
 

 

ลอ่งเรอืส ำรำญ ฮอ่งกง+ CITY TOUR  
 กบัสำยกำรบนิ CATHAY PACIFIC หนึง่ในสำยกำรบนิทีด่ที ีส่ดุในโลกปี 2019 

บนิไฟลท์เชำ้ - กลบัค ำ่ เทีย่วคุม้สดุๆ 

       

                                   + 

โปรแกรมรวม ตัว๋เครือ่งบนิ เรอืส ำรำญ รถรับสง่ พรอ้มดว้ยหวัหนำ้ทัวรด์แูลตลอดกำรเดนิทำง 
 

วันเดนิทำง 
22-24 พฤษภำคม 2563 

19-21 มถินุำยน 2563 

17-19 กรกฎำคม 2563 

21-23 สงิหำคม 2563 

11-13 กนัยำยน 2563 

16-18 ตลุำคม 2563 

13-15 พฤศจกิำยน 2563 

 
 

 

 

 

 
Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 

ศ ฮอ่งกง  21.00 

ส นำ่นน ำ้สำกล - - 

อำ ฮอ่งกง 09.00 - 
 

 
 

World Dream 



โปรแกรมกำรเดนิทำง 
วันที ่1         ตอ้นรับสู ่ฮอ่งกง – วัดแชกงหมวิ-วัดหวังตำ้เซยีน-ทำ่เรอืไคตั๊ก 
05.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นำมบนิสวุรรณภูม ิบรเิวณเคำน์เตอร์สำยกำรบนิ Cathay Pacific เพือ่ท ำกำรเช็คอนิสมัภำระ

และรับตัว๋เดนิทำง 

08.20 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูฮ่อ่งกง โดยสำยกำรบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX700 

12.10 น. เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำตฮิอ่งกง (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 1 ชม.) ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 
สนำมบนิตัง้อยูบ่นเกำะลนัเตำ ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลำยสดุทำงตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกับมณฑล

กวำงตุง้ 
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) วัดนี้ตัง้อยู่ทีต่ ำบลซำ่ถิน่ ซึง่

ถอืเป็นชำนเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเก่ำแก่สรำ้งขึน้เมือ่ 400 กว่ำปี ในสมัยรำชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชำในเรื่องควำม
ศกัดิส์ทิธิใ์นดำ้นของโชคลำภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปัน้เจำ้พ่อแชกง และดำบไรพ้่ำยเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธป์ระจ ำวดั 

 จำกน ำท่ำนสกักำระขอพรเสรมิโชคลำภ ณ วดัหวงัตำ้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1921 เป็นอกีหนึ่งวัดทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง ดว้ยอำคำรของวัดทีม่สีถำปัตยกรรมทีส่วยงำม มลีักษณะคลำ้ยวัดจนี
สมัยโบรำณทีม่ีเสำสแีดงขนำดใหญ่ และหลังคำสทีองเหลอืงอร่ำม รวมทัง้ซุม้ประตูทำงเขำ้ทีย่ ิง่ใหญ่อลังกำร 

ภำยในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิง่ ไดรั้บอทิธพิลมำจำกลัทธิเต๋ำ ศำสนำพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผูค้นมัก
เดนิทำงมำกรำบไหวเ้พรำะเชือ่วำ่พระหวงัตำ้เซยีนนีม้คีวำมศกัดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ไดก็้จะสมปรำรถนำทกุประกำร และมี

ควำมแม่นย ำในเรือ่งของกำรเสีย่งเซยีมซอีกีดว้ย จงึท ำใหว้ัดแห่งนี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดังขึน้มำ พระหวังตำ้เซยีนหรอืที่

รูจั้กกันในชือ่ฮวงชปิูง เกดิในชว่งประมำณศตวรรษที ่4 เดนิทำงจำกเมอืงจนีมำเผือ่แผ่ศำสนำในฮอ่งกง และสรำ้ง
วดัแหง่นีข้ ึน้มำ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

16.30 น. รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

17.30 น.      เชค็อนิทีท่ำ่เรอืไคตั๊ก 

 
 

 
 

21.00 น  เรอืลอ่งออกจำกทำ่เรอืไคตั๊ก เกำะฮอ่งกง  

(กรุณำมำถงึทำ่เรอืเพือ่เชค็อนิขึน้เรอืกอ่นอย่ำงนอ้ย 3 ชัว่โมง) ทกุทำ่นจะตอ้งเขำ้ 
ร่วมกำรซอ้มระบบรักษำควำมปลอดภัยของท่ำเรือตำมกฏของกำรลอ่งเรอืสำกล1ชั่วโมงกอ่นเรือออกเดนิทำงหลัง

จำกนั้นท่ำนสำมำรถ รับประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรหลักหรือเลือกรับประทำนที่หอ้งอำหำร บุฟเฟ่ต ์
นำนำชำต ิไดต้ำมอัธยำศัย หลังจำกนัน้ชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก(ทำ่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโต๊ะที ่

Box Office) และดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆทัว่ทัง้ล ำเรอืและพักผ่อนตำมอัธยำศัย(หลังจำกเรอืลอ่งออกสูน่่ำนน ้ำสำกล
แลว้รำ้นคำ้ปลอดภำษีจะเปิดใหบ้รกิำรรวมทัง้ในสว่นของคำสโินอกีดว้ย ) 

DREAM CRUISE เป็นเรือขนำด 151,300 ตัน ประกอบดว้ย 19 ชัน้รองรับผูโ้ดยสำรไดท้ัง้หมด 3,352 ท่ำน มี

จ ำนวน 1,674 หอ้ง มหีอ้งอำหำร และบำร ์มำกกวำ่ 35 หอ้ง สวนน ้ำประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ชัน้ บนชัน้ 16 
และชัน้ 21 รวมถงึกำร เลน่ ROPES  COURSE และลำนโบวล์ิง่จ ำนวน 4 เลนส ์ทีปี่นผำ สนำมบำสเก็ตบอล ทำ่น

สำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 
 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ชัน้ 7 

                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวนัตก 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 
ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอ่ัน้ 

 



 

 

 

 

วันที ่2    ลอ่งน่ำนน ้ำสำกล 
เชำ้ กลำงวัน เย็น    ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรทีห่อ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวนัตก 
หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 

ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอ่ัน้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำ่นสำมำรถ รับประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรหลัก หรอื เลอืกรับประทำนอำหำร บฟุเฟ่ตน์ำนำชำต ิไดต้ำมอัธยำศัย หลังจำกนัน้ หรอื
ชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลัก และดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆ ทั่วทัง้ล ำเรอื และพักผ่อนตำมอัธยำศัย (หลังจำกเรอืล่องออกสู่น่ำนน ้ำสำกลแลว้ 
รำ้นคำ้ปลอดภำษีจะเปิดใหบ้รกิำรรวมทัง้ในสว่นของคำสโินอกีดว้ย) 

 

กจิกรรมบนเรอืคลกิ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

เรอืจะมใีบแจง้ สถำนทีแ่ละเวลำทีห่อ้งพกัของทำ่นเพือ่ใหท้ำ่นรบัหนงัสอืเดนิทำงคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีทก๊กระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้ำ่นในหอ้งพกัของทำ่น ใหท้ำ่นน ำกระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นวำงไวห้นำ้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงำนน ำ
ลงไปทีท่ำ่เรอืในวนัรุง่ขึน้  (สิง่ของทีท่ำ่นจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหวำ่งวนัใหท้ำ่นแยกใสใ่นกระเป๋ำถอื)  

 ** ถำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะถอืกระเป๋ำเดนิทำงลงดว้ยตนเองไมจ่ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ีห่นำ้หอ้งพกั ** 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/cruise-experiences/sports-recreation/


 
 

วนัที ่3    ตอ้นรับสู ่ฮอ่งกง (ทำ่เรอื ไคตั๊ก)-Victoria Peak-Repulsebay-โรงงำนจวิเวอรร์ี-่ชอ้ปป้ิงถนนนำธำน 
             สนำมบนิ 
เชำ้  ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรทีห่อ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี้ 
 

*  หอ้งอำหำร The Lido  ชัน้ 16 หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอื 

** หอ้งอำหำร Dream Dining Lower ชัน้ 7 

                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 
(Walk-in open seating) 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรตะวนัตก 

หอ้งอำหำรแบบ A La Cart อำหำรจนี 
ทำ่นสำมำรถทำนไดไ้มอ่ัน้ 

09.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอืไคต ัก๊ เกำะฮอ่งกง พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและรับกระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นดำ้นลำ่งหลังจำกนัน้ 

เดนิทำงกลับโดยสวัสดภิำพ 

**กรณุำตรวจสอบสัมภำระของทำ่นกอ่นออกจำกทำ่เรอื** 

จำกนัน้น ำท่ำนขึน้สู่เขำ  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมววิแสนสวยทีสุ่ดของฮ่องกง สัมผัสบรรยำกำศบรสิุทธิส์ดชืน่ 
สำมำรถชมทัศนยีภำพอันงดงำมของ เกำะฮอ่งกงและเกำลูนไดท้ัง้เกำะอย่ำงชัดเจน จุดนี้สำมำรถมำชมววิเมอืงฮ่องกงไดท้ัง้วัน
ซึง่ในแตล่ะชว่งเวลำก็จะมวีวิทีส่วยงำมแตกตำ่งกันไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอำคำรสูงระฟ้ำของฮ่องกง ทีก่่อสรำ้ง
ตรงตำมหลักฮวงจุย้ อำท ิตกึเซ็นทรัลพลำซ่ำ, ตกึไชน่ำแบงคแ์ละตกึอืน่ๆ อันเป็นทีตั่ง้ของธุรกจิ ชัน้น ำของฮ่องกงพรอ้มทัง้
ถำ่ยภำพอันสวยงำมน่ำประทับใจ 
จำกนัน้น ำทำ่นชม หำดรพีลัสเ์บย(์Repulse Bay)ชำยหำดทีไ่ดรั้บควำมนยิมเป็นอยำ่งสงู ส ำหรับชำวฮอ่งกงและนักท่องเทีย่ว 
บำงส่วนของชำยหำดแห่งนี้ถูกน ำทรำยมำถม เพือ่ใหเ้ป็นชำยหำดทีดู่สวยงำม เป็นรูปจันทรเ์สีย้วสวยทสีุดแห่งหนึง่ และยังใช ้

เป็นฉำกในกำรถำ่ยท ำภำพยนตรไ์ปหลำยเรือ่ง มรีปูปัน้ของเจำ้แมก่วนอมิและเจำ้แมท่นิโหว่ ท ำหนำ้ทีป่กป้องคุม้ครองชำวประมง
โดดเดน่อยู ่ทำ่มกลำงสวนสวยทีท่อดยำวลงสูช่ำยหำด ใหท้่ำนนมัสกำรขอพรจำก เจำ้แม่กวนอมิและเทพเจำ้แห่งโชคลำภเพือ่
เป็นสริมิงคล ขำ้มสะพำนตอ่อำยซุ ึง่เชือ่กันวำ่ขำ้มหนึง่ครัง้จะมอีำยเุพิม่ขึน้ 3 ปี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บำ่ย น ำทำ่นเยีย่มชม  โรงงำนจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงำนดไีชนท์ีไ่ดรั้บรำงวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นกำรเสรมิดวง 

เรือ่งฮวงจุย้ โดยกำรยอ่ใบพัดของกังหันวัดแชกง มำท ำเป็นเครือ่งประดับ ไมว่ำ่จะเป็น จี ้ แหวน  ก ำไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับ
ตดิตัว และเสรมิดวงชะตำ 
อสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย ถนนนำธำน ยำ่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังอันดับหนึง่ของฮอ่งกงทีเ่ป็นเขตปลอดภำษี จงึท ำใหส้นิคำ้แบรนดเ์นม
ทัง้หลำยรำคำถกูกวำ่ประเทศไทยอยูม่ำก เป็นเหตผุลทีว่ำ่นักทอ่งเทีย่วหลำกหลำยสัญชำตเิลอืกมำชอบมำชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนด์
เนม ณ ทีแ่หง่นีก้ันอยำ่งคับคั่ง อกีทัง้ยังมรีำ้นคำ้สนิคำ้แบรนดเ์นมมอืสองใหท้่ำนเลอืกชมอกีมำกมำย ถอืเป็นสวรรคข์องนักชอ้ป
ป้ิงตัวจรงิ ใหท้่ำนอสิระชอ้ปป้ิงทีต่กึโอเชีย่นเทอรม์นิอล และฮำเบอร ์ซติี ้กับสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังต่ำงๆ ระดับโลกกว่ำ 700 
รำ้นคำ้ เชน่ Amani, Prada, Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นที่
หำ้ง Toy r us แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษีที ่DFS Galleria เชน่ Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis 
Vuitton, Chole ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.30 น. ไดเ้วลำสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับสูส่นำมบนินำนำชำตฮิอ่งกง 
21.35 น. เดนิทำงกลับ กรงุเทพ ฯ  ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX617 
23.35 น. คณะเดนิทำงกลับถงึ กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิำพ 

 

 

 

 

 



 

อตัรำคำ่บรกิำร 

***กรณุำตรวจสอบเงือ่นไขกำรจองทกุคร ัง้กอ่นท ำกำรจอง*** 

วนัเดนิทำง 
วนัเดนิทำง 

22-24 พฤษภำคม 2563 
19-21 มถินุำยน 2563 
17-19 กรกฎำคม 2563 
21-23 สงิหำคม 2563 
11-13 กนัยำยน 2563 
16-18 ตลุำคม 2563 

13-15 พฤศจกิำยน 2563 
ประเภทหอ้ง 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งเดยีวกนั 2-4 ทำ่น 
(เด็ก 2-12 ปี รำคำเทำ่กบัผูใ้หญ)่ 

 
พักเดีย่ว 

รำคำทำ่นละ ทำ่นที ่1-2 
รำคำทำ่นละ 

ทำ่นที ่3-4 
รำคำทำ่นละ 

เด็กทำรก 
(ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 
รำคำทำ่นละ 

หอ้งพักแบบไมม่หีนำ้ตำ่ง(Inside) 21,900- 19,900- 11,900- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

24,900- 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง(Balcony) 24,900- 24,900- 12,900- 
*ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ* 

28,900- 

                                                                                           

***รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิพนกังำนบนเรอืทำ่นละ 240 HKD/ทำ่น/ทรปิ*** 

 

 

  

 

     

 

 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช ำระคำ่เต็มจ ำนวน 100%  หลงัจำกไดร้บักำรยนืยนักำรจอง 

2. ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื 

3. กำรไมเ่ขำ้รว่มกจิกรรม ,โปรแกรม หรอือำหำรบำงมือ้ ไมส่ำมำรถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี เนือ่งจำกเป็น

กำรจองแบบกรุป๊ 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 60 วนั คนืเงนิเต็มจ ำนวน 100 % 

2. ยกเลกิกอ่นเดนิทำงต ำ่กวำ่ 60-45 วนั คนืเงนิมดัจ ำ 50 % 

3. ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 45 วนั เก็บเงนิเต็มจ ำนวน 100% 

 

 

 

หมำยเหต ุ

INSIDE พัก 1-2 ท่าน OCEANVIEW BALCONY 

Inside พัก 3-4 ทา่น จะเป็นเตยีงแบบ Pullman Bed (เตยีงดงึลงมาจากเพดานหรอืขา้งผนังหอ้ง) 

**หอ้งส าหรับพัก 3-4 ทา่น มจี านวนจ ากดั กรณุาตรวจสอบหอ้งพักกอ่นท าการจอง** 



1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอำยคุรรภต์ัง้แต ่24 สปัดำห ์ไมอ่นุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ส ำหรับเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ไม่อนุญำตใหข้ึน้เรอื(เด็กทำรกควรมอีำยุอย่ำงต ำ่ 6 เดอืน 7วนั) 

3. ลกูคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วนัเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกวำ่ 180 วนั นับจำกวนัเดนิทำงกลับ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไม่วำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำง 

    ออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคมุได ้

    เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำรทอ่งเทีย่วใหเ้หมำะสมตำมสภำพ   

    อำกำศและฤดกูำล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในกำรเดนิทำง 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

7. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

8. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ชใ้นกำรเทยีบทำ่เป็นเวลำไทย อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบกอ่นเดนิทำงอกีครัง้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส ำรำญ 2 คนื (ตำมแบบหอ้งพักทีท่ำ่นไดท้ ำกำรช ำระเงนิ)  

2. อำหำรบนเรอืส ำรำญ (ยกเวน้หอ้งอำหำรพเิศษ), กจิกรรมและควำมบนัเทงิบนเรอืส ำรำญ 

3. คำ่ภำษีทำ่เรอื 
4. คำ่ทปิพนักงำนบนเรอืส ำรำญ 

5. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง-กรุงเทพฯ สำยกำรบนิตำมทีก่ ำหนด 
6. หัวหนำ้ทวัรด์แูลตลอดกำรเดนิทำง 

7 .คำ่รถรับสง่สนำมบนิ ตลอดจนน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีก่ ำหนด 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คำ่ทปิ HKD 120 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอื

สงูขึน้ไป 
2. คำ่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

3. รถรับสง่ ระหวำ่ง สนำมบนิ-ทำ่เรอื-สนำมบนิ 

4. อำหำรพเิศษทีท่ำ่นสัง่เพิม่เตมิกบัทำงเรอื 
5. คำ่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส ำรำญ / คำ่ WIFI 

6. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่วซีำ่ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิ
7. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์คำ่เครือ่งดืม่ ฯลฯ9. คำ่รถรับสง่จำก สนำมบนิฮอ่งกง - ทำ่เรอื - สนำมบนิ

ฮอ่งกง (หำกตอ้งกำรซือ้รถรับสง่ กรุณำสอบถำมเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่เสนอรำคำอกีครัง้) 

8. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI PACKAGE ON BOARD 
**ใชไ้ดเ้ฉพาะตอนอยูท่ีบ่นเรอืเทา่นัน้** 

1 User สามารถใชไ้ด ้2 เครือ่ง 

 


