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ล่องเรือส ำรำญ เวิลด์ดรีม Summer 6 วัน 5 คืน 
เส้นทำง กวำงโจว - นำฮำ - มิยำโกจิม่ำ  

                       โดยสำยกำรบินไทย (TG) 
 
 
 
 

 
 
 

 o ชมควำมงำมของหมู่เกำะโอกินำว่ำ 
 o ปรำสำทชูริ ศูนย์กลำงของกำรบริหำรของอำณำจักรริวกิว 
 o แหลมฮิกะชิ เฮ็นนะซะกิ จุดชมวิวที่สวยงำม ติดอนัดับของญี่ปุ ่
 o ช้อปปิ้ง “เป่ยจิงลู่”  หรือถนนคนเดินปักกิ่ง 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วันที ่7-12 เมษำยน 2562   รำคำ 69,000.- (พักบนเรือ ห้องมีระเบียง) 

สรุปกำรเดินทำงโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) - สนำมบินกวำงโจว - ท่ำเรือนำนซำ - ขึ้นเรือส ำรำญ เวิลด์ ดรีม - อิสระพักผ่อนบน
เรือ 

วันที่2 
เรือส ำรำญล่องทะเล ตลอดวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือมำกมำย อำทิ สระว่ำยน้ ำ สระจำกุซซ่ี ฟิตเนสคลับ ดิส
โก้เธค ดิวตี้ฟรี สนำมบำสเก็ตบอล โบว์ลิ่ง ปีนผำจ ำลอง โชว์ทุกค่ ำคืน ฯลฯ 

วันที่3 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำย เรือเทียบท่ำเกำะนำฮ่ำ - ปรำสำทชูริ - เดินเล่นย่ำนโคคไุซโดริ - กลับข้ึนเรือ 
อิสระพักผ่อน 

วันที่4 
ช่วงเช้ำ อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงบ่ำย เรือเทียบท่ำเกำะมิยำโกจิมะ - ศำลเจ้ำมิยำโกะ - แหลมฮิกะชิ เฮ็นนะซะกิ - นั่ง
เคเบิ้ลคำร์ ชมวิว Shigira Lift Ocean Sky 

วันที5่ 
เรือส ำรำญล่องทะเล ตลอดวัน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือมำกมำย อำทิ สระว่ำยน้ ำ สระจำกุซซ่ี ฟิตเนสคลับ ดิส
โก้เธค ดิวตี้ฟรี สนำมบำสเก็ตบอล โบว์ลิ่ง ปีนผำจ ำลอง โชว์ทุกค่ ำคืน ฯลฯ 

วันที6่ 
อ ำลำเรือส ำรำญ จอดเทียบท่ำ นำนซำ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Shangjiu - จัตุรัสฮัวเฉิง - ช้อปปิ้งเป่ยจิงลู่ - สนำมบิน
นำนำชำติไป๋หยุน - กรุงเทพฯ(สนำมบินสุวรรณภูมิ) 
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วันอำทิตย์ที่ 07 เมษำยน 2562 กรุงเทพฯ - กวำงโจว (ประเทศจีน) - ท่ำเรือนำนซำ - Dream Curies 

07.00 น.  กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว 
D เคาน์เตอร์สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระใน
การเดินทาง  

10.40 น. เหิรฟ้ำสู่ประเทศจีน โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668 
15.00 น.  เดินทางถึง สนำมบินกวำงโจว ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

รับสัมภาระแล้ว น าทุกท่าน เดินทางสู่ท่าเรือนานซา 
18:00 น. น าคณะลงทะเบียน ขึ้นสู่เรือส าราญ เวิลด์ ดรีม พบกับเหล่าเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และสาธิตการใช้

อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ  
19:00 น.  รับประทานอาหารค่ า ณ. ภัตตาคารสุดหรู บนเรือพร้อมกัน 

 Dream Dining Room Upper ชั้น 08 (ท้ายเรือ) International Set  
20.00 น. เรือส าราญ... ออกเดินทางจากกวางโจว มุ่งหน้าสู่ ออกเดินทางมุ่งสู่ หมู่เกำะโอกินำว่ำ ประเทศ

ญี่ปุ่น 
20:00 น. หลังอาหารค่ า เชิญท่านเพลิดเพลินกับการชม การแสดง แสงสีเสียง สุดอลังการ ณ. Zodiac 

Theatre ชั้น 7 อีกท้ังยังสามารถเลือกสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่บนเรือจัดให้ท่าน
ได้เข้าร่วมสนุก หรือ เสี่ยงโชคที่ห้องคาสิโน ฯลฯ ตามอัธยาศัย
หรือท่านที่ต้องการรับประทานอาหารมื้อดึกเบาๆ (ในราคา
โปรโมชั่นพิเศษ) เพ่ือให้ท่านได้หลับสบาย ณ. Blue Lagoon ชั้น 
8 แล้วเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 *** ท่านสามารถตรวจดู สถานที่ เวลา รายละเอียตสถานที่ จัด
กิจกรรมต่างๆ เวลาเปิด–ปิด ของห้องอาหารแต่ละห้อง ของ
วันรุ่งขึ้น ที่ท่านสนใจ ได้จากเอกสาร Dream Daily ที่จะจัดส่งให้ถึงห้องของท่าน...ทุกวัน *** 

วันจันทร์ที่ 08 เมษำยน 2562 Cruising Day 

เช้ำ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ส าหรับท่านที่รักสุขภาพจะเลือกออกก าลังกาย ด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้งเบาๆ รับ
โอโซนสบายๆ กระตุ้นระบบรับประทาน...แล้ว เชิญ รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารบนเรือ ท่าน
สามารถเลือกทานได้ 1 ใน 3 ห้อง อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือส าราญระดับ First Class ตามอัธยาศัย ท่าน
สามารถ เลือกรับประทานอาหารว่าง หรือ นั่งเล่นในคลับเลาจน์ หรือจะเริ่มต้นออกส ารวจท าความรู้จักกับเธอ.....
น้องนุชสุดท้อง World Dream เทพธิดาแห่งทะเลจีนตะวันออก ด้วยเสน่ห์อันเย้ายวนบาดใจ กับ
ทรวดทรงขนาดมหึมาของเธอ 150,695 กลอสตัน ความยาว 335 เมตร กว้าง 40 เมตร สูงถึง 19 
ชั้น ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกอันครบครัน...เพ่ือจะคอยต้อนรับอาคันตุกะของเธอ 
อาทิ สระว่ายน้ า สระจากุซซี่ ฟิตเนสคลับ อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ ห้องฟังเพลง ดิสโก้เธค ดิวตี้ฟรี สนาม
บาสเก็ตบอล โบว์ลิ่ง และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมทั้งอร่อยเต็มอ่ิมไปกับอาหารรสเลิศมากมาย ชม
การแสดงสุดอลังตระการตาในทุกค่ าคืน พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่พนักงานของเรือ 
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สร้างสรรเพ่ือท่าน อีกมากมาย.......  
12:00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ภัตตำคำรสุดหรู บนเรือ ตำมอัธยำศัย 
 หลังอาหาร เชิญร่วมสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือได้จัดเตรียม รอไว้ให้ท่านได้เลือกร่วม

สนุกสนานอย่างมากมาย 
  ***ท่านสามารถศึกษารายการกิจกรรมต่างๆได้จากเอกสาร Dream Daily ภายในห้องพักของท่าน 

หรือ ขอรับได้ที่ Reception ชั้น 6***  
  ไม่ว่าจะเป็นสันทนาการต่างๆ ห้องฟังเพลงแบบสบายๆ สนุกสนานเต้นร า ความสนุกสุดสดชื่นแบบ 

Outdoor บนดาดฟ้าเรือ เช่นสระว่ายน้ า หรือจะชวนเพ่ือนๆ 
มาร่วมออกก าลังกายแบบสนุกสนาน เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น
นานาชนิด พลาดไม่ได้กับ Waterslides ที่ใหญ่ขึ้น – ยาวขึ้น 
สนุกขึ้น ไม่แพ้สวนสนุกระดับโลก และกิจกรรม Adventure ที่
เร้าใจ ไม่ว่าจะเป็น ปีนผำจ ำลอง ที่ต้องโต้แรงลม สนุกกว่า เสียว
กว่า เล่นในยิม หรือวัดใจด้วย Ropes Course ที่จะให้ความรู้สึกคุณอิสระดุจนกน้อย ที่จะโผบินสู่
ฝากฟ้าในท้องทะเลกว้าง หากคุณไม่เข่าอ่อนเสียก่อน ยังมีสระว่ายน้ าและอุปกรณ์ความสนุกอีก
มากที่เตรียมไว้รอท่าน บนดาดฟ้าเรือ หรือจะเลือกหาซื้อของฝากให้คนรู้ใจที่ The Dream 
Boutiques มีของที่ระลึก ของฝากน่ารักๆมากมาย และของให้รางวัลส าหรับตัวท่านเองที่ Duty 
Free ชั้น 7 หรือจะลองเซี่ยงโชคกับ Casino ระดับมาตรฐานโลก (เปิดเฉพาะช่วงที่เรือแล่นอยู่) 

17:00 น.  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ. ภัตตำคำรสุดหรู บนเรือ ตำมอัธยำศัย 
20:00 น. หลังอาหารค่ า เชิญท่านสนุกไปกับการชมการแสดง แสงสีเสียง

สุดอลังการ  ที่จัดสรรให้ท่านชมแบบไม่ซ้ ากันในทุก ค่ าคืน  
ณ. Zodiac Theatre ชั้น 7 หรือจะชวนคนรู้ใจ ขึ้นชมแสงดาว
หวานซึ่ง...บนทะเลจีนตะวันออก กับเครื่องดื่มที่โปรดปราน 
แล้วหาฟังเพลงตาม ผับ บาร์ ในสไตร์ของคุณ ที่มีให้คุณเลือก 
ทุกสไตร์...แล้วจะหาคืนไหนที่จะหวานได้เท่าคืนนี้... 

วันอังคำรที่ 9 เมษำยน 2562 นำฮะ (ประเทศญี่ปุ่น) - ปรำสำทซูริ - ถนนโคคไุซโดร ิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือ ให้ท่ำนสำมำรถเลือกได้ 1 ใน 3 ห้อง  
 หลังอาหารเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชม สาธิตการพับผ้า เป็นรูปสัตว์ต่างๆ หรือเข้า

ร่วมการสอนเต้นร าในจังหวะต่างๆ อีกทั้งกิจกรรมกลางแจ้งบนดาดฟ้า ฯลฯ หรือพักผ่อนในแบบ
ของท่านตามอัธยาศัย 

12:00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
   ชวนเพ่ือนๆ ร่วมสนุกสนานไปกับเสียงเพลงเร้าใจ ที่น าเสนอด้วย 

ดีเจชั้นน า กับจอภาพขนาดมหึมา กับสระน้ าที่ท าให้ท่านสดชื่น
ด้วยสายลมสบายๆ สดชื่น ณ ZOUK BEACH CLUB ชั้น 17 
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ท้ายเรือ  
16:00 น. เทพธิดำแห่งทะเลจีนตะวันออก เวิลด์ดรีม เทียบท่ำ ณ. Naha, Japan 
 เทียบท่า ณ เกำะนำฮ่ำ เมืองหลวงของหมู่เกาะโอกินาวา ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของญี่ปุ่น  

น าคณะเที่ยวชม เมืองหลวงของอาณาจักรริวกิว (Ryukyu Kingdom) และ “ปรำสำทชูริ”(Shuri 
Castle)  ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการบริหาร และเป็นที่อยู่
อาศัยของกษัตริย์มานานหลายร้อยปี จนกระทั่งกลายเป็นจังหวัดโอ
กินาว่าในปี 1879 ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้รับขึ้นบัญชีเป็น UNESCO 
World Heritage  ปราสาทชูริดั้งเดิม สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 
1300 มีบทบาทส าคัญในการรวมอ านาจเกาะไว้เป็นหนึ่งเดียว 
อาคารอันสวยงามที่มีอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 1992 รวมถึงประตูชูเรม่อน(Shureimon Gate) 
และเนื่องจากตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา จึงท าให้สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮะที่งดงามอีก
ด้วย 
 จากนั้น น าทุกท่านเดินเล่นย่าน “โคคุไซโดริ” (แปลว่า "ถนนนานาชาติ") เป็นถนนสายหลักของนา
ฮาซึ่งตัดผ่านย่านใจกลางเมือง มีระยะทางประมาณสองกิโลเมตร 
ถนนสายนี้ได้รับชื่อดังกล่าวมาจากโรงภาพยนตร์ "Ernie Pyle 
International Theater" ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนถนนหลังสงคราม  บน
ถนนโคคุไซโดริเรียงรายไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ โรงแรม ร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านบูติก และห้างสรรพสินค้า ร้านค้าหลายแห่ ง
จะเปิดถึง 22:00 น. และร้านอาหารหลายแห่งจะมีการแสดงดนตรีสไตล์โอกินาว่ากันสดๆ 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
23:30 น. น าคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือ Naha Port ทุกท่านกรุณากลับสู่เรือ ก่อนเวลาเรือออกจากท่า 

อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
00:59 น. เทพธิดาแห่งทะเลจีนตะวันออก เวิลด์ดรีม ออกเดินทางมุ่งสู่ Miyakojima, Japan  

วันพุธที่ 10 เมษำยน 2562 มิยำโกจิมะ (ญี่ปุ่น) - ศำลเจำ้มิยำโกะ - แหลมฮิกะชิ เฮ็นนะซะกิ - 
                                       นั่งกระเช้ำชมวิว 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือ ให้ท่ำนสำมำรถเลือกได้ 1 ใน 3 ห้อง 
 เชิญท่านลองสัมผัสความบันเทิงแนวใหม่กับเกมการเล่นเสมือนจริง (มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ณ. Esc 

Experience Lab ชั้น 17 ท้ายเรือ ท่านจะตื่นเต้นเร้าใจ สนุกสุดเหวี่ยงไปกับนานาเกม ที่ถูกคัด
สรรมาเพ่ือท่านและครอบครัว อาธิ XD Dark Ride interactive motion theatre, Star Wars™: 
Battle Pod arcade machines, Vesaro racing simulators, ฯลฯ เป็นต้น 

11:00 น. เรือส าราญ เวิลด์ดรีม จอดเทียบท่า ณ เกาะมิยาโกจิมะ ประเทศญี่ปุ่น 
เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
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บ่ำย พาทุกท่านสักการะ ศำลเจ้ำมิยำโกะ (Miyako Jinja)  ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
1590 เป็นศาลเจ้าที่ชาวเกาะมิยาโกะให้ความเคารพอย่างมาก สร้างขึ้นเพ่ือแสดงความเคารพต่อ  
Kumamo Mikami และ Toimiya Mikami ผู้น าของเกาะมิยาโกะในสมัยโบราณ 

 จากนั้นพาทุกท่านเดิยทางไปยัง แหลมฮิกะชิ เฮ็นนะซะกิ  
(Higashi-hennazaki Cape) คือจุดชมวิวหนึ่งใน 100 อันดับของ
ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมิยะโคะจิมะ และ
ทางซ้ายติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก (ทิศใต้) และทางขวาติดกับทะเล
จีนตะวันออก (ทิศเหนือ) มีลักษณะเรียบและแคบ ล้อมรอบไป
ด้วยหน้าผา ที่นี่มีประภาคารสีขาว คุณสามารถชมทิวทัศน์ได้แบบ 360  องศา แหลมฮิกะชิ เฮ็นนะ
ซะก ิมีทิวทัศน์ที่สวยงาม  

 จากนั้นเดินทางไปที่ Shigira Lift Ocean Sky  จุดชมวิวชื่อดัง ให้ทุกท่านได้นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นไป
ชมสีสันของท้องฟ้าและท้องทะเลของเกาะมิยะโกะได้ท่ีด้านบนของจุดชมวิว 

เย็น  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
21:00 น.  เทพธิดาแห่งทะเลจีนตะวันออก World Dream ออกเดินทาง

มุ่งสู่ China  
22:00 น. เชิญท่านสนุกไปกับการชมการแสดง แสงสีเสียงสุดอลังการ  ที่

จัดสรรให้ท่านชมแบบไม่ซ้ ากันในทุก ค่ าคืน ณ. Zodiac Theatre 
ชั้น 7 หรือ จะเลือกจับกลุ่มนั่งพักผ่อนบนดาดฟ้าจิบเครื่องดื่มที่ท่านโปรดปราน พร้อมฟังเสียงคลื่น
ขับกล่อมคุณก่อนเข้านอนกับอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ตามอัธยาศัย 

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษำยน 2562 Cruising Day  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 
 ส าหรับท่านที่รักสุขภาพจะเลือกออกก าลังกาย ด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้งเบาๆ รับโอโซนสบายๆ บริเวณ

ดาดฟ้าชั้น 18 และหลังจากสนุกสนาน และเหน็ดเหนื่อยกับการท่องเที่ยวบนเกาะ โอกินาว่า กัน
มาแล้ว ลองนวดตัวด้วยบ่อ Hot Tubs เป็นบ่อระบบไฮโดรสปา ที่ใช้ระบบกระแสน้ า ฉีดพุ่งแรง
สลับไปมา จะช่วยนวดกล้ามเนื้อที่เมื้อยล้า และยังปรับระบบหมุนเวียนของเลือดในร่างกาย ท าให้
หายปวดเมื้อยสดชื่นกระปี้กระเป่า จะท าให้ท่านรู้ สึกสดชื่นสดใสรับวันใหม่ พร้อมที่จะร่วม
สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน 

12:00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ห้องอำหำรบนเรือ ตำมอัธยำศัย 
  ออกส ารวจหาของฝากส าหรับคนรู้ใจ หรือตัวท่านเอง ของดีราคาถูก 

สินค้าระดับ luxury brands, High-end goods ที่ถูกคัดสรรมาจาก
ทั่วทุกมุมโลก มาให้ท่านได้ เลือกซื้ อ ไม่ว่ าจะเป็น เครื่ องหนั ง 
เครื่องประดับ เครื่องส าอาง เลื้อผ้า น้ าหอม นาฬิกาขั้นน า เหล้า บุหรี 
(สินค้าปลอดภาษี) สินค้าแบรนด์เนม ของที่ระลึก ณ. บริเวณชั้น 7 
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17:00 น.  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ. ภัตตำคำรสุดหรู บนเรือ ตำมอัธยำศัย 
20:00 น. หลังอาหารค่ า เชิญท่านสนุกไปกับการชมการแสดง แสงสีเสียงสุดอลังการ  ที่จัดสรรให้ท่านชมแบบ

ไม่ซ้ ากันในทุก ค่ าคืน ณ. Zodiac Theatre ชั้น 7 
หมำยเหตุ : กรุณาว่างกระเป๋าเดินทาง ที่ต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ของเรือช่วยขนลงจากเรือ ไว้หน้าห้องพัก ก่อนเวลา 

23:00 น. โดยท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสี ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวที่ก าหนดล าดับเวลา ของคณะในการ
ลงเรือ ข้อแนะน า...  ควรมีกระเป๋าใบเล็ก เพ่ือใส่ของ  ใช้ที่จ าเป็น และกรุณาน าติดตัวลงจากเรือ 
ด้วยตัวท่านเอง บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆบนเรือ ท่านสามารถจะตรวจเช็คได้ที่ แผนกต้อนรับ ชั้น 6 
ส าหรับท่านที่ต้องการ ช าระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะท าการชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของ
ท่าน ที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอิน...โดยอัตโนมัติ 

วันศุกร์ที่ 12 เมษำยน 2562 เรือเวิลด์ดรีม - กวำงโจว - กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของเรือ 
  หลังจากนั้นเตรียมตัวอ าลาเรือส าราญเวิรคดรีม ท่านสามารถช าระค่าใช้จ่ายต่างๆได้ที่เคาเตอร์ประ

ชาสัมพันธ์ชั้น 7  
08:30 น. เรือส าราญเวิลด์ดรีม จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือนานซา 
 จากนั้น น าทุกท่าน อ าลาเรือส าราญเวิลด์ดรีม ออกเดินทางสู่เมืองกวางเจาเป็นเมืองหลวงของ

มณฑลกวางตุ้ง ระหว่างทางแวะน าท่านช้อปปิ้ง Shangjiu ถนนคนเดินที่เป็นเอกลักษณ์สมัยใหม่
และสมัยเก่าอยู่ร่วมกัน ถนนคนเดินมีสินค้า เสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า และ ของช าร่วย ของ
เก๋ไก๋ ทั้งหลาย ที่บาดจิตบาดใจขาช้อป  

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น 
14:00 น. น าคณะเดินทางเก็บภาพที่ระลึก ณ.  จัตุรัสฮัวเฉิง (เมืองแห่ง

ดอกไม้) เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของ เมืองกวางเจา มีพ้ิน
ที่ 560,000 ต.ร.ม. จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายรูปแบบอยู่ใน
ที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึก อาทิ พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรี   
หอทีวีที่สูงอันดับ 2 บองโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่ง
ตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านได้
อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย   

บ่ำย น าคณะแวะช้อปปิ้ง ณ. Beijing Lu เป่ยจิงลู่ หรือถนนคนเดิน
ปักกิ่ง ถนนคนเดินที่โบราณที่สุดในโลกมีอายุนับพันปี สามารถให้
ท่านพิสูจน์ เห็นด้วยตาท่านเองโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาย้อนหลังไปนับพันๆปี โดยรัฐบาลจีนท ากระจก
ครอบถนนโบราณในแต่ละสมัยให้สามารถชมได้อย่างสะดวก ท าให้นักท่องเที่ยวทั้งจีนและ
ต่างประเทศตื่นตาตื่นใจและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่นอกจากมีถนนคนเดิน
โบราณใต้กระจกแล้วยังเป็นถนนคนเดินปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวเดินเล่น ถ่ายรูป มีร้านขายของริม
ถนนสองฝั่งยาวประมาณ 200-300 เมตร  
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16:30 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติไป๋หยุน 
18:00 น. ถึงสนามบินนานาชาติไป๋หยุน เช็คอินที่นั่งและโหลดส าภาระ 
18:30 น. รับประทำนอำหำร ณ ภัตำคำร  
20:25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679 
22:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

ค ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน 

หรือการเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่าง

ประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควร

สอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึน หากท่านได้มีการจองการเดินทาง

ดังกล่าวมายังสนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน ห้องพักแบบมีระเบียง วันที่ 7-12 เม.ย. 62 รำคำท่ำนละ 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 69,000.- 

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 65,500 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 17,000 .- 

กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินกรุ๊ป  ลดรำคำท่ำนละ    10,000.- 

***กิจกรรมและสถำนที่ท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม*** 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทย ไป–กลับ กรุงเทพ – กวางโจว – กรุงเทพฯ (พร้อมโหลดสัมภาระใต้

ท้องเครื่องน้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 
 ค่าบริการน าเที่ยว และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  

(ไม่รวมทิปหัวหน้ำทัวร์ท่ำน) 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ  
 ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท(ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท)*ตามเงื่อนไขกรมธรรม์  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าวีซ่าจีน (กรณีมีวีซ่าแล้ว ลด 1,200 บาท) 

อัตรำนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล  
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ  
 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
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กำรช ำระเงิน 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)  และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 55 วันท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ 
(การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิก
การจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
หมำยเหตุ : * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** กรณีสายการบิน มีการ
ปรับขึ้นอัตราค่าภาษีน้ ามันตามภาวะน้ ามันโลก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริง** 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

1. แจ้งยกเลิก เก็บค่ำมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำทเนื่องจำกรำคำโปรโมชั่น 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 31-60 วันท าการก่อน วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ50% ของค่าทัวร์ 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันท าการก่อนวันเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจ าตั๋ว  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 
6. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่ำว 

1. ผู้โดยสารที่เดินทางล่าช้าไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้ 
2. ถูกปฏิเสธมิให้ท่านออกนอกประเทศ และเข้าประเทศปลายทาง จากกองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อาจเรียกร้องสิทธิ

ใดๆได้   
3. หากท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยสาเหตุใดก็ตามไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้ 
4. บริษัทในฐานะตัวแทนสายการบิน ยานพาหนะอ่ืนๆ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อการบาดเจ็บ และสูญหายของ

ทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากความล่าช้าของท่าน 
5. การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน และ ปัญหาทางการเมือง 
6. กรณีท่ีลูกค้าลืมของหรือท าของหล่นหายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์หรือของ

บริษัทฯหากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานให้อย่างสุดความสามารถ  
7. ส าหรับผู้มีครรภ์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) 

http://www.cruisedomain.com/

