
 

 
 

 
 
   

ล่องเรือส ำรำญเส้นทำงญี่ปุ่น สุดว้ำว..!! โปรโมชั่นสุด
ร้อนแรง หั่นรำคำสุดๆ 



 

 
 

 

เส้นทำงเดินเรือ 

วันที่เดินทำง ท่ำเรือ เมือง/ประเทศ เวลำเรือเทียบท่ำ เวลำเรือออกท่ำ 

วันที่ 1 ฮ่องกง Hong Kong / Hong Kong - 13.00 

วันที่ 2 ล่องน่านน ้าสากล / - - 

วันที่ 3 นาฮา Okinawa / Japan 15.00 23.59 

วันที่ 4 มิยาโกะจิมะ Miyakojima / Japan 10.00 20.00 

วันที่ 5 ล่องน่านน ้าสากล / - - 

วันที่ 6 ฮ่องกง Hong Kong / Hong Kong - - 

 

 

 

13.00 🛳️  เรือล่องออกจากท่าเรือ หลังจากทุกท่าน ซ้อมการระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการ

ล่องเรือสากลแล้ว หลังจากนั น สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลัก จากท่ีโชว์อยู่บนบัตร 
Cruise Card ของท่าน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ที่ห้องอาหาร ที่ชั น 6 - 8 ของเรือได้ 
ตามอัธยาศัย หลังจากนั น จะมีโชว์บอร์ดเวย์ท้าการแสดงที่ห้องโชว์หลัก ชั น 7 และพักผ่อนตามอัธยาศัย ( 
หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน ้าสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย ) 
DREAM CRUISE เป็นเรือขนาด 151,300 ตัน ประกอบด้วย 18 ชั น รองรับผู้โดยสารได้ทั งหมด 3,352 ท่าน มี
จ้านวน 1,674 ห้อง มีห้องอาหาร และบาร์ มากกว่า 35 ห้อง สวนน ้าประกอบด้วย WATERSLIDES 6 ชิ น บน
ชั น 16 และชั น 21 รวมถึงการเล่น ROPES COURSE และลานโบว์ลิ่งจ้านวน 4 เลนส ์ที่ปีนผา สนามบาสเก็ต
บอล 

 
 

 

🛳️  ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ นตั งแต่เช้าจรดค่้า 

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก้าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั งวัน 

ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส้าหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, 

หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสร้างน ้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, ส้าหรับ

ครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดอร์ โบว์ลิ่งและอ่ืนๆได้ 

วันที่ 1   ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่ำเรือไคตั๊ก 

วันที่ 2   ล่องน่ำนน  ำสำกล 



 

 
 

 

 

 

15.00 🛳️  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ นาฮ่าประเทศญี่ปุ่น นาฮ่าเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโอกินา
ว่า เป็นศูนย์กลางของร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ต่างๆ และเป็นที่ตั งจองปราสาทชูจิโร่อันมีชื่อเสียง ส้าหรับท่านที่
ท้าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวก
เดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการ แท๊กซี่ จาก
ท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดท่ีไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอด
ทั งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

17.00-22.00 🍴 ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักท่ีแสดงอยู่ในบัตร Cruise Card ของท่านตามเวลาจอง
ของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลักชั น 7 ซึ่งจะโชว์สอง
รอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากนั นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

23.59  🛳️  เรือล่องออกจากท่าเรือ นาฮา 
 

 

 

10.00  

 

🛳️  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองนี เป็นอีกสถานที่ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องชายหาด
สะอาดตา เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการด้าน ้าตื น ตามเกาะเล็กๆต่างๆ ซึ่งมีปะการังรายล้อมมากมาย หรืออาบแดด
ซึ่งมีลักษณะเกาะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม มีความยาว 35 กิโลเมตรหากเดินทางจากเหนือสุดสู่ใต้สุดของเกาะ 
โดยมีอากาศเหมือนประเทศทางแถบร้อนชื นทั งปี ส้าหรับท่านที่ท้าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงาน
จะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือ
หลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการ แท๊กซ่ี จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่
ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั งวันโดยสามารถดูได้จาก ตารางกิจกรรม
ที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 

20.00 🛳️ เรือล่องออกจากท่าเรือ ท่านสามารถทานอาหารเย็นได้ที่ห้องอาหารหลักที่แสดงอยู่ในบัตร Cruise Card 
ของท่านตามเวลาจองของท่านว่าจะเป็นรอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจากนั น ดูการแสดงโชว์ที่ห้องโชว์หลัก
ชั น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกัน คือ 20.00 หรือ 22.00 น. หลังจากนั นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

วันที่ 3   นำฮำ(โอกินำว่ำ) ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ 4   มิยำโกจิม่ำ ประเทศญี่ปุ่น 

วันที่ 5   ล่องน่ำนน  ำสำกล 



 

 
 

 

 

🛳️ ทุกท่านสามารถได้รับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ นตั งแต่เช้าจรดค่้า 

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกก้าลังกายตอนเช้า, อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์, โชว์การแสดงสดตลอดทั งวัน 
ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์ หรือห้องอาหารต่างๆ, คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมส้าหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค, 
หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสร้างน ้ากลางแจ้งขนาดใหญ่ แช่สระจากุชชี่, ส้าหรับ
ครอบครัวหรือเด็กๆที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดอร์ โบว์ลิ่งและอ่ืนๆได้ 

20.00 🛳️ เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพ่ือให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน เรือจะมีแท๊กกระเป่า
และก้าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน้ากระเป่าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้
พนักงานน้าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ น ( สิ่งของที่ท่านจ้าเป้นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) ** 
ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ้าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก ** 

  
 

 

17.30  

🛳️ เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือไคตั๊ก หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า
เดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 

 

รำยละเอียดห้องพักของ SuperStar Aquarius : Star Cruises 

 

 Inside Cabin 

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน 
ขนำด : 13 ตรม. 
รำยละเอียด : (ไม่มีหน้าต่าง) มีชั น 
5/8/9/10/11/12/13/15 -ส้าหรับ 2-4 ท่าน สิ่งอานวย
ความสะดวก -เตียงนอเดี่ยว 2 เตียง/เตียงนอนคู่ -โซฟา
เบดพร้อมผ้าปูที่นอนระดับพรีเมียม -เตียง Celling 
Pullman (อุปกรณ์เสริม) สามารถใช้ได้กับท่ีนอนที่สาม 
-โทรทัศน์จอแบนขนาด 

วันที่ 6   ต้อนรับกลับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่ำเรือไคตั๊ก 



 

 
 

 

 
Ocean View Cabin 

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน 
ขนำด : 16 ตรม. 
รำยละเอียด : (ห้องมีหน้าต่าง) มีชั น 
5/9/10/11/12/13 -ส้าหรับ 2-4 ท่าน สิ่งอานวยความ
สะดวก -เตียงเดี่ยว 2 เตียง -เตียงเสริม -เตียงนอนโซฟา
เดี่ยว / เตียงคู่ -โทรทัศน์จอแบนขนาด 32” 
 

 
 

Balcony Cabin 

พักได้สูงสุด : 4 ท่าน 
ขนำด : 20 ตรม. 
รำยละเอียด : (ห้องมีหน้าต่าง) มีชั น 
8/9/10/11/12/13/15 -ส้าหรับ 2-4 คน สิ่งอานวย
ความสะดวก -เตียงขนาดควีนไซส์เตียงหรูหรา -เตียง
โซฟานอนเดี่ยว/ (อุปกรณ์เสริม) -ระเบียงส่วนตัว -
โทรทัศน์จอแบนขนาด 32” -มีที่เชื่อมต่อระหว่างกันและ
ติดตั งห้องเก็บสัมภาระ 

  
อัตรำค่ำบริกำร 
 

 

ลักษณะกำรเข้ำพัก รำคำต่อคน 

Inside Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 18,900 

Balcony Cabin ( เข้าพักสูงสุด 4 ท่าน ) 21,900 

 

https://www.thaigroupservice.com/upload_photo/cruises/room/1537347189.jpg


 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

วันเดินทาง ราคา 

08 – 13 ก.ย 62 21,645 

15 – 20 ก.ย 62 21,645 

22 – 27 ก.ย 62 21,645 

13 – 18 ต.ค 62 21,645 

27 – 01 พ.ย 62 21,645 

03 – 08 พ.ย 62 21,645 

10 – 15 พ.ย 62 21,645 

 
 
เงื่อนไขกำรจอง 

1. ช้าระเต็มจ้านวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและช้าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั งนี ขึ นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจ้านวนห้องว่างบนเรือ 

 



 

 
 

 
หมำยเหตุ 
1. ส้าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ 
2. ส้าหรับเด็กอายุต่้ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั ง 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
1. ห้องพักบนเรือส้าราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท้าการช้าระเงิน) 

2. อาหารบนเรือส้าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส้าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 

1. ค่าทิปส์ HKD 120 ต่อคนต่อคืน ส้าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อคนต่อคืน ส้าหรับห้อง 
Suite หรือสูงขึ นไป 

2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

3. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 

4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส้าราญ / ค่า WIFI 

5. ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส้าหรับชาวต่างชาติ 



 

 
 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 

7. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (หากต้องการซื อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีก
ครั ง) 

8. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินฮ่องกง - ท่าเรือ - สนามบินฮ่องกง (หากต้องการซื อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอ
ราคาอีกครั ง) 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
  
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส้าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน้าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
3. การช้าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช้าระเต็มจ้านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ้านวนจ้ากัด 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช้าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั งสิ น 
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
  


