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รหสัโปรแกรม : 14280 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

    ***  Package DCCO10051WD    เรือส ำรำญ World Dream  3วนั 2 คืน***        
ก ำหนดวันเดินทำง :   ศุกร์-จันทร์   

วันแรก สนำมบิน ฮ่องกง - ท่ำเรือ Kitak Cruise Center –   ลงเรือ World Dream   

     *****  อสิระท่ำนเลือกเดินทำง สู่ฮ่องกง ด้วยสำยกำรบินทีเ่ลือก โดยควรถึงฮ่องกงก่อน 12.00 น.  **** 

           สำยกำรบิน             เทีย่วบิน            ดอนเมือง            ฮ่องกง 
 Air Asia             FD 508            06.35            10.15 

           สำยกำรบิน             เทีย่วบิน            ฮ่องกง           สุวรรณภูม ิ

HongKong Airway             HX 762            03.20            07.05  

HongKong Airway             HX 780            04.00            08.10  

HongKong Airway             HX 768            08.50            12.40  

Cathay              CX 615            06.40            10.15  

Cathay              CX 700            08.25            12.10  

Thai Airway              TG 600            08.00            11.45  
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บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 *** อสิระ เดินทำงสู่ท่ำเรือ ตำมอธัยำศัย *** 

18.00 น. เชิญท่ำนลงทะเบียน ณ. ท่ำเรือ Kitak Cruise Center จำกน้ันน ำท่ำนเช็คอนิ ขึน้เรือส ำรำญ   World Dream  เรือสำรำญทีท่นัสมัยและใหม่ที่สุด

ในเอเชียล ำหนึ่ง 

 
                   *** เร่ิมบริกำรอำหำรบนเรือ ***   

                  *** ก่อนเวลำเรือส ำรำญออกจำกท่ำ ขอเชิญทกุท่ำนร่วมกจิกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซ่ึงเป็นหนึ่งในกฎกำรเดินเรือสำกล โดยเม่ือ

มีประกำศจำกทำงเรือ ให้ทกุท่ำนไปยังจุดรวมพลตำมทีก่ ำหนดไว้บนบัตรขึน้เรือ (SeaPass) ของท่ำน *** 

 
   21.00 น.   ***** เรือออกเดินทำงสู่น่ำนน ำ้สำกล มุ่งสู่น่ำนน ำ้สำกล ***** 

                              *** Casino ใหบ้ริการหลงั 24.00 น.*** 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันทีส่อง   น่ำนน ำ้สำกล 

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้ำ  
                          บริกำรอำหำรทกุมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

                        กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กจิกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 

 
12.00น.          รับประทานอาหาร กลำงวัน 

                          บริกำรอำหำรทกุมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

                        กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กจิกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 

 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  

                          บริกำรอำหำรทกุมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ  

ชมการแสดงโชวร์ และกจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กจิกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์)  

 
วันทีส่ำม  น่ำนน ำ้สำกล 

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้ำ  
                          บริกำรอำหำรทกุมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

                        กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กจิกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 

 
12.00น.          รับประทานอาหาร กลำงวัน 

                          บริกำรอำหำรทกุมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

                        กจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กจิกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
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17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  

                          บริกำรอำหำรทกุมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ  

ชมการแสดงโชวร์ และกจิกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กจิกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์)  

 
วันทีส่ี่  ฮ่องกง  

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้ำ  
 บริกำรอำหำรทกุมื้อ ณ ห้องอำหำรของเรือส ำรำญ 

ใหท่้าน พกัผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกจิกรรมบนเรือ  

09.00 น. เรือเทยีบท่ำ ท่ำเรือ Kitak Cruise Center ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ 

                                **** ส้ินสุดกำรให้บริกำรด้วยควำมประทบัใจ **** 

                             **** สำยกำรบินแนะน ำ ให้ท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเทพ **** 

           สำยกำรบิน             เทีย่วบิน            ฮ่องกง            ดอนเมือง 
Air Asia             FD 505            20.05            22.15 

           สำยกำรบิน             เทีย่วบิน            สุวรรณภูม ิ            ดอนเมือง 

HongKong Airway             HX 779            21.10            23.05  

HongKong Airway             HX 761            23.50            02.20  

Royal Jordanian             RJ 183            21.25            23.20  

Emirates             EK 385            21.00            23.15  

Cathay              CX 703            20.00            22.10  

Cathay              CX 617            21.35            23.40  

Cathay              CX 709            22.00            00.05  

Thai Airway              TG 607            20.45            22.40  
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Date 10 May / 28 Jun / 4 Oct 19 
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อัตรำนีร้วม 
1.    ค่าหอ้งพกับนเรือตามแบบท่ีท่านเลือก 3 คืน   
2.   ค่าอาหารและกจิกรรมต่างๆ บนเรือตามท่ีระบุในรายการ  
อัตรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำทิปเรือ  360 HKD (ช ำระบนเรือ) 
2. ไม่รวมค่ำภำษท่ีำเรือ 1,800 บำท/ท่ำน 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก  ากบัภาษี) และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
7. ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 
***หมำยเหตุ : ส ำคัญมำก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภไ์ม่เกนิ 24 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์เกนิ 24 สัปดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเง่ือนไขดงักล่าว 
2. เดก็อายุต ่ากว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้
เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง 
1. ช าระเงิน 100 % ณ วนัจอง 
2. พร้อมส าเนาหนา้พาสปอร์ต เพ่ือท าการจองเรือ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุ เหลือ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ในกรณีทีท่่ำนถูกปฏิเสธกำรขึน้โดยเจ้ำที่เรือ ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินโดยเฉพำะ พำสปอร์ตต่ำงด้ำว 


