมิคะจิ เทอเรส (Senagajima Umikaji Terrace) มอลล์เล็กๆ บนเกาะเซะนะกะจิมะ ตัว
อาคารและก าแพงสีขาวกับฉากหลังเป็นท้องฟ้าและน้ าทะเลท าให้ได้รับบรรยากาศสบาย ๆ แบบรีสอร์ทตาก
อากาศ กว่า 30 ร้านค้าและร้านอาหารที่คัดสรรมาเฉพาะ มีตั้งแต่ร้านขายเครื่องประดับและของที่ระลึกพ้ืนเมือง 
ร้านขายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้จากโอกินาวะ รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย ที่เหมาะแก่การนั่งชมพระอาทิตย์ตก
ริมทะเล พร้อมจิบค็อกเทลแก้กระหายไปพร้อมกัน 

 
 
 
 
 

 

ถนนโคคุไซ ถนนหลักของเมืองนาฮะที่ใครก็ต้องมาเยือนเมื่อมาเที่ยวโอกินาวา ถนนโคคุไซได้รับการขนานนามว่า
เป็น “1 ไมล์มหัศจรรย์“ (ซึ่งเป็นการเล่นค าของ Mile > Miracle) บนถนนแห่งนี้มีร้านค้ามากมายเรียงรายตลอด
เส้นทาง ซึ่งมีตั้งแต่ร้านของฝาก ร้านอาหารโอกินาวา บาร์ คลับ คาเฟ่ และ ร้านขายของเก่าบนถนนแห่งนี้ที่ให้
คุณได้สัมผัสและเพลิดเพลินเป็นระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีร้านแนะน าของคนท้องถิ่นตาม
ซอกซอยใกล้เคียงอีกมากมาย  

 
 
 
 
 
24.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือ นาฮ่าประเทศญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง      มิยำโกจิม่ำ ประเทศญี่ปุ่น 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือส ำรำญ WORLD DREAM 
10.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องชายหาด
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สะอาดตา ลักษณะเกาะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม มีความยาว 35 กิโลเมตรหากเดินทางจากเหนือสุดสู่ใต้สุดของ
เกาะ โดยมีอากาศเหมือนประเทศทางแถบร้อนชื้นทั้งปี  

 
 
 
 
 

วันนี้เรือจะล่องอย่างช้าๆในน่านน้ าสากลเต็มวันเพื่อให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือตลอดทั้งวัน 
 ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลอดภาษี คาสิโน และ กิจกรรมจากฝ่ายเอ็นเตอร์เทรนต่างๆ ท่านสามารถดูตารางกิจกรรม 

ต่างๆได้ในตารางกิจกรรมที่ท่านได้รับที่ห้องพักของท่าน  
หรือ ลูกค้ำสำมำรถซื้อทัวร์เสริมจำกทำงเรือ หรือสำมำรถท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้อย่ำงอิสระ แต่ลูกค้าจะต้อง
เดินทางมาขึ้นเรือก่อนเรือออกจากท่า อย่างต่ า 1 ชั่วโมงครึ่ง 
สถำนที่ท่องเที่ยวที่แนะน ำ 
หำดโยนำฮำมำเอะฮำมะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของมิยาโกะ-จิมะ  หาดทรายขาว น้ าทะเล
ใส แสงแดดสว่างจ้า คลื่นบางเบา และเส้นขอบฟ้าที่ยาวสุดลุกหูลูกตา   ทิวทัศน์ที่นี่สวยงามไม่มีอะไรขวางกั้น 
อากาศปลอดโปร่ง และมองเห็นสะพานคุริมะได้  ผู้คนยกย่องให้ เป็นชายหาดที่สวยที่สุดของชายทะเลตะวันออก   

 
 

 
 
 

แหลมฮิกำชิเฮ็นนะซำกิ (Higashi Hennazaki) เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลราว 2 กิโลเมตร อยู่ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้สุดของเกาะมิยาโกะจิมะ ได้รับเลือกเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพอันงดงามของชาติ เมื่อปี 
2007ความงดงามราวภาพศิลปะของน้ าทะเลสีเขียวมรกต แหลมที่เต็มไปด้วยสีเขียวขจีและประภาคารสีขาว 
ถ่ายรูปจากมุมไหนก็ดูสวยงามลงตัวไปเสียหมด หินผาที่กระจายอยู่เกิดจากหินปูนริวกิวก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์
ที่ไม่ควรพลาด 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cruisedomain.com/
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 SHIGIRA LIFE OCEAN SKY 
นั่งชมวิวและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสดชื่น  

 AEON MAXVALU SHOPPING 
อิสระช้อปปิ้ง สามารถเลือกสินค้าท่ีท่านสนใจได้อย่างอิสระ 

 
 
 
 
 
 

20.00 น.  เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card ของท่าน
ตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะ
โชว์สองรอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หกของกำรเดินทำง   อิสระพักผ่อน หรือ เลือกท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  บนเรือส ำรำญ WOLD DREAM  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำบนเรือส ำรำญ WORLD DREAM 
ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะ
เป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อ่ืน ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะน าให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละคร
ขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ ส าหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล 
ในส่วนของพ้ืนที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์ก าลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ า
คืน ส าหรับนักท่องราตรี ก็มีผับ และ เลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง 
**ทำงเรือจะมีเอกสำรแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนไปรับหนังสือเดินทำงคืน** 

20.00 น.  เรือจะมีแท็กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป่าเดินทางของท่านวาง
ไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น ( สิ่งของที่ท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน
กระเป๋าถือ ) ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 
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วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง   ฮ่องกง - กรุงเทพฯ  

ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะ
เป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อ่ืน ๆ อีกมากมายที่เราขอแนะน าให้ไม่ควรพลาด  
 
 
 
 
 
 

17.30 น.  เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือไคตั๊ก หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับกระเป๋ำ
เดินทำงของท่ำนด้ำนล่ำงหลังจำกนั้น เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 
ได้เวลำนัดหมำยน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฮ่องกง 
 
 

 

 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ 

 โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

20.45น. เหิรฟ้ำกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG607 

22.40น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพฯ 

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

VS150319 

Page 10 of 11  

                 ห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง                                                 ห้องแบบมีระเบียง 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ วันที่  27เม.ย.-3พ.ค. // 4-10 / 18-24 พ.ค. // 1-7 / 22-28 มิ.ย. 62 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำ Port Charge 6,500 บำท  และค่ำ Service Charge บนเรือ 120 HKD ต่อคืน (รวมทัง้หมด 5 คืน) 
ไม่รวมค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ำนละ 500 บำท ต่อท่ำน 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

อัตรำนี้รวม:  
1. ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  
2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ ามัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 
3. ค่าห้องพักบนเรือส าราญตามแบบ ที่ท่านได้ท าการจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือส าราญที่เป็นแบบไม่

ต้องช าระเงินเพ่ิม ส่วนของค่าภาษีท่าเรือได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ต้องจองและ ซื้อตั๋วล่วงหน้า) 
5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน  
6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   

HONGKONG – JAPAN DREAM CRUISES 7 วัน 6 คืน  รำคำผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-4 ท่ำน 

INSIDE 27,900 

BALCONY 35,900 
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อัตรำนี้ไม่รวม :  
1. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ 
2. ค่าด าเนินการท าหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองส าหรับคนต่างด้าว 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงื่อนไขการเดินทาง 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
5. ค่า Port Charge 6,500 บาท  และค่า Service Charge บนเรือ 120 HKD /คืน (รวมทั้งหมด 5 คืน) 
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 500 บาท   

เงื่อนไขกำรจอง 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain  
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรช ำระเงิน 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี  
หมำยเหตุ  
1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

4. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ 
 
 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดนิทำงของท่ำนว่ำมีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 
กรณีอำยุหนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง 

ควรรีบท ำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบัทำงบริษัทฯอีกคร้ัง 
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 

http://www.cruisedomain.com/

