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แพ็คเกจล่องเรือสําราญ World Dream Cruise Only 5 ดาว 

ฮ่องกง - ดานัง เวียดนามกลาง - อ่าวฮาลอง เวียดนามเหนือ - ฮ่องกง 6 วัน 5 คืน 
เส้นทาง ขึ้น - ลงประเทศฮ่องกง รองรับ 3,376 ท่าน 1,686 ห้อง จํานวน 18 ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทางวันที่  23-28 ก.ย. // 11-16 / 18-23 พ.ย. 61    ราคาเริ่มต้น     24,100.- 
    29ก.ค.-3ส.ค. 61       ราคาเริ่มต้น     28,900.- 

สรุปการเดินทางโดยย่อ 

วันที่1 อิสระเดินทางเอง - เช็คอินท์ขึ้นเรือสาํราญ Dream Cruises บริเวณทา่เทียบเรือ Kai Tak - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที่2 
เรือสาํราญล่องน่านน้าํลากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ อาทิ กีฬา, การ
เต้นแอโรบคิ, โรงละคร, โชว์ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที่3 
เรือสาํราญเทยีบท่า ดานัง เวียดนามกลาง - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรอืเลือกซื้อทัวรเ์สริมบนฝั่ง (สอบถาม
ค่าบริการทัวรเ์สริมได้บนเรือสําราญ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที4่ 
เรือสาํราญเทยีบท่า อ่าวฮาลอง เวียดนามเหนือ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถาม
ค่าบริการทัวรเ์สริมได้บนเรือสําราญ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ 

วันที5่ 
เรือสาํราญล่องน่านน้ําลากล - เพลิดเพลินกับกิจกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ อาทิ กีฬา, การ
เต้นแอโรบคิ, โรงละคร, โชว์ - พักผ่อนบนเรือ 

วันที6่ อําลาเรือสําราญ จอดเทียบท่า Kai Tak ฮ่องกง - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า 
Stateroom Category 5-Night Friday 5-Night Friday 

  23-28 ก.ย. // 11-16 / 18-23 พ.ย. 61 29ก.ค.-3ส.ค. 61  

Palace villa DPV 139,600 174,500 
Palace penthouse DPP 79,400 99,300 
Palace deluxe suite DDS 54,400 68,000 
Palace suite DSA / DSS / DPS 47,200 59,000 
Balcony deluxe BDA - BDS 35,100 44,000 
Balcony BSA - BSS 32,300 40,300 
Oceanview OSA - OSS 28,900 36,100 
Interior isa - ISS 24,100 28,900 

   Port Charges (per person) 5-Night from Hong Kong to Da Nang & Halong Bay 
 

THB 6,400 
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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ลักษณะห้องพัก บนเรือสําราญ World Dream By Dream Cruises 
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สิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ  

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือสําราญ (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปบนเรือ Gratuity on board ชําระเพ่ิมตามประเภทห้องพักที่ท่านเลือก 

* 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. ค่าภาษีเรือ Port Charges ตามประเภทห้องพักที่ท่านชําระ ชําระเพ่ิม 6,400 บาท 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
5. ค่าแพค็เกจเครือ่งดื่มบนเรือสําราญ  / ค่าบริการ WIFI 
6. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 

http://www.etravelway.com/airticket
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7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
8. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
9. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินฮ่องกง - ท่าเรือ - สนามบินฮ่องกง (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคา

อีกครั้ง) 
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการจอง 
* โปรดชาํระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันทีน่ั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันท ีพร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423   (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด 
ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการเดินทาง) 
* ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงินแลว้  เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจองและจํานวนห้องว่างบนเรือ 
หมายเหต ุ
1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุ
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบกอ่นเดินทางอีกครั้ง 
เงื่อนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ หรอืต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
ยืนยัน Confirm เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การชําระค่าบริการ 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิก และคืนค่าทัวรห์ลังจากมีการชําระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
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อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ทา่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได้ 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกทา่นต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรยีกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแลว้  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง, จํานวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ 

 


