
 

 

รหัสโปรแกรม : GOH World Dream Hong Kong Disneyland 3D 
-ลองเรือเสนทาง ฮองกงดิสนียแลนด – นอนบนเรือสําราญ –ลองนานน้ําสากล – ฮองกง 
-ราคารวมบัตรฮองกงดิสนียแลนด 1 วันเต็ม 
-อาหารบนเรือทุกม้ือ (ยกเวนหองอาหาพิเศษ) 
-กิจกรรมสันทนาการตางๆบนเรือ (แบบไมตองชําระเงินเพ่ิม) 
-หองพักบนเรือสําราญตามแบบ ท่ีทานไดทําการจอง 

 
 

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 ฮองกง
เปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุง  

           อิสระทองเท่ียว และ พักผอนตามอัธยาศัย รวมบัตรเขาสวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด 

วันที� 1   ตอ้นรับสู ่ฮอ่งกง  



 

 

ฮองกงดิสนียแลนด สวนสนุกแหงน้ีเปนสวนสนุก
แหงท่ี 5 ของดิสนียแลนดท่ัวโลก เพียบพรอมดวย
กิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเปนสวน
สนุกและรีสอรทระดับโลกท่ีถูกเนรมิตข้ึนบนเกาะ
ลันเตา ภายในสวนสนุกมีดินแดนท้ังหมด 7 ธีมซ่ึง
เต็มไปดวยเร่ืองราวและตัวละครของดิสนียที่คุณ
ช่ืนชอบ รวมถึงการแสดงและความบันเทิง
มากมาย รวมถึงการเปดใหบริการของ Iron Man 
Experience ไดรวมสวนสําคัญตางๆ ท่ีสมบูรณ
แบบของฮองกงดวยการจําลองการบิน การฉาย
ภาพ 3 มิติ เสียงเซอรราวด และสเปเช่ียลเอฟ
เฟกตอ่ืนๆ ท่ีจะทําใหคุณไดสัมผัสกับเร่ืองราวการ

สูรบของมารเวลกับกองกําลังท่ีช่ัวรายของไฮดรา! และลาสุดกับเคร่ืองเลน "Ant-Man and the 
Wasp: Nano Battle!"  

 
นอกจากน้ียังมีโซนท่ีเปนเอกลักษณของฮองกงดิสนียแลนด คือ MYSTIC POINT จัด
โซนใหเปนลักษณะของโซนแหงความลึกลับและพิศวง เนนจุดหลักท่ีเคร่ืองเลนบาน
ลึกลับท่ีช่ือวา “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) เกาะใหแนนคร้ังแรกกับโคสเตอรภาคพื้นดิน
หลากหลายทิศทางรายรอบดวยแดนเถ่ือนแปลกตา
เล้ียวเลาะผานโตรกธาร ดินแดนท่ีย่ิงใหญเหนือคํา
บรรยายอีกท่ีหน่ึงท่ีไมควรพลาด “ทอย สตอร่ีแลนด” 
TOY STORY LAND ธีมแลนดจากดิสนียพิกซาร 
เม่ือเหลาของเลนออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการ



 

 

รวมกับกองกําลังของแอนด้ี ทอยโซลเจอร พาราชูตดรอป (TOY SOLDIER 
PARACHUTE DROP) ท้ิงด่ิงจากความสูง 25 เมตร ด่ิงพสุธารอนจากเวหาสูพื้นโลก 
แลวรวมว่ิงไลงับหาง สายหัว สายหางโยกกันหัวหมุน กับ สล้ิงก้ีดอกสปน (SLINKY 
DOG SPIN) กร๊ีด! สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ท่ีความสูง 
27 เมตร กับโคสเตอร อารซี เรสเซอร (RC RACER)  
นอกจากน้ีทานสามารถเลนเคร่ืองเลนอันทันสมัยและสนุกสนานอีก โซนแรก “เมนสตรีท 

ยู เอส เอ” MAIN STREET, U.S.A. กาวเขาสู ความมี
ชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน สนุกสนาน
ไปกับขบวนพาเหรด ไฟลทส ออฟ แฟนตาซี ทุกวัน โซนท่ี
สอง“ทูมอรโรวแลนด” TOMORROWLAND ต่ืนเตน 
สนุกสนาน เหาะ

ทะยานผานหวงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอรโค
สเตอร“ไฮเปอรสเปซ เมาทเทน” (HYPERSPACE 
MOUNTAIN) และ Iron Man Experience ได
รวมสวนสําคัญตางๆ ที่สมบูรณแบบของฮองกงดวย
การจําลองการบิน การฉายภาพ 3 มิติ เสียงเซอรราวด และสเปเช่ียลเอฟเฟกตอ่ืนๆ ท่ี
จะทําใหคุณไดสัมผัสกับเร่ืองราวการสูรบของมารเวลกับกองกําลังท่ีช่ัวรายของไฮดรา! 
โซนท่ีสาม “แฟนตาซีแลนด” FANTASYLAND ด่ืมด่ําไปกับโลกแหงเทพนิยาย พบกับ
เจาหญิง ณ ปราสาทเจาหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายลองเรือตามเร่ืองราวรอบ
โลกท่ี “อิทส อะ สมอล เวิลด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดง
แบบบรอดเวย ท่ี มิกก้ีกับหนังสือนิทานวิเศษ” (MICKEY AND THE WONDROUS 
BOOK) โซนสุดทายโซนท่ีส่ี “แอดเวนเจอรแลนด” ADVANTURELAND ดินแดนแหง
การผจญภัยอันนาต่ืนเตนสัมผัสความเราใจกับการผจญภัยในป�าลึกลับของเอเชียและ
แอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร ครูซ” (Jungle River Cruise) ซ่ึงนักทองเท่ียวจะ
เร่ิมตนการผจญภัยบนเรือสํารวจท่ีลองไปตามแมน้ําสายใหญหัวใจหลักของแอดเวนเจอร
แลนดผานป�าลึกลับท่ีทุกโคงน้ําจะมีส่ิงลึกลับและส่ิงท่ีสรางความต่ืนเตนตางๆ รออยูเพื่อ



 

 

สรางความสนุกใหกับผูที่เขาไปเยือนไมวาจะเปนฝูงชางท่ีเลนน้ําอยางสนุกสนานต่ืนเตน
กับการ ผจญภัยกับสัตวป�านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บานตนไมของ
ทารซาน  

17.00 น.     เช็คอินท่ีทาเรือไคต๊ัก 
 
 
 
21.00 น เรือลองออกจากทาเรือไคต๊ัก เกาะฮองกง  

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

  หองอาหารหลัก จากท่ีโชวอยูบนบัตร Cruise Card ของทาน หรือเลือกรับประทาน 
  ท่ีหองอาหาร บุฟเฟ�ต นานาชาติ ไดตามอัธยาศัย หลังจากน้ันชมการแสดงที่หองโชว 
  หลัก(ทานท่ีจะชมโชวจะตองทําการจองรอบโตะท่ีBox Office) และดนตรีสดตามบาร 
  ตางๆท่ัวท้ังลําเรือ และพักผอนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือลองออกสูนานน้ําสากลแลว 
  รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมทั้งในสวนของคาสิโนอีกดวย ) 
  

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

 
 
 
 



 

 

*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบ Buffet ซ่ึงต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
 

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

หองอาหารแบบ A La Carte นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ ช้ัน 
8 ของเรือ 
 

 
กิจกรรมบนเรือ 

 
 

  
เชา กลางวัน เย็น    ทานสามารถรับประทานอาหารท่ีหองอาหารท่ีเรือเตรียมไวให ดังน้ี 
 
 

วันที�  2          ลอ่งน่านนํ�าสากล 



 

 

*  หองอาหาร The Lido หองอาหารแบบ Buffet ซึ่งต้ังอยู บนช้ัน 16 ของเรือสําราญ 
 

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

หองอาหารแบบ A La Carte นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ ช้ัน 
8 ของเรือ 
 

 

 
 

 
ทานสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร หลัก จากท่ีโชวอยูบนบัตร Cruise  
Card ของทาน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ�ต นานาชาติ ไดตามอัธยาศัย 
หลังจากน้ัน หรือชมการแสดงท่ีหองโชวหลัก และดนตรีสดตามบารตางๆ ท่ัวท้ังลําเรือ 
และพักผอนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือลองออกสูนานน้ําสากลแลว รานคาปลอดภาษีจะ
เปดใหบริการรวมทั้งในสวนของคาสิโนอีกดวย) 

 

 
เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพ่ือใหทานรับหนังสือเดินทางคืน 



 

 

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

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

หองอาหารแบบ A La Carte นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยูท่ีช้ัน 7 และ ช้ัน 
8 ของเรือ 
 

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

วันที� 3    ตอ้นรับสู่ ฮอ่งกง (ท่าเรอื ไคตั�ก) 



 

 

** ราคาหองพักแบบตางๆ ราคาตอทาน** 
ชนิดหองพัก ทานที่ 1 - 2 

ราคาตอทาน 
ทานท่ี 3 – 4 
ราคาตอทาน 

ราคาเด็ก 
(ต่ํากวา 24 

เดือน)** 
หองพักแบบไมมี

หนาตาง 
11,800 

 
8,000 

 
3,600 

หองพักแบบมีหนาตาง 14,000 
 

9,000 
 

4,100 

หองพักแบบมีระเบียง 16,000 
 

10,000 
 

4,600 

 

 
Inside                         Balcony 

 OCEAN VIEW 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

หองวางบนเรือ 
หมายเหตุ 
1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหข้ึนเรือ 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกคร้ัง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวัน
เดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง
ของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน, 
การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุ
สุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. ในโปรแกรมเวลาท่ีใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบ
กอนเดินทางอีกคร้ัง 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. หองพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหองพักท่ีทานไดทําการชําระเงิน) 
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 หรือสูงข้ึนไป 
3. คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
4. รถรับสง ระหวาง สนามบิน-ทาเรือ-สนามบิน 
5. อาหารพิเศษท่ีทานส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
6. คาแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 
7. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
8. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ9. คารถรับสงจาก สนามบิน

ฮองกง - ทาเรือ - สนามบินฮองกง (หากตองการซ้ือรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีเพื่อเสนอ
ราคาอีกคร้ัง) 

9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการใชบริการ 
** ลูกคาตองแสดงเวาเชอรเขาสวนสนุกฮองกงดิสนียแลนด และต๋ัวเรือ หนาทางเขาสวนสนุก 
1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเท่ียว 
2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังส้ิน 
3. การชําระคาบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย
ตางๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

 

4.2 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไม
สามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเท่ียว
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ี
เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดท้ังสิ้น 
4.5 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
 
 
 

หนังสือเดินทาง
และวีซา 

  ตรวจสอบใหแนใจหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลืออยางนอย 180 วันกอน
การเดินทาง 

  ประเทศท่ีคุณจะเดินทางอาจตองทําวีซาเพื่อเขา-ออกประเทศ โปรดติดตอ
ตัวแทนวางแผนการทองเท่ียวของคุณกอนเดินทางทุกคร้ัง 

บัตรเดรคิต การใชจายบนเรือสําราญสวนใหญใชจายเปนเงินสกุล  HKD   ซ่ึงสามารถทํา
รายการผานบัตรเครดิตท่ีไดลงทะเบียนเช่ือมกับบัตร Cruise card กอน
เดินทางได 

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหทานนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศไทยทาน
ละ 50,000 บาท หากมีความจําเปนท่ีจะใชจายมากกวาน้ีตองแจงและสําแดง
กับเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท้ังขาเขาและขาออก โดยการใชจายบนเรือตอง

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ล่องเรอืสําราญ World Dream 

 



 

 

นําเงินสดขั้นต่ํา 150 USD (รายละเอียดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามเสนทาง
และแบรนดเรือสําราญ) โดยวันกอนเรือจะเทียบทาวันสุดทาย ตองตรวจสอบ
และทํารายการท้ังหมดใหเสร็จส้ิน 

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

เดินทาง 
เวลาทองถ่ิน     เวลาบนเรือสําราญจะใชเวลาทองถ่ินจากทาเรือเมืองแรกท่ีเดินทาง ท้ังน้ีอาจมี

การเปล่ียนแปลงในแตละวัน ตามเขตนานน้ําแตละประเทศ ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบไดจากหนังสือพิมพประจําวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

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

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

  ภาษา บนเรือสําราญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล 
  น้ําด่ืม บนเรือมีน้ําด่ืมใหในหองพักฟรี 2 ขวดตอวัน 



 

 

  อาหาร ทุกทานสามารถรับประทานอาหารไดท่ีหองอาหารบุฟเฟ�นานาชาติ รายการ
อาหารและเวลาเปนไปตามท่ีเรือกําหนด โดยจะมีอาหารท้ังม้ือเชา กลางวัน 
เย็น ค่ําจนถึงดึกใหบริการ สับเปล่ียนกันตามม้ืออาหารตลอดท้ังวัน หรือม้ือ
อาหารเย็นทานอาจเลือกรับประทานอาหารม้ือเย็นไดท่ีหองอาหารหลักท่ีจะมี
ระบุไวใน cruise card ของทุกทาน โดยจะ Open seating โดยจะ
สัมพันธกับการชมการแสดง ณ หองโรงละครหลัก ทานที่ทานอาหารรอบแรก
จะไดชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** คาใชจายเพิ่มเติมในสวนของหองอาหารพิเศษทลูกคาตองทําการจอง
เพิ่มเติมบนเรือสําราญ คาใชจายเปนไปตามม้ืออาหารและราคาที่เรือกําหนด 

ส่ิงที่ตองเตรียม  ทุกทานตองเตรียมหนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกวา 6 เดือน 
 เตรียมสําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เน่ืองจากวันแรกท่ีทําการเช็คอิน

หนังสือเดินทางตัวจริงของทุกทานจะถูกเรียเก็บ สํารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 
 ต๋ัวลองเรือ 
 ป�ายติดกระเป�าสัมภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอรมการลงเรือ 
 เงินสด/ บัตรเครดิต 
 กรมธรรมประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ 
 ของมีคา / อุปกรณท่ีจําเปน 
 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
 ทิปบนเรือ หากไมไดรวมในคาแพ็คเกจแรกจาย 

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

 ยาประจําตัว ท่ีมีรายละเอียดกํากับ 
 อปุกรณอาบน้ํา ของใชสวนตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแปลงไฟ, สายชารทโทรศัพท 



 

 

 ปกรณอิเล็คทรอนิค เชน กลองถายรูป และ memory card, ท่ีชารจ
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 
  เคร่ืองด่ืมทุกชนิดท้ังท่ีมี และไมมีแอลกอฮอล 
  ของสด เชน ผลไม(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสัตว 
  อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และส่ิงผิดกฏหมายทุกชนิด 

เคร่ืองแตงกาย   การแตงกายท้ังชายหญิงสามารถแตงตัวไดตามสบายในชวงกลางวันและท่ี
ทาเรือเพื่อรวมโปรแกรมทริปกับทางเรือท่ีไดทํารายการจองไว 

  หากทานจะเขารับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือ
ถือเปนการเชิญทานอาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทาง
เรือจึงขอความรวมมือทานแตงกายแบบ   smart casual หรือก่ึง
ทางการได 

  หากเปนเสนทางท่ีลองเรือมากกวา 5 คืน จะมีวันกัปตันไนทหรือกาลาไนท 
เชิญทุกทานใหเขารวมงานแนะนําใหผูหยิงสวมชุดราตรี ผูชายใสสูท
และเน็คไท 

 
 
 
 
 



 

 

ข้ันตอนการข้ึน–ลง เรือสําราญ  
1. เดินทางถึงอาคารผูโดยสารทาเรือแรก นําพาสปอรต เช็คอินไดท่ี เคานเตอรเช็คอิน ทานจะไดรับ 

Cruise Card ท่ีจะใชแทนกุญแจหองพัก ใชเปนเครดิตการด แทนการข้ึนและลงเรือในทาเรือ
ถัดๆไป  
 

 
 
 
 
 
 
2. นําสัมภาระ(กระเป�าเดินทาง) ผานพิธีการเอ็กซเรย เชนเดียวกับการเดินทางท่ีสนามบิน โดยติด

ป�าย   Luggage Tag เพื่อใหเจาหนาท่ีทางเรือลําเลียงใหไปใหถึงหองสวนตัวของทุกทาน หรือ
ทานท่ีสะดวกจะถือกระเป�าข้ึนไปเองก็สามารถทําได (อาจตองใชเวลาในการรอคอยในการลําเลียง
สัมภาระสูหองพักของทาน) 

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

4. เม่ือถึงประตูเรือ เจาหนาท่ีเรือจะเก็บพาสปอรตของทานไว และจะคืนในวันเดินทางกลับ พรอมนํา
การดหองพักทานรูดกับเคร่ืองบันทึก เพื่อยืนยันวาทานไดเปนผูรวมเดินทางในทริปน้ี ของเรือ
สําราญ 

5. สามารถไปท่ีหองพักของทานไดทันที หรือจะใหบริการหองอาหารบุฟเฟ�ในทันทีท่ีขึ้นเรือสําราญ 
กรุณาศึกษาจุดซอมอพยพหนีภัยฉุกเฉินท่ีอยูดานหลังประตูหองพักของทาน 

6. กอนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบุไว จะมีการซอมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะ
มีสัญญาณดังข้ึน ใหไปตามจุดท่ีระบุไวใน Cruise Card โดยเจาหนาท่ีจะแจงใหหยิบเส้ือชูชีพท่ีมี
พอดีกับผูพักในหองพักไวดวยหรือไมแลวแตกรณีไป 

  

ใบเตรยีม
ตวัการ
เดนิทาง 



 

 

ข้ันตอนเคลียรคาใชจาย และรับพาสปอรตคืน 
1. คืนสุดทายของการเดินทาง นําการดหองพักของทาน แจงชําระคาใชจาย ท่ี Reception 
เจาหนาท่ีจะแจงยอดคาใชจายท่ีใชไปท้ังหมด ทานสามารถชําระเปนเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีชําระบัตรเครดิต อัตราแลกเปล่ียน ตามเง่ือนไขท่ีเรือกําหนด** 
2. กอนวันสุดทายท่ีเรือสําราญจะเทียบทา จะแจงรับพาสปอรตไดท่ี Reception หรือทางเรือจะมี
แจงจุดและเวลาท่ีรับหนังสือเดินทางคืนแกทุกทาน 
 

กรณีลูกคาตองการใชบริการ Wifi บนเรือ รายละเอียดคาใชจายดังน้ี 
เม่ือเรือเร่ิมลองออกจากทาเรือ สัญญาณโทรศัพท และ Internet ของทานจะไมสามารถใช

งานได ทางเรือจะมี WIFI แบบ Satellite ใหบริการ อัตราคาบริการ 1 user / 1 เคร่ือง ไมสามารถ
แชรสัญญาณกับเคร่ืองอ่ืนได 

สงวนสิทธ์ิอัตราคาบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาท่ีแนนอนอีกคร้ังกับเจาหนาท่ี
บนเรือ (สัญญาณบางพื้นท่ีอาจไมเสถียร สวนใหญบริเวณหองอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณ
มากกวาในหองพัก) 

 
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. 

 



 

 

  
กรณีท่ีทานเลือกใช Pocket wifi หรือซิมท่ีใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตสามารถเลือกเปด

ใชไดตามประเทศท่ีเดินทาง โดยวันปกติเรือจะลองใกลชายฝم�งซ่ึงสามารถใชงานไดเป�นบางชวงแตหาก
เปนวันท่ีเรือลองนานน้ําสากลจะไมสามารถใชงานในลักษณะน้ีได 
 


