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NT408
ทวัรล์อ่งเรอืสาํราญ ฮอ่งกง ญปีุ่ น ฮอ่งกง 6 วัน 5 คนื (WORLD DREAM)
ทัวรฮ์่องกง เรือสําราญ ญปีุ่ น , 6 วัน 5 คนื ,

เปิดประสบการณ์ใหมก่บัเรอืสําราญสุดหร ูพรอ้มดว้ยกจิกรรมต่างๆมากมาย อาหารหลักฟร ีและหอ้งอาหารบฟุเฟ์ฟร ีทกุมอื 
ตะลุย Laser Tag พรอ้มเครอืงเล่นสุดมนัส ์พบกบัโชวส์ุดอลังการตลอดทกุคนืและบารด์นตรสีดมากมายบนเรอืสําราญ Zip Line

และสวนน ้าํสุดเจ๋งรอมอบความสนุกสุดเหวยีง เพลดิเพลนิกบั คาสโิน / สระวา่ยน ้าํขนาดใหญ่ / Fitness center / Jogging Track /
Spa 

*** โปรดตรวจสอบหอ้งพกักบัเจา้หนา้ททีกุครงัก่อนทาํการจอง 
*** ราคาทวัรข์นึอยูก่บัประเภทของหอ้งพกั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ตอ้นรบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคตกั

13.00 น.
เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื หลังจากทกุทา่น ซอ้มการระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรือตามกฏของการลอ่งเรือสากลแลว้ 

หลังจากนัน สามารถ รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากทโีชวอ์ยู่บนบัตร Cruise Card ของทา่น หรือ เลอืกรับประทานอาหาร
บฟุเฟ่ นานาชาต ิทหีอ้งอาหาร ทชีนั 6 - 8 ของเรือได ้ตามอัธยาศัย 

หลังจากนัน จะมโีชวบ์อรด์เวยทํ์าการแสดงทหีอ้งโชวห์ลกั ชนั 7 และพักผอ่นตามอัธยาศัย (หลังจากเรือลอ่งออกสูน่่านน ้าํสากลแลว้



รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทังในสว่นของคาสโินอกีดว้ย)

DREAM CRUISE เป็นเรือขนาด 151,300 ตัน ประกอบดว้ย 18 ชนั รองรับผูโ้ดยสารไดทั้งหมด 3,352 ทา่น มจํีานวน 1,674 หอ้ง มหีอ้งอาหาร
และบาร ์มากกวา่ 35 หอ้ง สวนน ้าํประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ชนิ บนชนั 16 และชนั 21 รวมถงึการเลน่ ROPES COURSE
และลานโบวล์งิจํานวน 4 เลนส ์ทปีีนผา สนามบาสเก็ตบอล

วนัท ี2
ลอ่งนา่นน้าํสากล

เชา้ - ค่าํ
ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย่างเต็มทไีดจ้าก กจิกรรมทจีดัขนึตงัแตเ่ชา้จรดค่าํ
ไม่วา่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทหีอ้งอาหารบฟุเฟต,์ โชวก์ารแสดงสดตลอดทังวัน ไม่วา่จะเป็นดนตรีสดในบาร์
หรือหอ้งอาหารตา่ง ,ๆ คาสโินทจัีดเครืองเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ตีอ้งการเสยีงโชค

ทา่นท ีตอ้งการพกัผอ่น สามารถใชเ้วลาบรเิวณสรา้งน ้าํกลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุช,ี สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ
ทชีอบกจิกรรมน่าตนืเตน้สามารถเลน่เครืองเลน่ไม่วา่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์โบวล์งิและอนืๆได ้

วนัท ี3
นาฮา ประเทศญปีุ่ น

15.00 น.
เรือจอดเทยีบทา่ททีา่เรือ นาฮา่ประเทศญปีุ่ น นาฮ่าเป็นเมอืงหลวงและเมอืงทมีขีนาดใหญ่ทสีดุของโอกนิาวา่ เป็นศนูยก์ลางของรา้นคา้
รา้นอาหาร บารต์า่ง  ๆและเป็นทตัีงจองปราสาทชจูโิร่อันมชีอืเสยีง 

สําหรับทา่นททํีาการจองทวัรบ์นฝงักบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานทนัีดพบบนเรือ 

สว่นทา่นท ีสะดวกเดนิทางทอ่งเทยีวเอง สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชวัโมง ณ บรเิวณทา่เรือจะมบีรกิาร แท๊กซี
จากทา่เรือเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย 

ทา่นใดท ีไมล่งจากเรอื สามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆททีางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทังวันโดยสามารถดไูดจ้าก
ตารางกจิกรรมททีา่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทหีอ้งพักของทา่น

24.00 น.
เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื ทา่นสามารถ ทานอาหารเย็น ไดท้หีอ้งอาหารหลักทแีสดงอยู่ในบัตร Cruise Card
ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. 

หลังจากนัน ดกูารแสดงโชวท์หีอ้งโชวห์ลกัชนั 7 ซงึจะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนันพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี4
มยิาโกจมิา่ ประเทศญปีุ่ น

10.00 น.
เรือเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมยิาโกจมิา่ ประเทศญปีุ่ น โดยเมอืงนีเป็นอกีสถานททีมีชีอืเสยีงโดง่ดังเรืองชายหาดสะอาดตา
เหมาะกับผูท้ชีนืชอบการดําน ้าํตนื ตามเกาะเล็กๆตา่ง  ๆซงึมปีะการังรายลอ้มมากมาย หรืออาบแดดซงึมลัีกษณะเกาะคลา้ยกับรูปสามเหลยีม
มคีวามยาว 35 กโิลเมตรหากเดนิทางจากเหนือสดุสูใ่ตส้ดุของเกาะ โดยมอีากาศเหมอืนประเทศทางแถบรอ้นชนืทังปี 

สําหรับทา่นท ีทําการจองทวัรบ์นฝงักบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานทนัีดพบบนเรือ 

สว่นทา่นท ีสะดวกเดนิทางทอ่งเทยีวเอง สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชวัโมง ณ บรเิวณทา่เรือจะมบีรกิาร แท๊กซี
จากทา่เรือเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย 

ทา่นใดท ีไมล่งจากเรอื สามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆททีางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทังวันโดยสามารถดไูดจ้าก
ตารางกจิกรรมททีา่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทหีอ้งพักของทา่น

20.00 น.



เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื ทา่นสามารถทาน อาหารเย็น ไดท้หีอ้งอาหารหลักทแีสดงอยู่ในบัตร Cruise Card
ของทา่นตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป็นรอบ 17.00 หรอื 20.00 น. 

หลังจากนัน ดกูารแสดงโชวท์หีอ้งโชวห์ลกัชนั 7 ซงึจะโชวส์องรอบดว้ยกัน คอื 20.00 หรอื 22.00 น. หลังจากนันพักผอ่นตามอัธยาศัย

วนัท ี5
ลอ่งนา่นน้าํสากล

เชา้ - ค่าํ
ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย่างเต็มทไีดจ้ากกจิกรรมทจีดัขนึตงัแตเ่ชา้จรดค่าํ
ไม่วา่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทหีอ้งอาหารบฟุเฟต,์ โชวก์ารแสดงสดตลอดทังวัน ไม่วา่จะเป็นดนตรีสดในบาร์
หรือหอ้งอาหารตา่ง ,ๆ คาสโินทจัีดเครืองเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ตีอ้งการเสยีงโชค

ทา่นทตีอ้งการพกัผอ่น สามารถใชเ้วลาบรเิวณสรา้งน ้าํกลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชี

สําหรับ ครอบครวัหรอืเด็กๆทชีอบกจิกรรมน่าตนืเตน้สามารถเลน่เครืองเลน่ไม่วา่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์โบวล์งิและอนืๆได ้

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทแีละเวลาทหีอ้งพกัของทา่น เพอืใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื

20.00 น.
เรือจะมแีท๊กกระเป่าและกําหนดการลงจากเรือใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น
ใหท้า่นนํากระเป่าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพอืใหพ้นักงานนําลงไปททีา่เรือในวันรุ่งขนึ
(สงิของททีา่นจําเป้นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื) **
ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไม่จําเป็นตอ้งวางไวท้หีนา้หอ้งพัก **

วนัท ี6
ตอ้นรบักลบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคตกั

17.30 น.
เรือเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืไคตกั หลังจากทกุทา่นลงจากเรือจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน
เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง เรอืสําราญ ญปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี23 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง เรอืสําราญ ญปีุ่ น

อตัราคา่บรกิารนรีวม

• หอ้งพกับนเรอืสาํราญ 5 คนื (ตามแบบหอ้งพกัทที่านไดท้ําการชําระเงนิ)

• อาหารบนเรอืสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสาํราญ

• คา่ภาษีท่าเรอื

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทปิส  ์HKD 120 ตอ่คนตอ่คนื สําหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ตอ่คนตอ่คนื สําหรบัหอ้ง Suite หรอืสูงขนึไป

• คา่ทัวรเ์สรมิบนฝังตามเมอืงตา่งๆ ทเีรอืจอด (Shore Excursion)

• อาหารพเิศษทที่านสงัเพมิเตมิกบัทางเรอื

• คา่แพคเกจเครอืงดมืบนเรอืสาํราญ / คา่ WIFI

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์คา่เครอืงดมื ฯลฯ

• คา่ตวัเครอืงบนิ กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ (หากตอ้งการซอืตวัเครอืงบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทเีพอืเสนอราคาอกีครงั)

• คา่รถรบัสง่จาก สนามบนิฮอ่งกง - ท่าเรอื - สนามบนิฮอ่งกง (หากตอ้งการซอืรถรบัสง่ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทเีพอืเสนอราคาอกีครงั)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

หมายเหตุ

• สาํหรบัผูม้คีรรภ ์กรณอีายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นญุาตใหข้นึเรอื

• สาํหรบัเดก็อายตุ่าํกวา่ 6 เดอืน ไมอ่นญุาตใหข้นึเรอื

• ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทุกครงั และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลบั

• บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย
ไมว่า่กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ, การเปลยีนแปลงโปรแกรมการท่องเทยีวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล
หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในโปรแกรมเวลาทใีชใ้นการเทยีบท่าเป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลยีนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครงั

เงอืนไขการใชบ้รกิาร

• การเดนิทางในแพค็เกจลอ่งเรอืสาํราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์และรถรบัสง่นําเทยีว

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระเตม็จํานวนเนอืงจาก ราคาโปรโมชันมหีอ้งพกัในจํานวนจํากดั



• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารชําระเงนิ

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศท่องเทยีวโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน
ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆ ไดท้ังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ
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