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เทีย่ง  เชค็อนิขึน้เรอืทีท่า่เรอืแหลมฉบงั 
  Port Address : 288 Moo 3, Laem Chabang Port road, Thungsukhla, Sriracha, Chonburi 20230 

 

 
 
ทกุทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการซอ้มระบบรักษาความปลอดภยัของทา่เรอืตามกฎของการ ลอ่งเรอืสากล  
1 ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลงัจากนัน้ทา่นสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกั  
จากทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Security Card ของทา่น หรอืเลอืกรับประทานทีห่อ้งอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ
ไดต้ามอธัยาศยัหลงัจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั(ทา่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโตะ๊
ที ่ Lobby ชัน้ 5) และดนตรสีดตามบารต์า่ง ๆ ทัว่ทัง้ลําเรอืและพักผอ่นตามอธัยาศยั(หลงัจากเรอื
ลอ่งออกสูน่่านน้ําสากลแลว้รา้นคา้ปลอดภาษี จะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย) 
 
ท่านสามารถเขา้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทั ้งทริปจาก Daily 
Chronicles หนังสอืพมิพป์ระจําวนัทีม่รีายละเอยีดกจิกรรมในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงที่
หอ้งโชวห์ลัก(กรณุาสํารองทีน่ั่งลว่งหนา้) หรอืดนตรสีดตามบารต์า่ง ๆ ทัว่ทัง้ลําเรอื  หลงัจากนัน้
พักผอ่นตามอธัยาศยั 

 
19.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืแหลมฉบงั/กรงุเทพฯ ประเทศไทย 
  ทา่นสามารถพักผอ่นตามออธัยาศยั ,ฟังดนตรสีด หรอืดกูารแสดงโชวท์ีห่อ้งโชวห์ลกัชัน้ 5  
 

  

วนัที ่1      ทา่เรอืแหลมฉบงั ประเทศไทย 



 

 

เชา้,กลางวนั,เย็น   รับประทานอาหารทีท่างเรอืไดจั้ดใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 10 ของเรอื  

 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แตเ่ชา้
จรดคํา่ ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที่
จัดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี ่

 

  

 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดงันี ้
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 10 ของเรอื  

 
12.00 น. เรอืจอดเทยีบทา่ทีท่า่เรอื ฟู้หม ีเมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม สําหรับทา่นทีทํ่าการจองทวัร ์

บนฝ่ังกบัทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบนเรอื  สว่นทา่นทีส่ะดวกเดนิทาง
ท่องเทีย่วเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั่วโมง ณ บรเิวณท่าเรือ จะมบีรกิาร แท๊กซี ่
จากทา่เรอืเขา้ไปในตัวเมอืงอกีดว้ย ทา่นใดทีไ่มล่งจากเรอืสามารถสนุกกับกจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอื
เตรยีมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดย สามารถดไูดจ้าก Daily Chronicles ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บใน
แตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 

วนัที ่3        เมอืงโฮจมินิห,์ ประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่2      ลอ่งนา่นนํา้สากล   



 
นครโฮจมินิห ์หรอืชือ่เดมิ ไซง่อ่น เป็นเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูบ่รเิวณ
สามเหลีย่มปากแมน้ํ่าโขง นครโฮจมินิหเ์ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของเวยีดนาม ในอดตีเมอืง
แหง่นีเ้ป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามใตซ้ึง่เป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส ตอ่มาภายหลงัจากการ
รวมประเทศจงึไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นเมอืงโฮจมินิหต์ามชือ่ของผูนํ้าสนันบิาตเพือ่เอกราชเวยีดนาม 
ประชากรสว่นใหญใ่นเมอืงโฮจมินิหเ์ป็นชาวเวยีดนามรวมไปถงึชาวเวยีดนามเชือ้สายจนี ภาษาหลกั
ทีใ่ชค้อืภาษาเวยีดนาม แตต่ามแหลง่ทอ่งเทีย่วตา่งๆ ก็สามารถใชภ้าษาองักฤษ จนี และไทยได ้
สกลุเงนิหลักทีใ่ชค้อืเงนิ “ดอ่ง” หรอื “ดง่” (Vietnam Dong – VND) และบางสถานทีอ่ยา่งเชน่
แหลง่ชอ้ปป้ิงก็รับเงนิดอลลารส์หรัฐและเงนิไทยดว้ย 

 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงที่

หอ้งโชวห์ลัก หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆ ทัว่ทัง้ลําเรอื  หลงัจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 

 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดงันี ้
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 10 ของเรอื  

 
   

ครัง้หนึง่เคยเป็นอาณานคิมของประเทศฝร่ังเศส มกีารขยายวฒันธรรมเขา้มาสูโ่ฮจมินิหใ์นชว่งนัน้ 
ตกึและอาคารสําคญัตา่ง ๆ ถกูสรา้งขึน้ในสไตลโ์คโลเนยีล ทําใหเ้มอืงทัง้เมอืงมบีรรยากาศคลา้ย
กบัยโุรป น่าไปเทีย่วชมมาก ๆ 

โรงละครเกา่แก ่สรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1897 มสีถาปัตยกรรมเป็นสไตลโ์คโรเนยีล ดา้นหนา้มรีปูปัน้
หญงิสาวตัง้อยูท่ัง้สองฝ่ังของทางเขา้ มกีารตกแตง่ทัง้ดา้นในและดา้นนอกอยา่งวจิติรบรรจง 
ภายในมเีวทกีารแสดง และบรรจทุีน่ั่งไวร้าว ๆ 800 ทีน่ั่ง เพือ่รองรับการแสดงในรปูแบบตา่ง ๆ ซึง่ก็
จะมกีารแสดงผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนมาใหไ้ดช้มกนัตลอด 

วนัที ่4        เมอืงโฮจมินิห,์ ประเทศเวยีดนาม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87


  
Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon ตัง้อยูบ่รเิวณจัตรัุสฝร่ังเศส (ถนน Cong Xa Paris) 
เป็นมหาวหิารในนกิายโรมนัคาทอลกิ สรา้งในชว่งปลายปี ค.ศ. 1880 มสีถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์ออกแบบโดย J. Bourard สถาปนกิชาวฝร่ังเศส ทัง้ภายในและภายนอกมกีารตกแตง่อยา่ง
สวยงาม บรรยากาศคลา้ยกบัโบสถใ์นยโุรปเลยทเีดยีว นักทอ่งเทีย่วสามารถไปเทีย่วชมไดท้กุวนั 

  
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 

หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทัว่ทัง้ลําเรอื  
หลงัจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 
 

 
 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดงันี ้
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 9 ของเรอื  

วนัที ่5        เมอืงโฮจมินิห,์ ประเทศเวยีดนาม 



** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 10 ของเรอื  

 
 

War Remnants Museum ตัง้อยูบ่นถนน Vo Van Tan ในยา่น District 3 เป็นพพิธิภณัฑท์ีจั่ด
แสดงเรือ่งราวสงครามในสมยัลา่อาณานคิมของฝร่ังเศส มทีัง้ขอ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงคราม 
รวมทัง้วตัถโุบราณ ภาพถา่ย และสิง่ประดษิฐเ์กีย่วกบัการทําสงครามในสมยันัน้ โดยมเีอกสารทัง้
เอกสารกวา่ 20,000 ฉบบั, นทิรรศการ และภาพยนตรใ์หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้เทีย่วชม 

 

  
14.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอื ฟู้หม ีเมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทัว่ทัง้ลําเรอื  
หลงัจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

  
 

 

เชา้,กลางวนั,เย็น   รับประทานอาหารทีท่างเรอืไดจั้ดใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 9 ของเรอื  

วนัที ่6      ลอ่งนา่นนํา้สากล   



** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 10 ของเรอื  

 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แตเ่ชา้
จรดคํา่ ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที่
จัดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี ่

 

  

 

 

 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดงันี ้
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 10 ของเรอื  

 
 
07.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอืชานเม ่เมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่7        เมอืงดานงั, ประเทศเวยีดนาม 



  

ดานัง หรอื ดา่หนัง เป็นเมอืงทา่สําคญัของเวยีดนามกลางตอนใต ้ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลจนีใต ้
จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเวยีดนาม 

เว ้เป็นเมอืงเอกของจังหวัดเถือ่เทยีน-เว ้ประเทศเวยีดนาม และเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในสมยั
ราชวงศเ์หงยีนชว่งปี พ.ศ. 2345-2488 มชีือ่เสยีงจากโบราณสถานทีม่อียูท่ัว่เมอืง จํานวนประชากร
อยูท่ีป่ระมาณ 340,000 คน 

สําหรับท่านทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบน
เรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดนิทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั่วโมง ณ 
บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเขา้ไปในตัวเมืองอีกดว้ย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือ
สามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดย สามารถดูไดจ้าก Daily 
Chronicles ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทัว่ทัง้ลําเรอื  
หลงัจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

17.00 น. เดนิทางออกจากทา่เรอืชานเม ่เมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม 

 

 

 
เชา้   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ ดงันี ้
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 10 ของเรอื  

 
 
14.00 น. เดนิทางถงึ อา่วฮาลอง ประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่8        อา่วฮาลอง, ประเทศเวยีดนาม 



  

อา่วฮาลองมขีนาด 1,553 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุหมูเ่กาะ 1,969 แหง่ ซึง่มอีายทุางธรณีวทิยา
เฉลีย่อยูท่ี ่ประมาณ 250 – 280 ลา้นปี และเคยถกูยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกถงึสองครัง้ ในปี ค.ศ. 
1994 ในดา้นความสวยงามของธรรมชาต ิและในปี ค.ศ.2000 ในดา้นคณุคา่ทางภมูศิาสตร ์และยงั
ถกูยกยอ่งใหเ้ป็น 7 สิง่มหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาตขิองโลกในปี ค.ศ.2011  

สําหรับท่านทีทํ่าการจองทัวรบ์นฝ่ังกับทางเรอื พนักงานจะแจง้เวลาจากเรอืและสถานทีนั่ดพบบน
เรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดนิทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1ชั่วโมง ณ 
บริเวณท่าเรือ จะมีบริการ แท๊กซี่ จากท่าเรือเขา้ไปในตัวเมืองอีกดว้ย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือ
สามารถสนุกกับกจิกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไวใ้หต้ลอดทัง้วันโดย สามารถดูไดจ้าก Daily 
Chronicles ตารางกจิกรรมทีท่า่นจะไดรั้บในแตล่ะวนัทีห่อ้งพักของทา่น 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารทีท่างเรอืจัดให ้ 
หลงัจากนัน้ ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั หรอืดนตรสีดตามบารต์า่งๆทัว่ทัง้ลําเรอื  
หลงัจากนัน้พักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

20.00 น. เดนิทางออกจากอา่วฮาลอง ประเทศเวยีดนาม 

 

 

 

เชา้,กลางวนั,เย็น   รับประทานอาหารทีท่างเรอืไดจั้ดใหไ้ว ้

** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 10 ของเรอื  

 

ทกุทา่นสามารถไดรั้บความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทีจั่ดขึน้ตัง้แตเ่ชา้
จรดคํา่ ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลงักายตอนเชา้, อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารบฟุเฟต,์ คาสโินที่
จัดเครือ่งเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ีต่อ้งการเสีย่งโชค, หรอืทา่นทีต่อ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลา
บรเิวณสระน้ํากลางแจง้ขนาดใหญ ่แชส่ระจากชุชี ่

 

วนัที ่9       ลอ่งนา่นนํา้สากล   



  
  

 เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 
 

ชว่งคํา่ เรอืจะมแีทก๊กระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํากระเป๋า 
  เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานนําลงไปทีท่า่เรอืในวนัรุง่ขึน้  (สิง่ของทีท่า่น 
  จําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)  ** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋า 
  เดนิทางลงดว้ยตนเอง ไมจํ่าเป็นตอ้งวางไวท้ีห่นา้หอ้งพัก ** 
 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี ้
 
** หอ้งอาหาร La Terrazza หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร The Grill หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 9 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Indochine หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลเ์อเชยีน ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Atlantide หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลซ์ฟีู๊ ด ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Silver Note หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 8 ของเรอื  
** หอ้งอาหาร Spaccanapoli หอ้งอาหารแบบ A La Cart สไตลอ์ติาเลีย่น ซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 10 ของเรอื  

 
09.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืไคตั๊ก ประเทศฮอ่งกง หลงัจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลงัจากนัน้ เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

 วนัที ่10        เดนิทางถงึประเทศฮอ่งกง 



ราคาหอ้งพักแบบตา่ง ๆ : 

ราคาบาท / ทา่น ทา่นที ่1 และ 2 
Vista Suite 141,750  

Classic Veranda Suite 184,590 
Silver Suite 297,045 

 

ตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการจอง หอ้งมจํีานวนจํากดั 

   

Vista Suite   Classic Veranda Suite  Silver Suite 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเต็มจาํนวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจาํนวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ
1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. สําหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลบั 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 9 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 
4. คา่ทปิส ์บนเรอื 
5. คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
2. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 
1. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์
เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
2. การชาํระคา่บรกิาร 
2.1 กรณุาชาํระเต็มจํานวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจํานวนจํากดั 
3. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารชําระเงนิ 
3.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่
ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
3.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ
ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที่
สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการ
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง 
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 
3.4 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 


