World Dream: 5 Nights Naha – Miyakojima Cruises
Jul 8 | Aug 26 | Sep 2,9,16| Oct 7,14,21,28 | Nov 4,25

วันที่ 1

ตอนรับสู ประเทศฮองกง ทาเรือไคตั๊ก

09.30-12.00 น. เช็คอินที่ทาเรือไคตั๊ก **เคานเตอรเช็คอินจะปดกอนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง**

13.00 น. เรือลองออกจากทาเรือ หลังจากทุกทาน ซอมการระบบรักษาความปลอดภัยของทาเรือตาม
กฏของการลองเรือสากลแลว หลังจากนั้น สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร
หลัก จากที่โชวอยูบนบัตร Cruise Cardของทาน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ
นานาชาติ ที่หองอาหาร ที่ชั้น 6 - 8 ของเรือได ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น จะมีโชวบอรด
เวยทําการแสดงที่หองโชวหลัก ชั้น 7 และพักผอนตามอัธยาศัย ( หลังจากเรือลองออกสู
นานน้ําสากลแลว รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมทั้งในสวนของคาสิโนอีกดวย )

DREAM CRUISE เปนเรือขนาด 151,300 ตัน ประกอบดวย 18 ชั้น รองรับผูโดยสารไดทั้งหมด 3,352 ทาน
มีจํานวน 1,674 หอง มีหองอาหาร และบาร มากกวา 35 หอง สวนน้ําประกอบดวย WATERSLIDES 6 ชิ้น
บนชั้น 16 และชั้น 21 รวมถึงการเลน ROPES COURSE และลานโบวลิ่งจํานวน 4 เลนส ที่ปนผา สนามบาส
เก็ตบอล

วันที่ 2

ลองนานน้ําสากล

ทุกทานสามารถไดรับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยางเต็มที่ไดจากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแตเชา
จรดค่ํา ไมวาจะเปนกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเชา, อาหารเชาที่หองอาหารบุฟเฟต, โชวการแสดงสด
ตลอดทั้งวัน ไมวาจะเปนดนตรีสดในบาร หรือหองอาหารตางๆ, คาสิโนที่จัดเครื่องเลนไวพรอมสําหรับผูที่
ตองการเสี่ยงโชค, หรือทานที่ตองการพักผอนสามารถใชเวลาบริเวณสรางน้ํากลางแจงขนาดใหญ แชสระจา
กุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆที่ชอบกิจกรรมนาตื่นเตนสามารถเลนเครื่องเลนไมวาจะเปนสไลดเดอร
โบวลิ่งและอื่นๆได

วันที่ 3

นาฮา ประเทศญี่ปุน

17.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ทาเรือ นาฮาประเทศญี่ปุน นาฮาเปนเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ
ที่สุดของโอกินาวา เปนศูนยกลางของรานคา รานอาหาร บารตางๆ และเปนที่ตั้งจอง
ปราสาทชูจิโรอันมีชื่อเสียง สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝงกับทางเรือ พนักงานจะแจง
เวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ สวนทานที่สะดวกเดินทางทองเที่ยวเองสามารถ

ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณทาเรือจะมีบริการ แทกซี่ จากทาเรือเขา
ไปในตัวเมืองอีกดวย ทานใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียม
ไวใหตลอดทั้งวันโดยสามารถดูไดจาก ตารางกิจกรรมที่ทานจะไดรับในแตละวันที่หองพัก
ของทาน

24.00 น.

เรือลองออกจากทาเรือ ทานสามารถทานอาหารเย็นไดที่หองอาหารหลักที่แสดงอยูในบัตร
Cruise Card ของทานตามเวลาจองของทานวาจะเปนรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจาก
นั้น ดูการแสดงโชวที่หองโชวหลักชั้น 7 ซึ่งจะโชวสองรอบดวยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00
น. หลังจากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 มิยาโกจิมา ประเทศญี่ปุน
11.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือมิยาโกจิมา ประเทศญี่ปุน โดยเมืองนี้เปนอีกสถานที่ที่มีชื่อเสียงโดง
ดังเรื่องชายหาดสะอาดตา เหมาะกับผูที่ชื่นชอบการดําน้ําตื้น ตามเกาะเล็กๆตางๆ ซึ่งมี
ปะการังรายลอมมากมาย หรืออาบแดดซึ่งมีลักษณะเกาะคลายกับรูปสามเหลี่ยม มีความยาว
35 กิโลเมตรหากเดินทางจากเหนือสุดสูใตสุดของเกาะ โดยมีอากาศเหมือนประเทศทาง
แถบรอนชื้นทั้งป สําหรับทานที่ทําการจองทัวรบนฝงกับทางเรือ พนักงานจะแจงเวลาออก
จากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ สวนทานที่สะดวกเดินทางทองเที่ยวเองสามารถลงจาก
เรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณทาเรือจะมีบริการ แทกซี่ จากทาเรือเขาไปในตัว
เมืองอีกดวย ทานใดที่ไมลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตางๆที่ทางเรือเตรียมไวให
ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูไดจาก ตารางกิจกรรมที่ทานจะไดรับในแตละวันที่หองพักของ
ทาน

24.00 น. เรือลองออกจากทาเรือ ทานสามารถทานอาหารเย็นไดที่หองอาหารหลักที่แสดงอยูในบัตร
Cruise Card ของทานตามเวลาจองของทานวาจะเปนรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจาก
นั้น ดูการแสดงโชวที่หองโชวหลักชั้น 7 ซึ่งจะโชวสองรอบดวยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00
น. หลังจากนั้นพักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ 5

ลองนานน้ําสากล

ทุกทานสามารถไดรับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยางเต็มที่ไดจากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ตั้งแตเชาจรดค่ํา ไมวาจะเปนกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเชา, อาหารเชาที่หองอาหารบุฟเฟต, โชวการ
แสดงสดตลอดทั้งวัน ไมวาจะเปนดนตรีสดในบาร หรือหองอาหารตางๆ, คาสิโนที่จัดเครื่องเลนไวพรอม
สําหรับผูที่ตองการเสี่ยงโชค, หรือทานที่ตองการพักผอนสามารถใชเวลาบริเวณสรางน้ํากลางแจงขนาดใหญ
แชสระจากุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆที่ชอบกิจกรรมนาตื่นเตนสามารถเลนเครื่องเลนไมวาจะเปนสไลด
เดอร โบวลิ่งและอื่นๆได
เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพื่อใหทานรับหนังสือเดินทางคืน
20.00 น.
เรือจะมีแทกกระเปาและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํากระเปา
เดินทางของทานวางไวหนาหองเพื่อใหพนักงานนําลงไปที่ทาเรือในวันรุงขึ้น ( สิ่งของที่ทานจําเปนตองใช
ระหวางวันใหทานแยกใสในกระเปาถือ )
** ถาทานใดมีความประสงคจะถือกระเปาเดินทางลงดวยตนเองไมจําเปนตองวางไวที่หนาหองพัก **

วันที่ 6

ตอนรับกลับสู ประเทศฮองกง ทาเรือไคตั๊ก

17.30 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือไคตั๊ก หลังจากทุกทานลงจากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมือง
และรับกระเปาเดินทางของทานดานลางหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
**ไฟลทขากลับแนะนําใหเลือกไฟลทหลัง 23.00 น. หรือพักคางที่ฮองกง 1 คืน**
***************************

ราคาหองพักแบบตางๆ :
ชนิดหองพัก

หองพักแบบไมมี
หนาตาง
หองพักแบบมี
หนาตาง
หองพักแบบมี
ระเบียง
หองพักแบบมี
ระเบียง Deluxe
หองพักแบบ
Suite
หองพักแบบ
Deluxe Suite
หองพักแบบ
Penthouse
หองพักแบบ Villa

หองพัก 2 ทาน
ราคาตอทาน
(ลด 20%)
(ลด 25%)
30,500
(25,680)
(24,475)
35,300
(29,520)
(28,075)
38,700
(32,240)
(30,625)
41,500
(34,480)
(32,725)
53,600
(44,160)
(41,800)
60,800
(49,920)
(47,200)
85,800
(69,920)
(65,950)
146,000
(118,080)
(111,100)

ทานที่ 3 – 4
ราคาตอทาน
(ลด 20%)
(ลด 25%)
18,450
(16,040)
(15,438)
20,850
(17,960)
(17,238)
22,550
(19,320)
(18,513)
23,950
(20,440)
(19,563)
30,000
(25,280)
(24,100)
33,600
(28,160)
(26,800)
46,100
(38,160)
(36,175)
76,200
(62,240)
(58,750)

เรือไมมีราคาเด็ก คิดเปนราคาทานที่ 1 2 3 หรือ 4 ในหอง
ราคาทารก (6-24 เดือน) สําหรับพักรวมกับผูใหญ 2 ทานเทานั้น
ตรวจสอบหองพักกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการจอง
ลด 25% กรณีจองลวงหนามากกวา 30 วัน กอนการเดินทาง

พักเดี่ยว
ราคาทารก
(ลด 20%) (ลด 20%)
(ลด 25%) (ลด 25%)
42,550
(35,320)
(33,513)
49,750
(41,080)
(38,913)
54,850
(45,160)
(42,738)
59,050
(48,520)
(45,888)
77,200
(63,040)
(59,500)
88,000
(71,680)
(67,600)
125,500
(101,680)
(95,725)
215,800
(173,920)
(163,450)

12,425
(11,220)
(10,919)
13,625
(12,180)
(11,819)
14,475
(12,860)
(12,457)
15,175
(13,420)
(12,982)
18,200
(15,840)
(15,250)
20,000
(17,280)
(16,600)
26,250
(22,280)
(21,288)
41,300
(34,320)
(32,575)

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากไดรับการยืนยันหองพัก
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100 % ไมวากรณีใดๆก็ตาม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหองวางบนเรือ
หมายเหตุ
1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม
สามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน , การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ
ทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง
อัตราคาบริการนี้รวม
1. หองพักบนเรือสําราญ 5คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน)
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ
3. คาภาษีทาเรือ

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทิปส HKD 120 ตอคนตอคืนสําหรับหอง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150ตอคนตอคืน
สําหรับหอง Suite หรือสูงขึ้นไป
2. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
3. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
4. คาแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / คา WIFI
5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ
6. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
7. คาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฮองกง - กรุงเทพฯ (หากตองการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพื่อเสนอ
ราคาอีกครั้ง)
8. คารถรับสงจาก สนามบิน ฮองกง - ทาเรือ - สนามบิน ฮองกง (หากตองการซื้อรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการใชบริการ
1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเที่ยว
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควา
กรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีหองพักในจํานวนจํากัด
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน

4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋ว
เครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเที่ยวโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการ
ตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น
4.5 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือ
วาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

