
 

 

รหัสทัวร 1902507 
ทัวรลองเรือสําราญ BWT World Dream HKG-JPN 6 วัน  
- ลองเรือเสนทาง ฮองกง – นาฮา – มิยาโกชิมะ – ฮองกง   
- หองพักบนเรือสําราญตามแบบ ที่ทานไดทําการจอง 
- อาหารบนเรือทุกม้ือ (ยกเวนหองอาหาพิเศษ) 
- กิจกรรมสันทนาการตางๆบนเรือ (แบบไมตองชําระเงินเพ่ิม) 
 

     
***  Package DCCO05051WD    เรือสําราญ World Dream  6วัน 5 คืน***        
กําหนดวันเดินทาง :   อาทิตย-ศุกร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก สนามบิน ฮองกง - ทาเรือ Kitak Cruise Center –   ลงเรือ World Dream   
     *****  อิสระทานเลือกเดินทาง สูฮองกง ดวยสายการบินทีเ่ลือก โดยควรถึงฮองกงกอน 

12.00 น.  **** 
           สายการบิน             เท่ียวบิน            ฮองกง           สุวรรณภูมิ 
HongKong Airway             HX 762            03.20            07.05  
HongKong Airway             HX 780            04.00            08.10  

*** อิสระ เดินทางสูทาเรือ ตามอัธยาศัย *** 
10.00 น. เชิญทานลงทะเบียน ณ. ทาเรือ Kitak Cruise Center จากนั้นนําทานเช็คอิน 

ข้ึนเรือสําราญ   World Dream  เรือสาราญที่ทันสมัยและใหมทีสุ่ดในเอเชียลาํ
หน่ึง 

 
*** เริ่มบริการอาหารบนเรือ *** 

                  *** กอนเวลาเรือสําราญออกจากทา ขอเชิญทุกทานรวมกิจกรรมซอมจุด
รวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเปนหนึ่งในกฎการเดินเรือสากล โดย
เมื่อมีประกาศจากทางเรือ ใหทุกทานไปยังจุดรวมพลตามที่กําหนดไวบนบัตร
ข้ึนเรือ (SeaPass) ของทาน *** 

 
13.00 น.   ***** เรือออกเดินทางสูนานน้ําสากล มุงสูนานน้ําสากล ***** 
                              *** Casino ใหบริการหลัง 24.00 น.*** 
 
วันที่สอง   นานน้ําสากล 

07.30-09.00 น .รบัประทานอาหาร เชา  
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 



 

 

                        กิจกรรมต างๆของเร ือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที ่ระบ ุในรายการ
เนวิเกเตอร) 

 
12.00น.          รับประทานอาหาร กลางวัน 
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
                        กจิกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 

 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
ชมการแสดงโชวร และกิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 

 
 
วันที่สาม        Naha ประเทศญ่ีปุ�น 

07.30-09.00 น . รบัประทานอาหาร เชา   
                       กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 
12.00น.         รับประทานอาหาร กลางวัน 
16.00น.        เรือสําราญเทียบทา ณ  เมือง Naha ประเทศญี่ปุ�น 
                        อสิระทองเที่ยว  



 

 

   *** สําคัญมากการเดินทาง กรุณาวางแผนในการทองเท่ียวอยางระมัดระวัง หรือ ตรงเวลา 
ในการนัดหมาย *** 

 
*** ในกรณีทานอยูบนเรือ ทานสามารถรวมกิจกรรมและรับประทานอาหารไดตามปรกติ *** 

 
  กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร) 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 
          ชมการแสดงโชว และกิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 
01.00น.          เรือ ออกจากทาเรือ นาฮา มากอนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
                                    *** Casino ใหบริการหลัง 24.00 น.*** 
 
 
วันที่ส่ี          Miyakojima ประเทศญี่ปุ�น 

07.30-09.00 น . รบัประทานอาหาร เชา   
                        กิจกรรมต างๆของเร ือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที ่ระบ ุในรายการ

เนวิเกเตอร) 
11.00น.        เรือสําราญเทียบทา ณ  เมือง Miyakojima ประเทศญี่ปุ�น 
                        อิสระทองเท่ียว  
   *** สําคัญมากการเดินทาง กรุณาวางแผนในการทองเท่ียวอยางระมัดระวัง หรือ ตรงเวลา 
ในการนัดหมาย *** 



 

 

 
*** ในกรณีทานอยูบนเรือ ทานสามารถรวมกิจกรรมและรับประทานอาหารไดตามปรกติ *** 
12.00น.          รับประทานอาหาร กลางวัน (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 

กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร) 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 
ชมการแสดงโชว และกจิกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 
21.00น.          เรือ ออกจากทาเรือ มิยาโคจิมา มากอนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
                                    *** Casino ใหบริการหลัง 24.00 น.*** 
 
 
วันที่หา นานน้ําสากล 

07.30-09.00 น .รบัประทานอาหาร เชา  
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 

 
12.00น.          รับประทานอาหาร กลางวัน 
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร) 



 

 

 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
ชมการแสดงโชวร และกิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 

 
 
 
วันที่หก  ฮองกง  

07.30-09.00 น .รบัประทานอาหาร เชา  
 บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
ใหทาน พักผอนอิสระ หรือ รวมกิจกรรมบนเรือ  

17.30 น. เรือเทียบทา ทาเรือ Kitak Cruise Center ผานพิธีการตางๆรับสัมภาระ 
                                **** สิ้นสุดการใหบริการดวยความประทับใจ **** 
                             **** สายการบินแนะนํา ใหทานเดินทางสู กรุงเทพ **** 
 
           สายการบิน             เท่ียวบิน            สุวรรณภูมิ            ดอนเมือง 
HongKong Airway             HX 779            21.10            23.05  
HongKong Airway             HX 761            23.50            02.20  
Royal Jordanian             RJ 183            21.25            23.20  
Emirates             EK 385            21.00            23.15  
Cathay              CX 617            21.35            23.40  
Cathay              CX 709            22.00            00.05  



 

 

 

                                                     
Date  5,19,26 May /  2,9,16,23 Jun /  25 Aug /8,15,22 Sep /  13,20,27 Oct / 
3,10 Nov 19 
 1,8,15,22 Mar 20  

 
Date  14,21,28 Jul / 4,11,18 Aug 19  



 

 

 
 
Date  29 Sep 19 

 
อัตรานี้รวม 
1.  คาหองพักบนเรือตามแบบที่ทานเลือก 5 คืน   
2.   คาอาหารและกิจกรรมตางๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ  



 

 

 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาทิปเรือ  600 HKD (ชําระบนเรือ) 
2. ไมรวมคาภาษีทาเรือ 6,500 บาท/ทาน 
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, 

คาซักรีดฯลฯ 
4. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
5. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
6. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 
***หมายเหตุ : สําคัญมาก 
1. ทานผูโดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภไมเกิน 24 สัปดาห สามารถขึ้นเรือไดโดยไมตองมีใบรับรอง

แพทย / สุภาพสตรีที่ต้ังครรภเกิน 24 สัปดาห ไมสามารถขึ้นเรือได และขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
คาโดยสารใหกับผูโดยสารที่ไมสามารถขึ้นเรือไดโดยมีคุณสมบัติไมตรงตามเง่ือนไขดังกลาว 

2. เด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถขึ้นเรือได 
 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
1. ชําระเงิน 100 % ณ วันจอง 
2. พรอมสําเนาหนาพาสปอรต เพ่ือทําการจองเรือ เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 

*** หนังสือเดินทางตองมีอายุ เหลือ ไมต่ํากวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เทาน้ัน *** 
 

ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการข้ึนโดยเจาที่เรือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้โดยเฉพาะ  
พาสปอรตตางดาว 
 


