
 

 

World Dream 

ฮอ่งกง-น่านน ้าสากล-ดานัง-ฮาลองเบย-์น่านน ้าสากล-ฮอ่งกง 

 

กนัยายน 2562 1-6 

พฤศจกิายน 2562 17-22 

ธนัวาคม 2562 1-6, 15-20 

มกราคม 2563 12-17  

กมุภาพันธ ์2563 23-28 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

13.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื หลงัจากทกุทา่น ซอ้มการระบบรักษาความปลอดภยัของ
ทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากลแลว้ หลงัจากนัน้ สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร 
หลกั จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Cardของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาต ิที่
หอ้งอาหาร ทีช่ัน้ 6 - 8 ของเรอืได ้ตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้ จะมโีชวบ์อรด์เวยท์ าการแสดงทีห่อ้ง
โชวห์ลกัชัน้ 7 และพักผอ่นตามอธัยาศยั (หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอด
ภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย )ทา่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโตะ๊ที ่
Box Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6 

 

DREAM CRUISE เป็นเรอืขนาด 151,300 ตนั ประกอบดว้ย 18 ชัน้ รองรับผูโ้ดยสารไดท้ัง้หมด 

3,352 ทา่น มจี านวน 1,674 หอ้ง มหีอ้งอาหาร และบาร ์มากกวา่ 35 หอ้ง สวนน ้าประกอบดว้ย 

WATERSLIDES 6 ชิน้ บนชัน้ 16 และชัน้ 21 รวมถงึการเลน่ ROPES COURSE และลานโบวล์ิง่

จ านวน 4 เลนส ์ทีปี่นผา สนามบาสเก็ตบอล 

 

 
 
 
 
 
เชา้,กลางวนั   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cartนานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 
ของเรอื 
 

  

วนัที ่ 2 ลอ่งนา่นน า้สากล 

 

 

วนัที ่1 ตอ้นรบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคต ัก๊  

 



ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที่

จัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดค า่ ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร

บฟุเฟต,์ โชวก์ารแสดงสดตลอดทัง้วัน ไมว่า่จะเป็นดนตรสีดในบาร ์หรอืหอ้งอาหารตา่งๆ, คาสโิน

ทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลา

บรเิวณสรา้งน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ ่ แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆทีช่อบกจิกรรมน่า

ตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์โบวล์ิง่และอืน่ๆได ้

 

 

เชา้,กลางวนั   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cartนานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 
06.00 น.เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ดานัง ประเทศเวยีตนาม  
 

 
 

 เป็นเมอืงใหญอ่นัดบัสีข่องเวยีดนามซึง่ เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคญัตัง้อยู่
ระหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางส าหรับทา่นทีท่ าการจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงาน
จะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถ
ลงจากเรอืหลงัเวลาเรอืจอด1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึเรอืกอ่น 1 ชมหรอืทา่นสามารถ
พักผอ่นไดบ้นเรอืตามอธัยาศยั 
 

 
 
16.00 น.     เรอืออกจากทา่เรอืดานัง ประเทศเวยีตนาม 

วนัที ่3     ดานงั ประเทศเวยีดนาม 

 

 



 

 

เชา้,กลางวนั   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cartนานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 
09.00 น.เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ฮาลอง เบย ์ประเทศเวยีตนาม  
 

 
 

อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์ นัน้ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยดีนามไดกล้า่วถงึ
มงักรโบราณซึง่ เคยรอ่นมาลงในอา่วนีเ้มือ่ครัง้ดกึด าบรรพแ์ละชือ่ของฮาลอง ก็แปล
ไดว้า่ มงักรรอ่นลง จากความงดงามและสมบรูณ์ของอา่วฮาลอง จนท าใหไ้ดรั้บการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปีพ.ศ. 2537 สมัผัส
ความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทีไ่มไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรปูรา่งแปลกตานับพัน
เกาะสลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอยา่งสวยงาม ผา่นเกาะตา่งๆ ทีม่รีปูรา่งแปลกตา 
ลกัษณะทัว่ไปของอา่วฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกวา่ 
1,000 เกาะ 

 

ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทวัรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอื
หลงัเวลาเรอืจอด1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลบัถงึเรอืกอ่น 1 ชม หรอืทา่น
สามารถพักผอ่นไดบ้นเรอืตามอธัยาศยั 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั(กรณุาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้) 
หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั่วทัง้ล าเรอื  หลงัจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศยั 

21.00 น.      เรอืออกจากทา่เรอืฮาลอง เบย ์ประเทศเวยีตนาม 
 

วนัที ่4     ฮาลอง เบย ์ประเทศเวยีตนาม 

 

 



 

 

 
เชา้,กลางวนั   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

** หอ้งอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอาหารแบบ A La Cartนานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

  

 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจ่ัดขึน้

ตัง้แตเ่ชา้จรดค า่ ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร

บฟุเฟต,์ โชวก์ารแสดงสดตลอดทัง้วัน ไมว่า่จะเป็นดนตรสีดในบาร ์ หรอืหอ้งอาหารตา่งๆ, 

คาสโินทีจั่ดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่น

สามารถใชเ้วลาบรเิวณสรา้งน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ ่ แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอื

เด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์โบวล์ิง่และอืน่ๆ

ได ้

 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

ชว่งค า่ เรอืจะมแีทก๊กระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นน า
กระเป๋า เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่า่เรอืในวันรุง่ขึน้  
( สิง่ของทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื )  
 

วนัที ่5     ลอ่งนา่นน า้สากล 

 

 



* ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ ีห่นา้หอ้งพกั * 

 

17.30 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืไคตั๊ก หลงัจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลงัจากนัน้ เดนิทางกลบัโดย

สวสัดภิาพ 

**ไฟลทข์ากลับแนะน าใหเ้ลอืกไฟลทห์ลัง 23.00 น. หรอืพักคา้งทีฮ่อ่งกง 1 คนื** 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกจากทา่เรอื** 

*************************** 

วนัเดนิทาง 

กนัยายน 2562 1-6  

พฤศจกิายน 2562 17-22 

ธนัวาคม 2562 1-6, 15-20 

* โปรโมช ัน่ ลด 35%* 

ราคาบาท / ทา่น ทา่นที ่1-2 ทา่นที ่3-4  ทารกอายไุมเ่กนิ 24 
เดอืน พกัเป็นทา่นที ่3-4 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 21,645 14,075 โปรดสอบถาม 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง 25,025 15,765 โปรดสอบถาม 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 27,755 17,130 โปรดสอบถาม 

 
วนัเดนิทาง 

มกราคม 2563 12-17 

กมุภาพันธ ์2563 23-28  

* โปรโมช ัน่ ฟรอีพัเกรดหอ้งหนา้ตา่งเป็นหอ้งระเบยีง* 
ราคาบาท / ทา่น ทา่นที ่1-2 ทา่นที ่3-4  ทารกอายไุมเ่กนิ 24 

เดอืน พกัเป็นทา่นที ่3-4 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 18,150 18,150 โปรดสอบถาม 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง 27,875 17,188 โปรดสอบถาม 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 27,875 17,188 โปรดสอบถาม 

เรอืไมม่รีาคาเด็ก คดิเป็นราคาทา่นที ่1 2 3 หรอื 4 ในหอ้ง 

ราคาทารก (6-24 เดอืน) ส าหรับพักรว่มกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นเทา่นัน้ 

ตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการจอง 

 

วนัที ่6 ตอ้นรบักลบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคต ัก๊  

 

 



    

หอ้งไมม่หีนา้ตา่ง                               หอ้งมหีนา้ตา่ง 

 

 

หอ้งมรีะเบยีง 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้ง

วา่งบนเรอื 
 

หมายเหต ุ
1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวัน
เดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให ้
เขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที่
ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของ
เทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอื
เกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
กอ่นเดนิทางอกีครัง้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 5คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทปิส ์HKD 120 ตอ่คนตอ่คนืส าหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150ตอ่

คนตอ่คนื ส าหรบัหอ้ง Suite หรอืสงูขึน้ไป 
2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง - กรงุเทพฯ (หากตอ้งการซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที่

เพือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิฮอ่งกง - ทา่เรอื - สนามบนิฮอ่งกง (หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรณุาสอบถาม

เจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ
เพือ่เชค็วา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3. การช าระคา่บรกิาร 
3.1 กรณุาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากดั 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารช าระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการ
ยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะ
พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนื
ได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้
ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดย
ผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้
ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม
ชว่ยเหลอืใดๆ ไดทั้ง้สิน้ 
4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 


