
 

แพ็คเกจลอ่งเรอืส ำรำญ Resort World One, Cruise only 

เส้นทาง ฮ่องกง เกาสง น่านน ้าสากล ฮ่องกง 4 วนั 3 คืน (ทุกอาทิตย)์ 
สมัผสัประสบการณ์ ความหรหูรา สบายกระเป๋า พกัผอ่น และสนุกสนานอย่างอิสระ 
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แพค็เกจเดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะส าหรบัท่านท่ีต้องการเท่ียวเอง 

ไม่มีเจ้าหน้าท่ีทวัรอ์ านวยความสะดวก 

เดินทางระหว่างเดือน เมษายน - ธนัวาคม 2566 (4 วนั 3 คืน) 
รวม ห้องพกับนเรือส าราญ กิจกรรมความสนุก และอาหารทุกมือ้บนเรือ 

วนัเดินทาง เส้นทางเดินเรือ เรือส าราญเข้าฝัง่ เรือส าราญออกจากฝัง่ 
SUN Hong Kong - 19.00 
MON Kaohsiung 13.00 21.00 
TUE High Seas - - 
WED Hong Kong 09.00 - 

 

เดือน กำหนดการ 

เมษายน 2566 2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 เม.ย. / 30เม.ย.-3พ.ค. 66 

พฤษภาคม 2566 7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 พ.ค. 66 

มิถุนายน 2566 4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 มิ.ย. 66 

กรกฎาคม 2566 2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-24 ก.ค. / 30ก.ค.-2ส.ค. 66 

สิงหาคม 2566 6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 ส.ค. 66 

กันยายน 2566 3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 ก.ย. 66 

ตุลาคม 2566 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 ต.ค. / 29ต.ค.-1พ.ย. 66 

พฤศจิกายน 2566 5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 พ.ย. 66 

ธันวาคม 2566 3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 ธ.ค. 66 
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วันที่ 1 ต้อนรับสู่ประเทศฮ่องกง ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal 
............... อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ)  
14.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal ประเทศฮ่องกง 

การเดินทางจาก สนามบิน เชคหลับกอก ไปที่  ท่ าเรือไคตั๊ก  ครูส
เทอร์มินอล สามารถเดินทางด้วย Taxi, จากสนามบินใช้เวลาประมาณ 
45 นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ HKD160-180 (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพื่อ
เช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)  
ที่อยู่ท่าเรือ :  33 Shing Fung Road, Kowloon, Hong Kong 
 

19.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal ประเทศฮ่องกง 
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อน
เรือออกเดินทาง  
หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์อยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน 
หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก 

 
(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ
ทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิด
ให้บริการ) 
 

  
 

วันที่ 2 เกาสง, ไต้หวัน 
เช้า/กลางวัน ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 
13.00 น. เรือเดินทางถึงท่าเรอืเมือง เกาสง, ประเทศไต้หวัน 
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สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่
สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ เกาสง จะมีบริการ 
แท๊กซี่ จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย  
ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได้จากตาราง
กิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
 
เกาสง (Kaohsiung) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวันรองจากไทเปที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลและล้อมรอบไป
ด้วยภูเขาในทิศเหนือและทะเลจีนใต้ในทิศใต้ และเป็นเมืองริมน้ำขนาดใหญ่ที่กำลังขยายตัวที่มีสภาพอากาศ
อบอุ่นสบายและผ่อนคลาย เกาสงตั้งอยู่ทางใต้ของไต้หวัน นิคมอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ของเมืองได้ถูก
แทนที่ด้วยตึกระฟ้าและถนนที่กว้างขวาง ร้านกาแฟนานาชาติ ตลาดกลางคืนที่คึกคัก ห้างสรรพสินค้าสวยงาม 
พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ และสวนสาธารณะที่หลากหลาย 

  (สำหรับท่านที่เที่ยวบนฝั่งเอง ควรกลับถึงเรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชม. ขึ้นไป ก่อนเรือออกจากท่า) 

  
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่้องโชว์หลัก หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้น
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

21.00 น. เรือออกจากท่าเรือเมือง เกาสง, ประเทไตห้วัน 
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วันที่ 3 ล่องน่านน้ำสากล - สนุกกับกิจกรรมบนเรอือย่างเต็มที ่
เช้า/กลางวัน ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 
 

 
 

  
 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  
หลังจากนั้น ทา่นสามารถรับชมการแสดงทีห่้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่ว
ทั้งลำเรือ  หลงัจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ช่วงค่ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวาง
ไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน
กระเป๋าถือ )   
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**  
 

วันที่ 4 เดินทางถึงประเทศฮ่องกง 
 
เช้า  ท่านสามารถรบัประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ 
09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal ประเทศฮ่องกง 

หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง 
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ค าแนะน า : ก่อนจอง และช าระค่าเดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจอง และการยกเลิกทวัร ์
อย่างละเอียด เพ่ือรกัษาสิทธ์ิในการเดินทางของท่าน 

 

 
 

หลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเงือ่นไขดงักล่าว
เพ่ือประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร ์และการยกเลิกทวัร ์ท่ีระบุในรายการทัง้หมด 

 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน ราคาเร่ิมต้น 

***กรณุาตรวจสอบเงื่อนไขการจองทุกครัง้ก่อนท าการจอง*** 
วันเดินทาง 

12-15 / 19-22 / 26-29 มี.ค. 66 
16-19 / 23-26 เม.ย. / 30เม.ย.-3พ.ค. 66 
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 พ.ค. 66

ประเภทห้อง 

ผู้ใหญพ่ักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผูใ้หญ่) 

พักเดี่ยว 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

ราคาท่านละ 

 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 8,500 5,500 - 15,200 
ห้องพักแบบมหีน้าต่าง 9,500 5,900 - 17,200 
ห้องพักแบบมรีะเบยีง 10,500 6,500 - 19,200 
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วันเดินทาง 

4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 มิ.ย. 66 
2-5 / 9-12 ก.ค. 66 

ประเภทห้อง 

ผู้ใหญพ่ักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผูใ้หญ่) 

 
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

ราคาท่านละ 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 9,900 5,900 - 18,000 
ห้องพักแบบมหีน้าต่าง 10,900 6,500 - 20,000 
ห้องพักแบบมรีะเบยีง 13,900 7,500 - 26,000 

 
 

วันเดินทาง 
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 ก.ย. 66 

8-11 / 15-18 / 22-25 ต.ค. 66 
29ต.ค.-1พ.ย. 66 

5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 พ.ย. 66 
3-6 / 10-13 / 17-20 ธ.ค. 66 

ประเภทห้อง 

ผู้ใหญพ่ักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผูใ้หญ่) 

 
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

ราคาท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 11,500 6,900 - 21,200 
ห้องพักแบบมหีน้าต่าง 12,500 7,500 - 23,200 
ห้องพักแบบมรีะเบยีง 15,900 8,900 - 30,000 

 
วันเดินทาง(Holiday) 

2-5 / 9-12 เม.ย. 66 
16-19 / 23-24ก.ค. / 30ก.ค.-2ส.ค. 66 
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 ส.ค. 66 
1-4 ต.ค. 66 

ประเภทห้อง 

ผู้ใหญพ่ักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผูใ้หญ่) 

 
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

ราคาท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 16,900 9,500 - 32,000 
ห้องพักแบบมหีน้าต่าง 18,500 9,900 - 35,200 
ห้องพักแบบมรีะเบยีง 23,500 12,900 - 45,200 
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วันเดนิทาง(Christmas) 
24-27 ธ.ค. 66 
ประเภทห้อง 

ผู้ใหญพ่ักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผูใ้หญ่) 

 
พักเดี่ยว 

ราคาท่านละ ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

ราคาท่านละ 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 19,900 10,900 - 38,000 
ห้องพักแบบมหีน้าต่าง 21,900 11,900 - 42,000 
ห้องพักแบบมรีะเบยีง 28,900 15,500 - 56,000 

***ราคายังไม่รวมค่าทิปเรือ HKD130 /คน/คืน (HKD 390) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, 
Balcony และ HKD150 ต่อคนต่อคืน (HKD 450) สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป(ชำระบนเรอื)*** 

อตัราน้ีเป็นราคาเร่ิมต้น ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจากการปรบัของอตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ 

การเรียกเกบ็เซอรช์ารจ์จากทางเรือฯเพ่ิมเติม กรณุาเชค็ราคาอีกครัง้เมื่อต้องการจองเรือ 

อตัราน้ีส าหรบัคนไทยเท่านัน้  
 

เราสามารถจองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัเพ่ิมเติมให้ท่าน รบัประกนัราคาถกู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

ตวัอย่างห้องพกับนเรือ Genting Dream By 
 

 

Inside พกั 3-4 ทา่น ไดจ้ะเป็นเตยีงแบบ Pullman Bed (เตยีงดงึลงมาจากเพดาน หรอืขา้งผนงัหอ้ง) 
**หอ้งส าหรบัพกั 3-4 ทา่น มจี านวนจ ากดั กรุณาตรวจสอบหอ้งพกัก่อนท าการจอง** 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คนื (ตามแบบหอ้งพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพเิศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิป HKD130 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD150 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือ

สูงขึ้นไป 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) (ถ้ามี) 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพค็เกจเครือ่งดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
8. คา่ประกนัสขุภาพ กรณีตดิโควดิ-19 ในระหวา่งท่องเทีย่ว 
9. คา่สมคัร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพรอ้ม 
10. คา่หนงัสอืเดนิทาง 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกับนเรอืวา่ง  พรอ้มสง่ส าเนา
หน้าหนงัสอืเดนิทาง (ทีไ่ม่หมดอายุภายใน 6 เดอืน นบัจากวนัเริม่เดนิทาง/หนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่สามารถเดนิทาง
ไดเ้ลย), วคัซนีพาสปอรต์, Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอ
พรอ้ม)  และหลกัฐานโอนเงนิมาไดท้ี ่Line, Email หรอื Fax 0 2116 6423 ถงึเจา้หน้าทีผู่ด้แูลการจองทวัร ์(การไม่
ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดั 
หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ 

3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี  

เงื่อนไขการยกเลิก 

- สำหรับโปรโมชั่นพิเศษไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากทำการจอง 
หมายเหต ุ

1. สำหรับผูม้ีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรอื 

2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน) 
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2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง

ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุ

ได้ เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม

สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบกอ่นเดินทางอีกครั้ง             
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ใบเตรียมตวัการเดินทาง Genting Dream Cruise 
หนังสือเดินทางและวีซ่า • ตรวจสอบใหแ้น่ใจหนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอือยา่งน้อย 180 วนัก่อนการเดนิทาง 

• ประเทศทีคุ่ณจะเดนิทางอาจตอ้งท าวซี่าเพือ่เขา้-ออกประเทศ โปรดตดิต่อตวัแทนวาง
แผนการท่องเทีย่วของคุณก่อนเดนิทางทุกครัง้ 

บตัรเดรคิต การใชจ้่ายบนเรอืส าราญสว่นใหญ่ใชจ้่ายเป็นเงนิสกุล  SGD   ซึง่สามารถท ารายการผา่นบตัร
เครดติทีไ่ดล้งทะเบยีนเชือ่มกบับตัร Cruise card ก่อนเดนิทางได ้

เงินสด ราชอาณาจกัรไทยอนุญาตใหท้า่นน าเงนิสดตดิตวัออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท 
หากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะใชจ้า่ยมากกวา่นี้ตอ้งแจง้และส าแดงกบัเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ขา
เขา้และขาออก โดยการใชจ้่ายบนเรอืตอ้งน าเงนิสดขัน้ต ่า 150 USD (รายละเอยีดอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงตามเสน้ทางและแบรนดเ์รอืส าราญ) โดยวนัก่อนเรอืจะเทยีบท่าวนัสดุทา้ย ตอ้ง
ตรวจสอบและท ารายการทัง้หมดใหเ้สรจ็สิน้ 

ประกนัภยั แนะน าใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทาง 
อณุหภมิู สามารถตรวจสอบไดจ้าก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดนิทาง 
เวลาท้องถ่ิน     เวลาบนเรอืส าราญจะใชเ้วลาทอ้งถิน่จากท่าเรอืเมอืงแรกทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงใน

แต่ละวนั ตามเขตน่านน ้าแต่ละประเทศ ซึง่สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนงัสอืพมิพป์ระจ าวนับน
เรอื หรอืประกาศจากทางเรอื  

สกลุเงิน   บนเรอืส าราญ สว่นใหญ่ใชส้กุลเงนิ HKD  อตัราเทยีบ 4.6 บาท ต่อ 1 HKD 
*ตรวจสอบ ณ เมือ่วนัที ่วนัที ่08 ม.ีค. 66 : อา้งองิจาก SCB Bank Selling Rate 
หากท่านใชบ้ตัรเครดติในการช าระคา่สนิคา้ อตัราแลกเปลีย่นของเรอืจะสงูกวา่ของธนาคารปกต ิ

กระแสไฟฟ้า ประเทศฮ่องกงนัน้จะใชแ้รงกระแสไฟฟ้าอยูท่ี ่220 V ตวัเต้าเสียบปลัก๊จะเป็นแบบ 3 ขา 
(แนะน าใหเ้ตรยีมหวัแปลง หรอื Universal Adaptor ไปดว้ย) 

 
  ภาษา บนเรอืส าราญใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสากล 

  น ้าด่ืม บนเรอืมนี ้าดืม่ใหใ้นหอ้งพกัฟร ี1 ขวดตอ่วนั ต่อทา่น 

  อาหาร ทุกทา่นสามารถรบัประทานอาหารไดท้ีห่อ้งอาหารบุฟเฟ่นานาชาต ิรายการอาหารและเวลา
เป็นไปตามทีเ่รอืก าหนด โดยจะมอีาหารทัง้มือ้เชา้ กลางวนั เยน็ ค ่าจนถงึดกึใหบ้รกิาร สบัเปลีย่น
กนัตามมือ้อาหารตลอดทัง้วนั หรอืมือ้อาหารเยน็ทา่นอาจเลอืกรบัประทานอาหารมือ้เยน็ไดท้ี่
หอ้งอาหารหลกัทีจ่ะมรีะบุไวใ้น cruise card ของทุกทา่น โดยจะ Open seating โดยจะสมัพนัธ์
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กบัการชมการแสดง ณ หอ้งโรงละครหลกั ทา่นทีท่านอาหารรอบแรกจะไดช้มการแสดงรอบแรก 
และทานอาหารรอบสองชมการแสดงรอบหลงั 
** คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นของหอ้งอาหารพเิศษทลกูคา้ตอ้งท าการจองเพิม่เตมิบนเรอืส าราญ 
คา่ใชจ้่ายเป็นไปตามมือ้อาหารและราคาทีเ่รอืก าหนด 

ส่ิงท่ีต้องเตรียม  ทุกทา่นตอ้งเตรยีมหนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุมากกวา่ 6 เดอืน 
 เตรยีมส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 2 ชุด เนื่องจากวนัแรกทีท่ าการเชค็อนิหนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ

ของทกุทา่นจะถูกเรยีเกบ็ ส ารองเกดิกรณีฉุกเฉิน 
 ตัว๋ล่องเรอื 
 ป้ายตดิกระเป๋าสมัภาระ Luggage Tag 
 แบบฟอรม์การลงเรอื 
 เงนิสด/ บตัรเครดติ 
 กรมธรรมป์ระกนัการเดนิทาง ประกนัอุบตัเิหตุ 
 ของมคีา่ / อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
 ยารกัษาโรค ยาประจ าตวั 
 ทปิบนเรอื หากไม่ไดร้วมในคา่แพค็เกจแรกจ่าย 
 

ส่ิงท่ีควรเตรียม  แวน่ตา, แวน่กนัแดด, รม่, หมวก, ครมีกนัแดด และเสือ้คลุมกนัหนาว เนื่องจากบนเรอือาจมี
ลมแรง 

 ยาประจ าตวั ทีม่รีายละเอยีดก ากบั 
 อปุกรณ์อาบน ้า ของใชส้ว่นตวั   
 Universal adaptor อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ, สายชารท์โทรศพัท ์
 ปกรณ์อเิลค็ทรอนิค เช่น กลอ้งถ่ายรปู และ memory card, ทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง 
 รองเทา้กฬีา รองเทา้สภุาพ รองเทา้ใสส่บาย 
 หนงัสอือ่านเล่นระหวา่งพกัผอ่น, เครือ่งเล่นเพลงพกพาสว่นตวั  
 ชุดวา่ยน ้า 

ส่ิงท่ีไม่อนุญาตให้น าขึน้
และลงเรือ 

• ใชม้าตรการตามหลกัเดยีวกนักบัเครือ่งบนิ 
• ของเหลว เจล สเปรย ์ความจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติร 
• ตวัส ารองไฟ Power Bank หา้มโหลดลงกระเป๋าใหญ่ ถอืใสก่ระเป๋าพกพาเท่านัน้ 
• เครือ่งดืม่ทุกชนิดทัง้ทีม่ ีและไมม่แีอลกอฮอล ์
• ของสด เช่น ผลไม(้โดยเฉพาะทุเรยีน และเงาะ) เนื้อสตัว ์
• อาวุธ ของมคีม สารเสพตดิ และสิง่ผดิกฏหมายทุกชนิด 
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เคร่ืองแต่งกาย • การแต่งกายทัง้ชายหญงิสามารถแต่งตวัไดต้ามสบายในช่วงกลางวนัและทีท่า่เรอืเพือ่ร่วม
โปรแกรมทรปิกบัทางเรอืทีไ่ดท้ ารายการจองไว ้

• หากท่านจะเขา้รบัประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารหลกั ตามธรรมเนยีมเรอืถอืเป็นการเชญิ
ทานอาหารเหมอืนไปรบัประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรอืจงึขอความร่วมมอืท่านแต่งกาย
แบบ   smart casual หรอืกึง่ทางการได ้

• หากเป็นเสน้ทางทีล่่องเรอืมากกวา่ 5 คนื จะมวีนักปัตนัไนทห์รอืกาล่าไนท ์เชญิทุกทา่นให้
เขา้รว่มงานแนะน าใหผู้ห้ยงิสวมชุดราตร ีผูช้ายใสส่ธูและเน็คไท 

 
ขัน้ตอนการขึน้–ลง เรือส าราญ  

1. เดนิทางถงึอาคารผูโ้ดยสารท่าเรอืแรก น าพาสปอรต์ เชค็อนิไดท้ี ่เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ทา่นจะไดร้บั Cruise Card ทีจ่ะใช้
แทนกุญแจหอ้งพกั ใชเ้ป็นเครดติการด์ แทนการขึน้และลงเรอืในท่าเรอืถดัๆไป  
 

 
 
 
 
2. น าสมัภาระ(กระเป๋าเดนิทาง) ผ่านพธิกีารเอก็ซเรย ์เชน่เดยีวกบัการเดนิทางทีส่นามบนิ โดยตดิป้าย   Luggage Tag 

เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีท่างเรอืล าเลยีงใหไ้ปใหถ้งึหอ้งสว่นตวัของทุกทา่น หรอืท่านทีส่ะดวกจะถอืกระเป่าขึน้ไปเองกส็ามารถ
ท าได ้(อาจตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยในการล าเลยีงสมัภาระสูห่อ้งพกัของท่าน) 

3. น าพาสปอรต์ ส าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เช่นเดยีวกบัการเดนิทางออก โดยสาร
เครือ่งบนิ (กรณีถอืพาสปอรต์ไทย ไมต่อ้งมใีบ ตม.ไทย) 

4. เมือ่ถงึประตเูรอื เจา้หน้าทีเ่รอืจะเกบ็พาสปอรต์ของท่านไว ้และจะคนืในวนัเดนิทางกลบั พรอ้มน าการด์หอ้งพกัทา่นรดู
กบัเครือ่งบนัทกึ เพือ่ยนืยนัวา่ทา่นไดเ้ป็นผูร้ว่มเดนิทางในทรปินี้ ของเรอืส าราญ 

5. สามารถไปทีห่อ้งพกัของท่านไดท้นัท ีหรอืจะใหบ้รกิารหอ้งอาหารบุฟเฟ่ในทนัททีีข่ ึน้เรอืส าราญ กรุณาศกึษาจุดซอ้ม
อพยพหนีภยัฉุกเฉินทีอ่ยู่ดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน 

6. ก่อนเรอืจะออกเดนิทางตามตารางเรอืทีร่ะบุไว ้จะมกีารซอ้มอพยพหนีภยั หรอื Muster Drill จะมสีญัญาณดงัขึน้ ใหไ้ป
ตามจุดทีร่ะบุไวใ้น Cruise Card โดยเจา้หน้าทีจ่ะแจง้ใหห้ยบิเสือ้ชชูพีทีม่พีอดกีบัผูพ้กัในหอ้งพกัไวด้ว้ยหรอืไม่แลว้แต่
กรณไีป 

ขัน้ตอนเคลียรค่์าใช้จ่าย และรบัพาสปอรต์คืน 
1. คนืสดุทา้ยของการเดนิทาง น าการด์หอ้งพกัของท่าน แจง้ช าระคา่ใชจ้่าย ที ่Reception เจา้หน้าทีจ่ะแจง้ยอดคา่ใชจ้่ายที่
ใชไ้ปทัง้หมด ท่านสามารถช าระเป็นเงนิสด หรอืบตัรเครดติ 
**กรณีช าระบตัรเครดติ อตัราแลกเปลีย่น ตามเงือ่นไขทีเ่รอืก าหนด** 

ตัวอยา่ง

การด์

หอ้งพัก  

หำกกรณีกำรด์สญู
หำยกรณุำตดิตอ่แจง้
ทำง Reception 
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2. ก่อนวนัสดุทา้ยทีเ่รอืส าราญจะเทยีบทา่ จะแจง้รบัพาสปอรต์ไดท้ี ่Reception หรอืทางเรอืจะมแีจง้จุดและเวลาทีร่บัหนงัสอื
เดนิทางคนืแก่ทุกทา่น 
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