
 

 

 

ลอ่งเรือไปดานงั เคาทด์าวนป์ใีหม ่ 

ดว้ยเสน้ทางสดุพเิศษกบัเรือลาํใหมล่า่สดุ 

Hongkong – Danang (Vietnam) – Hongkong  

5 วนั 4 คนื 29 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2513 

 



 

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง 

 

06.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  Row D ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและมอบ

เอกสารการเดินทาง และเช็คอินให้ท่าน 

08.00 น.  เดินทางสู่ประเทศฮ่องกง ด้วยเที่ยวบิน TG 600 สู่สนามบินเชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง  พร้อมบริการอาหาร

และแครื่องดื่มบนเครื่อง 

11.45 น.   เดินทางถึงสนามบินเชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง  หลังจากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และนําท่านสู่ 

ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal 

บ่าย บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น14 และอาหารว่าง

ที่ Sorrento's the Café ชั้น 14  

17.00 น.  เรือ Spectrum of the Seas จะออกจาก ท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal 

** ผู้โดยสารควรถึงท่าเรือเพื่อทําการเช็คอิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเรือออก ** 

เมื่อท่านได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือ เพื่อเข้าห้องพักของท่านแล้ว  

** เตรียมตัว เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Muster Drill) ตามโซนที่ระบุไว้ในบัตร Sea 

Pass กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจากประกาศบนเรืออีกครั้ง ** 

เมื่อเรือได้ออกจากท่าเรือแล้ว ท่านสามารถพักผ่อนที่หอ้งพักของท่าน หรือสํารวจรอบๆ เรือได้ตามอัธยาศัย 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ําที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ชั้น 3 และ 4  

 ท่านจะได้รับหมายเลข โต๊ะอาหารก่อนลงเรือ จากนั้นลูกค้าสามารถรับชมการแสดงโชว์กายกรรมสุดตื่นเต้น และ

หวาดเสียว รวมถึงละครเวที ที่เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีที่ห้อง  Two70° หรือ ชมการแสดง

ระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง The Royal Theater ชั้น 3, 4 และ 5                                                                                                                                                                                                                                        

 

หมายเหตุ ** โปรแกรมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จาก นิตยสาร 

Cruise Compass 



วันที่สอง  ล่องน่านน้ําสากล              

 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14  หรือคุณจะเลือก

ทานแบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร Main Dining ชั้น 3 และ 4 ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ 

ร่วมสนุก กับกิจกรรมบนเรือที่ หลากหลาย อาทิ ปีนหน้าผาจําลอง สนาม RIPCORD BY IFLY, The 

North Star กระเช้าลอยฟ้าชมวิว 310 องศา และ Sky Pad  

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 14 หรือเลือก

ทานที่ Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Cate  นอกจากนี้อาหารค่ํายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์นานาชาติ

ที่ห้อง Windjammer Café ซึ่งจะให้บริการถึง 5 ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Sorrento's the Café ที่ชั้น 14 

นอกจากนี้แล้ว เชิญท่านท่องราตรีบนเรือสําราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ มันส์กับ

ดนตรีในค่ําคืนนี้ แบบไม่มีลิมิต นอกจากนี้เรามีร้านค้าปลอดภาษีและ คาสิโน เปิดบริการตลอดท้ังคืน  

วันที่สาม  ดานัง (เวียดนาม) 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14  

โปรดดูรายละเอียดเวลาบริการจาก นิตยสาร Cruise Compass  

 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือ Chan May Port เมืองดานัง, ประเทศเวียดนาม 

02.45 น. นําท่านเดินทางด้วยรถบัสเข้าสู่เมืองดานัง เพื่อไปเยี่ยมชมความสวยงามของ ภูเขาหินอ่อน โดยจะนํา

ท่านขึ้นสู่ภูเขาโดยเคเบิ้ลลิฟต์ ซึ่งสถานที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ไฮไลท์ของภูเขาหินอ่อนคือ ถ้ํา Huyen 

Khong ซึ่งมีรูปปั้นทําจากหินอ่อนให้สักการะ และถ้าท่านโชคดีอาจจะพบกับช่องแสงธรรมชาติที่ตก

กระทบลงมาบนพื้นดินอย่างสวยงาม  

หลังจากนั้น พลาดไม่ได้ ที่จะพาท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ Dragon Bridge สะพานที่ขึ้นชื่อของเมืองดานัง ซึ่ง

สร้างตามสัตว์มงคลของชาวจีน เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนของประเทศ และเศรษฐกิจ  



 

เที่ยง   นําพาท่านลิ้มลองอาหารกลางวันด้วยอาหารท้องถิ่นสไตล์เวียดนาม 

บ่าย และ ไม่พลาดที่จะพาท่านได้เลือกช้อปปิ้งอิสระที่ ตลาดฮาน ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายโดย

เฉพาะงานฝีมือ ที่ท่านสามารถเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจทั้งของที่ระลึก และ ของฝาก  

14.30 น.  ได้เวลาอันสมควรนําท่านกลับท่าเรือ  

12.00 น เรือออกจาก ท่าเรือ Chan May Port, ประเทศเวียดนาม 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ชั้น 3 และ 4 นอกจากนี้อาหารค่ํายังมี

บริการในแบบบุฟเฟต์ นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café ชั้น 14 ซึ่งจะให้บริการถึงโดยประมาณ 4 

ทุ่ม และ ยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Sorrento's the Café ที่ชั้น 14  

เชิญท่านพบกับกิจกรรม ปาร์ตี้บนเรือ เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่กําลังจะมาถึง แต่จะเป็นอะไรนั้น อดใจรอชม

เซอร์ไพรส์บนเรือได้เลย 

 

วันที่สี่  ล่องน่านน้ําสากล              

       

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14  หรือคุณจะเลือก

ทานแบบ A La Cate ที่ห้องอาหาร Main Dining ชั้น 3 และ 4 ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ 

ร่วมสนุก กับกิจกรรมบนเรือที่หลากหลาย อาทิ Sea Plex  และ Flow Rider  

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้องอาหาร Windjammer Cafe ที่ชั้น 14 หรือเลือก

ทานที่ Main Dining ในแบบ A La Carte ตามอัธยาศยัเย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง Main Dining 

แบบ A La Cate  นอกจากนี้อาหารค่ํายังมีบริการในแบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้อง Windjammer Café 

ซึ่งจะให้บริการถึง 5 ทุ่มและยังมีอาหารว่างบริการที่ห้อง Sorrento's the Café ที่ชั้น 14  เอาใจขานักช้

อปที่โซน Royal Esplanade ที่ชั้น 4 และ 5 มีสินค้าปลอดภาษี และสินค้าแบรนด์เนมที่มีให้เลือก

หลากหลาย หากใครที่กําลังมองหา น้ําหอม เครื่องปะดับ แว่นตา นาฬิกา กระเป๋า รองเท้า ผลิตภัณฑ์

เสริมความงาม และของที่ระลึกต่างๆ พร้อม เชิญชมการแสดงระดับโลกในห้อง The Royal Theater 

หรือ ห้อง Two20° และ ท่านยังสามารถท่องราตรีบนเรือสําราญหรู จิบเครื่องดื่มฟังดนตรีในเลานจ์ 

ไนต์คลับแบบที่คุณชอบ ได้ตลอดทั้งคืน 

 



หมายเหตุ**    กรุณาตรวจว่า ท่านต้องไปรับหนังสือเดินทาง (passport) ของท่านคืน ในเวลาและสถานที่ไหนบนเรือ

คืนนี้ท่านจะได้รับ แท็กกระเป๋าตามสีต่างๆ จากทางเจ้าหน้าที่เรือ กรุณาวางกระเป๋าของท่านไว้ที่หน้า

ห้องพัก ก่อนเวลาเที่ยงคืน ท่านควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กไว้ใส่สัมภาระ ก่อนที่จะออกจากเรือในเช้าวัน

ถัดไป 

 

วันที่ห้า  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 

เช้า บริการอาหารเช้าที่ ห้อง Windjammer Café ชั้น 14  

 

01.00 น. เรือสําราญ Spectrum of the Seas เดินทางถึงท่าเรือ Kai Tak Cruise Terminal โดยสวัสดิภาพ เมื่อ

ท่านออกจากเรือ ท่านไปรับกระเป๋าตามที่เจ้าหน้าที่เรือแจ้ง และตามหมายเลขบนแท็กสีกระเป๋าของท่าน 

** สําคัญมากตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ ** 

 

02.00 น. นําพาท่านเดินทางด้วยรถบัสสู่ วัดหวังต้าเซียน ขอพรต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ท่านทั้งหลาย 

วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และไฮไลท์เด็ดของที่นี่ คือ เทพเจ้าหยกโหลว หรือเทพเจ้า

แห่งจันทรา ซึ่งโด่งดังและมีชื่อเสียงในเรื่องการขอพรความรัก การขอคู่ครองมากๆ  

หลังจากนั้น พาท่านชม โรงงานจิวเวลรี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ และ

จําหน่ายเครื่องประดับหลากหลาย ซึ่งท่านสามารถเลือกเป็นของขวัญได้ตามใจชอบ 

 

เที่ยง นําท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

บ่าย และ พลาดไม่ได้ ที่จะพาท่านไปช้อปปิ้งอิสระแบบจุใจที่ ย่านจิมซาจุ่ย ย่านดังของฮ่องกงแบบจัดเต็มก่อน

กลับ ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านสู่สนามบินเชก แลป กอก ประเทศฮ่องกง 

18.55 น.  ออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG 639 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

20.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 



อัตราค่าบริการ  

  29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2513 

 

ประเภทห้องพักบนเรือสําราญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Interior ห้องพักไม่มีหน้ําต่ําง                     Ocean View Balcony ห้องพักมีระเบียง  

 
 

INTERIOR  (หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง) ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้งผูใ้หญ ่หรอื เดก็ 

                51,500 บาท / ทา่น 

OCEAN VIEW WITH BALCONY 

(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้งผูใ้หญ ่หรอื เดก็ 

                57,000 บาท / ทา่น 

 

**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายมุากกว่า 1 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

 

อตัรานีร้วม: 

 

 ตั๋วเรือ Spectrum of the Seas พร้อมห้องพักบนเรือสําราญฯ ในแบบที่คุณเลือก   

 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด ของสายการบินไทย  

 อาหารและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ 

 ภาษีท่าเรือ 

 ค่าทิปพนักงานบนเรือ 

 ค่าทิปไกด์ 

 ประกันการเดินทางอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 ทัวรเ์วียดนาม และ ฮ่องกง ตามที่ระบุ  

 ราคาเด็กเท่ากันกับผู้ใหญ่ 

 

 



อตัรานี้ไมร่วม: 

 

 ค่าทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ Wifi ค่าอาหาร และเครื่องดืมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 

 

ขัน้ตอนการจอง 

 ส่งสําเนาหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ (ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 เดือนในวันเดินทาง) 

 มัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันที่ได้ทําการสํารอง แต่ไม่เกิน 5 วัน กรณีติดวันหยุด 

 ส่วนที่เหลือชําระ 15 วันก่อนออกเดินทาง  

 คุณจะได้รับเอกสารยืนยันการจองและรายละเอียดการจอง 

 ท่านจะได้รับตั๋วเรือโดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง 

 

เงือ่นไข  

 

 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ, หรือโปรแกรมทัวร์ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการ

ได้ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 กิโลกรัม, หากน้ําหนักสัมภาระของ

ท่านเกินตามที่สายการบินกําหนด ท่านต้องชําระค่าส่วนเกินเอง 

 อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น 

อาหารเมนูพิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัย

สามารถสอบถามได้จากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass 

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ ออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าต๋ัวเรือให้ได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา โปรแกรมทัวร์และเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความ

ปลอดภัยและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

 การนําสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่

เหมาะสม หรือผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

 สายการบินอาจเปลี่ยนเครื่อง (aircraft)  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 



 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่ อไปในทางผิด

กฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง  

 

 

 
 




