
 

 

รหัสโปรแกรม : GOH World Dream Hong Kong Disneyland 3D 
-เสนทาง ฮองกงดิสนียแลนด – นอนบนเรือสําราญ –ลองนานนํ้าสากล – ฮองกง 
-ราคารวมบัตรฮองกงดิสนียแลนด 1 วันเต็ม 
-อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเวนหองอาหาพิเศษ) 
-กิจกรรมสันทนาการตางๆบนเรือ (แบบไมตองชําระเงินเพิ่ม) 
-หองพักบนเรือสําราญตามแบบ ที่ทานไดทําการจอง 

 
 

World Dream 
 

3 วัน 2 คืน  
ฮองกงดิสนียแลนด – นอนบนเรือสําราญ  

– ลองนานน้ําสากล - ฮองกง 

   
พฤษภาคม 24-26 / 31-2 มิถุนายน 
มิถุนายน 7-9 / 14-16 /21-23 

กรกฎาคม 2562 5-7 / 12 -14 
กันยายน 2562 6-8 /13-15 / 20-22 / 27-29 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 เดินทางถึงสนามบิน Hong Kong International Airport (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 
1 ชม.) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว สนามบินต้ังอยูบนเกาะลันเตา 
ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑล
กวางตุง  

           อิสระทองเท่ียว และ พักผอนตามอัธยาศัย รวมบัตรเขาสวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด 
 
 
 

วนัที� 1   ตอ้นรับสู ่ฮอ่งกง  



 

 

 
ฮองกงดิสนียแลนด สวนสนุกแหงน้ี
เปนสวนสนุกแหงท่ี 5 ของดิสนีย
แลนดทั่วโลก เพียบพรอมดวย
กิจกรรมและความสนุกสนาน
มากมายเปนสวนสนุกและรีสอรทระ
ดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา 
ภายในสวนสนุกมีดินแดนทั้งหมด 7 
ธีมซึ่งเต็มไปดวยเร่ืองราวและตัวละคร
ของดิสนียท่ีคุณช่ืนชอบ รวมถึงการแสดง
และความบันเทิงมากมาย รวมถึงการเปด
ใหบริการของ Iron Man Experience 
ไดรวมสวนสําคัญตางๆ ที่สมบูรณแบบของฮองกงดวยการจําลองการบิน การฉาย
ภาพ 3 มิติ เสียงเซอรราวด และสเปเช่ียลเอฟเฟกตอ่ืนๆ ที่จะทําใหคุณไดสัมผัสกับ
เร่ืองราวการสูรบของมารเวลกับกองกําลังที่ช่ัวรายของไฮดรา! และลาสุดกับเคร่ือง
เลน "Ant-Man and the Wasp: Nano Battle!"  
 
นอกจากน้ียังมีโซนที่เปนเอกลักษณของฮองกงดิสนียแลนด คือ MYSTIC POINT 
จัดโซนใหเปนลักษณะของโซนแหงความลึกลับและพิศวง เนนจุดหลักที่เคร่ืองเลนบาน
ลึกลับที่ช่ือวา “MYSTIC MANOR” และ “กริซลีย กัลช” GRIZZLY GULCH เปด
โลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม มันส ไมเหมือนใคร กับรถราง
ตะลุยขุมทองแดนเถ่ือน “กริซลีย เมาทเทน รัน อะเวย มายน คารส ” (Grizzly 
Mountain Runaway Mine Cars) เกาะใหแนน
คร้ังแรกกับโคสเตอรภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง
รายรอบดวยแดนเถ่ือนแปลกตาเลี้ยวเลาะผานโตรก
ธาร ดินแดนท่ียิ่งใหญเหนือคําบรรยายอีกที่หน่ึงที่ไม



 

 

ควรพลาด “ทอย สตอร่ีแลนด” TOY STORY LAND ธีมแลนดจากดิสนียพกิซาร 
เม่ือเหลาของเลนออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการรวมกับกองกําลังของแอนดี้ 
ทอยโซลเจอร พาราชูตดรอป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งด่ิงจาก
ความสูง 25 เมตร ด่ิงพสุธารอนจากเวหาสูพ้ืนโลก แลวรวมว่ิงไลงับหาง สายหัว สาย
หางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งก้ีดอกสปน (SLINKY DOG SPIN) กร๊ีด! สุดเสียง 
หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร 
อารซี เรสเซอร (RC RACER)  
นอกจากน้ีทานสามารถเลนเคร่ืองเลนอันทันสมัยและสนุกสนานอีก โซนแรก “เมน

สตรีท ยู เอส เอ” MAIN STREET, U.S.A. กาวเขาสู 
ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน 
สนุกสนานไปกับขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี 
ทุกวัน โซนที่สอง“ทูมอรโรวแลนด” 

TOMORROWLAND ต่ืนเตน สนุกสนาน เหาะ
ทะยานผานหวงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอรโค
สเตอร“ไฮเปอรสเปซ เมาทเทน” (HYPERSPACE 
MOUNTAIN) และ Iron Man Experience ได
รวมสวนสําคัญตางๆ ที่สมบูรณแบบของฮองกงดวยการจําลองการบิน การฉายภาพ 
3 มิติ เสียงเซอรราวด และสเปเช่ียลเอฟเฟกตอ่ืนๆ ที่จะทําใหคุณไดสัมผัสกับ
เร่ืองราวการสูรบของมารเวลกับกองกําลังที่ช่ัวรายของไฮดรา! โซนที่สาม “แฟนตาซี
แลนด” FANTASYLAND ด่ืมด่ําไปกับโลกแหงเทพนิยาย พบกับเจาหญิง ณ 
ปราสาทเจาหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายลองเรือตามเร่ืองราวรอบโลกที่ “อิทส 
อะ สมอล เวิลด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบ
บรอดเวย ที่ มิกก้ีกับหนังสือนิทานวิเศษ” (MICKEY AND THE WONDROUS 
BOOK) โซนสุดทายโซนที่สี่ “แอดเวนเจอรแลนด” ADVANTURELAND ดินแดน
แหงการผจญภัยอันนาต่ืนเตนสัมผัสความเราใจกับการผจญภัยในป�าลึกลับของเอเชีย



 

 

และแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่ง
นักทองเท่ียวจะเร่ิมตนการผจญภัยบนเรือสํารวจที่ลองไปตามแมน้ําสายใหญหัวใจ
หลักของแอดเวนเจอรแลนดผานป�าลึกลับที่ทุกโคงน้ําจะมีส่ิงลึกลับและสิ่งที่สรางความ
ต่ืนเตนตางๆ รออยูเพื่อสรางความสนุกใหกับผูที่เขาไปเยือนไมวาจะเปนฝูงชางท่ีเลน
น้ําอยางสนุกสนานต่ืนเตนกับการ ผจญภัยกับสัตวป�านานาชนิด, Tarzan’s Tree 
House บานตนไมของทารซาน  

17.00 น.     เช็คอินที่ทาเรือไคต๊ัก 
 
 
 
21.00 น เรือลองออกจากทาเรือไคต๊ัก เกาะฮองกง  

(กรุณามาถึงทาเรือเพื่อเช็คอินขึ้นเรือกอนอยางนอย 3 ช่ัวโมง) ทุกทานจะตองเขา 
รวมการซอมระบบรักษาความปลอดภัยของทาเรือตามกฏของการ ลองเรือสากล 1 
ช่ัวโมงกอนเรือออกเดินทาง หลังจากน้ันทานสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ  

  หองอาหารหลัก จากที่โชวอยูบนบัตร Cruise Card ของทาน หรือเลือกรับประทาน 
  ที่หองอาหาร บุฟเฟ�ต นานาชาติ ไดตามอัธยาศัย หลังจากน้ันชมการแสดงที่หองโชว 
  หลัก(ทานที่จะชมโชวจะตองทําการจองรอบโตะท่ีBox Office) และดนตรีสดตามบาร 
  ตางๆท่ัวทั้งลําเรือ และพกัผอนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือลองออกสูนานน้ําสากลแลว 
  รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมทั้งในสวนของคาสิโนอีกดวย ) 
  

DREAM CRUISE เปนเรือขนาด 151,300 ตัน ประกอบดวย 19 ช้ันรองรับผูโดยสาร 
ไดทั้งหมด 3,352 ทาน มีจํานวน 1,674 หอง มีหองอาหาร และบาร มากกวา 35 
 หอง สวนน้ําประกอบดวย WATERSLIDES 6 ช้ัน บนช้ัน 16 และช้ัน 21 รวมถึงการ 
เลน ROPES  COURSE และลานโบวลิ่งจํานวน 4 เลนส ที่ปนผา สนามบาสเก็ตบอล 
ทานสามารถรับประทานอาหารอยางอิสระไดตามหองอาหารที่เรือเตรียมไวให ดังน้ี 

 



 

 

 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบ Buffet ซึ่งต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 

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

หองอาหารแบบ A La Carte นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูที่ช้ัน 7 และ 
ช้ัน 8 ของเรือ 
 

 
 
กิจกรรมบนเรือ 

 
 
 



 

 

 
 
 

  
เชา กลางวัน เย็น    ทานสามารถรับประทานอาหารที่หองอาหารที่เรือเตรียมไวให ดังน้ี 
 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบ Buffet ซึ่งต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 

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

หองอาหารแบบ A La Carte นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูที่ช้ัน 7 และ ช้ัน 
8 ของเรือ 
 

 

 
 

ทานสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร หลัก จากที่โชวอยูบนบัตร 
Cruise  

Card ของทาน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ�ต นานาชาติ ไดตามอัธยาศัย 
หลังจากน้ัน หรือชมการแสดงท่ีหองโชวหลัก และดนตรีสดตามบารตางๆ ทั่วทั้งลําเรือ 
และพักผอนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือลองออกสูนานน้ําสากลแลว รานคาปลอดภาษี
จะเปดใหบริการรวมท้ังในสวนของคาสิโนอีกดวย) 

วนัที�  2          ลอ่งน่านนํ�าสากล 



 

 

 

 
เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพื่อใหทานรับหนังสือเดินทางคืน 

22.00 น. เรือจะมีแทกกระเป�าและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ให 
  ทานนํากระเป�าเดินทางของทานวางไวหนาหองเพ่ือใหพนักงานนําลงไปที ่
  ทาเรือในวันรุงข้ึน  (ส่ิงของท่ีทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยกใสใน 
  กระเป�าถือ)  ** ถาทานใดมีความประสงคจะถือกระเป�าเดินทางลงดวยตนเอง 
  ไมจําเปนตองวางไวท่ีหนาหองพัก ** 
 
 
 
หองอาหารที่เรือเตรียมไวให ดังน้ี 
 
*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบ Buffet ซึ่งต้ังอยู บนชั้น 16 ของเรือสําราญ 

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

หองอาหารแบบ A La Carte นานาชาติ ซึ่งตั้งอยูที่ช้ัน 7 และ 
ช้ัน 8 ของเรือ 
 

 
09.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือไคตั๊ก เกาะฮองกง หลังจากทุกทานลงจากเรือจะผาน พิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าเดินทางของทานดานลาง จากน้ัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

วนัที� 3    ตอ้นรับสู ่ฮอ่งกง (ทา่เรอื ไคตั�ก) 



 

 

 
** ราคาหองพักแบบตางๆ ราคาตอทาน** 

ชนิดหองพัก ทานที่ 1 - 2 
ราคาตอทาน 

ทานที่ 3 – 4 
ราคาตอทาน 

ราคาเด็ก 
(ต่ํากวา 24 

เดือน)** 
หองพักแบบไมมี

หนาตาง 
11,800 

 
8,000 

 
3,600 

หองพักแบบมี
หนาตาง 

14,000 
 

9,000 
 

4,100 

หองพักแบบมีระเบียง 16,000 
 

10,000 
 

4,600 

 

 
                              Inside                                       Balcony 

 
                                                 OCEAN VIEW 
 
 



 

 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากไดรับการยืนยันหองพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวน

หองวางบนเรือ 
หมายเหตุ 
1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกคร้ัง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวัน
เดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตให
เขาเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบ
กอนเดินทางอีกคร้ัง 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 



 

 

1. หองพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. คาภาษีทาเรือ 
4. ต๋ัว Disney Land (HK) แบบ 1 วัน 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบิน  
2. คาทิป HKD 120 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 

150 ตอคนตอคืน สําหรับหอง Suite หรือสูงขึ้นไป 
3. คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
4. รถรับสง ระหวาง สนามบิน-ทาเรือ-สนามบิน 
5. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
6. คาแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 
7. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
8. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ9. คารถรับสงจาก สนามบิน

ฮองกง - ทาเรือ - สนามบินฮองกง (หากตองการซื้อรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือ
เสนอราคาอีกคร้ัง) 

9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 
เง่ือนไขการใชบริการ 
** ลูกคาตองแสดงเวาเชอรเขาสวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด และต๋ัวเรือ หนาทางเขาสวนสนุก 
1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนํา
เท่ียว 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งส้ิน 



 

 

3. การชําระคาบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย
ตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
4.2 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน 
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวร
และมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น 
4.5 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 

 
 

 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ World Dream 

 



 

 

หนังสือเดินทาง
และวีซา 

 ตรวจสอบใหแนใจหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลืออยางนอย 180 วัน
กอนการเดินทาง 

 ประเทศที่คุณจะเดินทางอาจตองทําวีซาเพื่อเขา-ออกประเทศ โปรด
ติดตอตัวแทนวางแผนการทองเที่ยวของคุณกอนเดินทางทุกคร้ัง 

บัตรเดรคิต การใชจายบนเรือสําราญสวนใหญใชจายเปนเงินสกุล  HKD   ซึ่งสามารถ
ทํารายการผานบัตรเครดิตที่ไดลงทะเบียนเช่ือมกับบัตร Cruise card 
กอนเดินทางได 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหทานนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยทาน
ละ 50,000 บาท หากมีความจําเปนที่จะใชจายมากกวาน้ีตองแจงและ
สําแดงกับเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองทั้งขาเขาและขาออก โดยการใชจาย
บนเรือตองนําเงินสดข้ันต่ํา 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามเสนทางและแบรนดเรือสําราญ) โดยวันกอนเรือจะเทียบทาวันสุดทาย 
ตองตรวจสอบและทํารายการทั้งหมดใหเสร็จส้ิน 

ประกันภัย แนะนําใหซื้อประกันการเดินทาง 
อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบไดจาก https://www.accuweather.com/ กอนการ

เดินทาง 
เวลาทองถิ่น     เวลาบนเรือสําราญจะใชเวลาทองถิ่นจากทาเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งน้ีอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงในแตละวัน ตามเขตนานน้ําแตละประเทศ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบไดจากหนังสือพิมพประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือสําราญ สวนใหญใชสกุลเงิน HKD   อัตราเทียบ 4.30 บาท ตอ 1 
HKD 
*ตรวจสอบ ณ เม่ือวันที่ วันที่ 15 ก.ค. 61 : อางอิงจาก Bangkok Bank 
Selling Rate 
หากทานใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคา อัตราแลกเปลี่ยนของเรือจะสูง
กวาของธนาคารปกติ 



 

 

กระแสไฟฟ�า มีทั้งกระแสไฟฟ�าแบบ 110 และ 220 โวลต ทั้ง 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขา
กลม ดังรูป  
(แนะนําใหเตรียมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปดวย) 
 
 
 
 
 

  ภาษา บนเรือสําราญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
  น้ําด่ืม บนเรือมีน้ําด่ืมใหในหองพักฟรี 2 ขวดตอวัน 
  อาหาร ทุกทานสามารถรับประทานอาหารไดท่ีหองอาหารบุฟเฟ�นานาชาติ รายการ

อาหารและเวลาเปนไปตามที่เรือกําหนด โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเชา กลางวัน 
เย็น ค่ําจนถึงดึกใหบริการ สับเปล่ียนกันตามม้ืออาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้อ
อาหารเย็นทานอาจเลือกรับประทานอาหารม้ือเย็นไดที่หองอาหารหลักที่จะ
มีระบุไวใน cruise card ของทุกทาน โดยจะ Open seating โดยจะ
สัมพันธกับการชมการแสดง ณ หองโรงละครหลัก ทานท่ีทานอาหารรอบ
แรกจะไดชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบ
หลัง 
** คาใชจายเพ่ิมเติมในสวนของหองอาหารพิเศษทลูกคาตองทําการจอง
เพ่ิมเติมบนเรือสําราญ คาใชจายเปนไปตามม้ืออาหารและราคาที่เรือ
กําหนด 

ส่ิงที่ตองเตรียม  ทุกทานตองเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกวา 6 เดือน 
 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เน่ืองจากวันแรกที่ทําการเช็คอิน

หนังสือเดินทางตัวจริงของทุกทานจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 ต๋ัวลองเรือ 
 ป�ายติดกระเป�าสัมภาระ Luggage Tag 



 

 

 แบบฟอรมการลงเรือ 
 เงินสด/ บัตรเครดิต 
 กรมธรรมประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 
 ของมีคา / อุปกรณที่จําเปน 
 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
 ทิปบนเรือ หากไมไดรวมในคาแพ็คเกจแรกจาย 

ส่ิงที่ควรเตรียม  แวนตา, แวนกันแดด, รม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว 
เน่ืองจากบนเรืออาจมีลมแรง 

 ยาประจําตัว ที่มีรายละเอียดกํากับ 
 อปุกรณอาบน้ํา ของใชสวนตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแปลงไฟ, สายชารทโทรศัพท 
 ปกรณอิเล็คทรอนิค เชน กลองถายรูป และ memory card, ทีช่ารจ

แบตเตอร่ีสํารอง 
 รองเทากีฬา รองเทาสุภาพ รองเทาใสสบาย 
 หนังสืออานเลนระหวางพักผอน, เคร่ืองเลนเพลงพกพาสวนตัว  
 ชุดวายน้ํา 

ส่ิงที่ไมอนุญาต
ใหนําข้ึนและลง
เรือ 

 ใชมาตรการตามหลักเดียวกันกับเคร่ืองบิน 
 ของเหลว เจล สเปรย ความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร 
 ตัวสํารองไฟ Power Bank หามโหลดลงกระเป�าใหญ ถือใสกระเป�า

พกพาเทาน้ัน 
 เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทั้งท่ีมี และไมมีแอลกอฮอล 
 ของสด เชน ผลไม(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสัตว 
 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด 

เครื่องแตงกาย  การแตงกายทั้งชายหญิงสามารถแตงตัวไดตามสบายในชวงกลางวันและ
ที่ทาเรือเพื่อรวมโปรแกรมทริปกับทางเรือที่ไดทํารายการจองไว 



 

 

 หากทานจะเขารับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหารหลัก ตามธรรมเนียม
เรือถือเปนการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร 
ทางเรือจึงขอความรวมมือทานแตงกายแบบ   smart casual หรือกึ่ง
ทางการได 

 หากเปนเสนทางท่ีลองเรือมากกวา 5 คืน จะมีวันกัปตันไนทหรือกาลา
ไนท เชิญทุกทานใหเขารวมงานแนะนําใหผูหยิงสวมชุดราตรี ผูชายใสสูท
และเน็คไท 

 
 
 
 

ข้ันตอนการข้ึน–ลง เรือสําราญ  
1. เดินทางถึงอาคารผูโดยสารทาเรือแรก นําพาสปอรต เช็คอินไดที่ เคานเตอรเช็คอิน ทานจะ

ไดรับ Cruise Card ที่จะใชแทนกุญแจหองพัก ใชเปนเครดิตการด แทนการขึ้นและลงเรือใน
ทาเรือถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
 
2. นําสัมภาระ(กระเป�าเดินทาง) ผานพิธีการเอ็กซเรย เชนเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติด

ป�าย   Luggage Tag เพื่อใหเจาหนาที่ทางเรือลําเลียงใหไปใหถึงหองสวนตัวของทุกทาน 
หรือทานที่สะดวกจะถือกระเป�าขึ้นไปเองก็สามารถทําได (อาจตองใชเวลาในการรอคอยในการ
ลําเลียงสัมภาระสูหองพักของทาน) 

ใบเตรยีม
ตวัการ
เดนิทาง 



 

 

3. นําพาสปอรต สําเนาพาสปอรต และใบ ตม. ผานพธีิการตรวจคนเขาเมือง เชนเดียวกับการ
เดินทางออก โดยสารเคร่ืองบิน (กรณีถือพาสปอรตไทย ไมตองมีใบ ตม.ไทย) 

4. เม่ือถึงประตูเรือ เจาหนาที่เรือจะเก็บพาสปอรตของทานไว และจะคืนในวันเดินทางกลับ พรอม
นําการดหองพักทานรูดกับเคร่ืองบันทึก เพ่ือยืนยันวาทานไดเปนผูรวมเดินทางในทริปน้ี ของเรือ
สําราญ 

5. สามารถไปที่หองพักของทานไดทันที หรือจะใหบริการหองอาหารบุฟเฟ�ในทันทีที่ขึ้นเรือสําราญ 
กรุณาศึกษาจุดซอมอพยพหนีภัยฉุกเฉินที่อยูดานหลังประตูหองพักของทาน 

6. กอนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือที่ระบุไว จะมีการซอมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill 
จะมีสัญญาณดังขึ้น ใหไปตามจุดที่ระบุไวใน Cruise Card โดยเจาหนาที่จะแจงใหหยิบเส้ือชู
ชีพท่ีมีพอดีกับผูพักในหองพักไวดวยหรือไมแลวแตกรณีไป   



 

 

ข้ันตอนเคลียรคาใชจาย และรับพาสปอรตคืน 
1. คืนสุดทายของการเดินทาง นําการดหองพักของทาน แจงชําระคาใชจาย ที่ Reception 
เจาหนาที่จะแจงยอดคาใชจายที่ใชไปทั้งหมด ทานสามารถชําระเปนเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน ตามเง่ือนไขที่เรือกําหนด** 
2. กอนวันสุดทายท่ีเรือสําราญจะเทียบทา จะแจงรับพาสปอรตไดที่ Reception หรือทางเรือจะมี
แจงจุดและเวลาที่รับหนังสือเดินทางคืนแกทุกทาน 
 

กรณีลูกคาตองการใชบริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคาใชจายดังน้ี 
เม่ือเรือเร่ิมลองออกจากทาเรือ สัญญาณโทรศัพท และ Internet ของทานจะไมสามารถใช

งานได ทางเรือจะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบริการ อัตราคาบริการ 1 user / 1 เคร่ือง ไม
สามารถแชรสัญญาณกับเครื่องอ่ืนได 

สงวนสิทธิ์อัตราคาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แนนอนอีกคร้ังกับ
เจาหนาที่บนเรือ (สัญญาณบางพ้ืนที่อาจไมเสถียร สวนใหญบริเวณหองอาหาร ลานกิจกรรม จะมี
สัญญาณมากกวาในหองพัก) 

 
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. 

 

  
กรณีที่ทานเลือกใช Pocket wifi หรือซิมที่ใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถเลือกเปด

ใชไดตามประเทศที่เดินทาง โดยวันปกติเรือจะลองใกลชายฝم�งซึ่งสามารถใชงานไดเป�นบางชวงแต
หากเปนวันที่เรือลองนานน้ําสากลจะไมสามารถใชงานในลักษณะน้ีได 
 


