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แพ็คเกจ ล่องเรือส าราญสุดหรู Dream Cruises 5 ดาว 
เส้นทาง ฮ่องกง - น่านน้ าสากล - ฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบิน เอธิโอเปียน 

พักบนเรือ World Dream ห้อง Palace Suite 2 คืน 
และเลือกพักโรงแรม Sav Hotel 4* 1 คืน หรือ Disney’s Hollywood 5* 1 คืน 

 
 

 
 
 
 
 

World Dream ขอเชิญท่านสัมผัสความหรูหราอลังการในมิติใหม่แห่งการเดินทางท่องเที่ยวในฝันที่เสมือนล่องลอยอยู่
บนสรวงสวรรค์ กับการล่องเรือสําราญขนาดใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถตอบโจทย์ให้ทุกท่าน
อย่างครบครนั World Dream จะเนรมิตให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่พิเศษสุดๆและจะสร้างความประหลาดใจความ
ประทับใจให้ท่านและครอบครัวอย่างมริู้ลืม… 
ก าหนดการเดินทางวันที่  7-10 / 14-17 / 21-24 ก.ย. / 28ก.ย.-1ต.ค. 61   

    5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 ต.ค. 61 
    2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 พ.ย. 61  

พักบนเรือ ห้อง Palace Suite - พักฮ่องกง โรงแรม Sav Hotel 4*                ราคา 25,999.- 
   พักบนเรือ ห้อง Palace Suite - พักฮ่องกง โรงแรม Disney’s Hollywood 5*  ราคา 27,999.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบนิฮ่องกง - อิสระเช็คอนิท์ขึ้นเรือส าราญ World Dream บริเวณทา่เรอื 
Kai Tak - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
เรือส าราญล่องน่านน้ าลากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือส าราญ อาทิ กีฬา, การ
เต้นแอโรบคิ, โรงละคร, โชว์ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
อ าลาเรือส าราญ จอดเทียบท่า Kai Tak ฮ่องกง - อ่าวน้ าตื้น Repulse Bay - วิคทอเรียพีค -  โรงงานจิวเวอรร์ี่ - 
ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - เข้าที่พักฮ่องกง 

วันที่4 อิสระช้อปปิ้งจุใจ (เต็มวัน) - สนามบนิฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนูใน 4 ห้องอาหารทีท่่านสามารถเลือกเองได ้ 
 
 
 
 
พบกับกิจกรรมสุดมันส์และสัมผัสความสนุกแบบไม่รู้จบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพลิดเพลินไปกับราตรีที่ไม่เคยเงียบเหงา 
 
 
 
 
กิจกรรมคุณหนูและวัยทนี 
 
 
 

 

World Dream ยังรอให้ท่านค้นหาความสุขแบบไม่มีวนัหมด 
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วัน เวลา รายการ & กิจกรรม อาหาร 
วันแรก 10.00 น. 

12.05 น. 
15.50 น. 
 
17.30 น.-19.00 น. 
21.00 น. 

คณะเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินเอธิโอเปียน 
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ ET608 
ถึงสนามบินฮ่องกง หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว  เดินทางสู่ท่าเรือ Kai Tak  
เช็คอินลงเรือ World Dream ณ ท่าเรือ Kai Tak  
เรือออกเดินทางจากสิงโปร ์สู่น่านน้ําสากล  เชิญท่านอิสระพักผ่อน หรือรว่ม
กิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย         

…../……/เย็น 

วันที่สอง ---- เรือล่องน่านน้ าสากล  
อิสระใช้กิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย ชมโชว์ต่างๆ, ปีนหน้าผาจําลอง,  
ปีนเชือก, โรยตัว, ตีกอล์ฟ, ว่ายน้ํา, เล่นสไลเดอร,์ บาสเก็ตบอล, เข้ายิมเนเซียม, 
คาราโอเกะ, ชมภาพยนตร์,ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, เต้นรําใน Zouk Club และ
อื่นๆอีกมากมาย (ท่านสามารถดูกิจกรรมต่างๆได้จากเอกสาร Dream Daily ใน
ห้องพัก)  

เช้า/เที่ยง/เย็น 
 

วันที่สาม 09.00 น. เรือเทียบท่าที ่ท่าเรือ Kai Tak ฮ่องกง  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ฮ่องกงแล้ว  
นําท่านเดินทางสู่ “อ่าวน้ าตื้น  Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทร์เสีย้วแห่งน้ี 
สวนที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื่อง นําท่านกราบ
สักการะขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริ
มงคลภายในบริเวณเดียวกัน  
จากนั้นนําชม วิคทอเรียพีค VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบนั อาทิ
เช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตกึ HONG 
KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจบุัน ฯลฯ  นําทา่นเย่ียม
ชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชือ่ของเกาะฮ่องกง และชมร้านหยก พร้อมทั้งเลือกซื้อ
หยกคุณภาพสูง เพื่อสวมใส่เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
สมควรแก่เวลานําท่านสู่ วัดแชกงหมิว เชิญท่านหมุนกังหันฮวงจุ้ย ที่ชาวฮ่องกง
เชื่อว่าจะสามารถหมุนพัดพาความโชคร้ายออกไปและพัดพาความโชคดีเข้ามาสู่ตัว

เช้า/……/……. 
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เรา สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พัก (ตามที่ทา่นเลือก) 
วันที่สี ่  

17.00 น. 
21.50 น. 
23.30 น. 

อิสระช้อปป้ิง หรือเลือกท่องเที่ยวสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆตามอัธยาศัย 
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย  เดินทางสู ่สนามบนิฮ่องกง 
ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินเอธิโอเปีย เที่ยวบินที่ ET609 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

…../……./….. 

 

ห้องอาหาร 4 ห้อง ที่รวมในแพ็คเกจ  
@ห้อง Gentting Dining   ชั้น 7 ท้ายเรือ (อาหารจีน)   
@ห้อง Dream Dining  ชัน้ 8 ท้ายเรือ (อาหารจีนและมังสวิรัติ) 
@ห้อง The Lido Buffet  ชั้น 16 ท้ายเรอื (อาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติ)  
@ห้อง World Grill ชั้น 16 ท้ายเรือ  (บฟุเฟ่ต์) 
@ห้องอาหาร  Palace Restaurant ชั้น 17 หัวเรือ (บฟุเฟ่ตน์านาชาติ มื้อเช้า กลางวัน เย็น ดึก บริการเฉพาะลูกค้าห้อง Suite 
เท่านั้น)    

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน 
งดแถมกระเป๋า 

พักห้องละ 2 ท่าน 
บนเรือ ห้อง Palace Suite 

ฮ่องกง โรงแรม Sav Hotel 4* 

พักห้องละ 2 ท่าน 
บนเรือ ห้อง Palace Suite 

ฮ่องกง  โรงแรม Disney’s Hollywood 5* 

7-10 / 14-17 / 21-24 ก.ย. 61 
28ก.ย.-1ต.ค. 61 

5-8 / 12-15 ต.ค. 61 
19-22 / 26-29 ต.ค. 61 

2-5 / 9-12 พ.ย. 61 
16-19 / 23-26 พ.ย. 61 

25,999 บาท 27,999 บาท 

 

ค าแนะน า  สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรอื จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง

รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ

โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทัวร ์และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่

ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่เป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง 

              ทั้งนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง 

สนามบินที่ทรปิเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ 
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อัตรานี้รวม อัตรานี้ไม่รวม 
1.ค่าห้องพักบนเรือ และภาษีท่าเรือ.ห้องพักแบบ Palace Site 2 คืน  
2.ค่าห้องพักทีฮ่่องกง 1 คืน 
3.ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือตามที่ระบุในรายการ 
4.กิจกรรมต่างๆบนเรือ   
(*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาตรวจสอบบนเรืออีกครั้ง) 
5.ตั๋วเครื่องบนิสายการบิน เอธิโอเปียแอรไ์ลน ์
6.รถ รับส่ง และซิตี้ทัวร์ ตามที่ระบุในรายการ 

1.ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ  
2.ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
3.ค่าวีซ่าส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางชาวต่างชาติ  
(กรณีต้องยื่นขอวีซ่า) 
4.อาหารบางมื้อที่ฮ่องกง 
5.ค่าทิปบนเรอื 750 HKD/ท่าน  
 

 

หมายเหตุ :   
1. อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์บริการ 
2.  โปรแกรม ราคา และเวลาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3. กรุณาตรวจสอบว่า หนังสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน 
4. สําหรับผู้มีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ก่อนการเดินทาง 
 

ห้อง Palace Suite  : ขนาดห้องพัก 37 ตรม.        มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้ค่ะ  

✴ Suite ดียังไง?  
ห้องพัก โอ่โถง นอนสบาย มีระเบียงนั่งชิลล์   
ห้องน้ํา กว้างขวาง มีทั้งฝักบัว และอ่างอาบน้ํา สําหรับท่านที่ชื่นชอบผ่อนคลายในน้ํา แถมยังมีห้องแต่งตัวแยกต่างหาก 
ผลไม้ต้อนรับในวันแรกที่ท่านเช็คอิน 

✴สิทธิพิเศษล่ะ? สําหรับบุคคลพิเศษที่จองห้องพัก Suite  

☑ ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการเช็คอินที่ท่าเรือด้วย Lounge สําหรับห้อง Suite โดยเฉพาะ พร้อมทั้งบริการอาหารว่าง
และเครื่องด่ืมเบาๆ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดําเนินการเช็คอิน  

☑ รับสิทธิ์ขึ้นเรือก่อน และ เช็คเอ้าท์ลงจากเรือก่อน โดยไม่ต้องเข้าคิวยาวๆและนานๆ  

☑ มี Butler หรือ เจ้าหน้าที่ส่วนตัวคอยดูแลและอํานวยความสะดวกระหว่างการเข้าพัก 

✴มีอะไรพิเศษกว่านี้มั้ย? 
แน่นอนค่ะ สําหรับผู้ที่เข้าพักห้อง Suite ขึ้นไป ท่านยังได้สิทธิประโยชน์อื่นๆ อาท ิ

 ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มตามบาร์เครื่องด่ืมต่างๆ ฟรี!!! (แอลกอฮอล์ และ Soft Drink)  
 ท่านสามารถเข้าใช้บริการห้องอาหารพิเศษ เฉพาะสําหรบัห้อง Suite 
 รับสิทธิ์ รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ในห้องอาหารที่ไม่รวมในแพ็คเกจ วันละ 1 มื้อ ฟร ี(ปกติจะมีรวมอาหารทุกมื้อ ในห้องที่รวม

ใน  
แพ็คเกจค่ะ แต่กรณีนี้ อาจจะเป็น เทปันยากิ หรือ ชุดหมอ้ไฟ หรือ อื่นๆตามทีท่่านเลอืก) 

 ฟรี !! WIFI 1 account ใช้ได้ 2 ท่าน ตลอดการเข้าพัก 
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เงื่อนไขการช าระคา่บริการ 

* โปรดช าระคา่ทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากที่ได้รับการย่ืนยันที่นั่งวา่งจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

(ที่ไม่หมดอายภุายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 

Fax 0 2116 6423   (การไมช่ําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ

ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพค็เกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่ง

ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลง

กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การ

สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏเิสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน

เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 

หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ว่าไม่หมดอายุภายใน 6 เดือนนับจากวันก่อนเดินทาง จนถึงวันเดินทาง 
กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรบีท าเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งส าเนาหน้า

หนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
*** เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าบริการทัวร์ หรือช าระค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนแล้ว *** 

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่งๆ *** 
 
 


