
 

 

World Dream 
3 วัน 2 คนื  

ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์– นอนบนเรอืสําราญ  
– ลอ่งน่านนํ&าสากล - ฮอ่งกง 

   
กรกฎาคม 2562 5-7 / 12 -14 
กนัยายน 2562 6-8 /13-15 / 20-22 / 27-29 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 เดนิทางถงึสนามบนิ Hong Kong International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 
ชม.) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ สนามบนิตั &งอยูบ่นเกาะลันเตา 
ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑล
กวางตุง้  

           อสิระทอ่งเทีUยว และ พักผอ่นตามอัธยาศัย รวมบัตรเขา้สวนสนุกฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์

 

 

 

 
 

ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์สวนสนุกแหง่นี&เป็นสวนสนุกแหง่ทีU 5 ของดสินียแ์ลนดทั์Uวโลก 
เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดับ
โลกทีUถกูเนรมติขึ&นบนเกาะลันเตา ภายในสวนสนุกมดีนิแดนทั&งหมด 7 ธมีซึUงเต็มไป
ดว้ยเรืUองราวและตัวละครของดสินียท์ีUคณุชืUนชอบ รวมถงึการแสดงและความบนัเทงิ
มากมาย รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารของ Iron Man Experience ไดร้วมสว่นสําคัญตา่งๆ 
ทีUสมบรูณ์แบบของฮอ่งกงดว้ยการจําลองการบนิ การฉายภาพ 3 มติ ิเสยีงเซอรร์าวด ์
และสเปเชีUยลเอฟเฟ็กตอ์ืUนๆ ทีUจะทําใหค้ณุไดส้มัผัสกบัเรืUองราวการสูร้บของมารเ์วล
กบักองกาํลังทีUชัUวรา้ยของไฮดรา้! และ
ลา่สดุกบัเครืUองเลน่ "Ant-Man and the 
Wasp: Nano Battle!"  

 

 

วนัทีU 1   ตอ้นรบัสู ่ฮอ่งกง  



นอกจากนี&ยังมโีซนทีUเป็นเอกลักษณ์ของฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์คอื MYSTIC POINT 
จัดโซนใหเ้ป็นลกัษณะของโซนแหง่ความลกึลับและพศิวง เนน้จดุหลักทีUเครืUองเลน่
บา้นลกึลับทีUชืUอวา่ “MYSTIC MANOR” และ “กรซิลยี ์กลัช” GRIZZLY GULCH 
เปิดโลกตะวันตก ผจญภยัหลากหลายทศิทาง แปลกใหม ่มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบั
รถรางตะลยุขมุทองแดนเถืUอน “กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รัน อะเวย ์มายน ์คารส์ ” (Grizzly 
Mountain Runaway Mine Cars) เกาะใหแ้น่นครั&งแรกกับโคสเตอรภ์าคพื&นดนิ
หลากหลายทศิทางรายรอบดว้ยแดนเถืUอนแปลกตาเลี&ยวเลาะผา่นโตรกธาร ดนิแดนทีU
ย ิUงใหญเ่หนือคําบรรยายอกีทีUหนึUงทีUไมค่วรพลาด “ทอย สตอรีUแลนด”์ TOY STORY 
LAND ธมีแลนดจ์ากดสินยีพ์กิซาร ์เมืUอเหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระวัง! 
ปฏบิัตกิารรว่มกบักองกาํลงัของแอนดี& ทอยโซล
เจอร ์พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER 
PARACHUTE DROP) ทิ&งดิUงจากความสงู 25 เมตร 
ดิUงพสธุาร่อนจากเวหาสูพ่ื&นโลก แลว้รว่มวิUงไลงั่บ
หาง สา่ยหัว สา่ยหางโยกกนัหัวหมนุ กบั สลิ&งกี&ดอ๊ก
สปิน (SLINKY DOG SPIN) กรีzด! สดุเสยีง 
หวาดเสยีว อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรปูตัว U ทีU
ความสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อารซ์ ีเรสเซอร ์(RC RACER)  

นอกจากนี&ทา่นสามารถเลน่เครืUองเลน่อันทันสมัยและสนุกสนานอกี โซนแรก “เมน
สตรที ย ูเอส เอ” MAIN STREET, U.S.A. กา้วเขา้สู ่
ความมชีวีติชวีาเทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทาวน ์
สนุกสนานไปกบัขบวนพาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ี
ทกุวัน โซนทีUสอง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์ 
TOMORROWLAND ตืUนเตน้ สนุกสนาน เหาะทะยาน
ผา่นหว้งอวกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร์

“ไฮเปอรส์เปซ เมาทเ์ทน่” (HYPERSPACE 
MOUNTAIN) และ Iron Man Experience ไดร้วม
สว่นสําคัญตา่งๆ ทีUสมบรูณ์แบบของฮอ่งกงดว้ย
การจําลองการบนิ การฉายภาพ 3 มติ ิเสยีงเซอร์
ราวด ์และสเปเชีUยลเอฟเฟ็กตอ์ืUนๆ ทีUจะทําใหค้ณุ
ไดส้มัผัสกบัเรืUองราวการสูร้บของมารเ์วลกบักอง
กาํลังทีUชัUวรา้ยของไฮดรา้! โซนทีUสาม “แฟนตาซแีลนด”์ FANTASYLAND ดืUมดํUา
ไปกบัโลกแหง่เทพนยิาย พบกับเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา สนุกกับเมอืง
เทพนยิายลอ่งเรอืตามเรืUองราวรอบโลกทีU “อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL 
WORLD) ประทับใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย ์ทีU มกิกี&กบัหนังสอืนทิานวเิศษ” 
(MICKEY AND THE WONDROUS BOOK) โซนสดุทา้ยโซนทีUสีU “แอดเวนเจอร์
แลนด”์ ADVANTURELAND ดนิแดนแหง่การผจญภยัอนัน่าตืUนเตน้สมัผัสความเรา้



ใจกบัการผจญภยัในป่าลกึลับของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน “จังเกลิ รเิวอร ์ครซู” 
(Jungle River Cruise) ซึUงนักทอ่งเทีUยวจะเริUมตน้การผจญภัยบนเรอืสํารวจทีUลอ่งไป
ตามแมนํ่&าสายใหญห่ัวใจหลักของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์่านป่าลกึลับทีUทกุโคง้นํ&าจะมี
ส ิUงลกึลับและสิUงทีUสรา้งความตืUนเตน้ตา่งๆ รออยูเ่พืUอสรา้งความสนุกใหก้บัผูท้ีUเขา้ไป
เยอืนไมว่า่จะเป็นฝงูชา้งทีUเลน่นํ&าอยา่งสนุกสนานตืUนเตน้กบัการ ผจญภัยกบัสตัวป่์า
นานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน  

17.00 น.     เชค็อนิทีUทา่เรอืไคตัzก 

 
 
 
21.00 น เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืไคตัzก เกาะฮอ่งกง  

(กรณุามาถงึท่าเรอืเพืUอเชค็อนิขึ&นเรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัUวโมง) ทุกทา่นจะตอ้งเขา้ 
รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตามกฏของการ ลอ่งเรอืสากล 1 
ชัUวโมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลังจากนั&นทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ  

  หอ้งอาหารหลัก จากทีUโชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทาน 
  ทีUหอ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอธัยาศัย หลังจากนั&นชมการแสดงทีUหอ้งโชว ์
  หลัก(ทา่นทีUจะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโตะ๊ทีUBox Office) และดนตรสีดตามบาร ์
  ตา่งๆทัUวทั&งลําเรอื และพักผอ่นตามอัธยาศัย(หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านนํ&าสากลแลว้ 
  รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทั &งในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 
  

DREAM CRUISE เป็นเรอืขนาด 151,300 ตัน ประกอบดว้ย 19 ชั &นรองรับผูโ้ดยสาร 
ไดทั้&งหมด 3,352 ทา่น มจํีานวน 1,674 หอ้ง มหีอ้งอาหาร และบาร ์มากกวา่ 35 
 หอ้ง สวนนํ&าประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ชั &น บนชั &น 16 และชั &น 21 รวมถงึการ 
เลน่ ROPES  COURSE และลานโบวล์ิUงจํานวน 4 เลนส ์ทีUปีนผา สนามบาสเก็ตบอล 
ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีUเรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี& 

 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึUงตั &งอยู่ บนชั &น 16 ของเรอืสําราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Carte นานาชาต ิซึUงตั &งอยู่ทีUชั &น 7 และ ชั &น 8 ของเรอื 
 

 

 



กจิกรรมบนเรอื 

 

 

  

เชา้ กลางวัน เย็น    ทา่นสามารถรับประทานอาหารทีUหอ้งอาหารทีUเรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี& 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึUงตั &งอยู่ บนชั &น 16 ของเรอืสําราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Carte นานาชาต ิซึUงตั &งอยู่ทีUชั &น 7 และ ชั &น 8 ของเรอื 
 

 

 
 

 
ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากทีUโชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise  
Card ของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิไดต้ามอธัยาศัย 
หลังจากนั&น หรอืชมการแสดงทีUหอ้งโชวห์ลัก และดนตรสีดตามบารต์า่งๆ ทัUวทั &งลํา
เรอื และพักผอ่นตามอัธยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านนํ&าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอด
ภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทั&งในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 

 

วนัทีU  2          ลอ่งน่านนํ&าสากล 



 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานที2และเวลาที2หอ้งพกัของทา่นเพื2อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของท่าน ให ้
  ทา่นนํากระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพืUอใหพ้นักงานนําลงไปทีU 
  ทา่เรอืในวันรุง่ขึ&น  (สิUงของทีUทา่นจําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่น 
  กระเป๋าถอื)  ** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเอง 
  ไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ีUหนา้หอ้งพัก ** 
 
 

 

หอ้งอาหารทีUเรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี& 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึUงตั &งอยู่ บนชั &น 16 ของเรอืสําราญ 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Carte นานาชาต ิซึUงตั &งอยู่ทีUชั &น 7 และ ชั &น 8 ของ
เรอื 
 

 

09.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเรอืไคตัzก เกาะฮอ่งกง หลังจากทุกท่านลงจากเรอืจะผ่าน พธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่ง จากนั&น เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

** ราคาหอ้งพักแบบตา่งๆ ราคาตอ่ทา่น** 

ชนดิหอ้งพกั ทา่นที2 1 - 2 
ราคาตอ่ทา่น 

ทา่นที2 3 – 4 
ราคาตอ่ทา่น 

ราคาเด็ก 
(ตํ2ากวา่ 24 
เดอืน)** 

หอ้งพักแบบไมม่ี
หนา้ตา่ง 

11,800 
 

8,000 
 

3,600 

หอ้งพักแบบมี
หนา้ตา่ง 

14,000 
 

9,000 
 

4,100 

หอ้งพักแบบมี
ระเบยีง 

16,000 
 

10,000 
 

4,600 

 

วันทีU 3    ตอ้นรับสู ่ฮอ่งกง (ทา่เรอื ไคตัzก) 



 

                                           Inside                                                     Balcony 

 

                                                                                  OCEAN VIEW 

เง ื2อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจาํนวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิRในการเปลี2ยนแปลงราคา ท ัTงนีTข ึTนอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจาํนวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ

1. สาํหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ ึ&นเรอื 
2. สาํหรับเด็กอายุตํUากวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ ึ&นเรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครั &ง และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวันเดนิทางกลบั 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ทีUจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีUกองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการทีUจะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีUทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีUยวบนิ, การเปลีUยนแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีUยวใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลีUยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีUยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลีUยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาทีUใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีUยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครั &ง 

อตัราคา่บรกิารนีTรวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสาํราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีUทา่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสาํราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. ตั�ว Disney Land (HK) แบบ 1 วนั 



อตัราคา่บรกิารนีTไมร่วม 

1. คา่ตั�วเครืUองบนิ  
2. คา่ทปิ HKD 120 ตอ่คนตอ่คนื สาํหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ตอ่คนตอ่คนื สาํหรับหอ้ง Suite หรอื

สงูขึ&นไป 
3. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝัUงตามเมืองตา่งๆ ทีUเรอืจอด (Shore Excursion) 
4. รถรับสง่ ระหวา่ง สนามบนิ-ทา่เรอื-สนามบนิ 
5. อาหารพเิศษทีUทา่นสัUงเพิUมเตมิกับทางเรอื 
6. คา่แพคเกจเครืUองดืUมบนเรอืสาํราญ / คา่ WIFI 
7. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรบัชาวตา่งชาต ิ
8. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืUนๆ เชน่ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครืUองดืUม ฯลฯ9. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิฮอ่งกง - ทา่เรอื - สนามบนิ

ฮอ่งกง (หากตอ้งการซื&อรถรบัสง่ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีUเพืUอเสนอราคาอกีครั &ง) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิUม 7% และภาษีหกั ณ ทีUจ่าย 3% 

เง ื2อนไขการใชบ้รกิาร 

** ลกูคา้ตอ้งแสดงเวาเชอรเ์ขา้สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์และต ัZวเรอื หนา้ทางเขา้สวน
สนกุ 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืสําราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์และรถรบัสง่นําเทีUยว 
2. ในกรณีทีUลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีUของบรษัิทฯเพืUอเช็ควา่กรุป๊มกีาร
คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครั &ง มฉิะนั &นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&น 
3. การชาํระคา่บรกิาร 
3.1 กรณุาชําระเตม็จํานวนเนืUองจาก ราคาโปรโมชัUนมหีอ้งพักในจํานวนจํากดั 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารชําระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั&งหมด เนืUองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้
เดนิทางอืUนทีUเดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีUเกดิจากการยกเลกิของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึUงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลืUอนการ
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั &งนี&ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีUไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั�วเครืUองบนิ คา่หอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีUสถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืUนๆทีUเกดิข ึ&นตามจรงิ ในกรณีทีUไมส่ามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีทีUกองตรวจคนเขา้เมอืงทั &งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีUระบไุวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ทีUจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั&งส ิ&น 
สาํคญั!! บรษัิท ทําธุรกจิเพืUอการทอ่งเทีUยวเทา่นั&น ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีUยวโดยผดิกฎหมายและใน
ขั &นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึ&นอยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีUเทา่นั &น ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั &งสิ&น 
4.5 เมืUอทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึUง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ� ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั &งสิ&น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

หนงัสอืเดนิทาง
และวซี่า 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วันกอ่นการเดนิทาง 
 ประเทศทีUคณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพืUอเขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทนวาง

แผนการทอ่งเทีUยวของคุณกอ่นเดนิทางทกุครั&ง 

บตัรเดรคติ การใชจ่้ายบนเรอืสาํราญสว่นใหญ่ใชจ่้ายเป็นเงนิสกลุ  HKD   ซึUงสามารถทํารายการผา่น
บตัรเครดติทีUไดล้งทะเบยีนเชืUอมกบับตัร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 50,000 
บาท หากมคีวามจําเป็นทีUจะใชจ่้ายมากกวา่นี&ตอ้งแจง้และสาํแดงกับเจา้หนา้ทีUตรวจคนเขา้
เมอืงทั &งขาเขา้และขาออก โดยการใชจ่้ายบนเรอืตอ้งนําเงนิสดขั &นตํUา 150 USD 
(รายละเอยีดอาจมกีารเปลีUยนแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืสําราญ) โดยวันกอ่นเรอื
จะเทยีบทา่วันสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการทั&งหมดใหเ้สร็จสิ&น 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ื&อประกนัการเดนิทาง 

อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

เวลาทอ้งถิ2น     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิUนจากทา่เรอืเมอืงแรกทีUเดนิทาง ทั&งนี&อาจมกีาร
เปลีUยนแปลงในแตล่ะวัน ตามเขตน่านนํ&าแตล่ะประเทศ ซึUงสามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนังสอืพมิพป์ระจําวันบนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญ่ใชส้กลุเงนิ HKD   อตัราเทยีบ 4.30 บาท ต่อ 1 HKD 
*ตรวจสอบ ณ เมืUอวันทีU วันทีU 15 ก.ค. 61 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากทา่นใชบ้ตัรเครดติในการชาํระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีUยนของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัี&งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลต ์ทั &ง 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  นํ Tาดื2ม บนเรอืมนํี&าดืUมใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วัน 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีUหอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและ
เวลาเป็นไปตามทีUเรอืกําหนด โดยจะมอีาหารทั &งมื&อเชา้ กลางวัน เย็น คํUาจนถงึดกึ
ใหบ้รกิาร สับเปลีUยนกนัตามมื&ออาหารตลอดทั &งวัน หรอืมื&ออาหารเย็นทา่นอาจเลอืก
รับประทานอาหารมื&อเย็นไดท้ีUหอ้งอาหารหลักทีUจะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น 
โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ทา่นทีU
ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบ

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ World Dream 



หลัง 
** คา่ใชจ้า่ยเพิUมเตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลูกคา้ตอ้งทําการจองเพิUมเตมิบนเรอื
สําราญ คา่ใชจ้่ายเป็นไปตามมื&ออาหารและราคาทีUเรอืกาํหนด 

สิ2งที2ตอ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีUมอีายมุากกว่า 6 เดอืน 
 เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนืUองจากวันแรกทีUทําการเช็คอนิหนังสอืเดนิทาง

ตวัจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
 ตั�วลอ่งเรอื 
 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอรม์การลงเรอื 
 เงนิสด/ บัตรเครดติ 
 กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกนัอบัุตเิหตุ 
 ของมคีา่ / อุปกรณ์ทีUจําเป็น 
 ยารักษาโรค ยาประจําตวั 
 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจ่าย 

สิ2งที2ควรเตรยีม  แว่นตา, แว่นกนัแดด, ร่ม, หมวก, ครมีกนัแดด และเสื&อคลมุกนัหนาว เนืUองจากบนเรอื
อาจมลีมแรง 

 ยาประจําตัว ทีUมรีายละเอยีดกาํกับ 
 อปกุรณ์อาบนํ&า ของใชส้ว่นตวั   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศพัท ์
 ปกรณอ์เิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถ่ายรูป และ memory card, ทีUชารจ์แบตเตอรีUสาํรอง 
 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครืUองเลน่เพลงพกพาสว่นตวั  
 ชดุวา่ยนํ&า 

สิ2งที2ไมอ่นญุาต
ใหนํ้าขึTนและลง
เรอื 

 ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครืUองบนิ 
 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติร 
 ตวัสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเทา่นั&น 
 เครืUองดืUมทกุชนดิทั &งทีUม ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนื&อสตัว ์
 อาวุธ ของมคีม สารเสพตดิ และสิUงผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครื2องแตง่กาย  การแต่งกายทั &งชายหญงิสามารถแต่งตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและทีUทา่เรอืเพืUอ
ร่วมโปรแกรมทรปิกับทางเรอืทีUไดท้ํารายการจองไว ้

 หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํUาทีUหอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการ
เชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความร่วมมอื
ทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึUงทางการได ้

 หากเป็นเสน้ทางทีUลอ่งเรอืมากกว่า 5 คนื จะมวัีนกัปตันไนทห์รอืกาล่าไนท ์เชญิทกุ
ทา่นใหเ้ขา้ร่วมงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ทูและเน็คไท 

 

 

 

ข ัTนตอนการขึTน–ลง เรอืสาํราญ  



1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ีU เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดรั้บ Cruise Card 

ทีUจะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึ&นและลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

2. นําสัมภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผา่นพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีUสนามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพืUอใหเ้จา้หนา้ทีUทางเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นทีUสะดวกจะถอื

กระเป่าขึ&นไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เช่นเดยีวกบัการเดนิทางออก 

โดยสารเครืUองบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไม่ตอ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมืUอถงึประตูเรอื เจา้หนา้ทีUเรอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์หอ้งพัก

ทา่นรูดกับเครืUองบนัทกึ เพืUอยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี& ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปทีUหอ้งพักของทา่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทนัททีีUขึ&นเรอืสําราญ กรุณาศกึษา

จุดซอ้มอพยพหนีภยัฉุกเฉนิทีUอยูด่า้นหลงัประตูหอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีUระบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดัง

ขึ&น ใหไ้ปตามจุดทีUระบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีUจะแจง้ใหห้ยบิเสื&อชชูพีทีUมพีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

ใบเตรยีม
ตวัการ
เดนิทาง



 

ข ัTนตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชาํระคา่ใชจ่้าย ทีU Reception เจา้หนา้ทีUจะแจง้ยอด

คา่ใชจ่้ายทีUใชไ้ปทั &งหมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 

**กรณีชําระบตัรเครดติ อัตราแลกเปลีUยน ตามเงืUอนไขทีUเรอืกาํหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีUเรอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ีU Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จุดและเวลา

ทีUรับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันีT 

เมืUอเรอืเริUมลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไม่สามารถใชง้านได ้ทางเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อตัราค่าบรกิาร 1 user / 1 เครืUอง ไม่สามารถแชรส์ญัญาณกับเครืUองอืUนได ้

สงวนสทิธิ�อัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีUยนแปลง กรุณาเชค็ราคาทีUแน่นอนอกีครั &งกับเจา้หนา้ทีUบนเรอื 
(สญัญาณบางพื&นทีUอาจไม่เสถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 
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 

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. 

 

  
กรณีทีUทา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีUใหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม

ประเทศทีUเดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝัUงซึUงสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวันทีUเรอืล่อง
น่านนํ&าสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลกัษณะนี&ได ้

 


