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World Dream 
 

3 วนั 2 คนื  
ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์– นอนบนเรอืส ำรำญ  

– ลอ่งน่ำนน ้ำสำกล - ฮอ่งกง 

   
กนัยำยน 2562 6-8 /13-15 / 20-22 / 27-29 

 

 

 

 

 



 

 

 เดนิทำงถงึสนำมบนิ Hong Kong International Airport (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 1 

ชม.) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ สนำมบนิตัง้อยูบ่นเกำะลนัเตำ 

ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลำยสดุทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑล

กวำงตุง้  

           อสิระทอ่งเทีย่ว และ พกัผอ่นตำมอธัยำศยั รวมบตัรเขำ้สวนสนุกฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์

 

 

 

 

 

ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์สวนสนุกแหง่นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่5 ของดสินยีแ์ลนดท์ัว่โลก 

เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและควำมสนุกสนำนมำกมำยเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดบั

โลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกำะลนัเตำ ภำยในสวนสนุกมดีนิแดนทัง้หมด 7 ธมีซึง่เต็มไป

ดว้ยเรือ่งรำวและตวัละครของดสินยีท์ีค่ณุชืน่ชอบ รวมถงึกำรแสดงและควำมบนัเทงิ

มำกมำย รวมถงึกำรเปิดใหบ้รกิำรของ Iron Man Experience ไดร้วมสว่นส ำคญัตำ่งๆ 

ทีส่มบรูณ์แบบของฮอ่งกงดว้ยกำรจ ำลองกำรบนิ กำรฉำยภำพ 3 มติ ิเสยีงเซอรร์ำวด ์

และสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆ ทีจ่ะท ำใหค้ณุไดส้มัผัสกบัเรือ่งรำวกำรสูร้บของมำรเ์วล

กบักองก ำลงัทีช่ัว่รำ้ยของไฮดรำ้! และ

ลำ่สดุกบัเครือ่งเลน่ "Ant-Man and the 

Wasp: Nano Battle!"  

วนัที ่1   ตอ้นรับสู ่ฮอ่งกง  



 

นอกจำกนีย้ังมโีซนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์คอื MYSTIC POINT 

จัดโซนใหเ้ป็นลกัษณะของโซนแหง่ควำมลกึลบัและพศิวง เนน้จดุหลกัทีเ่ครือ่งเลน่

บำ้นลกึลบัทีช่ ือ่วำ่ “MYSTIC MANOR” และ “กรซิลยี ์กลัช” GRIZZLY GULCH 

เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลำกหลำยทศิทำง แปลกใหม ่มนัส ์ไมเ่หมอืนใคร กบั

รถรำงตะลยุขมุทองแดนเถือ่น “กรซิลยี ์เมำทเ์ทน รนั อะเวย ์มำยน ์คำรส์ ” (Grizzly 

Mountain Runaway Mine Cars) เกำะใหแ้น่นครัง้แรกกบัโคสเตอรภ์ำคพืน้ดนิ

หลำกหลำยทศิทำงรำยรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตำเลีย้วเลำะผำ่นโตรกธำร ดนิแดนที่

ยิง่ใหญเ่หนอืค ำบรรยำยอกีทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลำด “ทอย สตอรีแ่ลนด”์ TOY STORY 

LAND ธมีแลนดจ์ำกดสินยีพ์กิซำร ์เมือ่เหลำ่ของเลน่ออกมำสนุกสนำน ระวัง! 

ปฏบิตักิำรรว่มกบักองก ำลงัของแอนดี ้ทอยโซล

เจอร ์พำรำชูต้ดร๊อป (TOY SOLDIER 

PARACHUTE DROP) ทิง้ดิง่จำกควำมสงู 25 เมตร 

ดิง่พสธุำรอ่นจำกเวหำสูพ่ืน้โลก แลว้รว่มวิง่ไลงั่บ

หำง สำ่ยหวั สำ่ยหำงโยกกนัหวัหมนุ กบั สลิง้กีด้อ๊ก

สปิน (SLINKY DOG SPIN) กรี๊ด! สดุเสยีง 

หวำดเสยีว อะดรนีำลนีกระฉูด บนรำงรปูตวั U ที่

ควำมสงู 27 เมตร กบัโคสเตอร ์อำรซ์ ีเรสเซอร ์(RC RACER)  

นอกจำกนีท้ำ่นสำมำรถเลน่เครือ่งเลน่อนัทันสมยัและสนุกสนำนอกี โซนแรก “เมน

สตรที ย ูเอส เอ” MAIN STREET, U.S.A. กำ้วเขำ้สู ่

ควำมมชีวีติชวีำเทศกำลเฉลมิฉลองของอเมรกินัทำวน ์

สนุกสนำนไปกบัขบวนพำเหรด ไฟลทส์ ออฟ แฟนตำซ ี

ทกุวนั โซนทีส่อง“ทมูอรโ์รวแ์ลนด”์ 

TOMORROWLAND ตืน่เตน้ สนุกสนำน เหำะทะยำน

ผำ่นหว้งอวกำศอนัมดืมดิไปกบัโรลเลอรโ์คสเตอร์

“ไฮเปอรส์เปซ เมำทเ์ทน่” (HYPERSPACE 

MOUNTAIN) และ Iron Man Experience ไดร้วม

สว่นส ำคญัตำ่งๆ ทีส่มบรูณ์แบบของฮอ่งกงดว้ย

กำรจ ำลองกำรบนิ กำรฉำยภำพ 3 มติ ิเสยีงเซอร์

รำวด ์และสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆ ทีจ่ะท ำใหค้ณุ

ไดส้มัผัสกบัเรือ่งรำวกำรสูร้บของมำรเ์วลกบักอง

ก ำลงัทีช่ัว่รำ้ยของไฮดรำ้! โซนทีส่ำม “แฟนตำซแีลนด”์ FANTASYLAND ดืม่ด ำ่

ไปกบัโลกแหง่เทพนยิำย พบกบัเจำ้หญงิ ณ ปรำสำทเจำ้หญงินทิรำ สนุกกบัเมอืง

เทพนยิำยลอ่งเรอืตำมเรือ่งรำวรอบโลกที ่“อทิส ์อะ สมอล เวลิด์” (IT’S A SMALL 

WORLD) ประทับใจไปกบักำรแสดงแบบบรอดเวย ์ที ่มกิกีก้บัหนังสอืนทิำนวเิศษ” 

(MICKEY AND THE WONDROUS BOOK) โซนสดุทำ้ยโซนทีส่ ี ่“แอดเวนเจอร์



แลนด”์ ADVANTURELAND ดนิแดนแหง่กำรผจญภยัอนัน่ำตืน่เตน้สมัผัสควำมเรำ้

ใจกบักำรผจญภยัในป่ำลกึลบัของเอเชยีและแอฟรกิำในดนิแดน “จงัเกลิ รเิวอร ์ครซู” 

(Jungle River Cruise) ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะเริม่ตน้กำรผจญภัยบนเรอืส ำรวจทีล่อ่งไป

ตำมแมน่ ้ำสำยใหญห่วัใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนดผ์ำ่นป่ำลกึลบัทีท่กุโคง้น ้ำจะมี

ส ิง่ลกึลบัและสิง่ทีส่รำ้งควำมตืน่เตน้ตำ่งๆ รออยูเ่พือ่สรำ้งควำมสนุกใหก้บัผูท้ีเ่ขำ้ไป

เยอืนไมว่ำ่จะเป็นฝงูชำ้งทีเ่ลน่น ้ำอยำ่งสนุกสนำนตืน่เตน้กบักำร ผจญภัยกบัสตัวป่์ำ

นำนำชนดิ, Tarzan’s Tree House บำ้นตน้ไมข้องทำรซ์ำน  

17.00 น.     เชค็อนิทีท่ำ่เรอืไคตั๊ก 

 
 
 
21.00 น เรอืลอ่งออกจำกทำ่เรอืไคตั๊ก เกำะฮอ่งกง  

(กรณุำมำถงึทำ่เรอืเพือ่เชค็อนิขึน้เรอืกอ่นอยำ่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) ทกุทำ่นจะตอ้งเขำ้ 
รว่มกำรซอ้มระบบรกัษำควำมปลอดภัยของทำ่เรอืตำมกฏของกำร ลอ่งเรอืสำกล 1 
ชัว่โมงกอ่นเรอืออกเดนิทำง หลงัจำกนัน้ทำ่นสำมำรถ รับประทำนอำหำรเย็น ณ  

  หอ้งอำหำรหลกั จำกทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise Card ของทำ่น หรอืเลอืกรับประทำน 
  ทีห่อ้งอำหำร บฟุเฟ่ต ์นำนำชำต ิไดต้ำมอธัยำศยั หลงัจำกนัน้ชมกำรแสดงทีห่อ้งโชว ์
  หลกั(ทำ่นทีจ่ะชมโชวจ์ะตอ้งท ำกำรจองรอบโตะ๊ทีB่ox Office) และดนตรสีดตำมบำร ์
  ตำ่งๆทัว่ทัง้ล ำเรอื และพักผอ่นตำมอธัยำศยั(หลงัจำกเรอืลอ่งออกสูน่่ำนน ้ำสำกลแลว้ 
  รำ้นคำ้ปลอดภำษีจะเปิดใหบ้รกิำรรวมทัง้ในสว่นของคำสโินอกีดว้ย ) 
  

DREAM CRUISE เป็นเรอืขนำด 151,300 ตนั ประกอบดว้ย 19 ชัน้รองรับผูโ้ดยสำร 
ไดท้ัง้หมด 3,352 ทำ่น มจี ำนวน 1,674 หอ้ง มหีอ้งอำหำร และบำร ์มำกกวำ่ 35 
 หอ้ง สวนน ้ำประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ชัน้ บนชัน้ 16 และชัน้ 21 รวมถงึกำร 
เลน่ ROPES  COURSE และลำนโบวล์ิง่จ ำนวน 4 เลนส ์ทีปี่นผำ สนำมบำสเก็ตบอล 
ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรอยำ่งอสิระไดต้ำมหอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี้ 

 
*  หอ้งอำหำร The Lido หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส ำรำญ 

 

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

หอ้งอำหำรแบบ A La Carte นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 



กจิกรรมบนเรอื 

 

 

  

เชำ้ กลำงวนั เย็น    ทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรทีห่อ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี ้
 
*  หอ้งอำหำร The Lido หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส ำรำญ 

 

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

หอ้งอำหำรแบบ A La Carte นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรอื 
 

 

 
 

 
ทำ่นสำมำรถ รับประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำร หลกั จำกทีโ่ชวอ์ยูบ่นบตัร Cruise  
Card ของทำ่น หรอื เลอืกรบัประทำนอำหำร บฟุเฟ่ต ์นำนำชำต ิไดต้ำมอธัยำศยั 
หลงัจำกนัน้ หรอืชมกำรแสดงทีห่อ้งโชวห์ลกั และดนตรสีดตำมบำรต์ำ่งๆ ทัว่ทัง้ล ำ
เรอื และพกัผอ่นตำมอธัยำศยั (หลงัจำกเรอืลอ่งออกสูน่่ำนน ้ำสำกลแลว้ รำ้นคำ้ปลอด
ภำษีจะเปิดใหบ้รกิำรรวมทัง้ในสว่นของคำสโินอกีดว้ย) 

 

วนัที ่ 2          ลอ่งน่ำนน ้ำสำกล 

) 

 



 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรอืใหท้ำ่นในหอ้งพักของทำ่น ให ้
  ทำ่นน ำกระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นวำงไวห้นำ้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงำนน ำลงไปที ่
  ทำ่เรอืในวันรุง่ขึน้  (สิง่ของทีท่ำ่นจ ำเป็นตอ้งใชร้ะหวำ่งวันใหท้ำ่นแยกใสใ่น 
  กระเป๋ำถอื)  ** ถำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะถอืกระเป๋ำเดนิทำงลงดว้ยตนเอง 
  ไมจ่ ำเป็นตอ้งวำงไวท้ีห่นำ้หอ้งพัก ** 
 
 

 

หอ้งอำหำรทีเ่รอืเตรยีมไวใ้ห ้ดงันี ้
 
*  หอ้งอำหำร The Lido หอ้งอำหำรแบบ Buffet ซึง่ตัง้อยู ่บนชัน้ 16 ของเรอืส ำรำญ 

 

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

หอ้งอำหำรแบบ A La Carte นำนำชำต ิซึง่ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของ
เรอื 
 

 

09.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เรอืไคตั๊ก เกำะฮอ่งกง หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรอืจะผ่ำน พธิกีำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงและรับกระเป๋ำเดนิทำงของทำ่นดำ้นลำ่ง จำกนัน้ เดนิทำงกลบัโดยสวัสดภิำพ 

  

วนัที ่3    ตอ้นรับสู ่ฮอ่งกง (ทำ่เรอื ไคตั๊ก) 

 



** รำคำหอ้งพักแบบตำ่งๆ รำคำตอ่ทำ่น** 

ชนดิหอ้งพกั ทา่นที ่1 - 2 
ราคาตอ่ทา่น 

ทา่นที ่3 – 4 
ราคาตอ่ทา่น 

ราคาเด็ก 
(ต า่กวา่ 24 
เดอืน)** 

หอ้งพกัแบบไมม่ี
หนำ้ตำ่ง 

11,800 
 

8,000 
 

3,600 

หอ้งพกัแบบมี
หนำ้ตำ่ง 

14,000 
 

9,000 
 

4,100 

หอ้งพกัแบบมี
ระเบยีง 

16,000 
 

10,000 
 

4,600 

 

 

                                           Inside                                                     Balcony 

 

                                                                                  OCEAN VIEW 

 

 

 

 

 

 



เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ

1. ส ำหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอำยคุรรภเ์กนิ 24 สปัดำห ์ไม่อนุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ส ำหรับเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ไม่อนุญำตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคำ้ตอ้งเตรยีมพำสปอรต์มำ ณ วนัเดนิทำงทกุครัง้ และตอ้งมอีำยมุำกวำ่ 180 วนั นับจำกวนัเดนิทำงกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย ไม่วำ่กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของไทยไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออก

หรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัทีท่ำง บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคมุได ้

เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, กำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมกำรทอ่งเทีย่วใหเ้หมำะสมตำมสภำพอำกำศ

และฤดกูำล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในกำรเดนิทำง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

7. ในโปรแกรมเวลำทีใ่ชใ้นกำรเทยีบทำ่เป็นเวลำไทย อำจมกีำรเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบกอ่นเดนิทำงอกีครัง้ 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส ำรำญ 2 คนื (ตำมแบบหอ้งพักทีท่ำ่นไดท้ ำกำรช ำระเงนิ) 
2. อำหำรบนเรอืส ำรำญ (ยกเวน้หอ้งอำหำรพเิศษ), กจิกรรมและควำมบนัเทงิบนเรอืส ำรำญ 

3. คำ่ภำษีทำ่เรอื 

4. ตัว๋ Disney Land (HK) แบบ 1 วนั 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ  

2. คำ่ทปิ HKD 120 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ตอ่คนตอ่คนื ส ำหรับหอ้ง Suite หรอื
สงูขึน้ไป 

3. คำ่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตำมเมอืงตำ่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

4. รถรับสง่ ระหวำ่ง สนำมบนิ-ทำ่เรอื-สนำมบนิ 
5. อำหำรพเิศษทีท่ำ่นสัง่เพิม่เตมิกบัทำงเรอื 

6. คำ่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส ำรำญ / คำ่ WIFI 
7. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่วซีำ่ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิ

8. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์คำ่เครือ่งดืม่ ฯลฯ9. คำ่รถรับสง่จำก สนำมบนิฮอ่งกง - ทำ่เรอื - สนำมบนิ

ฮอ่งกง (หำกตอ้งกำรซือ้รถรับสง่ กรุณำสอบถำมเจำ้หนำ้ทีเ่พือ่เสนอรำคำอกีครัง้) 
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 



เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

** ลกูคา้ตอ้งแสดงเวาเชอรเ์ขา้สวนสนกุฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์และต ัว๋เรอื หนา้ทางเขา้สวน

สนกุ 

1. กำรเดนิทำงในแพ็คเกจลอ่งเรอืส ำรำญ เป็นกำรเดนิทำงเอง ไมม่หีัวหนำ้ทวัร ์และรถรับสง่น ำเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศหรอืตำ่งประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วำ่กรุ๊ปมกีำรคอนเฟิรม์

เดนิทำงกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

3.1 กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเนือ่งจำก รำคำโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ ำนวนจ ำกัด 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรช ำระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่

ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆ ทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิำรณำเลือ่นกำรเดนิทำงของ

ทำ่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืได ้เชน่ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ คำ่หอ้ง คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมที่

สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถเดนิทำงได ้

4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส ำคัญ!! บรษัิท ท ำธรุกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมำยและในขัน้ตอนกำร

ผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่นัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตัวของทำ่นเอง 

ทำงหัวหนำ้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.5 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์

ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 
 

 

หนงัสอืเดนิทาง

และวซีา่ 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอือยำ่งนอ้ย 180 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

 ประเทศทีค่ณุจะเดนิทำงอำจตอ้งท ำวซีำ่เพือ่เขำ้-ออกประเทศ โปรดตดิตอ่ตัวแทนวำง

แผนกำรทอ่งเทีย่วของคณุกอ่นเดนิทำงทกุครัง้ 

บตัรเดรคติ กำรใชจ้ำ่ยบนเรอืส ำรำญสว่นใหญใ่ชจ้ำ่ยเป็นเงนิสกลุ  HKD   ซึง่สำมำรถท ำรำยกำรผำ่น

บัตรเครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกับบัตร Cruise card กอ่นเดนิทำงได ้

เงนิสด รำชอำณำจักรไทยอนุญำตใหท้ำ่นน ำเงนิสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยทำ่นละ 50,000 

บำท หำกมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะใชจ้ำ่ยมำกกวำ่นีต้อ้งแจง้และส ำแดงกับเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้

เมอืงทัง้ขำเขำ้และขำออก โดยกำรใชจ้ำ่ยบนเรอืตอ้งน ำเงนิสดขัน้ต ำ่ 150 USD 

(รำยละเอยีดอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมเสน้ทำงและแบรนดเ์รอืส ำรำญ) โดยวนักอ่นเรอื

จะเทยีบทำ่วนัสดุทำ้ย ตอ้งตรวจสอบและท ำรำยกำรทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ 

ประกนัภยั แนะน ำใหซ้ือ้ประกันกำรเดนิทำง 

อณุหภมู ิ สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำก https://www.accuweather.com/ กอ่นกำรเดนิทำง 

เวลาทอ้งถิน่     เวลำบนเรอืส ำรำญจะใชเ้วลำทอ้งถิน่จำกทำ่เรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทำง ทัง้นีอ้ำจมกีำร

เปลีย่นแปลงในแตล่ะวนั ตำมเขตน่ำนน ้ำแตล่ะประเทศ ซึง่สำมำรถตรวจสอบไดจ้ำก

ใบเตรยีมตวัการเดนิทาง 

  ลอ่งเรอืส ำรำญ World Dream 
 

https://www.accuweather.com/


หนังสอืพมิพป์ระจ ำวนับนเรอื หรอืประกำศจำกทำงเรอื  

สกลุเงนิ   บนเรอืส ำรำญ สว่นใหญใ่ชส้กลุเงนิ HKD   อัตรำเทยีบ 4.30 บำท ตอ่ 1 HKD 

*ตรวจสอบ ณ เมือ่วนัที ่วันที ่15 ก.ค. 61 : อำ้งองิจำก Bangkok Bank Selling Rate 

หำกทำ่นใชบ้ตัรเครดติในกำรช ำระคำ่สนิคำ้ อตัรำแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวำ่ของธนำคำรปกต ิ

กระแสไฟฟ้า มทัีง้กระแสไฟฟ้ำแบบ 110 และ 220 โวลต ์ทัง้ 2 ขำแบน, สำมขำ, 2 ขำกลม ดังรปู  

(แนะน ำใหเ้ตรยีมหัวแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 

 

 

 

 

  ภาษา บนเรอืส ำรำญใชภ้ำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล 

  น า้ด ืม่ บนเรอืมนี ้ำดืม่ใหใ้นหอ้งพักฟร ี2 ขวดตอ่วนั 

  อาหาร ทกุทำ่นสำมำรถรับประทำนอำหำรไดท้ีห่อ้งอำหำรบฟุเฟ่นำนำชำต ิรำยกำรอำหำรและ

เวลำเป็นไปตำมทีเ่รอืก ำหนด โดยจะมอีำหำรทัง้มือ้เชำ้ กลำงวนั เย็น ค ำ่จนถงึดกึ

ใหบ้รกิำร สบัเปลีย่นกันตำมมือ้อำหำรตลอดทัง้วนั หรอืมือ้อำหำรเย็นทำ่นอำจเลอืก

รับประทำนอำหำรมือ้เย็นไดท้ีห่อ้งอำหำรหลักทีจ่ะมรีะบไุวใ้น cruise card ของทกุทำ่น 

โดยจะ Open seating โดยจะสมัพันธก์ับกำรชมกำรแสดง ณ หอ้งโรงละครหลัก ทำ่นที่

ทำนอำหำรรอบแรกจะไดช้มกำรแสดงรอบแรก และทำนอำหำรรอบสองชมกำรแสดงรอบ

หลัง 

** คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอำหำรพเิศษทลกูคำ้ตอ้งท ำกำรจองเพิม่เตมิบนเรอื

ส ำรำญ คำ่ใชจ้ำ่ยเป็นไปตำมมือ้อำหำรและรำคำทีเ่รอืก ำหนด 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีม  ทกุทำ่นตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยมุำกกวำ่ 6 เดอืน 

 เตรยีมส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 2 ชดุ เนือ่งจำกวนัแรกทีท่ ำกำรเช็คอนิหนังสอืเดนิทำง

ตัวจรงิของทกุทำ่นจะถกูเรยีเก็บ ส ำรองเกดิกรณีฉุกเฉนิ 

 ตั๋วลอ่งเรอื 

 ป้ำยตดิกระเป๋ำสมัภำระ Luggage Tag 

 แบบฟอรม์กำรลงเรอื 

 เงนิสด/ บัตรเครดติ 

 กรมธรรมป์ระกันกำรเดนิทำง ประกันอบุัตเิหต ุ

 ของมคีำ่ / อปุกรณ์ทีจ่ ำเป็น 

 ยำรักษำโรค ยำประจ ำตัว 

 ทปิบนเรอื หำกไมไ่ดร้วมในคำ่แพ็คเกจแรกจำ่ย 

สิง่ทีค่วรเตรยีม  แวน่ตำ, แวน่กันแดด, รม่, หมวก, ครมีกันแดด และเสือ้คลมุกันหนำว เนือ่งจำกบนเรอื

อำจมลีมแรง 

 ยำประจ ำตัว ทีม่รีำยละเอยีดก ำกับ 

 อปกุรณ์อำบน ้ำ ของใชส้ว่นตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สำยชำรท์โทรศัพท ์

 ปกรณ์อเิล็คทรอนคิ เชน่ กลอ้งถำ่ยรปู และ memory card, ทีช่ำรจ์แบตเตอรีส่ ำรอง 



 รองเทำ้กฬีำ รองเทำ้สภุำพ รองเทำ้ใสส่บำย 

 หนังสอือำ่นเลน่ระหวำ่งพักผอ่น, เครือ่งเลน่เพลงพกพำสว่นตัว  

 ชดุวำ่ยน ้ำ 

สิง่ทีไ่มอ่นญุาต

ใหน้ าข ึน้และลง

เรอื 

 ใชม้ำตรกำรตำมหลักเดยีวกันกับเครือ่งบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย ์ควำมจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร 

 ตัวส ำรองไฟ Power Bank หำ้มโหลดลงกระเป๋ำใหญ ่ถอืใสก่ระเป๋ำพกพำเทำ่นัน้ 

 เครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์

 ของสด เชน่ ผลไม(้โดยเฉพำะทเุรยีน และเงำะ) เนือ้สตัว ์

 อำวธุ ของมคีม สำรเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมำยทกุชนดิ 

เครือ่งแตง่กาย  กำรแตง่กำยทัง้ชำยหญงิสำมำรถแตง่ตัวไดต้ำมสบำยในชว่งกลำงวนัและทีท่ำ่เรอืเพือ่

รว่มโปรแกรมทรปิกับทำงเรอืทีไ่ดท้ ำรำยกำรจองไว ้

 หำกทำ่นจะเขำ้รับประทำนอำหำรค ำ่ทีห่อ้งอำหำรหลัก ตำมธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นกำร

เชญิทำนอำหำรเหมอืนไปรับประทำนอำหำรในภัตตำคำร ทำงเรอืจงึขอควำมรว่มมอื

ทำ่นแตง่กำยแบบ   smart casual หรอืกึง่ทำงกำรได ้

 หำกเป็นเสน้ทำงทีล่อ่งเรอืมำกกวำ่ 5 คนื จะมวีนักัปตันไนทห์รอืกำลำ่ไนท ์เชญิทกุ

ทำ่นใหเ้ขำ้ร่วมงำนแนะน ำใหผู้ห้ยงิสวมชดุรำตร ีผูช้ำยใสส่ทูและเน็คไท 
 
 
 

ข ัน้ตอนการขึน้–ลง เรอืส าราญ  

1. เดนิทำงถงึอำคำรผูโ้ดยสำรทำ่เรอืแรก น ำพำสปอรต์ เช็คอนิไดท้ี ่เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ ทำ่นจะไดรั้บ Cruise Card 

ทีจ่ะใชแ้ทนกญุแจหอ้งพัก ใชเ้ป็นเครดติกำรด์ แทนกำรขึน้และลงเรอืในทำ่เรอืถัดๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

2. น ำสมัภำระ(กระเป๋ำเดนิทำง) ผำ่นพธิกีำรเอ็กซเรย ์เชน่เดยีวกับกำรเดนิทำงทีส่นำมบนิ โดยตดิป้ำย   

Luggage Tag เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีท่ำงเรอืล ำเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตัวของทกุทำ่น หรอืทำ่นทีส่ะดวกจะถอื

กระเป่ำขึน้ไปเองก็สำมำรถท ำได ้(อำจตอ้งใชเ้วลำในกำรรอคอยในกำรล ำเลยีงสมัภำระสูห่อ้งพักของทำ่น) 

3. น ำพำสปอรต์ ส ำเนำพำสปอรต์ และใบ ตม. ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง เชน่เดยีวกับกำรเดนิทำงออก 

โดยสำรเครือ่งบนิ (กรณีถอืพำสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจำ้หนำ้ทีเ่รอืจะเก็บพำสปอรต์ของทำ่นไว ้และจะคนืในวนัเดนิทำงกลับ พรอ้มน ำกำรด์หอ้งพัก

ทำ่นรดูกับเครือ่งบันทกึ เพือ่ยนืยันวำ่ทำ่นไดเ้ป็นผูร้่วมเดนิทำงในทรปินี ้ของเรอืส ำรำญ 

ใบเตรยีม
ตวัการ
เดนิทาง 

  ลอ่งเรอื
ส ำรำญ World 

Dream 
 



5. สำมำรถไปทีห่อ้งพักของทำ่นไดทั้นท ีหรอืจะใหบ้รกิำรหอ้งอำหำรบฟุเฟ่ในทันททีีข่ ึน้เรอืส ำรำญ กรณุำศกึษำ

จดุซอ้มอพยพหนภัียฉุกเฉนิทีอ่ยูด่ำ้นหลังประตหูอ้งพักของทำ่น 

6. กอ่นเรอืจะออกเดนิทำงตำมตำรำงเรอืทีร่ะบไุว ้จะมกีำรซอ้มอพยพหนภัีย หรอื Muster Drill จะมสีญัญำณดัง

ขึน้ ใหไ้ปตำมจดุทีร่ะบไุวใ้น Cruise Card โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีับผูพั้กในหอ้งพักไว ้

ดว้ยหรอืไมแ่ลว้แตก่รณีไป 

  



ข ัน้ตอนเคลยีรค์า่ใชจ้า่ย และรบัพาสปอรต์คนื 

1. คนืสดุทำ้ยของกำรเดนิทำง น ำกำรด์หอ้งพักของทำ่น แจง้ช ำระคำ่ใชจ้ำ่ย ที ่Reception เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ยอด

คำ่ใชจ้ำ่ยทีใ่ชไ้ปทัง้หมด ทำ่นสำมำรถช ำระเป็นเงนิสด หรอืบัตรเครดติ 

**กรณีช ำระบัตรเครดติ อตัรำแลกเปลีย่น ตำมเงือ่นไขทีเ่รอืก ำหนด** 

2. กอ่นวนัสดุทำ้ยทีเ่รอืส ำรำญจะเทยีบทำ่ จะแจง้รับพำสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทำงเรอืจะมแีจง้จดุและเวลำ

ทีรั่บหนังสอืเดนิทำงคนืแกท่กุทำ่น 

 

กรณีลกูคา้ตอ้งการใชบ้รกิาร Wifi บนเรอื รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยดงันี ้

เมือ่เรอืเริม่ลอ่งออกจำกทำ่เรอื สญัญำณโทรศัพท ์และ Internet ของทำ่นจะไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้ทำงเรอื
จะม ีWIFI แบบ Satellite ใหบ้รกิำร อัตรำคำ่บรกิำร 1 user / 1 เครือ่ง ไมส่ำมำรถแชรส์ญัญำณกับเครือ่งอืน่ได ้

สงวนสทิธิอ์ัตรำคำ่บรกิำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลง กรณุำเช็ครำคำทีแ่น่นอนอกีครัง้กับเจำ้หนำ้ทีบ่นเรอื 
(สญัญำณบำงพืน้ทีอ่ำจไมเ่สถยีร สว่นใหญบ่รเิวณหอ้งอำหำร ลำนกจิกรรม จะมสีญัญำณมำกกวำ่ในหอ้งพัก) 

 
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. 

 

  
กรณีทีท่ำ่นเลอืกใช ้Pocket wifi หรอืซมิทีใ่หบ้รกิำรสญัญำณอนิเตอรเ์น็ตสำมำรถเลอืกเปิดใชไ้ดต้ำม

ประเทศทีเ่ดนิทำง โดยวนัปกตเิรอืจะลอ่งใกลช้ำยฝ่ังซึง่สำมำรถใชง้ำนไดเ้ป้นบำงชว่งแตห่ำกเป็นวนัทีเ่รอืลอ่ง

น่ำนน ้ำสำกลจะไมส่ำมำรถใชง้ำนในลักษณะนีไ้ด ้

 


