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World Dream : 5 Nights Naha – Miyakojima Cruises 
วันเดนิทาง 10-15, 17-22, 24-29 มนีาคม 2562 
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วนัท่ี 1 ตอ้นรบัสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตัก๊  
13.00 น. เรือลอ่งออกจากทา่เรือ หลงัจากทุกทา่น ซอ้มการระบบรักษาความปลอดภยัของทา่เรือตามกฏของการลอ่งเรือ
สากลแลว้ หลงัจากนั้น สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลกั จากท่ีโชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของทา่น หรือ 
เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ท่ีหอ้งอาหาร ท่ีช ัน้ 6 - 8 ของเรือได ้ตามอธัยาศยั หลงัจากนั้น จะมีโชวบ์อร์ดเวยท์  าการ
แสดงท่ีหอ้งโชวห์ลกั ช ัน้ 7 และพกัผอ่นตามอธัยาศยั ( หลงัจากเรือลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้ริการ
รวมท ัง้ในสว่นของคาสิโนอีกดว้ย )DREAM CRUISE เป็นเรือขนาด 151,300 ตนั ประกอบดว้ย 18 ช ัน้ รองรับผูโ้ดยสารไดท้ ัง้หมด 
3,352 ทา่น มีจ านวน 1,674 หอ้ง มีหอ้งอาหาร และบาร์ มากกวา่ 35 หอ้ง สวนน ้าประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ชิ้น บนช ัน้ 
16 และช ัน้ 21 รวมถึงการเลน่ ROPES COURSE และลานโบวล่ิ์งจ านวน 4 เลนส ์ท่ีปีนผา สนามบาสเก็ตบอล 
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วนัท่ี  2 ล่องน่านน ้าสากล 
 ทุกทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยา่งเต็มท่ีไดจ้ากกิจกรรมท่ีจดัขึ้นตัง้แตเ่ชา้จรดค ่า ไมว่า่จะเป็น
กิจกรรมการออกก าลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารบุฟเฟต,์ โชวก์ารแสดงสดตลอดทัง้วนั ไมว่า่จะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือ
หอ้งอาหารตา่งๆ, คาสิโนท่ีจดัเคร่ืองเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเส่ียงโชค, หรือทา่นท่ีตอ้งการพกัผอ่นสามารถใชเ้วลาบริเวณ
สรา้งน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากุชช่ี, ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ท่ีชอบกิจกรรมน่าต่ืนเตน้สามารถเลน่เคร่ืองเลน่ไมว่า่จะ
เป็นสไลดเ์ดอร์ โบวล่ิ์งและอ่ืนๆได ้
วนัท่ี 3 นาฮา ประเทศญ่ีปุ่น 
15.00 น. เรือจอดเทียบทา่ท่ีทา่เรือ นาฮา่ประเทศญ่ีปุ่น  นาฮา่เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดของโอกินาวา่ เป็น
ศูนยก์ลางของรา้นคา้ รา้นอาหาร บาร์ตา่งๆ และเป็นท่ีตัง้จองปราสาทชูจิโร่อนัมีช่ือเสียง ส าหรับทา่นท่ีท าการจองทวัร์บนฝั่งกบัทาง
เรือ พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  สว่นทา่นท่ีสะดวกเดินทางทอ่งเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลงัเวลา
เรือจอด 1 ช ัว่โมง  ณ บริเวณทา่เรือจะมีบริการ แทก๊ซ่ี จากทา่เรือเขา้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย ทา่นใดท่ีไมล่งจากเรือสามารถสนุกกบั
กิจกรรมตา่งๆท่ีทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดท ัง้วนัโดยสามารถดูไดจ้าก ตารางกิจกรรมท่ีทา่นจะไดร้ับในแตล่ะวนัท่ีหอ้งพกัของทา่น 
24.00 น. เรือลอ่งออกจากทา่เรือ ทา่นสามารถทานอาหารเย็นไดท่ี้หอ้งอาหารหลกัท่ีแสดงอยูใ่นบตัร Cruise Card  ของทา่น
ตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลงัจากนั้น ดูการแสดงโชวท่ี์หอ้งโชวห์ลกัช ัน้ 7 ซ่ึงจะโชวส์องรอบ
ดว้ยกนั คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัท่ี  4 มิยาโกจิม่า ประเทศญ่ีปุ่น 
10.00 น. เรือเทียบทา่ ณ ทา่เรือมิยาโกจิมา่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเมืองน้ีเป็นอีกสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัเร่ืองชายหาดสะอาด
ตา เหมาะกบัผูท่ี้ช่ืนชอบการด าน ้าต้ืน ตามเกาะเล็กๆตา่งๆ  ซ่ึงมีปะการังรายลอ้มมากมาย หรืออาบแดดซ่ึงมีลกัษณะเกาะคลา้ยกบั
รูปสามเหล่ียม มีความยาว 35 กิโลเมตรหากเดินทางจากเหนือสุดสูใ่ตสุ้ดของเกาะ โดยมีอากาศเหมือนประเทศทางแถบรอ้นช้ืนท ัง้ปี  
ส าหรับทา่นท่ีท าการจองทวัร์บนฝั่งกบัทางเรือ พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบบนเรือ  สว่นทา่นท่ีสะดวกเดินทาง
ทอ่งเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลงัเวลาเรือจอด 1 ช ัว่โมง  ณ บริเวณทา่เรือจะมีบริการ แทก๊ซ่ี จากทา่เรือเขา้ไปในตวัเมืองอีกดว้ย 
ทา่นใดท่ีไมล่งจากเรือสามารถสนุกกบักิจกรรมตา่งๆท่ีทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดท ัง้วนัโดยสามารถดูไดจ้าก ตารางกิจกรรมท่ีทา่นจะ
ไดร้ับในแตล่ะวนัท่ีหอ้งพกัของทา่น 
20.00 น. เรือลอ่งออกจากทา่เรือ ทา่นสามารถทานอาหารเย็นไดท่ี้หอ้งอาหารหลกัท่ีแสดงอยูใ่นบตัร Cruise Card  ของทา่น
ตามเวลาจองของทา่นวา่จะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลงัจากนั้น ดูการแสดงโชวท่ี์หอ้งโชวห์ลกัช ัน้ 7 ซ่ึงจะโชวส์องรอบ
ดว้ยกนั คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัท่ี  5 ล่องน่านน ้าสากล 
 ทุกทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลินเพลินอยา่งเต็มท่ีไดจ้ากกิจกรรมท่ีจดัขึ้นตัง้แตเ่ชา้จรดค ่า ไมว่า่จะเป็น
กิจกรรมการออกก าลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารบุฟเฟต,์ โชวก์ารแสดงสดตลอดทัง้วนั ไมว่า่จะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือ
หอ้งอาหารตา่งๆ, คาสิโนท่ีจดัเคร่ืองเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเส่ียงโชค, หรือทา่นท่ีตอ้งการพกัผอ่นสามารถใชเ้วลาบริเวณ
สรา้งน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากุชช่ี, ส าหรับครอบครัวหรือเด็กๆท่ีชอบกิจกรรมน่าต่ืนเตน้สามารถเลน่เคร่ืองเลน่ไมว่า่จะ
เป็นสไลดเ์ดอร์ โบวล่ิ์งและอ่ืนๆได ้
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เรือจะมีใบแจง้ สถานท่ีและเวลาท่ีหอ้งพกัของท่านเพ่ือใหท่้านรบัหนงัสือเดินทางคืน 
20.00 น. เรือจะมีแทก๊กระเป่าและก าหนดการลงจากเรือใหท้า่นในหอ้งพกัของทา่น ใหท้า่นน ากระเป่าเดินทางของทา่นวางไว ้
หนา้หอ้งเพ่ือใหพ้นักงานน าลงไปท่ีทา่เรือในวนัรุ่งขึ้น  ( ส่ิงของท่ีทา่นจ าเป้นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใส่ในกระเป๋าถือ )  
 ** ถา้ทา่นใดมีความประสงคจ์ะถือกระเป๋าเดินทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท่ี้หนา้หอ้งพกั ** 
 
วนัท่ี 6 ตอ้นรบักลบัสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตัก๊  
17.30 น. เรือเทียบทา่ ณ ทา่เรือไคตัก๊ หลงัจากทุกทา่นลงจากเรือจะผา่น พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าเดินทาง
ของทา่นดา้นลา่งหลงัจากนั้น เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาหอ้งพกัแบบตา่ง ๆ : 

ชนิดหอ้งพกั หอ้งพกั 2 ท่าน 
ราคาต่อท่าน 
(ราคาพิเศษ) 

ท่านท่ี 3 – 4 
ราคาต่อท่าน 
(ราคาพิเศษ) 

พกัเด่ียว 
(ราคาพิเศษ) 

ราคาเด็ก 
(ราคาพิเศษ) 

หอ้งพกัแบบไมมี่หนา้ตา่ง ปกติ 30,500 
(18,450) 

ปกติ 18,450  
 

ปกติ 42,550  ปกติ 12,425  

หอ้งพกัแบบมีหนา้ตา่ง 
(อพัเกรดเป็นหอ้งมี

ระเบียงฟรี) 

ปกติ 35,800 
(28,450) 

ปกติ 21,100 
(17,425) 

ปกติ 50,500 
(39,475) 

ปกติ 13,750 
(12,000) 

หอ้งพกัแบบมีระเบียง - - - - 
 

ราคาเด็ก ส าหรบัพกัร่วมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่านเท่านั้น 
ตรวจสอบหอ้งพกักบัเจา้หน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการจอง 

หอ้งมีจ านวนจ ากดั 
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เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัที หลงัจากไดร้บัการยืนยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลิกหลงัการยืนยนัและช าระเงินแลว้ เก็บค่าใชจ่้ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งว่างบนเรือ 

หมายเหตุ 
1. ส าหรับผูมี้ครรภ ์กรณีอายุครรภเ์กิน 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต ่ากวา่ 6 เดือน ไมอ่นุญาตใหข้ึ้นเรือ 
2. ลูกคา้ตอ้งเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วนัเดินทางทุกครั้ง และตอ้งมีอายุมากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดินทางกลบั 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย ไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้
เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการทอ่งเท่ียวใหเ้หมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสยัในการเดินทาง 
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาท่ีใชใ้นการเทียบทา่เป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบกอ่นเดินทางอีกครั้ง 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 5 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทิปส ์HKD 120 ต่อคนต่อคืน ส าหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อคนต่อคืน ส าหรบั
หอ้ง Suite หรือสูงข้ึนไป  

2. ค่าทวัรเ์สริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเติมกบัทางเรือ 
4. ค่าแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ 
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
7. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (หากตอ้งการซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีเพ่ือเสนอ

ราคาอีกครัง้) 
8. ค่ารถรบัส่งจาก สนามบินฮ่องกง - ท่าเรือ - สนามบินฮ่องกง (หากตอ้งการซ้ือรถรบัส่ง กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี

เพ่ือเสนอราคาอีกครัง้) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจลอ่งเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไมมี่หวัหนา้ทวัร์ และรถรับสง่น าเท่ียว 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือตา่งประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอน
เฟิร์มเดินทางกอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน 
3. การช าระคา่บริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช ัน่มีหอ้งพกัในจ านวนจ ากดั 
4. การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษทัและผูเ้ดินทาง
อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่หอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได  ้
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4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 
ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศทอ่งเท่ียวโดยผิดกฎหมายและในข ัน้ตอน
การผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเทา่นั้น ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของ
ทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆ ไดท้ ัง้ส้ิน 
4.5 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละ
สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 
 
 

 
 

หนงัสือเดินทางและ
วีซ่า 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลืออยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นการเดินทาง 
• ประเทศท่ีคุณจะเดินทางอาจตอ้งท าวีซา่เพ่ือเขา้-ออกประเทศ โปรดติดตอ่ตวัแทนวางแผนการ

ทอ่งเท่ียวของคุณกอ่นเดินทางทุกครั้ง 
บตัรเดรคิต การใชจ้า่ยบนเรือส าราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงินสกุล  HKD   ซ่ึงสามารถท ารายการผา่นบตัรเครดิตท่ี

ไดล้งทะเบียนเช่ือมกบับตัร Cruise card กอ่นเดินทางได ้
เงินสด ราชอาณาจกัรไทยอนุญาตใหท้า่นน าเงินสดติดตวัออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 บาท หากมี

ความจ าเป็นท่ีจะใชจ้า่ยมากกวา่น้ีตอ้งแจง้และส าแดงกบัเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ขาเขา้และขา
ออก โดยการใชจ้า่ยบนเรือตอ้งน าเงินสดข ัน้ต ่า 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม
เสน้ทางและแบรนดเ์รือส าราญ) โดยวนักอ่นเรือจะเทียบทา่วนัสุดทา้ย ตอ้งตรวจสอบและท ารายการ
ท ัง้หมดใหเ้สร็จส้ิน 

ประกนัภยั แนะน าใหซ้ื้อประกนัการเดินทาง 

อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดินทาง 

เวลาทอ้งถ่ิน     เวลาบนเรือส าราญจะใชเ้วลาทอ้งถ่ินจากทา่เรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ท ัง้น้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในแตล่ะ
วนั ตามเขตน่านน ้าแตล่ะประเทศ ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสือพิมพป์ระจ าวนับนเรือ หรือ
ประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส าราญ สว่นใหญใ่ชส้กุลเงิน HKD   อตัราเทียบ 4.21 บาท ตอ่ 1 HKD 
*ตรวจสอบ ณ เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 14 ก.ย. 61 : อา้งอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากทา่นใชบ้ตัรเครดิตในการช าระคา่สินคา้ อตัราแลกเปล่ียนของเรือจะสูงกวา่ของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้า มีท ัง้กระแสไฟฟา้แบบ 110 และ 220 โวลล ์ท ัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดงัรูป  
(แนะน าใหเ้ตรียมหวัแปลง หรือ Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 
 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืส าราญ World Dream 
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  ภาษา บนเรือส าราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  น ้าด่ืม บนเรือมีน ้าด่ืมใหใ้นหอ้งพกัฟรี 2 ขวดตอ่วนั 

  อาหาร ทุกทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท่ี้หอ้งอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามท่ี
เรือก าหนด โดยจะมีอาหารท ัง้ม้ือเชา้ กลางวนั เย็น ค ่าจนถึงดึกใหบ้ริการ สบัเปล่ียนกนัตามม้ืออาหาร
ตลอดทัง้วนั หรือม้ืออาหารเย็นทา่นอาจเลือกรับประทานอาหารม้ือเย็นไดท่ี้หอ้งอาหารหลกัท่ีจะมีระบุไว ้
ใน cruise card ของทุกทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรง
ละครหลกั ทา่นท่ีทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดง
รอบหลงั 
** คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมในสว่นของหอ้งอาหารพิเศษทลูกคา้ตอ้งท าการจองเพ่ิมเติมบนเรือส าราญ 
คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามม้ืออาหารและราคาท่ีเรือก าหนด 

ส่ิงท่ีตอ้งเตรียม  ทุกทา่นตอ้งเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกวา่ 6 เดือน 
 เตรียมส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เน่ืองจากวนัแรกท่ีท าการเช็คอินหนังสือเดินทางตวัจริงของทุก

ทา่นจะถูกเรียเก็บ ส ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 ตัว๋ลอ่งเรือ 
 ป้ายติดกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอร์มการลงเรือ 
 เงินสด/ บตัรเครดิต 
 กรมธรรมป์ระกนัการเดินทาง ประกนัอุบติัเหตุ 
 ของมีคา่ / อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 ยารักษาโรค ยาประจ าตวั 
 ทิปบนเรือ หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

ส่ิงท่ีควรเตรียม  แวน่ตา, แวน่กนัแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกนัแดด และเส้ือคลุมกนัหนาว เน่ืองจากบนเรืออาจมีลม
แรง 

 ยาประจ าตวั ท่ีมีรายละเอียดก ากบั 
 อปุกรณอ์าบน ้า ของใชส้ว่นตวั   
 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศพัท ์
 ปกรณอิ์เล็คทรอนิค เชน่ กลอ้งถา่ยรูป และ memory card, ท่ีชาร์จแบตเตอร่ีส ารอง 
 รองเทา้กีฬา รองเทา้สุภาพ รองเทา้ใสส่บาย 
 หนังสืออา่นเลน่ระหวา่งพกัผอ่น, เคร่ืองเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  
 ชุดวา่ยน ้า 

ส่ิงท่ีไม่อนุญาตให้
น าข้ึนและลงเรือ 

• ใชม้าตรการตามหลกัเดียวกนักบัเคร่ืองบิน 
• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร 
• ตวัส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถือใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นั้น 
• เคร่ืองด่ืมทุกชนิดท ัง้ท่ีมี และไมมี่แอลกอฮอล ์
• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสตัว ์
• อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และส่ิงผิดกฏหมายทุกชนิด 
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เคร่ืองแต่งกาย • การแตง่กายท ัง้ชายหญิงสามารถแตง่ตวัไดต้ามสบายในชว่งกลางวนัและท่ีทา่เรือเพ่ือร่วม
โปรแกรมทริปกบัทางเรือท่ีไดท้  ารายการจองไว  ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค ่าท่ีหอ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือทา่นแตง่กายแบบ   
smart casual หรือก่ึงทางการได ้

• หากเป็นเสน้ทางท่ีลอ่งเรือมากกวา่ 5 คืน จะมีวนักปัตนัไนทห์รือกาลา่ไนท ์เชิญทุกทา่นใหเ้ขา้
ร่วมงานแนะน าใหผู้ห้ยิงสวมชุดราตรี ผูช้ายใส่สูธและเน็คไท 

 
 

ขัน้ตอนการข้ึน–ลง เรือส าราญ  

1. เดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารท่าเรือแรก น าพาสปอรต์ เช็คอินไดท่ี้ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน ท่านจะไดร้บั Cruise Card ท่ี

จะใชแ้ทนกุญแจหอ้งพกั ใชเ้ป็นเครดิตการด์ แทนการข้ึนและลงเรือในท่าเรือถดัๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

2. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย ์เช่นเดียวกบัการเดินทางท่ีสนามบิน โดยติดป้าย   Luggage 

Tag เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีทางเรือล าเลียงใหไ้ปใหถึ้งหอ้งส่วนตวัของทุกท่าน หรือท่านท่ีสะดวกจะถือกระเป่าข้ึนไปเองก็

สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลียงสมัภาระสู่หอ้งพกัของท่าน) 

3. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เช่นเดียวกบัการเดินทางออก โดยสาร

เคร่ืองบิน (กรณีถือพาสปอรต์ไทย ไม่ตอ้งมีใบ ตม.ไทย) 

4. เม่ือถึงประตูเรือ เจา้หน้าท่ีเรือจะเก็บพาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคืนในวนัเดินทางกลบั พรอ้มน าการด์หอ้งพกั

ท่านรูดกบัเคร่ืองบนัทึก เพ่ือยืนยนัว่าท่านไดเ้ป็นผูร่้วมเดินทางในทริปน้ี ของเรือส าราญ 

 
หากกรณีการด์สญู

หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทาง Reception 
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5. สามารถไปท่ีหอ้งพกัของท่านไดท้นัที หรือจะใหบ้ริการหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทนัทีท่ีข้ึนเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุด

ซอ้มอพยพหนีภยัฉุกเฉินท่ีอยู่ดา้นหลงัประตูหอ้งพกัของท่าน 

6. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว ้จะมีการซอ้มอพยพหนีภยั หรือ Muster Drill จะมีสญัญาณดงัข้ึน 

ใหไ้ปตามจุดท่ีระบุไวใ้น Cruise Card โดยเจา้หน้าท่ีจะแจง้ใหห้ยิบเส้ือชูชีพท่ีมีพอดีกบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ย

หรือไม่แลว้แต่กรณีไป 

 

ขัน้ตอนเคลียรค่์าใชจ่้าย และรบัพาสปอรต์คืน 

1. คืนสุดทา้ยของการเดินทาง น าการด์หอ้งพกัของท่าน แจง้ช าระค่าใชจ่้าย ท่ี Reception เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ยอด

ค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ปทัง้หมด ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิต 

**กรณีช าระบตัรเครดิต อตัราแลกเปล่ียน ตามเง่ือนไขท่ีเรือก าหนด** 

2. ก่อนวนัสุดทา้ยท่ีเรือส าราญจะเทียบท่า จะแจง้รบัพาสปอรต์ไดท่ี้ Reception หรือทางเรือจะมีแจง้จุดและเวลาท่ีรบั

หนงัสือเดินทางคืนแก่ทุกท 

กรณีลูกคา้ตอ้งการใชบ้ริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

เม่ือเรือเร่ิมลอ่งออกจากทา่เรือ สญัญาณโทรศพัท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทางเรือจะมี WIFI แบบ 
Satellite ใหบ้ริการ อตัราคา่บริการ 1 user / 1 เคร่ือง ไมส่ามารถแชร์สญัญาณกบัเคร่ืองอ่ืนได ้ (ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บั Package ท่ีลูกคา้
เลือกซ้ือ) 

สงวนสิทธ์ิอตัราคา่บริการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแน่นอนอีกคร้ังกบัเจา้หนา้ท่ีบนเรือ (สญัญาณบางพ้ืนท่ี
อาจไมเ่สถียร สว่นใหญบ่ริเวณหอ้งอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสญัญาณมากกวา่ในหอ้งพกั) 

 
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 
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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. 

 

  
กรณีท่ีท่านเลือกใช ้Pocket wifi หรือซิมท่ีใหบ้ริการสญัญาณอินเตอรเ์น็ตสามารถเลือกเปิดใชไ้ดต้ามประเทศท่ี

เดินทาง โดยวนัปกติเรือจะล่องใกลช้ายฝั่งซ่ึงสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางช่วงแต่หากเป็นวนัท่ีเรือล่องน่านน ้าสากลจะไม่
สามารถใชง้านในลกัษณะน้ี 
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