
 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Dream : 5 Nights Naha – Miyakojima Cruises 
วันเดนิทาง 31 ม.ีค / 7,21,28 เม.ย. / 5, 12, 19 พ.ค. / 7 ก.ค. 

25 ส.ค. / 8, 15, 22 ก.ย. / 6, 13, 20, 27 ต.ค. / 3, 10 พ.ย. 

(2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 1 ตอ้นรบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคต ั%ก  

13.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื หลงัจากทกุทา่น ซอ้มการระบบรักษาความปลอดภัยของ
ทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากลแลว้ หลงัจากนัFน สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ 
หอ้งอาหาร หลกั จากทีJโชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ 
นานาชาต ิทีJหอ้งอาหาร ทีJชั Fน 6 - 8 ของเรอืได ้ตามอธัยาศยั หลงัจากนัFน จะมโีชวบ์อรด์เวยทํ์า
การแสดงทีJหอ้งโชวห์ลกั ชั Fน 7 และพกัผอ่นตามอธัยาศยั ( หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่่านนํFาสากล
แลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทั Fงในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 

DREAM CRUISE เป็นเรอืขนาด 151,300 ตนั ประกอบดว้ย 18 ชั Fน รองรับผูโ้ดยสารไดท้ั Fงหมด 
3,352 ทา่น มจํีานวน 1,674 หอ้ง มหีอ้งอาหาร และบาร ์มากกวา่ 35 หอ้ง สวนนํFาประกอบดว้ย 
WATERSLIDES 6 ชิFน บนชั Fน 16 และชั Fน 21 รวมถงึการเลน่ ROPES COURSE และลานโบวล์ิJง
จํานวน 4 เลนส ์ทีJปีนผา สนามบาสเก็ตบอล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�  2 ลอ่งนา่นนํ )าสากล 

 ทุกท่านสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย่างเต็มทีJไดจ้ากกจิกรรมทีJจัดขึFน
ตั Fงแตเ่ชา้จรดคํJา ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีJหอ้งอาหารบฟุเฟต,์ 
โชว์การแสดงสดตลอดทั Fงวัน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือหอ้งอาหารต่างๆ, คาสโินทีJจัด
เครืJองเล่นไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีJตอ้งการเสีJยงโชค, หรือท่านทีJตอ้งการพักผ่อนสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสรา้งนํFากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชีJ, สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ทีJชอบกจิกรรมน่า
ตืJนเตน้สามารถเลน่เครืJองเลน่ไมว่า่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์โบวล์ิJงและอืJนๆได ้

วนัที� 3 นาฮา ประเทศญี�ปุ่ น 

15.00 น. เรือจอดเทียบท่าทีJท่าเรือ นาฮ่าประเทศญีJปุ่ น  นาฮ่าเป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีJมี
ขนาดใหญ่ทีJสดุของโอกนิาว่า เป็นศูนยก์ลางของรา้นคา้ รา้นอาหาร บารต์่างๆ และเป็นทีJตั Fงจอง
ปราสาทชจูโิร่อันมชีืJอเสยีง สําหรับท่านทีJทําการจองทัวรบ์นฝัJงกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลา
ออกจากเรอืและสถานทีJนัดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีJสะดวกเดนิทางทอ่งเทีJยวเองสามารถลงจากเรอื
หลังเวลาเรอืจอด 1 ชัJวโมง  ณ บรเิวณท่าเรอืจะมบีรกิาร แท๊กซีJ จากท่าเรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกี
ดว้ย ท่านใดทีJไม่ลงจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆทีJทางเรอืเตรยีมไวใ้หต้ลอดทั Fงวันโดย
สามารถดไูดจ้าก ตารางกจิกรรมทีJทา่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีJหอ้งพักของทา่น 

24.00 น. เรอืลอ่งออกจากท่าเรอื ท่านสามารถทานอาหารเย็นไดท้ีJหอ้งอาหารหลักทีJแสดงอยู่
ในบัตร Cruise Card  ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. 
หลงัจากนัFน ดกูารแสดงโชวท์ีJหอ้งโชวห์ลกัชั Fน 7 ซึJงจะโชวส์องรอบดว้ยกนั คอื 20.00 หรอื 22.00 
น. หลงัจากนัFนพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�  4 มยิาโกจมิา่ ประเทศญี�ปุ่ น 

10.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมยิาโกจิม่า ประเทศญีJปุ่ น โดยเมืองนีFเป็นอีกสถานทีJทีJมี
ชืJอเสยีงโดง่ดงัเรืJองชายหาดสะอาดตา เหมาะกบัผูท้ีJช ืJนชอบการดํานํFาตืFน ตามเกาะเล็กๆตา่งๆ  ซึJง
มปีะการังรายลอ้มมากมาย หรอือาบแดดซึJงมลีักษณะเกาะคลา้ยกับรูปสามเหลีJยม มคีวามยาว 35 
กโิลเมตรหากเดนิทางจากเหนือสดุสูใ่ตส้ดุของเกาะ โดยมอีากาศเหมอืนประเทศทางแถบรอ้นชืFน
ทั Fงปี  สําหรับทา่นทีJทําการจองทัวรบ์นฝัJงกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีJ
นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านทีJสะดวกเดนิทางท่องเทีJยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรอืจอด 1 
ชัJวโมง  ณ บรเิวณท่าเรอืจะมบีรกิาร แท๊กซีJ จากท่าเรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ท่านใดทีJไม่ลง
จากเรือสามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆทีJทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทั Fงวันโดยสามารถดูไดจ้าก 
ตารางกจิกรรมทีJทา่นจะไดรั้บในแตล่ะวันทีJหอ้งพักของทา่น 

20.00 น. เรอืลอ่งออกจากท่าเรอื ท่านสามารถทานอาหารเย็นไดท้ีJหอ้งอาหารหลักทีJแสดงอยู่
ในบัตร Cruise Card  ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. 
หลงัจากนัFน ดกูารแสดงโชวท์ีJหอ้งโชวห์ลกัชั Fน 7 ซึJงจะโชวส์องรอบดว้ยกนั คอื 20.00 หรอื 22.00 
น. หลงัจากนัFนพักผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที�  5 ลอ่งนา่นนํ )าสากล 

 ทุกท่านสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย่างเต็มทีJไดจ้ากกจิกรรมทีJจัดขึFน
ตั Fงแตเ่ชา้จรดคํJา ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีJหอ้งอาหารบฟุเฟต,์ 
โชว์การแสดงสดตลอดทั Fงวัน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือหอ้งอาหารต่างๆ, คาสโินทีJจัด



 

 

 

 

 

 

 

 

เครืJองเล่นไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีJตอ้งการเสีJยงโชค, หรือท่านทีJตอ้งการพักผ่อนสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสรา้งนํFากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชีJ, สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆทีJชอบกจิกรรมน่า
ตืJนเตน้สามารถเลน่เครืJองเลน่ไมว่า่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์โบวล์ิJงและอืJนๆได ้

เรอืจะมใีบแจง้ สถานที�และเวลาที�หอ้งพกัของทา่นเพื�อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

20.00 น. เรอืจะมแีทก๊กระเป่าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํา
กระเป่าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพืJอใหพ้นักงานนําลงไปทีJทา่เรอืในวนัรุง่ขึFน  ( สิJงของทีJ
ทา่นจําเป้นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื )  
 ** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ีJหนา้
หอ้งพกั ** 

วนัที� 6 ตอ้นรบักลบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคต ั%ก  

17.30 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืไคตัmก หลงัจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลงัจากนัFน เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

ราคาหอ้งพักแบบตา่ง ๆ : 

ชนดิหอ้งพกั หอ้งพกั 2 ทา่น 

ราคาตอ่ทา่น 
(ลด 50%) 

ทา่นที� 3 – 4 

ราคาตอ่ทา่น 
(พเิศษ) 

พกัเดี�ยว 
 

ราคาเด็ก 
(พเิศษ) 

หอ้งพกัแบบไมม่ี
หนา้ตา่ง 

ปกต ิ36,300 

(18,150) 

ปกต ิ18,150  

 

ปกต ิ41,450 ปกต ิ12,325 

หอ้งพกัแบบมี
หนา้ตา่ง 

ปกต ิ35,000 
(27,875) 

ปกต ิ20,750 

(17,188) 

ปกต ิ49,250 
(38,563) 

ปกต ิ13,625 
(11,844) 



 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งพกัแบบมี
ระเบยีง 

ปกต ิ39,200 
(31,025) 

ปกต ิ22,850 

(18,763) 

ปกต ิ55,550 
(43,288) 

ปกต ิ14,675 
(12,632) 

 

ราคาเด็ก สําหรับพักรว่มกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นเทา่นัFน 

ดว่น..!! หอ้งพักมจํีานวนจํากัด 
ตรวจสอบหอ้งพักกับเจา้หนา้ทีJทกุครัFงกอ่นทําการจอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิHในการเปลี�ยนแปลงราคา ท ั)งนี)ข ึ)นอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึFนเรอื 
2. สําหรับเด็กอายตํุJากวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึFนเรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัFง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิpทีJจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีJกองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการทีJจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีJทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีJยวบนิ, การเปลีJยนแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีJยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการเปลีJยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีJยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิpในการเปลีJยนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาทีJใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีJยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัFง 

อตัราคา่บรกิารนี)รวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 5 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีJทา่นไดทํ้าการชาํระเงนิ) 

2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสาํราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

อตัราคา่บรกิารนี)ไมร่วม 

1. คา่ทปิส ์HKD 120 ตอ่คนตอ่คนื สาํหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ตอ่คนตอ่คนื สาํหรับหอ้ง Suite หรอื
สงูขึFนไป  

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝัJงตามเมอืงตา่งๆ ทีJเรอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีJทา่นสัJงเพิJมเตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครืJองดืJมบนเรอืสาํราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สาํหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืJนๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครืJองดืJม ฯลฯ 
7. คา่ตั|วเครืJองบนิ กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง - กรุงเทพฯ (หากตอ้งการซืFอตั|วเครืJองบนิ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีJเพืJอเสนอราคาอกีครัFง) 
8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิฮอ่งกง - ทา่เรอื - สนามบนิฮอ่งกง (หากตอ้งการซืFอรถรับสง่ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีJเพืJอเสนอราคาอกี

ครัFง) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิJม 7% และภาษีหัก ณ ทีJจา่ย 3% 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืสาํราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์และรถรับสง่นําเทีJยว 
2. ในกรณีทีJลกูคา้ตอ้งออกตั|วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีJของบรษัิทฯเพืJอเชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์
เดนิทางกอ่นทกุครัFง มฉิะนัFนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั FงสิFน 
3. การชาํระคา่บรกิาร 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนืJองจาก ราคาโปรโมชัJนมหีอ้งพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารชาํระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิp เก็บคา่ใชจ้า่ยทั Fงหมด เนืJองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืJน
ทีJเดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีJเกดิจากการยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึJงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลืJอนการเดนิทาง



 

 

 

 

 

 

 

 

ของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั FงนีFทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีJไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั|วเครืJองบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีJ
สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืJนๆทีJเกดิขึFนตามจรงิ ในกรณีทีJไม่สามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีทีJกองตรวจคนเขา้เมอืงทั Fงกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีJระบไุวใ้นรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpทีJจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั FงสิFน 
สาํคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพืJอการทอ่งเทีJยวเทา่นัFน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีJยวโดยผดิกฎหมายและในขั Fนตอนการ
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึFนอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีJเทา่นัFน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง 
ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั FงสิFน 
4.5 เมืJอทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึJง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิp 
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั FงสิFน 

 

 

 

 
 

หนงัสอืเดนิทาง
และวซีา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการ
เดนิทาง 

• ประเทศทีJคณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพืJอเขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทน
วางแผนการทอ่งเทีJยวของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัFง 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ  HKD   ซึJงสามารถทํารายการ
ผา่นบัตรเครดติทีJไดล้งทะเบยีนเชืJอมกับบัตร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 
บาท หากมคีวามจําเป็นทีJจะใชจ้่ายมากกวา่นีFตอ้งแจง้และสําแดงกับเจา้หนา้ทีJตรวจคน
เขา้เมอืงทัFงขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้่ายบนเรือตอ้งนําเงนิสดขั FนตํJา 150 USD 
(รายละเอยีดอาจมกีารเปลีJยนแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวนักอ่นเรอื
จะเทยีบทา่วนัสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการทัFงหมดใหเ้สร็จสิFน 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ืFอประกันการเดนิทาง 

อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

เวลาทอ้งถ ิ�น     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิJนจากทา่เรอืเมอืงแรกทีJเดนิทาง ทัFงนีFอาจมกีาร
เปลีJยนแปลงในแตล่ะวนั ตามเขตน่านนํFาแตล่ะประเทศ ซึJงสามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนังสอืพมิพป์ระจําวนับนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ HKD   อตัราเทยีบ 4.21 บาท ตอ่ 1 HKD 
*ตรวจสอบ ณ เมืJอวนัทีJ วันทีJ 14 ก.ย. 61 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีJยนของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัีFงกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัFงแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดัง
รปู  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ World Dream 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  นํ )าด ื�ม บนเรอืมนํีFาดืJมใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วนั 

  อาหาร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารไดท้ีJหอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ
เวลาเป็นไปตามทีJเรือกําหนด โดยจะมีอาหารทัFงมืFอเชา้ กลางวัน เย็น คํJาจนถงึดกึ
ใหบ้รกิาร สับเปลีJยนกันตามมืFออาหารตลอดทัFงวัน หรือมืFออาหารเย็นท่านอาจเลือก
รับประทานอาหารมืFอเย็นไดท้ีJหอ้งอาหารหลักทีJจะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทุกทา่น 
โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทา่นทีJ
ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดง
รอบหลัง** ค่าใชจ้่ายเพิJมเตมิในส่วนของหอ้งอาหารพเิศษทลูกคา้ตอ้งทําการจอง
เพิJมเตมิบนเรอืสําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมืFออาหารและราคาทีJเรอืกําหนด 

สิ�งที�ตอ้งเตรยีม � ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีJมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน 
� เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนืJองจากวนัแรกทีJทําการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
� ตั|วลอ่งเรอื 
� ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
� แบบฟอรม์การลงเรอื 
� เงนิสด/ บัตรเครดติ 
� กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบัุตเิหต ุ
� ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีJจําเป็น 
� ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
� ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิ�งที�ควรเตรยีม � แวน่ตา, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสืFอคลมุกันหนาว เนืJองจากบน
เรอือาจมลีมแรง 

� ยาประจําตัว ทีJมรีายละเอยีดกํากับ 
� อปกุรณ์อาบนํFา ของใชส้ว่นตัว   
� Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์
� ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีJชารจ์แบตเตอรีJสํารอง 
� รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
� หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครืJองเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  
� ชดุวา่ยนํFา 

สิ�งที�ไมอ่นญุาต
ใหน้ําข ึ)นและลง
เรอื 

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกันกับเครืJองบนิ 
• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 
• ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นัFน 
• เครืJองดืJมทกุชนดิทัFงทีJม ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนืFอสตัว ์
• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิJงผดิกฏหมายทกุชนดิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เครื�องแตง่กาย • การแตง่กายทัFงชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและทีJทา่เรอื
เพืJอรว่มโปรแกรมทรปิกับทางเรอืทีJไดทํ้ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํJาทีJหอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็น
การเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอความ
รว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึJงทางการได ้

• หากเป็นเสน้ทางทีJลอ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวีนักัปตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิทกุ
ทา่นใหเ้ขา้ร่วมงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 

 

ข ั)นตอนการขึ)น–ลง เรอืสําราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ีJ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดรั้บ Cruise 

Card ทีJจะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึFนและลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับการเดนิทางทีJสนามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพืJอใหเ้จา้หนา้ทีJทางเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีJสะดวกจะ

ถอืกระเป่าขึFนไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของ

ทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกับการเดนิทางออก 

โดยสารเครืJองบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมืJอถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีJเรอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์

หอ้งพักทา่นรดูกับเครืJองบันทกึ เพืJอยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินีF ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปทีJหอ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีJข ึFนเรอืสําราญ กรณุา

ศกึษาจดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทีJอยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีJระบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณ

ดังขึFน ใหไ้ปตามจดุทีJระบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีJจะแจง้ใหห้ยบิเสืFอชชูพีทีJมพีอดกีับผูพั้กใน

หอ้งพักไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

ข ั)นตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

 
หากกรณีการด์สญูหาย
กรณุาตดิตอ่แจง้ทาง 

Reception 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้า่ย ทีJ Reception เจา้หนา้ทีJจะแจง้ยอด

คา่ใชจ้า่ยทีJใชไ้ปทัFงหมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีชําระบัตรเครดติ อตัราแลกเปลีJยน ตามเงืJอนไขทีJเรอืกําหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทา้ยทีJเรอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ีJ Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุและเวลา

ทีJรับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี) 

เมืJอเรอืเริJมลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครืJอง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกับเครืJองอืJนได ้ 
(ทั FงนีFข ึFนอยูก่ับ Package ทีJลกูคา้เลอืกซืFอ) 

สงวนสทิธิpอัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีJยนแปลง กรณุาเช็คราคาทีJแน่นอนอกีครัFงกับเจา้หนา้ทีJบนเรอื 
(สญัญาณบางพืFนทีJอาจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 

PACKAGE UNIT GDR- SINGAPORE WDR-NANSHA/ 

HONG KONG 

DESCRIPTION RECOMMENDED 

USE 

STANDARD 

1 NIGHT SGD19 HKD125 -Connect to Internet at basic  • Email 

2 NIGHTS SGD38 HKD198 speeds in an affordable manner. • Chat 

3 NIGHTS SGD57 - -Allow 2 devices simultaneously  • Social 

media 

4 NIGHTS SGD76 - for the whole voyage  

5 NIGHTS SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 NIGHT SGD29 HKD168 -Connect to the Internet at prime • Email 

2 NIGHTS SGD58 HKD268 Speeds.   • Chat 

3 NIGHTS SGD87 - -Allow 2 devices simultaneously  • Social 

media 

4 NIGHTS SGD116 - For the whole voyage. • Light media 

streaming 

5 NIGHTS SGD145 HKD840   

24 HOUR SGD39 HKD228 Connect to the Internet at prime 

speeds. 

Allow 1 device for a continuous 24 

hour period only. 

 

  
กรณีทีJทา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีJใหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศทีJเดนิทาง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝัJงซึJงสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวนัทีJเรอืลอ่ง
น่านนํFาสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนีFได ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


