
 

 

World Dream 

ฮอ่งกง-น่านน ้าสากล-นาฮา-มยิาโกจมิา-น่านน ้าสากล-ฮอ่งกง 

 

กรกฎาคม 2562 14-19 / 21-26 / 28-2 ส.ค. 

สงิหาคม 2562 4-9 / 11-16 / 18-23  

กนัยายน 2562 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29-4 ต.ค. 

ตลุาคม 2562 6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-1 พ.ย. 

พฤศจกิายน 2562 3-8 / 10-15 

มนีาคม 2563 1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่1  ตอ้นรบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคต ัก๊  

09.30-12.00 น.  เช็คอนิทีท่า่เรอืไคต ัก๊ **เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดกอ่นเวลาเรอืออก 1 ช ัว่โมง** 

13.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื หลังจากทกุทา่น ซอ้มการระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตาม

กฏของการลอ่งเรอืสากลแลว้ หลังจากนัน้ สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร 

หลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Cardของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ 

นานาชาต ิทีห่อ้งอาหาร ทีช่ัน้ 6 - 8 ของเรอืได ้ตามอธัยาศัย หลังจากนัน้ จะมโีชวบ์อรด์

เวยท์ าการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก ชัน้ 7 และพักผอ่นตามอธัยาศัย ( หลังจากเรอืลอ่งออกสู่

น่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 

DREAM CRUISE เป็นเรอืขนาด 151,300 ตัน ประกอบดว้ย 18 ชัน้ รองรับผูโ้ดยสารไดทั้ง้หมด 3,352 ทา่น 

มจี านวน 1,674 หอ้ง มหีอ้งอาหาร และบาร ์มากกวา่ 35 หอ้ง สวนน ้าประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ช ิน้ 

บนชัน้ 16 และชัน้ 21 รวมถงึการเลน่ ROPES COURSE และลานโบวล์ิง่จ านวน 4 เลนส ์ทีปี่นผา สนามบาส

เก็ตบอล 

 

วนัที ่ 2  ลอ่งนา่นน า้สากล 

 ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แตเ่ชา้

จรดค า่ ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ โชวก์ารแสดงสด

ตลอดทัง้วัน ไมว่า่จะเป็นดนตรสีดในบาร ์หรอืหอ้งอาหารตา่งๆ, คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ี่

ตอ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสรา้งน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจา

กชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์

โบวล์ิง่และอืน่ๆได ้

วนัที ่3  นาฮา ประเทศญีปุ่่ น 

17.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื นาฮา่ประเทศญีปุ่่ น นาฮา่เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุของโอกนิาวา่ เป็นศนูยก์ลางของรา้นคา้ รา้นอาหาร บารต์า่งๆ และเป็นทีต่ัง้จอง



ปราสาทชจูโิรอ่นัมชีือ่เสยีง ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้

เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถ

ลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอืจะมบีรกิาร แทก๊ซี ่จากทา่เรอืเขา้

ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืเตรยีม

ไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดยสามารถดไูดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้ับในแตล่ะวันทีห่อ้งพัก

ของทา่น 

24.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื ทา่นสามารถทานอาหารเย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีแ่สดงอยูใ่นบตัร 

Cruise Card ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. หลังจาก

นัน้ ดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลักชัน้ 7 ซึง่จะโชวส์องรอบดว้ยกนั คอื 20.00 หรอื 22.00 

น. หลังจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที ่ 4  มยิาโกจมิา่ ประเทศญีปุ่่ น 

11.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมยิาโกจมิา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเมอืงนีเ้ป็นอกีสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่

ดังเรือ่งชายหาดสะอาดตา เหมาะกบัผูท้ีช่ ืน่ชอบการด าน ้าตืน้ ตามเกาะเล็กๆตา่งๆ ซึง่มี

ปะการังรายลอ้มมากมาย หรอือาบแดดซึง่มลีักษณะเกาะคลา้ยกบัรปูสามเหลีย่ม มคีวามยาว 

35 กโิลเมตรหากเดนิทางจากเหนอืสดุสูใ่ตส้ดุของเกาะ โดยมอีากาศเหมอืนประเทศทาง

แถบรอ้นชืน้ทัง้ปี  ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออก

จากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจาก

เรอืหลังเวลาเรอืจอด 1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอืจะมบีรกิาร แทก๊ซี ่จากทา่เรอืเขา้ไปในตัว

เมอืงอกีดว้ย ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรอืเตรยีมไวใ้ห ้

ตลอดทัง้วันโดยสามารถดไูดจ้าก ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดร้ับในแตล่ะวันทีห่อ้งพักของ

ทา่น 

24.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืสูน่่านน ้าสากล 

 

วนัที ่ 5  ลอ่งนา่นน า้สากล 

  ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้

ตัง้แตเ่ชา้จรดค า่ ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร

บฟุเฟต,์ โชวก์ารแสดงสดตลอดทัง้วัน ไมว่า่จะเป็นดนตรสีดในบาร ์หรอืหอ้งอาหารตา่งๆ, 

คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่น

สามารถใชเ้วลาบรเิวณสรา้งน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอื

เด็กๆทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์โบวล์ิง่และอืน่ๆ

ได ้

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

20.00 น. เรอืจะมแีทกกระเป่าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นน ากระเป่า

เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่า่เรอืในวันรุง่ขึน้  ( สิง่ของที่

ทา่นจ าเป้นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื )  

 ** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้

หอ้งพัก ** 

วนัที ่6  ตอ้นรบักลบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคต ัก๊  

17.30 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืไคตั๊ก หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

**ไฟลทข์ากลับแนะน าใหเ้ลอืกไฟลทห์ลัง 23.00 น. หรอืพักคา้งทีฮ่อ่งกง 1 คนื** 

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

 



 

วนัเดนิทาง 

มนีาคม 2563 1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 

* โปรโมช ัน่ จา่ยหอ้งหนา้ตา่งฟรอีกัเกรดเป็นหอ้งระเบยีง* 

ราคาบาท / ทา่น ทา่นที ่1-2 ทา่นที ่3-4  ทารกอายไุมเ่กนิ 24 
เดอืน พกัเป็นทา่นที ่3-4 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 18,150 18,150 โปรดสอบถาม 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง 27,875 17,900 โปรดสอบถาม 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 27,845 17,900 โปรดสอบถาม 

 

เรอืไมม่รีาคาเด็ก คดิเป็นราคาทา่นที ่1 2 3 หรอื 4 ในหอ้ง 

ราคาทารก (6-24 เดอืน) ส าหรับพักรว่มกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นเทา่นัน้ 

ตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการจอง 

 

    

หอ้งไมม่หีนา้ตา่ง                               หอ้งมหีนา้ตา่ง 

 

 

หอ้งมรีะเบยีง 

 



 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบนเรอื 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลบั 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ

ทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 5คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิส ์HKD 120 ตอ่คนตอ่คนืส าหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150ตอ่คนตอ่คนื 
ส าหรบัหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 

2. คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ (หากตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอ

ราคาอกีครัง้) 
8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิฮอ่งกง - ทา่เรอื - สนามบนิฮอ่งกง (หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที่

เพือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่

กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 



3.1 กรณุาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากดั 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณา

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้

4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


