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DE840 : โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ญี่ปุ่น นาฮา มิยาโกจิม่า 6 วัน 5 คืน (World Dream)

W o r l d... D r e a m
ฮ่องกง - ญี่ปุ่น นาฮา มิยาโกจิม่า
อาหารห้องอาหารหลักฟรี และห้องอาหารบุฟเฟ์ฟรี ทุกมื้อ
ตะลุย Laser Tag พร้อมเครื่องเล่นสุดมันส์
พบกับโชว์สุดอลังการตลอดทุกคืนและบาร์ดนตรีสดมากมายบนเรือสำราญ
Zip Line และสวนน้ำสุดเจ๋งรอมอบความสนุกสุดเหวี่ยง
เพลิดเพลินกับ คาสิโน
สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ / Fitness center / Jogging Track / Spa
*** โปรดตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง
*** ราคาทัวร์ขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพัก

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก

13.00 น.

เรือล่องออกจากท่าเรือ หลังจากทุกท่าน ซ้อมการระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแล้ว
DREAM CRUISE เป็นเรือขนาด 151,300 ตัน ประกอบด้วย 18 ชั้น รองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด 3,352 ท่าน มีจำนวน 1,674
ห้อง มีห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 ห้อง สวนน้ำประกอบด้วย WATERSLIDES 6 ชิ้น บนชั้น 16 และชั้น 21
รวมถึงการเล่น ROPES COURSE และลานโบว์ลิ่งจำนวน 4 เลนส์ ที่ปีนผา สนามบาสเก็ตบอล

ค่ำ

หลังจากนั้น สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือ
เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ที่ห้องอาหาร ที่ชั้น 6 - 8 ของเรือได้ ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้น จะมีโชว์บอร์ดเวย์ทำการแสดงที่ห้องโชว์หลัก ชั้น 7 และพักผ่อนตามอัธยาศัย (
หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย )

ที่พัก

เรือสำราญสุดหรู DREAM CRUISE

วันที่ 2

ล่องน่านน้ำสากล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน

เช้าจรดค่ำ

ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน
ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ, คาสิโน ที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,
หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสร้างน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ
ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดอร์ โบว์ลิ่งและอื่นๆได้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน

ที่พัก

เรือสำราญสุดหรู DREAM CRUISE

วันที่ 3

นาฮา ประเทศญี่ปุ่น

17.00 น.

เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ นาฮ่าประเทศญี่ปุ่น
นาฮ่า เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโอกินาว่า เป็นศูนย์กลางของร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ต่างๆ
และเป็นที่ตั้งจองปราสาทชูจิโร่อันมีชื่อเสียง สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ
พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการ แท๊กซี่
จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย
ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก
ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

24.00 น.

เรือล่องออกจากท่าเรือ
ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card
ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น.
หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น.
หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

www.doubleenjoy.com

ที่พัก
วันที่ 4

เรือสำราญสุดหรู DREAM CRUISE
มิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น

11.00 น.

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องชายหาดสะอาดตา
เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำตื้น ตามเกาะเล็กๆต่างๆ ซึ่งมีปะการังรายล้อมมากมาย
หรืออาบแดดซึ่งมีลักษณะเกาะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม มีความยาว 35 กิโลเมตรหากเดินทางจากเหนือสุดสู่ใต้สุดของเกาะ
โดยมีอากาศเหมือนประเทศทางแถบร้อนชื้นทั้งปี สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ
พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการ แท๊กซี่
จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย
ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จาก
ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน

24.00 น.

เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card
ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั้น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั้น 7
ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น.
หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

เรือสำราญสุดหรู DREAM CRUISE

วันที่ 5

ล่องน่านน้ำสากล
ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน
ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค,
หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสร้างน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่,
สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดอร์ โบว์ลิ่งและอื่นๆได้
เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

20.00 น.

เรือจะมีแท๊กกระเป่าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน
ให้ท่านนำกระเป่าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (
สิ่งของที่ท่านจำเป้นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก **

ที่พัก

เรือสำราญสุดหรู DREAM CRUISE

วันที่ 6
17.30 น.

ต้อนรับกลับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก
เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือไคตั๊ก หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง
หลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

www.doubleenjoy.com

เงื่อนไขการจอง
• ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก
• ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ
หมายเหตุ
• สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
• สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
• ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย
ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล
หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง
อัตราค่าบริการนี้รวม
• ห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
• อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
• ค่าภาษีท่าเรือ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าทิปส์ HKD 120 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
• ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
• อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
• ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
• ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
• ค่ารถรับส่งจาก สนามบินฮ่องกง - ท่าเรือ - สนามบินฮ่องกง (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการใช้บริการ
• การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสำราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนำเที่ยว
• ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
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• การชำระค่าบริการ
• กรุณาชำระเต็มจำนวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด
• การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ
ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ
จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง
ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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