
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรอืสําราญ World Dream Cruise Only 5 ดาว 

ฮองกง - นานนํ้าสากล - ฮองกง 3 วัน 2 คืน 
เสนทาง ข้ึน - ลงประเทศฮองกง รองรับ 3,376 ทาน 1,686 หอง จํานวน 18 ช้ัน 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ราคาเริ่มตน    9,600.- 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 อิสระเดินทางเอง - เช็คอินทขึ้นเรือสาํราญ Dream Cruises บริเวณทาเทียบเรือ Kai Tak - อิสระพักผอนบนเรอื 

วันที่2 
เรือสาํราญลองนานน้าํลากล - เพลิดเพลนิกับกิจกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ อาทิ กีฬา, การ

เตนแอโรบคิ, โรงละคร, โชว - พักผอนบนเรือ 

วันที่3 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา Kai Tak ฮองกง - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS030518 

  Page 1 of 6  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา 

Stateroom Category 2-Night Friday 2-Night Friday 

  

18-20 / 25-27 MAY 18 

1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 JUN / 29JUN-1JUL 18 

6-8 / 13-15 JUL // 31AUG-2SEP 18 

7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 SEP 18 

5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 OCT 18 

2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 NOV 18 

20-22 / 27-29 JUL 18 

3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 AUG 18 

Palace villa DPV 60,200 75,200 

Palace penthouse DPP 36,100 45,200 

Palace deluxe suite DDS 25,500 31,900 

Palace suite DSA / DSS / DPS 21,700 27,100 

Balcony deluxe BDA - BDS 16,400 20,500 

Balcony BSA - BSS 14,400 18,000 

Oceanview OSA - OSS 12,000 15,100 

Interior isa - ISS 9,600 12,000 

   Port Charges (per person) 2-Night Hong Kong Weekend Getaway THB 1,800 

Subject to Change 
  

3rd and/or 4th Person 50% of the Twin Share Fare with purchase of two full fares 

Single Fare 150% of the Twin Share Fare 

Infant Fare (under 24 months) 25% of the Twin Share Fare with purchase of two full fares 

Gratuity on board HKD 150 per person per night for Suite and above (DPV - DPS) 

(Per person per night) HKD 120 per person per night for Balcony Deluxe or below (BDA-ISS) 

  Children aged below 2 gets full waiver 

TERMS & CONDITIONS 

1. All fares are price per person based on twin sharing in THB. 

2. Travel document, visa fee, port charges, gratuities; optional land tour and other incidental charges are not 

included. 

3. Amendment fee will be charged each time, for changes made to booking after booking confirmation is 

issued. The fee excluded cancellation fees. 

4. Cabins and schedules are subject to changes. Additional restrictions and blackout dates may apply 
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ลักษณะหองพัก บนเรือสําราญ World Dream By Dream Cruises 
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สิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ  

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 

อัตราคาบรกิารนี้รวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

1. คาทิปบนเรือ Gratuity on board ชําระเพ่ิมตามประเภทหองพักทีท่านเลือก 

* HKD 150 per person per night for Suite and above (DPV - DPS) 

* HKD 120 per person per night for Balcony Deluxe or below (BDA-ISS) 

* Children aged below 2 gets full waiver 

2. คาภาษีเรือ Port Charges ตามประเภทหองพักที่ทานชําระ ชําระเพ่ิม 1,800 บาท 

3. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

4. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

5. คาแพ็คเกจเครือ่งด่ืมบนเรือสําราญ  / คาบริการ WIFI 

6. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
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7. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

8. คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ฮองกง - กรุงเทพฯ (หากตองการซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 

9. คารถรับสงจาก สนามบินฮองกง - ทาเรือ - สนามบินฮองกง (หากตองการซื้อรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอราคา

อีกครั้ง) 

10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการจอง 

* โปรดชาํระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันท ีพรอมสงสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอน

เงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423   (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด 

ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการเดินทาง) 

* ยกเลิกหลังการยืนยนั และชําระเงนิแลว  เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

* ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหองวางบนเรือ 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทาง

ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุ

ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตาม

สภาพอากาศและฤดูกาล หรอืเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง 

เงื่อนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ หรอืตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพ่ือเช็ควากรุปมีการ

ยืนยัน Confirm เดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระคาบริการ 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 

4. การยกเลิก และคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 

4.1 แจงยกเลกิกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง
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อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง 

คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่ไมสามารถเดินทางได 

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน

การผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ

ทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น 

4.5 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถอืวาทานสละ

สิทธ์ิ ไมอาจเรยีกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS030518 

  Page 6 of 6  
 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com

