
 

 

รหัสทัวร 1902850 

ทัวรลองเรือสําราญ World Dream 6 วัน 5 คืน 
 

 
World Dream  

 5 Nights Da Nang – Halong Bay Cruises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 – 06 กนัยายน 2562 
17 - 22 พฤศจกิายน 2562 

01 – 06 ธนัวาคม 2562 
15 – 20 ธนัวาคม 2562 



 

 

Day Destination ETA (Local) ETD (Local) 
Sun Hong Kong - 13.00 
Mon Cruising - - 
Tue Da Nang,Vietnam 06.00 16.00 
Wed Halong Bay,Vietnam 09.00 21.00 
Thu Cruising - - 
Fri Hong Kong  17.30  

 
 
 
13.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอื หลังจากทกุทา่น ซอ้มการระบบรักษาความปลอดภัยของทา่เรอืตาม
กฏของการลอ่งเรอืสากลแลว้ หลังจากนั�น สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร หลัก จากที�โชว์
อยูบ่นบัตร Cruise Card ของทา่น หรอื เลอืกรับประทานอาหาร บฟุเฟ่ นานาชาต ิที�หอ้งอาหาร ที�ชั �น 6 - 8 
ของเรอืได ้ตามอัธยาศัย หลังจากนั�น จะมโีชวบ์อรด์เวยทํ์าการแสดงที�หอ้งโชวห์ลักชั �น 7 และพักผอ่นตาม
อัธยาศัย (หลังจากเรอืลอ่งออกสูน่่านนํ�าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทั �งในสว่นของ
คาสโินอกีดว้ย ) ทา่นที�จะชมโชวจ์ะตอ้งทําการจองรอบโต๊ะที� Box Office ซึ�งตั �งอยูโ่ซน Lobby ชั �น 6 

 
DREAM CRUISE เป็นเรอืขนาด 151,300 ตัน ประกอบดว้ย 18 ชั �น รองรับผูโ้ดยสารไดท้ั �งหมด 3,352 
ทา่น มจํีานวน 1,674 หอ้ง มหีอ้งอาหาร และบาร ์มากกวา่ 35 หอ้ง สวนนํ�าประกอบดว้ย WATERSLIDES 
6 ชิ�น บนชั �น 16 และชั �น 21 รวมถงึการเลน่ ROPES COURSE และลานโบวล์ิ�งจํานวน 4 เลนส ์ที�ปีนผา 
สนามบาสเก็ตบอล 

 

 

 

 

วนัที� 1        ตอ้นรบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคต ั�ก  



 

 

 
 
 
 
เชา้,กลางวัน   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี� 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 16 ของเรอืสาํราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 และ ชั �น 8 ของเรอื 
 

 ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มที�ไดจ้ากกจิกรรมที�จดัขึ�นตั �งแตเ่ชา้
จรดคํ�า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที�หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ โชวก์ารแสดงสด
ตลอดทั �งวัน ไมว่า่จะเป็นดนตรสีดในบาร ์หรอืหอ้งอาหารตา่งๆ, คาสโินที�จัดเครื�องเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี�
ตอ้งการเสี�ยงโชค, หรอืทา่นที�ตอ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสรา้งนํ�ากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระ
จากชุชี�, สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ที�ชอบกจิกรรมน่าตื�นเตน้สามารถเลน่เครื�องเลน่ไมว่า่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์
โบวล์ิ�งและอื�นๆได ้

 

 

 

เชา้,กลางวัน   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี� 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 16 ของเรอืสาํราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 และ ชั �น 8 ของเรอื 
 

 
06.00 น.    เรอืจอดเทยีบทา่ที� ดานัง ประเทศเวยีตนาม   
 
        เป็นเมอืงใหญอ่ันดับสี�ของเวยีดนามซึ�ง เตบิโตอยา่งรวดเร็วทั �งขนาดและความสําคัญ 
                 ตั �งอยูร่ะหวา่งชายฝั�งทะเลและที�ราบสงูตอนกลาง  สําหรับทา่นที�ทําการจองทัวรบ์นฝั�งกบัทาง 
                 เรอื พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและ สถานที�นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที�สะดวกเดนิทาง 
                 ทอ่งเที�ยวเองสามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด  1 ชั�วโมง  ณ บรเิวณท่าเรอื กรณุากลับถงึ 
                 เรอืกอ่น 1 ชม หรอืทา่นสามารถพักผอ่นไดบ้นเรอืตามอัธยาศัย 

 วนัที�  2     ลอ่งนา่นนํ�าสากล 

 วนัที� 3     ดานงั ประเทศเวยีตนาม 



 

 

16.00 น.     เรอืออกจากทา่เรอืดานัง ประเทศเวยีตนาม 
 
 
 
 

 

เชา้,กลางวัน   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี� 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 16 ของเรอืสาํราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 และ ชั �น 8 ของเรอื 
 

 
09.00 น.    เรอืจอดเทยีบทา่ที� ฮาลอง เบย ์ประเทศเวยีตนาม  
 

 
 
อา่วฮาลอง หรอื ฮาลองเบย ์นั�นตามนทิาน ปรัมปราของชาวเวยดีนามไดกล้า่วถงึมังกรโบราณซึ�ง เคยรอ่น 
มาลงในอา่วนี�เมื�อครั �งดกึดําบรรพแ์ละชื�อของฮาลอง ก็แปลไดว้า่ มังกรรอ่นลง จากความงดงามและสมบรูณ์ 
ของอา่วฮาลอง จนทําใหไ้ดร้ับการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยเูนสโกเ้มื�อปี พ.ศ. 
2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตที�ไมไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปนูรปูรา่งแปลกตานับพันเกาะ 
สลับซบัซอ้นเรยีงตัวกนัอยา่งสวยงาม ผา่นเกาะตา่งๆ ที�มรีปูรา่งแปลกตา ลักษณะทั�วไปของอา่วฮาลอง นั�น
ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจํานวนกวา่ 1,000 เกาะ   สําหรับทา่นที�ทําการจองทัวรบ์นฝั�งกบัทางเรอื 
พนักงานจะแจง้เวลาออกจากเรอืและสถานที�นัดพบบนเรอื  สว่นทา่นที�สะดวกเดนิทางทอ่งเที�ยวเอง
สามารถลงจากเรอืหลังเวลาเรอืจอด  1 ชั�วโมง  ณ บรเิวณทา่เรอื กรณุากลับถงึเรอืกอ่น 1 ชม หรอืทา่น
สามารถพักผอ่นไดบ้นเรอืตามอัธยาศัย 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามหอ้งอาหารที�ทางเรอืจัดให ้ 

หลังจากนั�น ทา่นสามารถรับชมการแสดงที�หอ้งโชวห์ลัก(กรณุาสํารองที�นั�งลว่งหนา้) หรอื
ดนตรสีดตามบารต์า่งๆทั�วทั �งลําเรอื  หลังจากนั�นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

21.00 น.     เรอืออกจากทา่เรอืฮาลอง เบย ์ประเทศเวยีตนาม 
 

 วนัที� 4     ฮาลอง เบย ์ประเทศเวยีตนาม 



 

 

 
 

 
เชา้,กลางวัน   ทา่นสามารถรับประทานอาหารอยา่งอสิระไดต้ามหอ้งอาหารที�เรอืเตรยีมไวใ้ห ้ดังนี� 
 
*  หอ้งอาหาร The Lido หอ้งอาหารแบบBuffet ซึ�งตั �งอยู ่บนชั �น 16 ของเรอืสาํราญ 
** หอ้งอาหาร Dream Dining 

(Walk-in open seating) 
หอ้งอาหารแบบ A La Cart นานาชาต ิซึ�งตั �งอยูท่ี�ชั �น 7 และ ชั �น 8 ของเรอื 
 

  

 
ทกุทา่นสามารถไดร้ับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอยา่งเต็มที�ไดจ้ากกจิกรรมที�จดัขึ�นตั �งแตเ่ชา้

จรดคํ�า ไมว่า่จะเป็นกจิกรรมการออกกําลังกายตอนเชา้, อาหารเชา้ที�หอ้งอาหารบฟุเฟต,์ โชวก์ารแสดงสด
ตลอดทั �งวัน ไมว่า่จะเป็นดนตรสีดในบาร ์หรอืหอ้งอาหารตา่งๆ, คาสโินที�จัดเครื�องเลน่ไวพ้รอ้มสําหรับผูท้ี�
ตอ้งการเสี�ยงโชค, หรอืทา่นที�ตอ้งการพักผอ่นสามารถใชเ้วลาบรเิวณสรา้งนํ�ากลางแจง้ขนาดใหญ่ แชส่ระ
จากชุชี�, สําหรับครอบครัวหรอืเด็กๆ ที�ชอบกจิกรรมน่าตื�นเตน้สามารถเลน่เครื�องเลน่ไมว่า่จะเป็นสไลดเ์ดอร ์
โบวล์ิ�งและอื�นๆได ้

  

เรอืจะมใีบแจง้ สถานที�และเวลาที�หอ้งพกัของทา่นเพื�อใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

ชว่งคํ�า เรอืจะมแีทก๊กระเป๋าและกาํหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํากระเป๋า 
  เดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพื�อใหพ้นักงานนําลงไปที�ทา่เรอืในวันรุง่ขึ�น  ( สิ�งของที� 
  ทา่นจําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื )  
  
 

 วนัที� 5     ลอ่งนา่นนํ�าสากล 



 

 

** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ําเป็นตอ้งวางไวท้ี�หนา้หอ้งพกั ** 

 

17.30 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืไคตั�ก หลงัจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางของทา่นดา้นลา่งหลงัจากนั�น เดนิทางกลบัโดยสวัสดิ
ภาพ 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 

 

 

 

 

 

ราคาหอ้งพักแบบตา่ง ๆ : 

ชนดิหอ้งพกั ทา่นที� 1 
ราคาตอ่ทา่น 
(ลด พเิศษ) 

ทา่นที� 2 
ราคาตอ่ทา่น 

(พเิศษ) 

ทา่นที� 3 
ราคาตอ่ทา่น 

(พเิศษ) 

ทา่นที� 4 
ราคาตอ่ทา่น

(พเิศษ) 
   
 

หอ้งพกัแบบไมม่ี
หนา้ตา่ง 

21,645 21,645 14,073 14,073 

หอ้งพกัแบบมี
หนา้ตา่ง 

25,025 25,025 15,763 15,763 

หอ้งพกัแบบมี
ระเบยีง 

27,755 27,755 17,128 17,128 

ราคาเด็ก สําหรับพักรว่มกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นเทา่นั�น 

ดว่น..!! หอ้งพักมจํีานวนจํากดั 
ตรวจสอบหอ้งพักกบัเจา้หนา้ที�ทกุครั �งกอ่นทําการจอง 
 

วนัที� 6    ตอ้นรบักลบัสู ่ประเทศฮอ่งกง ทา่เรอืไคต ั�ก  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัระยะเวลาในการจองและจํานวนหอ้ง

วา่งบนเรอื 

 

 



 

 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึ�นเรอื 
2. สําหรับเด็กอายตุํ�ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึ�นเรอื 
2. ลูกคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครั �ง และตอ้งมอีายมุากว่า 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยที�ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ, การเปลี�ยนแปลงโปรแกรมการทอ่งเที�ยวให ้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาที�ใชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลี�ยนแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครั �ง 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 5 คนื (ตามแบบหอ้งพักที�ท่านไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทปิส ์HKD 120 ต่อคนต่อคนื สําหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ตอ่คนต่อคนื สําหรับหอ้ง Suite 
หรอืสงูขึ�นไป  

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝั�งตามเมอืงตา่งๆ ที�เรอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษที�ท่านสั�งเพิ�มเตมิกับทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครื�องดื�มบนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, ค่าวซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื�นๆ เชน่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ค่าเครื�องดื�ม ฯลฯ 
7. คา่ตั�วเครื�องบนิ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (หากตอ้งการซื�อตั�วเครื�องบนิ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที�เพื�อเสนอราคาอกี

ครั �ง) 
8. คา่รถรับสง่จาก สนามบนิฮอ่งกง - ทา่เรอื - สนามบนิฮ่องกง (หากตอ้งการซื�อรถรับสง่ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที�เพื�อเสนอ

ราคาอกีครั �ง) 
9. คา่ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

 

 

 

 

 



 

 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจล่องเรอืสําราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่นําเที�ยว 
2. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศหรอืต่างประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร
คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 
3. การชําระคา่บรกิาร 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื�องจาก ราคาโปรโมชั�นมหีอ้งพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารชําระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั�งหมด เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผู ้
เดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลื�อนการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แตทั่�งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่หอ้ง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุไวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 
สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเที�ยวโดยผดิกฎหมายและใน
ขั �นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึ�นอยูกั่บการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เท่านั�น ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดทั้�งสิ�น 
4.5 เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ� ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

หนงัสอืเดนิทาง
และวซีา่ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอือยา่งนอ้ย 180 วันกอ่นการ
เดนิทาง 

 ประเทศที�คณุจะเดนิทางอาจตอ้งทําวซีา่เพื�อเขา้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่
ตัวแทนวางแผนการทอ่งเที�ยวของคณุกอ่นเดนิทางทกุครั �ง 

บตัรเดรคติ การใชจ้า่ยบนเรอืสําราญสว่นใหญใ่ชจ้า่ยเป็นเงนิสกลุ  HKD   ซึ�งสามารถทํา
รายการผา่นบัตรเครดติที�ไดล้งทะเบยีนเชื�อมกบับัตร Cruise card กอ่นเดนิทางได ้

เงนิสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตใหท้า่นนําเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทา่นละ 
50,000 บาท หากมคีวามจําเป็นที�จะใชจ้า่ยมากกวา่นี�ตอ้งแจง้และสําแดงกบั
เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงทั �งขาเขา้และขาออก โดยการใชจ้า่ยบนเรอืตอ้งนําเงนิ
สดขั �นตํ�า 150 USD (รายละเอยีดอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอื
สําราญ) โดยวันกอ่นเรอืจะเทยีบทา่วันสดุทา้ย ตอ้งตรวจสอบและทํารายการ
ทั �งหมดใหเ้สร็จสิ�น 

ประกนัภยั แนะนําใหซ้ื�อประกนัการเดนิทาง 

อณุหภมู ิ สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ กอ่นการเดนิทาง 

เวลาทอ้งถิ�น     เวลาบนเรอืสําราญจะใชเ้วลาทอ้งถิ�นจากทา่เรอืเมอืงแรกที�เดนิทาง ทั �งนี�อาจมกีาร
เปลี�ยนแปลงในแตล่ะวัน ตามเขตน่านนํ�าแตล่ะประเทศ ซึ�งสามารถตรวจสอบไดจ้าก
หนังสอืพมิพป์ระจําวันบนเรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืสําราญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ HKD   อตัราเทยีบ 4.21 บาท ตอ่ 1 HKD 
*ตรวจสอบ ณ เมื�อวันที� วันที� 14 ก.ย. 61 : อา้งองิจาก Bangkok Bank Selling 
Rate 
หากทา่นใชบ้ัตรเครดติในการชําระคา่สนิคา้ อัตราแลกเปลี�ยนของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคาร

ปกต ิ
กระแสไฟฟ้า มทีั �งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล ์ทั �งแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม 

ดังรปู  
(แนะนําใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 
 
 
 
 

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 
  ลอ่งเรอืสําราญ World Dream 

 



 

 

  ภาษา บนเรอืสําราญใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  นํ �าดื�ม บนเรอืมนํี�าดื�มใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วัน 

  อาหาร ทกุทา่นสามารถรับประทานอาหารไดท้ี�หอ้งอาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิรายการอาหาร
และเวลาเป็นไปตามที�เรอืกําหนด โดยจะมอีาหารทั �งมื�อเชา้ กลางวัน เย็น คํ�าจนถงึ
ดกึใหบ้รกิาร สบัเปลี�ยนกนัตามมื�ออาหารตลอดทั �งวัน หรอืมื�ออาหารเย็นทา่นอาจ
เลอืกรับประทานอาหารมื�อเย็นไดท้ี�หอ้งอาหารหลักที�จะมรีะบไุวใ้น cruise card 
ของทกุทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์บัการชมการแสดง ณ หอ้งโรง
ละครหลกั ทา่นที�ทานอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก และทานอาหาร
รอบสองชมการแสดงรอบหลัง 
** คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งทําการจองเพิ�มเตมิ
บนเรอืสําราญ คา่ใชจ้า่ยเป็นไปตามมื�ออาหารและราคาที�เรอืกําหนด 

สิ�งที�ตอ้งเตรยีม  ทกุทา่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางที�มอีายมุากกวา่ 6 เดอืน 
 เตรยีมสําเนาหนังสอืเดนิทาง 2 ชดุ เนื�องจากวันแรกที�ทําการเช็คอนิหนังสอื

เดนิทางตัวจรงิของทกุทา่นจะถกูเรยีเก็บ สํารองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 
 ตั�วลอ่งเรอื 
 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอรม์การลงเรอื 
 เงนิสด/ บัตรเครดติ 
 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอบุัตเิหต ุ
 ของมคีา่ / อปุกรณ์ที�จําเป็น 
 ยารักษาโรค ยาประจําตัว 
 ทปิบนเรอื หากไมไ่ดร้วมในคา่แพ็คเกจแรกจา่ย 

สิ�งที�ควรเตรยีม  แวน่ตา, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสื�อคลมุกนัหนาว เนื�องจาก
บนเรอือาจมลีมแรง 

 ยาประจําตัว ที�มรีายละเอยีดกํากบั 
 อปกุรณ์อาบนํ�า ของใชส้ว่นตัว   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศัพท ์
 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถา่ยรปู และ memory card, ที�ชารจ์แบตเตอรี�

สํารอง 
 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
 หนังสอือา่นเลน่ระหวา่งพักผอ่น, เครื�องเลน่เพลงพกพาสว่นตัว  
 ชดุวา่ยนํ�า 



 

 

สิ�งที�ไมอ่นุญาต
ใหน้ําขึ�นและลง
เรอื 

 ใชม้าตรการตามหลักเดยีวกนักบัเครื�องบนิ 
 ของเหลว เจล สเปรย ์ความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 
 ตัวสํารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋าพกพา

เทา่นั�น 
 เครื�องดื�มทกุชนดิทั �งที�ม ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนื�อสตัว ์
 อาวธุ ของมคีม สารเสพตดิ และสิ�งผดิกฏหมายทกุชนดิ 

เครื�องแตง่กาย  การแตง่กายทั �งชายหญงิสามารถแตง่ตัวไดต้ามสบายในชว่งกลางวันและที�
ทา่เรอืเพื�อรว่มโปรแกรมทรปิกบัทางเรอืที�ไดทํ้ารายการจองไว ้

 หากทา่นจะเขา้รับประทานอาหารคํ�าที�หอ้งอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรอืถอื
เป็นการเชญิทานอาหารเหมอืนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรอืจงึขอ
ความรว่มมอืทา่นแตง่กายแบบ   smart casual หรอืกึ�งทางการได ้

 หากเป็นเสน้ทางที�ลอ่งเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวัีนกปัตันไนทห์รอืกาลา่ไนท ์เชญิ
ทกุทา่นใหเ้ขา้รว่มงานแนะนําใหผู้ห้ยงิสวมชดุราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 
 
 

ข ั�นตอนการขึ�น–ลง เรอืสําราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารทา่เรอืแรก นําพาสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี� เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทา่นจะไดร้ับ 

Cruise Card ที�จะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึ�นและลงเรอืในทา่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นําสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผ่านพธิกีารเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางที�สนามบนิ โดยตดิป้าย   

Luggage Tag เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ทางเรอืลําเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทา่น หรอืทา่นที�สะดวก

จะถอืกระเป่าขึ�นไปเองก็สามารถทําได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการลําเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพัก

ของทา่น) 

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้

ทาง Reception 



 

 

3. นําพาสปอรต์ สําเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เชน่เดยีวกบัการเดนิทาง

ออก โดยสารเครื�องบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมื�อถงึประตเูรอื เจา้หนา้ที�เรอืจะเก็บพาสปอรต์ของทา่นไว ้และจะคนืในวันเดนิทางกลับ พรอ้มนําการด์

หอ้งพักทา่นรดูกบัเครื�องบันทกึ เพื�อยนืยันวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี� ของเรอืสําราญ 

5. สามารถไปที�หอ้งพักของทา่นไดท้ันท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบฟุเฟ่ในทันททีี�ข ึ�นเรอืสําราญ กรณุา

ศกึษาจดุซอ้มอพยพหนีภัยฉุกเฉนิที�อยูด่า้นหลังประตหูอ้งพกัของทา่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืที�ระบไุว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภัย หรอื Muster Drill จะมี

สญัญาณดังขึ�น ใหไ้ปตามจดุที�ระบไุวใ้น Cruise Card โดยเจา้หนา้ที�จะแจง้ใหห้ยบิเสื�อชชูพีที�มพีอดี

กบัผูพ้ักในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

 

ข ั�นตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง นําการด์หอ้งพักของทา่น แจง้ชําระคา่ใชจ้า่ย ที� Reception เจา้หนา้ที�

จะแจง้ยอดคา่ใชจ้า่ยที�ใชไ้ปทั �งหมด ทา่นสามารถชําระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีชําระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลี�ยน ตามเงื�อนไขที�เรอืกําหนด** 

2. กอ่นวันสดุทา้ยที�เรอืสําราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รบัพาสปอรต์ไดท้ี� Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จดุ

และเวลาที�รับหนังสอืเดนิทางคนืแกท่กุทา่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี� 

เมื�อเรอืเริ�มลอ่งออกจากทา่เรอื สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของทา่นจะไมส่ามารถใชง้านได ้
ทางเรอืจะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิาร อัตราคา่บรกิาร 1 user / 1 เครื�อง ไมส่ามารถแชรส์ญัญาณกบั
เครื�องอื�นได ้ (ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บั Package ที�ลกูคา้เลอืกซื�อ) 

สงวนสทิธิ�อัตราคา่บรกิารอาจมกีารเปลี�ยนแปลง กรณุาเช็คราคาที�แน่นอนอกีครั �งกบัเจา้หนา้ที�บน
เรอื (สญัญาณบางพื�นที�อาจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอาหาร ลานกจิกรรม จะมสีญัญาณมากกวา่ใน
หอ้งพัก) 

 

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. 

 

  
กรณีที�ทา่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิที�ใหบ้รกิารสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตสามารถเลอืกเปิดใชไ้ด ้

ตามประเทศที�เดนิทาง โดยวันปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ายฝั�งซึ�งสามารถใชง้านไดเ้ป้นบางชว่งแตห่ากเป็นวันที�
เรอืลอ่งน่านนํ�าสากลจะไมส่ามารถใชง้านในลักษณะนี�ได ้

 


