
 

 

World Dream 

ฮอ่งกง-น่านน ้าสากล-ญาจาง-ดานัง-น่านน ้าสากล-ฮอ่งกง 

 

ธันวาคม 2562 29-3 ม.ค. 63   **ปีใหม*่* 

มกราคม 2563 19-24  

กมุภาพันธ ์2563 9-14 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

09.00 น.  เช็คอนิทีท่า่เรอืไคตั๊ก, ประเทศฮอ่งกง 

  
 
13.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื หลังจากทกุทา่น ซอ้มการระบบรักษาความปลอดภัยของ
ทา่เรอืตามกฏของการลอ่งเรอืสากลแลว้ หลังจากนัน้ สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร 
หลัก จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบัตร Cruise Cardของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาต ิที่
หอ้งอาหาร ทีช่ัน้ 6 - 8 ของเรอืได ้ตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ จะมโีชวบ์อรด์เวยท์ าการแสดงทีห่อ้ง
โชวห์ลักชัน้ 7 และพักผอ่นตามอัธยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอด
ภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย )ทา่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท าการจองรอบโต๊ะที ่
Box Office ซึง่ตัง้อยูโ่ซน Lobby ชัน้ 6 

 
DREAM CRUISE เป็นเรอืขนาด 151,300 ตัน 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,กลางวัน   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส าราญ 

วนัที ่ 2 ลอ่งนา่นน า้สากล 

 

 

วนัที ่1 ตอ้นรบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคต ัก๊  

 



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

หอ้งอาหารแบบ A La Cartนานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 
ของเรอื 
 

  

ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที่

จัดขึน้ตัง้แตเ่ชา้จรดค ่า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร

บฟุเฟต,์ โชวก์ารแสดงสดตลอดทัง้วัน ไม่วา่จะเป็นดนตรสีดในบาร ์หรอืหอ้งอาหารตา่งๆ, คาสโิน

ทีจ่ัดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลา

บรเิวณสรา้งน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ ่ แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอืเด็กๆทีช่อบกจิกรรมน่า

ตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์โบวล์ิง่และอืน่ๆได ้

 

 

 

เชา้,กลางวัน   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 
*  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 
 

 
08.00 น.      เรอืแวะจอดทีญ่าจาง ประเทศเวยีดนาม 

 

 

“ญาจาง” รเิวยีร่า..แหง่ทะเลจนีใตเ้มอืงตากอากาศนอ้งใหมข่องเวยีดนาม ทีต่อ้ง

บอกวา่ สวยงามและยังสดอยูม่ากๆ ส าหรับการเป็นเมอืงชายทะเลทีม่ชีายหาดยาว

มากกวา่ 30 กโิลเมตร รวมถงึมบีา้นเมอืงสวยงาม 

วนัที ่3     ญาจาง ประเทศเวยีดนาม 

 

 



ส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ
สถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถลงจากเรอื
หลังเวลาเรอืจอด1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลับถงึเรอืกอ่น 1 ชม หรอืทา่น
สามารถพักผอ่นไดบ้นเรอืตามอัธยาศัย 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

หลังจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(กรณุาส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้) 
หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั่วทัง้ล าเรอื  หลังจากนัน้พักผอ่นตามอัธยาศัย 

18.00 น.      เรอืออกจากทา่เรอืฮาลอง เบย ์ประเทศเวยีตนาม 
 

 

 

 

เชา้,กลางวัน   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 
*  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 
 

 
11.00 น.เรอืจอดเทยีบทา่ที ่ดานัง ประเทศเวยีตนาม  
 

 
 

 เป็นเมอืงใหญอ่ันดับสีข่องเวยีดนามซึง่ เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญตัง้อยู่
ระหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางส าหรับทา่นทีท่ าการจองทัวรบ์นฝ่ังกบัทางเรอื พนักงาน
จะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทางทอ่งเทีย่วเองสามารถ
ลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด1 ชัว่โมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลับถงึเรอืกอ่น 1 ชมหรอืทา่นสามารถ
พักผอ่นไดบ้นเรอืตามอัธยาศัย 
 

วนัที ่4     ดานงั ประเทศเวยีดนาม 

 

 



 
 
21.00 น.     เรอืออกจากทา่เรอืดานัง ประเทศเวยีตนาม 
 

 

 

 
เชา้,กลางวัน   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 
*  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 
 

  

 

ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจ่ดัขึน้

ตัง้แตเ่ชา้จรดค ่า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกก าลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร

บฟุเฟต,์ โชวก์ารแสดงสดตลอดทัง้วัน ไมว่่าจะเป็นดนตรสีดในบาร ์ หรอืหอ้งอาหารตา่งๆ, 

คาสโินทีจ่ัดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มส าหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่น

สามารถใชเ้วลาบรเิวณสรา้งน ้ากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระจากชุชี,่ ส าหรับครอบครัวหรอื

เด็กๆ ทีช่อบกจิกรรมน่าตืน่เตน้สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไมว่า่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์โบวล์ิง่และอืน่ๆ

ได ้

วนัที ่5     ลอ่งนา่นน า้สากล 

 

 



 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

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

* ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพกั * 

 

17.30 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืไคตั๊ก หลังจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลับโดย

สวัสดภิาพ 

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

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกจากทา่เรอื** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่6 ตอ้นรบักลบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคต ัก๊  

 

 



วนัเดนิทาง 

ธันวาคม 2562 29-3 ม.ค. 63   **ปีใหม*่*  

* 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 19-24   

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

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 23,300 14,900 โปรดสอบถาม 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง 27,800 17,150 โปรดสอบถาม 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 31,700 19,100 โปรดสอบถาม 

 
วนัเดนิทาง 

กมุภาพันธ ์2563 9-14 

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

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง 20,480 13,490 โปรดสอบถาม 

หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง 23,600 15,050 โปรดสอบถาม 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง 26,120 16,310 โปรดสอบถาม 

เรอืไมม่รีาคาเด็ก คดิเป็นราคาท่านที ่1 2 3 หรอื 4 ในหอ้ง 

ราคาทารก (6-24 เดอืน) ส าหรับพักรว่มกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นเทา่นัน้ 

ตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการจอง 

 

 

 



    

หอ้งไมม่หีนา้ตา่ง                               หอ้งมหีนา้ตา่ง 

 

 

หอ้งมรีะเบยีง 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณใีดๆก็ตาม 
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 วนั นับจากวัน
เดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให ้
เขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที่
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), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืส 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. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกับทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง - กรุงเทพฯ (หากตอ้งการซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่

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

เจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ
เพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3. การช าระคา่บรกิาร 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากดั 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลังจากมกีารช าระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการ
ยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะ
พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนื
ได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้
ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดย
ผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้
ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม
ชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 
4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 



 

 

 

หนงัสอื

เดนิทางและวี

ซา่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วัน

กอ่นการเดนิทาง 

• ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งท าวซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรด

ตดิตอ่ตัวแทนวางแผนการทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืส าราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ  HKD   ซึง่สามารถ

ท ารายการผา่นบัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับัตร Cruise card กอ่น

เดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นน าเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทย

ทา่นละ 50,000 บาท หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใชจ้า่ยมากกวา่น้ีตอ้งแจง้และ

ส าแดงกบัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ย

บนเรอืตอ้งน าเงนิสดขัน้ต ่า 150 USD (รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืส าราญ) โดยวันกอ่นเรอืจะเทยีบทา่วันสดุทา้ย 

ตอ้งตรวจสอบและท ารายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน าใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทาง 

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

เวลาทอ้งถิน่     เวลาบนเรอืส าราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี

อาจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะวัน ตามเขตน่านน ้าแตล่ะประเทศ ซึง่

สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจ าวันบนเรอื หรอืประกาศจากทาง

เรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส าราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ HKDอัตราเทยีบ 4.21บาท ตอ่ 1 HKD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วันที ่วันที ่14 ก.ย 61: อา้งองิจาก Bangkok Bank 

Selling Rate 

หากทา่นใชบ้ัตรเครดติในการช าระคา่สนิคา้ อัตราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของ

ธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทีัง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 

ขากลม ดังรปู  

(แนะน าใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptorไปดว้ย) 

 

 

 

 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

ลอ่งเรอืส าราญ World Dream 
 

https://www.accuweather.com/


 

ภาษา บนเรอืส าราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

น า้ดืม่ บนเรอืมนี ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วัน 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการ

อาหารและเวลาเป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวัน 

เย็น ค ่าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกนัตามมือ้อาหารตลอดทัง้วัน หรอืมือ้

อาหารเย็นทา่นอาจเลอืกรบัประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีจ่ะ

มรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธ์

กบัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะได ้

ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 

** คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งท าการจอง

เพิม่เตมิบนเรอืส าราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

สิง่ทีต่อ้ง

เตรยีม 

 ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส าเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เน่ืองจากวันแรกทีท่ าการเช็คอนิ

หนังสอืเดนิทางตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ ส ารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุัตเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ าตัว 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิง่ทีค่วร

เตรยีม 

 แวน่ตา, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสือ้คลมุกนัหนาว 

เน่ืองจากบนเรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจ าตัว ทีม่รีายละเอยีดก ากบั 

 อปกุรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตัว 

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์

แบตเตอรีส่ ารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  

 ชดุวา่ยน ้า 



สิง่ทีไ่ม่

อนุญาตใหน้ า

ขึน้และลงเรอื 

• ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 

• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

• ตัวส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋า

พกพาเทา่นัน้ 

• เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

• ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เน้ือสตัว ์

• อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่

กาย 

• การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวัน

และทีท่า่เรอืเพือ่รว่มโปรแกรมทรปิกบัทางเรอืทีไ่ดท้ ารายการจองไว ้

• หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียม

เรอืถอืเป็นการเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร 

ทางเรอืจงึขอความรว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่

ทางการได ้

• หากเป็นเสน้ทางทีล่อ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวัีนกปัตันไนทห์รอืกาลา่

ไนท ์เชญิทกุทา่นใหเ้ขา้ร่วมงานแนะน าใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใส่

สธูและเน็คไท 

 

  



 
 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก น าพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะ

ไดร้ับCruise Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพกั ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืใน

ทา่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผ่านพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิ

ป้าย   Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น 

หรอืทา่นทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการ

ล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพักของทา่น) 

3. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการ

เดนิทางออก โดยสารเครือ่งบนิ(กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้ม

น าการด์หอ้งพักทา่นรดูกบัเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทางในทรปินี้ ของ

เรอืส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอื

ส าราญ กรณุาศกึษาจดุซอ้มอพยพหนีภัยฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลังประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะ

มสีญัญาณดังขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพี

ทีม่พีอดกีบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้
ทางReception 



1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ช าระคา่ใชจ้า่ย ที ่Reception 

เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมี

แจง้จดุและเวลาทีร่ับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพทแ์ละ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใช ้

งานได ้ทางเรอืจะม ีWIFI แบบ Satelliteใหบ้รกิารอัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถ
แชรส์ญัญาณกบัเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเช็คราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กบั
เจา้หนา้ทีบ่นเรอื (สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมี
สญัญาณมากกวา่ในหอ้งพัก) 

 
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. 

 

  
กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิด

ใชไ้ดต้ามประเทศทีเ่ดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแต่
หากเป็นวันทีเ่รอืลอ่งน่านน ้าสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะน้ีได ้

 

 


