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รหสัโปรแกรม:12952 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** EXFB03051HQ  *** Cruise EXPLORER DREAM  6 วัน 4 คืน   สายการบิน Juneyao Airlines  
ก าหนดวันเดินทาง :   3-7,10-14,21-25 May 7-11,14-18,22-26 Jun 18-22,26-30 Sep 19 
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วันท่ีแรก        สุวรรณภูมิ  เซีย้งไฮ้   EXPLORER DREAM   

00.10 น.     พร้อมกนั ณ. สนามบนิสุวรรณภูมิ    

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

02.00 น. ออกเดินทางสูเ่ซียงไฮ้ โดย สายการบนิ   Juneyao Airlines เท่ียวบนิท่ี HQ 1318    

 
07.20 น. เดินทางถึง เซียงไฮ้ พธีิการตรวจคนเข้าเมือง รับสมัภาระ.  

 
                 น าท่านชม หาด ไว่ทาน 

12.00 – 14.00 น. เชิญท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Wusongkou Cruise Port   

           จากนัน้น าท่านเช็คอิน ขึน้เรือส าราญ EXPLORER DREAM  เรือสาราญท่ีทันสมัยในเอเชียล าหน่ึง 

                ****  บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ **** 

http://bit.ly/2NMk5YE
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            **** ก่อนเวลาเรือส าราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกจิกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน  

                   ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหน่ึงในกฎการเดนิเรือสากล โดยเม่ือมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไป 

                   ยังจุดรวมพลตามท่ีก าหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ ของท่าน *** 

16.00 น.          ***** เรือออกเดนิทางสู่น่านน า้สากล ***** 

                      เชิญท่าน กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (ตามท่ีระบุในรายการ Dream Daily) 

 
18.00-20.00 น.       บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ 

 
21.00-24.00 น .       ท่านสามารถร่วมกจิกรรมต่างๆ และ ชมโชวร์ตามห้องท่ีระบุในรายการ  

                                
วันท่ีสอง           น่านน า้สากล 

เช้า/กลางวัน/เย็น    ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิด บริการ 

                                             
                              กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กจิกรรมตามท่ีระบุในรายการ Dream Daily ) 
                                    ***  บางกจิกรรม มีค่าใช้จ่าย และอาจต้องท าการจอง ก่อนล่วงหน้า *** 
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11.00-13.00 น.       บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ 

 
                                 กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กจิกรรมตามท่ีระบุในรายการ Dream Daily) 

 
17.00-20.00 น.       บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ 

 
21.00-24.00 น .       ท่านสามารถร่วมกจิกรรมต่างๆ และ ชมโชวร์ตามห้องท่ีระบุในรายการ  

                       
วันท่ีสาม        โอซาก้า ประเทศ ญ่ีปุ่น 

เช้า/กลางวัน/เย็น    ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิด บริการ 

                          
        ***ผู้โดยสารทุกท่านต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศญ่ีปุ่น กรุณาเตรียมส าเนาพาสปอร์ต 2 ชุด*** 

08.00 น.         เรือเดนิทางถงึท่าเรือ โอซาก้า 
                     อิสระท่านท่องเท่ียวตามอัธยาศัยตามท่ีระบุใน บัตรท่องเท่ียว โอซาก้าย 
                     สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 
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- ชิงช้าสวรรค์ & ตลาดเทม็โปซาน , ล่องเรือ ซานตามาเรีย ชมอ่าว(มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

 
-  Osaka Aquarium Kaiyukan 

                         
-  ชัอปป้ิง ย่านDotonbori,ย่าน Shinsaibashi และ Minami Namba 

 

-    ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) 

 
-    ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) 

 
                     -    ยูนิเวอแซล สตูดิโอ เจแปน โอซาก้า(มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

 
  17.00  น .    เดนิทางกลับสู่ท่าเรือ กรุณากลับก่อนเวลาประมาณ 1 ชม. 

  18.00  น.     เรือเดนิทางจากท่าเรือ โอซาก้า                                                                  

  17.00-20.00 น.       บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ 
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21.00-24.00 น .       ท่านสามารถร่วมกจิกรรมต่างๆ และ ชมโชวร์ตามห้องท่ีระบุในรายการ  

                       
วันท่ีส่ี      น่านน า้สากล 

เช้า/กลางวัน/เย็น    ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิด บริการ 

                                             
                              กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กจิกรรมตามท่ีระบุในรายการ Dream Daily) 
                                    ***  บางกจิกรรม มีค่าใช้จ่าย และอาจต้องท าการจอง ก่อนล่วงหน้า *** 

 
11.00-13.00 น.       บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ 

 
                                 กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กจิกรรมตามท่ีระบุในรายการ Dream Daily) 

 
17.00-20.00 น.       บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ 
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21.00-24.00 น .       ท่านสามารถร่วมกจิกรรมต่างๆ และ ชมโชวร์ตามห้องท่ีระบุในรายการ  

 
****** ในกรณีท่าต้องการฝากสัมภาระให้เจ้าหน้าท่ีบริการน าลงจากเรือ กรุณาผูก Tag กระเป๋าท่ีเจ้าหน้าท่ีเรือจัดวางไว้ให้ 

          และ วางไว้หน้าห้อง ก่อน 23.00 น. ****** 

******ท่านสามารถช าระค่าใช้จ่ายท่ี Account Services DECK  ***** 

วันท่ีห้า        เซีย้งไฮ้ – วัดพระหยก – บัวหมิะ – หาดไว่ทัน – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – สนามบนิ 

 07.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือ Wusongkou Cruise Port  ผา่นพธีิการต่างๆรับสมัภาระ  

                      น าท่านท่องเท่ียวในเซีย้งไฮ้ 

- วัดพระหยก /ร้านบัวหมิะ 

  12.30 น.      รับประทานอาหารเท่ียง  

                     น าท่านท่องเท่ียวในเซีย้งไฮ้ 

- ถนนนานกงิ 

- ตลาดเฉินหวังเม่ียว 

 
17.00 น. เดนิทางสู่ สนามบนิ ฝู่ตง เซียงไฮ้ คณะเช็คอินสัมภาระ       

21.55 น. ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย โดย   สายการบนิ Juneyao Airlines เท่ียวบนิท่ี HQ 1317     

วันท่ีหก        สนามบนิ สุวรรณภูมิ 

01.00 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิ สุวรรณภูมิ  โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
                                    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

   *** หนงัสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เทา่นัน้ *** 

ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการขึน้โดยเจ้าท่ีเรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้โดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว และ สตรีมีอายุครรภ์เกนิ 24 สัปดาห์ 
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19-23  Apr 19 

3-7,10-14,21-25 May 19 
 7-11,14-18,22-26 Jun 19  
 18-22,26-30 Sep 19 

อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าทปิเรือ 480 HKD 

ห้องไม่มีหน้าต่าง ห้องมีหน้าต่าง ห้องมีระเบียง 

       พักท่านท่ี 1-2 39,999.- 41,500.- 42,999. - 

       พักท่านท่ี 3-4 33,000.- 34,500.- 36,000. - 

       พักเดี่ยว 47,000.- 49,000.- 52,500. - 

       พักท่านท่ี 3-4(ต ่ากว่า 2 ขวบ) 29,500.- 30,000.- 31,000. - 

        12-17 Apr 19 
อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าทปิเรือ 480 HKD 

ห้องไม่มีหน้าต่าง ห้องมีหน้าต่าง ห้องมีระเบียง 

       พักท่านท่ี 1-2 49,999.- 51,500.- 52,999. - 

       พักท่านท่ี 3-4 43,000.- 44,500.- 45,000. - 

       พักเดี่ยว 57,000.- 59,000.- 62,500. - 

       พักท่านท่ี 3-4(ต ่ากว่า 2 ขวบ) 39,500.- 40,000.- 41,000. - 
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อัตรานีร้วม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดย สายการบิน  Juneyao Airlines (น า้หนกักระเป๋า 23 กิโล 1 ใบ บริการอาหารบนเคร่ือง) 

2. ค่าห้องพกับนเรือแบบ ที่ท่านเลอืก 4 คืน 

3.  ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามที่ระบใุนรายการ 

4.  ค่าภาษีท่าเรือ 3,300 บาท 

5.  ค่าประกนัอบุติัเหตุระหว่างการเดินทาง 
6.   ค่าท่องเที่ยว รถ อาหาร ไกด์ท้องถ่ิน เซียงไฮ้  

7.  ค่าหัวหน้าทัวร์ ดูแลตลอดทริป*** 
 ( ลูกค้า 16 ท่านขึน้ไป / กรุ๊ปออกเดินทางขึน้ต ่า 6 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
8. ค่าท า VISA จนี แบบ Double Visa 
9. ค่าท่องเที่ยว ณ.จดุจอด โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น แบบ บตัรฟรีค่าเข้าชมและการเดินทางแบบสาธารณะตามที่ระบใุนบัตร 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1.  ค่าทปิ ไกด์ /TL  ท่านละ 1,000 บาท  

2.  ค่าทิปเรือ 480 HKD  ช าระบนเรือ 
3.  ค่าท่องเที่ยวนอกจากจดุที่ระบุในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 

5. ค่าอาหารและท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
6. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

7. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
***หมายเหตุ : ส าคัญมาก 
1. ท่านผู้ โดยสารสภุาพสตรีที่ตัง้ครรภ์ไม่เกิน 24 สปัดาห์ สามารถขึน้เรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สภุาพสตรีที่ตัง้ครรภ์เกิน 24 สปัดาห์ 

ไม่สามารถขึน้เรือได้ และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้ โดยสารที่ไม่สามารถขึน้เรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเง่ือนไข
ดงักลา่ว 

2. เด็กอายตุ ่ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสทิธ์ิไม่สามารถขึน้เรือได้ 

                    **โปรแกรมและเวลาการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม** 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

1. ช าระเงิน 100 % ณ วนัจองพร้อมส าเนาหน้าพาสปอร์ต เพื่อท าการจองเรือและตัว๋เคร่ืองบิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 
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