
 

 

รหัสทัวร 1902505 
ทัวรลองเรือสําราญ BWT World Dream HKG-DAD-HaLong 6 วัน 
- ลองเรือเสนทาง ฮองกง – ดานัง – ฮาลอง -  ฮองกง   
- หองพักบนเรือสําราญตามแบบ ที่ทานไดทําการจอง 
- อาหารบนเรือทุกม้ือ (ยกเวนหองอาหาพิเศษ) 
- กิจกรรมสันทนาการตางๆบนเรือ (แบบไมตองชําระเงินเพ่ิม) 
 

     
  ***  Package DCCO01091WD    เรือสําราญ World Dream  6วัน 5 คืน        
กําหนดวันเดินทาง :   อาทิตย-ศุกร   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก สนามบิน ฮองกง - ทาเร ือ Kitak Cruise Center –   ลงเรือ World 
Dream   
อิสระทานเลือกเดินทาง สูฮองกง ดวยสายการบินทีเ่ลือก โดยควรถึงฮองกงกอน 12.00 

น.   
           สายการบิน             เที่ยวบิน            ฮองกง           สุวรรณภูมิ 
HongKong Airway             HX 762            03.20            07.05  
HongKong Airway             HX 780            04.00            08.10  

*** อิสระ เดินทางสูทาเรือ ตามอัธยาศัย *** 
10.00 น. เชิญทานลงทะเบียน ณ. ทาเรือ Kitak Cruise Center จากนั้นนําทาน

เช็คอิน ขึ้นเรือสําราญ   World Dream  เรือสาราญที่ทันสมัยและใหมทีสุ่ด
ในเอเชียลําหนึ่ง 

 
*** เริ่มบริการอาหารบนเรือ *** 

*** กอนเวลาเรือสําราญออกจากทา ขอเชญิทุกทานรวมกิจกรรมซอมจุดรวมพลกรณี 
ฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเปนหนึ่งในกฎการเดินเรือสากล โดยเม่ือมีประกาศจากทาง

เรือ  
ใหทุกทานไปยังจุดรวมพลตามที่กําหนดไวบนบัตรขึ้นเรือ (SeaPass) ของทาน  

 
13.00 น.   ***** เรือออกเดินทางสูนานน้ําสากล มุงสูนานนํ้าสากล ***** 
                              *** Casino ใหบรกิารหลัง 24.00 น.*** 
 
 
 



 

 

วันที่สอง   นานนํ้าสากล 
07.30-09.00 น .รบัประทานอาหาร เชา  
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 

 
12.00น.          รบัประทานอาหาร กลางวัน 
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 

 
17.30-20.00 น . รบัประทานอาหาร เย็น  
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
ชมการแสดงโชวร และกิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 

 
 
วันที่สาม        ดานัง ประเทศเวียดนาม 

06.00น.        เรือสําราญเทียบทา ณ  เมือง ดานัง ประเทศเวียดนาม 
07.30-09.00 น . รบัประทานอาหาร เชา   
กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 

อิสระทองเที่ยว 



 

 

   *** สําคัญมากการเดินทาง กรุณาวางแผนในการทองเที่ยวอยางระมัดระวัง หรือ ตรง
เวลา 

ในการนัดหมาย *** 

 
ในกรณีทานอยูบนเรือ ทานสามารถรวมกิจกรรมและรับประทานอาหารไดตามปรกติ 
12.00น.          รบัประทานอาหาร กลางวัน (ในกรณีที่ทานอยูบนเรือ) 
 

 
กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 
16.00น.          เรือ ออกจากทาเรือ ดานัง มากอนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
17.30-20.00 น . รบัประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 
ชมการแสดงโชว และกจิกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 
                                    *** Casino ใหบริการหลัง 24.00 น.*** 
 
 
วันทีส่ี่          ฮาลองเบย ประเทศเวียดนาม 

07.30-09.00 น . รบัประทานอาหาร เชา   
กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 
09.00น.        เรือสําราญเทียบทา ณ  เมือง ฮาลองเบย ประเทศเวียดนาม 

อิสระทองเที่ยว 
   *** สําคัญมากการเดินทาง กรุณาวางแผนในการทองเที่ยวอยางระมัดระวัง หรือ ตรง

เวลา 
ในการนัดหมาย *** 



 

 

 
ในกรณีทานอยูบนเรือ ทานสามารถรวมกิจกรรมและรับประทานอาหารไดตามปรกติ *** 
12.00น.          รบัประทานอาหาร กลางวัน (ในกรณีที่ทานอยูบนเรือ) 

  กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 
17.30-20.00 น . รบัประทานอาหาร เย็น  (ในกรณีท่ีทานอยูบนเรือ) 
                         ชมการแสดงโชว และกิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่
ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 
21.00น.          เรือ ออกจากทาเรือ ฮาลองเบย มากอนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
                                    *** Casino ใหบริการหลัง 24.00 น.*** 
 
 
วันทีห่า นานนํ้าสากล 

07.30-09.00 น .รบัประทานอาหาร เชา  
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการเนวิเกเตอร) 

 
12.00น.          รบัประทานอาหาร กลางวัน 
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
                       กิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 



 

 

 
17.30-20.00 น . รบัประทานอาหาร เย็น  
                          บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ  
ชมการแสดงโชวร และกิจกรรมตางๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ
เนวิเกเตอร) 

 
 
วันทีห่ก  ฮองกง  

07.30-09.00 น .รบัประทานอาหาร เชา  
 บริการอาหารทุกม้ือ ณ หองอาหารของเรือสําราญ 
ใหทาน พักผอนอิสระ หรือ รวมกิจกรรมบนเรือ  

17.30 น. เรือเทียบทา ทาเรือ Kitak Cruise Center ผานพิธีการตางๆรับสัมภาระ 
                                **** สิ้นสุดการใหบริการดวยความประทับใจ **** 
                             **** สายการบินแนะนํา ใหทานเดินทางสู กรุงเทพ **** 
 
           สายการบิน             เที่ยวบิน            สุวรรณภูมิ            ดอนเมือง 
HongKong Airway             HX 779            21.10            23.05  
HongKong Airway             HX 761            23.50            02.20  
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อัตราน้ีรวม 
1.  คาหองพักบนเรือตามแบบที่ทานเลือก 5 คืน   
2.   คาอาหารและกิจกรรมตางๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาทปิเรือ  600 HKD (ชําระบนเรือ) 
2. ไมรวมคาภาษีทาเรือ 6,500 บาท/ทาน 
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื ่องดื ่ม, คาอาหารที ่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
4. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
5. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
6. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 
 
***หมายเหตุ : สําคัญมาก 



 

 

1. ทานผู โดยสารสุภาพสตรีที ่ตั ้งครรภไมเกิน 24 สัปดาห สามารถขึ้นเรือไดโดยไมตองมี
ใบรับรองแพทย / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภเกิน 24 สัปดาห ไมสามารถขึ้นเรือได และขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนคาโดยสารใหกับผูโดยสารที่ไมสามารถขึ้นเรือไดโดยมีคุณสมบัติไมตรงตาม
เงื่อนไขดังกลาว 

2. เด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถขึ้นเรือได 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1. ชําระเงิน 100 % ณ วันจอง 
2. พรอมสําเนาหนาพาสปอรต เพ่ือทําการจองเรือ เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 

*** หนังสือเดินทางตองมีอายุ เหลือ ไมต่ํากวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เทาน้ัน *** 
 

ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจาที่เรือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้
โดยเฉพาะ  

พาสปอรตตางดาว 
 
 


