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แพ็คเกจล่องเรือสําราญ World Dream Cruise Only 5 ดาว 

ฮ่องกง - นาฮะ - มิยาโกะจิมะ - ฮ่องกง 6 วัน 5 คืน 
เส้นทาง ขึ้น - ลงประเทศฮ่องกง รองรับ 3,376 ท่าน 1,686 ห้อง จํานวน 18 ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กําหนดการเดนิทาง วนัที่   24-29 ก.ค. // 26-31 ส.ค. // 9-14 ก.ย. 61     พักห้องไม่มีหน้าต่าง  ราคาเริ่มต้นที่  30,500.- 
                                14-19 ต.ค. / 28ต.ค.-2พ.ย. // 25-30 พ.ย. 61  พักห้องไม่มีหน้าต่าง  ราคาเริ่มต้นที่  30,500.- 

โปรโมชั่น! พักท่านที่ 3 หรือ 4 (ท้ังผู้ใหญ่ และเดก็) ชําระค่าใช้จ่ายครึ่งราคาของผู้เข้าพัก ท่านที่ 1 และท่านที่ 2 
 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 อิสระเดินทางเอง - เช็คอินท์ขึ้นเรือสาํราญ Dream Cruises บริเวณทา่เทียบเรือ Kai Tak - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
เรือสาํราญล่องน่านน้ําลากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ อาทิ กีฬา, การ
เต้นแอโรบคิ, โรงละคร, โชว์ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
ช่วงเช้า อิสระพักผ่อนบนเรอื - ช่วงบ่าย เรือสําราญเทียบท่า นาฮะ ญี่ปุ่น - อิสระเดนิเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อ
ทัวร์เสริมบนฝัง่ (สอบถามคา่บริการทัวร์เสริมได้บนเรือสําราญ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที4่ 
เรือสาํราญเทยีบท่า มิยาโกะจิมะ ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการ
ทัวร์เสริมได้บนเรือสําราญ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที5่ 
เรือสาํราญล่องน่านน้ําลากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ อาทิ กีฬา, การ
เต้นแอโรบคิ, โรงละคร, โชว์ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที6่ อําลาเรือสําราญ จอดเทียบท่า Kai Tak ฮ่องกง - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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วันที่ 1   ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง ทา่เรือไคตั๊ก  

13.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ หลังจากทุกท่าน ซ้อมการระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือ
สากลแล้ว หลงัจากนั้น สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card 
ของท่าน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ที่ห้องอาหาร ที่ชั้น 6 - 8 ของเรือได้ ตามอัธยาศัย 
หลังจากนั้น จะมีโชว์บอร์ดเวย์ทําการแสดงที่ห้องโชว์หลัก ชั้น 7 และพักผ่อนตามอัธยาศัย  
( หลังจากเรือล่องออกสู่น่านนํ้าสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย ) 
DREAM CRUISE เป็นเรือขนาด 151,300 ตัน ประกอบด้วย 18 ชั้น รองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 3,352 ท่าน มี
จํานวน 1,674 ห้อง มีห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 หอ้ง สวนน้ําประกอบด้วย WATERSLIDES 6 ชิ้น บนชั้น 
16 และชั้น 21 รวมถึงการเลน่ ROPES COURSE และลานโบว์ลิ่งจํานวน 4 เลนส์ ที่ปีนผา สนามบาสเก็ตบอล 

 
 

วันที่  2  ล่องน่านน้ําสากล 

ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ํา ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น
ดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสําหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่
ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสร้างน้ํากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่
ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดอร์ โบว์ลิ่งและอื่นๆได ้

วันที่ 3   นาฮา ประเทศญี่ปุ่น 

17.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ นาฮ่าประเทศญี่ปุ่น  นาฮ่าเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโอกินาว่า เป็น
ศูนย์กลางของร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ต่างๆ และเป็นที่ต้ังจองปราสาทชูจิโร่อันมีช่ือเสียง สําหรับท่านที่ทําการจอง
ทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทาง
ท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการ แท๊กซี่ จากทา่เรือเข้าไป
ในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดย
สามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

24.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบตัร Cruise Card  ของท่าน
ตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะ
โชว์สองรอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่ 4   มิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น 

11.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องชายหาด 
สะอาดตา เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการดําน้ําตื้น ตามเกาะเล็กๆต่างๆ  ซึ่งมปีะการังรายล้อมมากมาย หรืออาบแดดซึ่ง
มีลักษณะเกาะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม มีความยาว 35 กิโลเมตรหากเดินทางจากเหนือสุดสู่ใต้สุดของเกาะ โดยมี
อากาศเหมือนประเทศทางแถบร้อนชื้นทั้งปี  สําหรับท่านที่ทําการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลา
ออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือ
จอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือ
สามารถสนุกกบักิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับ
ในแต่ละวันที่หอ้งพักของท่าน 

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

วันที่  5  ล่องน่านน้ําสากล 

ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ํา ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น
ดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสําหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, หรือท่านที่
ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสร้างน้ํากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆที่
ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดอร์ โบว์ลิ่งและอื่นๆได ้
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคนื 

20.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป่าและกําหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนํากระเป่าเดินทางของท่านวาง
ไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนําลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  ( สิ่งของที่ท่านจําเป้นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน
กระเป๋าถือ )  
 ** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จําเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 

วันที่ 6   ต้อนรับกลับสู ่ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก  

17.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือไคตั๊ก หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง
ของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า ราคาห้องพักแบบพัก 2 ท่านต่อห้อง 
วันที่ 24-29 ก.ค. // 26-31 ส.ค. // 9-14 ก.ย. // 14-19 ต.ค. / 28ต.ค.-2พ.ย. // 25-30 พ.ย. 61 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง : 30,500 บาท / ท่าน 
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง  : 35,300 บาท / ท่าน 
ห้องพักแบบมรีะเบียง  : 38,700 บาท / ท่าน 
ห้องพักแบบ   Suite  : 53,600 บาท / ท่าน 
* พักท่านที่ 3 หรือ 4 (ผู้ใหญ่ และเดก็ รวมกัน 1 ห้อง)  ค่าใช้จ่ายลดจากราคาผู้พักท่าน 1 และ 2 ครึ่งหนึ่ง 

 
อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etravelway.com/airticket
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เงื่อนไขการจอง 
* โปรดชาํระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที ่Fax 0 2116 6423   (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจา่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด 
ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการเดินทาง) 
* ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจองและจํานวนห้องว่างบนเรือ 
หมายเหต ุ
1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุ
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบกอ่นเดินทางอีกครั้ง 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ห้องพักบนเรือสําราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวน้ห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปส์ HKD 120 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Suite 

หรือสูงขึ้นไป  
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพคเกจเครือ่งดื่มบนเรือสําราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
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8. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ - สนามบินสิงคโปร ์(หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอ
ราคาอีกครั้ง) 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน
เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระค่าบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวรห์ลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ทา่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได้ 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกทา่นต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่าน   
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  

เงื่อนไขโปรโมชั่น!!   
* ต้องเข้าพักอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อห้อง 
* โปรโมช่ันราคาพิเศษนี้ สําหรับการจองแบบ FIT และช่วงวันเดินทางที่มีห้องพักว่างอยู่ 

 

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแลว้  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จํานวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 
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ลักษณะห้องพัก บนเรือสําราญ World Dream By Dream Cruises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

     

 

 

 

 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain 
 Contact@th.cruisedomanin.com  VS020718 

  Page 8 of 8  
 

สิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ  

 
 


