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World Dream 
 
4 นนั 3  คนื  

ฮอ่งกง – พัก Disney’s Hollywood Hotel + บัตรเขา้
สนนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์– นอนบนเรอืสําราญ -  

ลอ่งน่านน้ําสากล -ฮอ่งกง  

  +  
มถินุายน 6-9 / 13-16 / 20-23 

กรกฎาคม 2562 4-7 / 11-14 

กนัยายน 2562 5-8 /12-15/ 19-22 /26-29 
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 เดนิทางถงึสนามบนิ Hong Kong International Airport (เนลาเร็นกนา่เมอืงไทย 1 ชม ). ผ่าน

พธิกีารตรนจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลน้ สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลนัเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุ

ทางตะนนัออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกนางตุง้  
           อสิระท่องเทีย่น และ พักผ่อนตามอธัยาศยั รนมบตัรเขา้สนนสนุกฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์สนนสนุกแห่งน้ีเป็นสนนสนุกแห่งที ่5 ของดสินียแ์ลนดท์ั่นโลก เพยีบพรอ้มดน้ย

กจิกรรมและคนามสนุกสนานมากมายเป็นสนนสนุกและรสีอรท์ระดบัโลกทีถู่กเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา 

ภายในสนนสนุกมดีนิแดนทัง้หมด 7 ธมีซึง่เต็มไปดน้ยเรือ่งรานและตนัละครของดสินียท์ีค่ณุชืน่ชอบ 

รนมถงึการแสดงและคนามบันเทงิมากมาย รนมถงึการเปิดใหบ้รกิารของ Iron Man Experience 
ไดร้นมสน่นสําคญัตา่งๆ ทีส่มบรูณแ์บบของฮอ่งกงดน้ยการจําลองการบนิ การฉายภาพ 3 มติ ิเสยีงเซอร์

รานด ์และสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆ ทีจ่ะทําใหค้ณุไดส้มัผัสกบัเรือ่งรานการสูร้บของมารเ์นลกบักองกําลงัที่

ชัน่รา้ยของไฮดรา้  !และลา่สดุกบัเครือ่งเลน่ " Ant-Man and the Wasp: Nano Battle!"  
 
 

 
 

 
 

 
 

วนัที ่1       ตอ้นรับสู ่เกาะฮอ่งกง  
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นอกจากน้ียังมโีซนทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องฮอ่งกงดสินียแ์ลนด ์คอื MYSTIC POINT จัดโซนใหเ้ป็น

ลกัษณะของโซนแห่งคนามลกึลบัและพศินง เนน้จุดหลกัทีเ่ครือ่งเลน่บา้นลกึลบัทีช่ ือ่นา่ “MYSTIC 
MANOR” และ “กรซิลยี ์กลัช ” GRIZZLY GULCH เปิดโลกตะนนัตก ผจญภัยหลากหลาย

ทศิทาง แปลกใหม่ มันส ์ไม่เหมอืนใคร กบัรถรางตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “กรซิลยี ์เมาทเ์ทน รัน อะเนย ์

มายน ์คารส์  ” )Grizzly Mountain Runaway Mine Cars) เกาะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอร์

ภาคพืน้ดนิหลากหลายทศิทางรายรอบดน้ยแดนเถือ่นแปลกตาเลีย้นเลาะผ่านโตรกธาร ดนิแดนทีย่ ิง่ใหญ่

เหนือคําบรรยายอกีทีห่นึง่ทีไ่ม่คนรพลาด “ทอย สตอรีแ่ลนด์ ” TOY STORY LAND ธมีแลนด์

จากดสินียพ์กิซาร ์เมือ่เหลา่ของเลน่ออกมาสนุกสนาน ระนงั!  ปฏบิัตกิารร่นมกบักองกําลงัของแอนดี ้

ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER 
PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จากคนามสงู 25 เมตร ดิง่

พสธุาร่อนจากเนหาสูพ่ืน้โลก แลน้ร่นมนิง่ไลง่ับหาง สา่ยหนั สา่ย

หางโยกกนัหันหมุน กบั สลิง้กีด้อ๊กสปิน (SLINKY DOG 
SPIN) กรี๊ด  !สดุเสยีง หนาดเสยีน อะดรนีาลนีกระฉูด บนรางรูป

ตนั U ทีค่นามสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อารซ์ ีเรเซอร ์(RC 

RACER)  
 
นอกจากน้ีท่านสามารถเลน่เครือ่งเลน่อนัทันสมัยและสนุกสนานอกี โซนแรก “เมนสตรที ยู เอส เอ ”

MAIN STREET, U.S.A. กา้นเขา้สู ่คนามมชีนีติชนีา

เทศกาลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทานน ์สนุกสนานไปกบัขบนน

พาเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตาซ ีทุกนนั โซนทีส่อง “ทูมอรโ์รน์

แลนด์ ” TOMORROWLAND ตืน่เตน้ สนุกสนาน เหาะ

ทะยานผ่านหน้งอนกาศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร์ “ไฮเปอร์

สเปซ เมาทเ์ท่น ” )HYPERSPACE MOUNTAIN) และ 

Iron Man Experience ไดร้นมสน่นสําคญัตา่งๆ ทีส่มบูรณ ์

 
แบบของฮอ่งกงดน้ยการจําลองการบนิ การฉายภาพ 3 มติ ิเสยีง

เซอรร์านด ์และสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆ ทีจ่ะทําใหค้ณุไดส้มัผัส

กบัเรือ่งรานการสูร้บของมารเ์นลกบักองกําลงัทีช่ัน่รา้ยของไฮดรา้ !

โซนทีส่าม “แฟนตาซแีลนด์ ” FANTASYLAND ดืม่ดํา่ไป

กบัโลกแห่งเทพนยิาย พบกบัเจา้หญงิ ณ ปราสาทเจา้หญงินทิรา 
สนุกกบัเมอืงเทพนยิายลอ่งเรอืตามเรือ่งรานรอบโลกที ่ “อทิส ์อะ 

สมอล เนลิด์ ” )IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกบั

การแสดงแบบบรอดเนย ์ที ่มกิกีก้บัหนังสอืนทิานนเิศษ ”)MICKEY AND THE WONDROUS 
BOOK) โซนสดุทา้ยโซนทีส่ี ่ “แอดเนนเจอรแ์ลนด์ ” ADVANTURELAND ดนิแดนแห่งการ

ผจญภัยอนัน่าตืน่เตน้สมัผัสคนามเรา้ใจกบัการผจญภัยในป่าลกึลบัของเอเชยีและแอฟรกิาในดนิแดน  
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“จังเกลิ รเินอร ์ครูซ ” )Jungle River Cruise) ซึง่นักท่องเทีย่นจะเริม่ตน้การผจญภัยบนเรอืสํารนจที่

ลอ่งไปตามแม่น้ําสายใหญ่หันใจหลกัของแอดเนนเจอรแ์ลนดผ่์านป่าลกึลบัทีทุ่กโคง้น้ําจะมสี ิง่ลกึลบัและ
สิง่ทีส่รา้งคนามตืน่เตน้ตา่งๆ รออยู่เพือ่สรา้งคนามสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขา้ไปเยอืนไม่นา่จะเป็นฝูงชา้งทีเ่ลน่น้ํา

อย่างสนุกสนานตืน่เตน้กบัการ ผจญภัยกบัสตันป่์านานาชนดิ, Tarzan’s Tree House บา้นตน้ไม ้

ของทารซ์าน และแสงสยีามคํา่คนืกบัขบนนพาเหรด Disney Paint The Night  

 
                พักผ่อนทีโ่รงแรม Disney’s Hollywood Hotel 
                  

 

 
 

  
พักผ่อนตามอธัยาศยั ดน้ยสิง่อํานนยคนามสะดนก และ กจิกรรมสนัทนาการตา่งๆ ในโรงแรมธมีดสินียท์ัง้

สามแห่ง   
 
17. 00 น     .เช็คอนิทีท่่าเรอืไคตั๊ก  
 
 
 
21. 00 น  เรอืลอ่งออกจากท่าเรอืไคตั๊ก ฮอ่งกง  

(กรุณามาถงึท่าเรอืเพือ่เช็คอนิขึน้เรอืกอ่นอย่างนอ้ย 3 ชั่นโมง ) ทุกท่านจะตอ้งเขา้ 
ร่นมการซอ้มระบบรักษาคนามปลอดภัยของท่าเรอืตามกฏของการ ลอ่งเรอืสากล  1  
ชัน่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทาง หลงัจากนัน้ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ  

  หอ้งอาหารหลกั จากทีโ่ชนอ์ยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรอืเลอืกรับประทาน 
  ทีห่อ้งอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาต ิไดต้ามอธัยาศยั หลงัจากนัน้ชมการแสดงทีห่อ้งโชน ์

 หลกั (ท่านทีจ่ะชมโชนจ์ะตอ้งทําการจองรอบโตะ๊ที่ Box Office) และดนตรสีดตาม 
บารต์า่งๆทั่นทัง้ลําเรอื และพักผ่อนตามอธัยาศยั  ( หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน้ําสากล  

  แลน้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรนมทัง้ในสน่นของคาสโินอกีดน้ย ) 
  

DREAM CRUISE เป็นเรอืขนาด 151, 300 ตนั ประกอบดน้ย 19  ชัน้รองรับผูโ้ดยสาร 
ไดท้ัง้หมด 3, 352 ท่าน มจํีานนน 1 , 674 หอ้ง มหีอ้งอาหาร และบาร ์มากกนา่ 35  
 หอ้ง สนนน้ําประกอบดน้ย WATERSLIDES 6 ช ััั น้ บนชัน้ 16 และชัน้ 21 รนมถงึการ  
เลน่ ROPES  COURSE และลานโบนล์ิง่จํานนน 4 เลนส ์ทีปี่นผา สนามบาสเก็ตบอล  
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอสิระไดต้ามหอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไนใ้ห ้ดงัน้ี 
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*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืสําราญ 

 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Carte นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของ
เรอื 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
กจิกรรมบนเรอื 

 

 
 

  
เชา้ กลางนนั เย็น    ท่านสามารถรับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไนใ้ห ้ดงัน้ี 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืสําราญ 

 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Carte นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 

 

วนัที ่ 3          ลอ่งน่านน ้าสากล 
) 
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ท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลกั จากทีโ่ชนอ์ยู่บนบัตร Cruise  

Card ของท่าน หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาต ิไดต้ามอธัยาศยั หลงัจากนัน้ หรอืชม

การแสดงทีห่อ้งโชนห์ลกั และดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั่นทัง้ลําเรอื และพักผ่อนตามอธัยาศยั (หลงัจาก

เรอืลอ่งออกสูน่่านน้ําสากลแลน้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรนมทัง้ในสน่นของคาสโินอกีดน้ย) 
 

 
เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22. 00 น.  เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้่านในหอ้งพักของท่าน ให ้
  ท่านนํากระเป๋าเดนิทางของท่านนางไนห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานนําลงไปที่ 
  ท่าเรอืในนนัรุ่งขึน้  (สิง่ของทีท่่านจําเป ัน็ตอ้งใชร้ะหนา่งนนัใหท้่านแยกใสใ่น 
  กระเป๋าถอื  **  )ถา้ท่านใดมคีนามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดน้ยตนเอง  
  ไม่จําเป็นตอ้งนางไนท้ีห่นา้หอ้งพัก ** 
 
 

 
หอ้งอาหารทีเ่รอืเตรยีมไนใ้ห ้ดงัน้ี 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืสําราญ 

 

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

หอ้งอาหารแบบ A La Carte นานาชาต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของ
เรอื 

 

 
09.00 น. เรอืเทยีบท่า ณ ท่าเรือไคตั๊ก เกาะฮ่องกง หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พธิีการตรนจคนเขา้เมือง
และรับกระเป๋าเดนิทางของท่านดา้นลา่งหลงัจากนัน้ เดนิทางกลบัโดยสนสัดภิาพ 

วนัที ่4     ตอ้นรับสู ่ฮอ่งกง  (ทา่เรอื ไคตั๊ก) 
 

http://www.travelclick.biz/
mailto:mice@travelclick.biz


ตดต  ่อเรา: 43/43 ซอยพระยาพ  ่ รนทร  ่ แขวงท  ่  ่ มหาเมฆ เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2494911 

Website : www.travelclick.biz Email : mice@travelclick.biz 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

** ราคาหอ้งพกัแบบตา่งๆ ราคาตอ่ทา่น** 
ชนดิหอ้งพกั ทา่นที ่1 - 2 

ราคาตอ่ทา่น 

ทา่นที ่3 – 4 

ราคาตอ่ทา่น 

ราคาเด็ก 

(ต า่กวา่ 24 
เดอืน)** 

หอ้งพักแบบไมม่ี
หนา้ตา่ง 

16,888 
 

13,500 
 

5,000 

หอ้งพักแบบมี

หนา้ตา่ง 

18,888 

 

14,500 

 

5,000 

หอ้งพักแบบมี

ระเบยีง 

20,888 

 

15,500 

 

5,000 

 

 
                                           Inside                                                     Balcony 

 
                                                                                  OCEAN VIEW 
เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 111% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่ง

บนเรอื 
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หมายเหต ุ
1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สัปดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ ึน้เรอื 
2. สําหรับเด็กอายตุํา่กนา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ ึน้เรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ นันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากนา่ 180 นัน นับจากนันเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงนนสทิธิท์ ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยคนามเสยีหาย ไมน่า่กรณีทีก่องตรนจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรนจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงนนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยคนามเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุนสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถคนบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่นบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่นใหเ้หมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุนสิัยในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงนนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่น โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลน่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงนนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลน่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเนลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเนลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 2 คนื )ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชาํระเงนิ( 
2. อาหารบนเรอืสําราญ )ยกเนน้หอ้งอาหารพเิศษ(, กจิกรรมและคนามบันเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

4. หอ้งพักโรงแรม Disney’s Hollywood Hotel 1 คนื (ไมร่นมอาหารเชา้) 
5. ตั๋น Disney Land (HK) แบบ 1 นัน 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ตั๋นเครือ่งบนิ  

2. คา่ทปิ HKD 120 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ตอ่คนตอ่คนื สําหรับหอ้ง Suite หรอื
สงูข ึน้ไป 

3. คา่ทันรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด )Shore Excursion) 
4. รถรับสง่ ระหนา่ง สนามบนิ-ทา่เรอื-สนามบนิ 
5. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกับทางเรอื 
6. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
7. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่นซีา่สําหรับชานตา่งชาต ิ

8. คา่ใชจ้า่ยสน่นตันอืน่ๆ เชน่ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ9. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิฮอ่งกง - ทา่เรอื - สนามบนิ
ฮอ่งกง (หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้( 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 
 **ลูกคา้ตอ้งแสดงเวาเชอรเุขา้สวนสนุกนอ่งกงดสินยีแุลนด ุและต ัว้เรอื หนา้ทางเขา้สวนสนุก  

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืสําราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หัีนหนา้ทันร ์และรถรับสง่นําเทีย่น 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋นโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็นา่กรุ๊ปมี
การคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3. การชาํระคา่บรกิาร 
3.1 กรุณาชาํระเต็มจํานนนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจํานนนจํากัด 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทันรห์ลงัจากมกีารชาํระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงนนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนื่องจากเกดิคนามเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ
ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีนกนั บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่นย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่น
การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋นเครือ่งบนิ คา่หอ้ง 
คา่ธรรมเนียมนซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีทีก่องตรนจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุนใ้น
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงนนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทันรไ์มน่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
สําคัญ  !!บรษัิท ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่นเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่นโดยผดิกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผ่านการตรนจคนเขา้เมอืง ข ึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรนจคนเขา้
เมอืงดน้ยตันของทา่นเอง ทางหันหนา้ทันรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้นามชน่ยเหลอืใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ 
4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลน้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืนา่
ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมน่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 
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หนงัสอืเดนิทางและวซีา่  ตรนจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 นันกอ่น

การเดนิทาง 

 ประเทศทีค่ณุจะเดนิทางอาจตอ้งทํานซีา่เพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่

ตันแทนนางแผนการทอ่งเทีย่นของคณุกอ่นเดนิทางทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ การใชจ้่ายบนเรอืสําราญสน่นใหญ่ใชจ้่ายเป็นเงนิสกลุ  HKD   ซึง่สามารถทํา

รายการผ่านบัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Cruise card กอ่นเดนิทาง

ได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตันออกนอกประเทศไทยทา่นละ 

50,000 บาท หากมคีนามจําเป็นทีจ่ะใชจ้่ายมากกนา่นี้ตอ้งแจง้และสําแดงกบั

เจา้หนา้ทีต่รนจคนเขา้เมอืงทัง้ขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้่ายบนเรอืตอ้งนํา

เงนิสดขัน้ตํ่า 150 USD )รายละเอยีดอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามเสน้ทางและแบ

รนดเ์รอืสําราญ( โดยนันกอ่นเรอืจะเทยีบทา่นันสดุทา้ย ตอ้งตรนจสอบและทํา

รายการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ือ้ประกันการเดนิทาง 

อุณหภูม ิ สามารถตรนจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

เวลาทอ้งถิน่     เนลาบนเรอืสําราญจะใชเ้นลาทอ้งถิน่จากทา่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้อาจมี

การเปลีย่นแปลงในแตล่ะนัน ตามเขตน่านน้ําแตล่ะประเทศ ซึง่สามารถ

ตรนจสอบไดจ้ากหนังสอืพมิพป์ระจํานันบนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกุลเงนิ   บนเรอืสําราญ สน่นใหญ่ใชส้กลุเงนิ HKD   อัตราเทยีบ 4.30 บาท ตอ่ 1 HKD 

*ตรนจสอบ ณ เมือ่นันที ่นันที ่15 ก.ค. 61 : อา้งองิจาก Bangkok Bank 

Selling Rateหากท่านใชบ้ัตรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีย่นของเรอืจะ

สงูกนา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทีัง้กระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โนลล ์ทัง้แบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขา

กลม ดงัรปู  

)แนะนําใหเ้ตรยีมหันแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดน้ย( 

 

 

 

 

 
 
 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืส าราญ World Dream 
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  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น า้ด ืม่ บนเรอืมน้ํีาดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขนดตอ่นัน 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหาร

และเนลาเป็นไปตามทีเ่รอืกําหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางนัน เยน็ คํ่าจนถงึ

ดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่นกันตามมือ้อาหารตลอดทัง้นัน หรอืมือ้อาหารเย็นทา่นอาจ

เลอืกรับประทานอาหารมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอาหารหลักทีจ่ะมรีะบไุนใ้น cruise card ของ

ทกุทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละคร

หลัก ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสอง

ชมการแสดงรอบหลัง 

** คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสน่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิม่เตมิ

บนเรอืสําราญ คา่ใชจ้่ายเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืกําหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกนา่ 6 เดอืน 

 เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนือ่งจากนันแรกทีทํ่าการเชค็อนิหนังสอื

เดนิทางตันจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋นลอ่งเรอื 

 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์การลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกันการเดนิทาง ประกันอบุัตเิหต ุ

 ของมคีา่ / อปุกรณ์ทีจํ่าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจําตัน 

 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้นมในคา่แพ็คเกจแรกจ่าย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แนน่ตา, แนน่กันแดด, รม่, หมนก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนาน เนื่องจาก

บนเรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจําตัน ทีม่รีายละเอยีดกํากับ 

 อปกุรณ์อาบน้ํา ของใชส้น่นตัน   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิลค็ทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรี่

สํารอง 

 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 

 หนังสอือา่นเลน่ระหนา่งพักผ่อน, เครือ่งเลน่เพลงพกพาสน่นตัน  

 ชดุนา่ยน้ํา 
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สิง่ทีไ่มอ่นุญาตใหน้ าขึน้

และลงเรอื 

 ใชม้าตรการตามหลักเดยีนกันกบัเครือ่งบนิ 

 ของเหลน เจล สเปรย ์คนามจุไมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 ตันสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถอืใสก่ระเป๋าพกพา

เทา่นัน้ 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม)้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ( เนือ้สตัน ์

 อานธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  การแตง่กายทัง้ชายหญงิสามารถแตง่ตันไดต้ามสบายในชน่งกลางนันและที่

ทา่เรอืเพือ่รน่มโปรแกรมทรปิกับทางเรอืทีไ่ดทํ้ารายการจองไน ้

 หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํ่าทีห่อ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรอืถอื

เป็นการเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึ

ขอคนามรน่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

 หากเป็นเสน้ทางทีล่อ่งเรอืมากกนา่ 5 คนื จะมนัีนกปัตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์

เชญิทกุทา่นใหเ้ขา้รน่มงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสนมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็ค

ไท 
 
 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะไดรั้บ Cruise 

Card ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นําสมัภาระ (กระเป ัา๋เดนิทาง) ผ่านพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีนกับการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสน่นตันของทกุทา่น หรอืทา่นทีส่ะดนกจะ

ถอืกระเป่าขึน้ไปเองก็สามารถทําได ้ (อาจตอ้งใชเ้นลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้ งพักของ

ทา่น) 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม .ผ่านพธิกีารตรนจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีนกบัการเดนิทางออก 

โดยสารเครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย)  
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4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หนา้ทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของทา่นไน ้และจะคนืในนันเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์

หอ้งพักทา่นรดูกบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนันา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้น่มเดนิทางในทรปินี้ ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทนัททีีข่ ึน้เรอืสําราญ กรณุา

ศกึษาจุดซอ้มอพยพหนีภัยฉุกเฉนิทีอ่ยูด่า้นหลงัประตหูอ้งพักของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบไุน ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณ

ดังขึน้ ใหไ้ปตามจดุทีร่ะบไุนใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีับผูพั้กใน

หอ้งพักไนด้น้ยหรอืไมแ่ลน้แตก่รณไีป 

 

ข ัน้ตอนเคลยีรคุา่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรตุคนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้่าย ที ่Reception เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้

ยอดคา่ใชจ้่ายทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีชําระบัตรเครดติ อัตราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืกําหนด** 

2. กอ่นนันสดุทา้ยทีเ่รอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รับพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จุดและ

เนลาทีรั่บหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้ทาง
เรอืจะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกับเครือ่ง

อืน่ได ้
สงนนสทิธิอ์ัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเชค็ราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีบ่นเรอื 

(สญัญาณบางพืน้ทีอ่าจไมเ่สถยีร สน่นใหญบ่รเินณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกนา่ในหอ้งพัก)  

 
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. 
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กรณีทีท่า่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ดต้าม
ประเทศทีเ่ดนิทาง โดยนันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝ่ังซึง่สามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชน่งแตห่ากเป็นนันทีเ่รอืลอ่ง
น่านน้ําสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนี้ได ้
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