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โปรแกรม  : กรุงเทพ -  แหลมฉบงั – โฮจิมินห์ – ญาจาง – ซานยา่ – ฮ่องกง 
เรือ   :   NORWEGIAN STAR 
สายการบิน   :   Thai AirAsia ( ขากลบัจากฮ่องกง) 
จุดเด่นของทวัร์  : ออกในนามกลาง " CRUISE EXPRESS"   ท่องเท่ียวโฮจิมินห์ , ญาจาง    
                                                      (รวมในค่าทวัร์ แลว้) ตามตารางเรือ โดยทีมงาน ESCORT มืออาชีพจากเมืองไทย  
                                                       รวมค่าบริการตัว๋เคร่ืองบินขากลบัจาก ฮ่องกง   อาหาร รถรับส่ง ท่องเท่ียวฮ่องกง  
                                                      ไกดท์อ้งถ่ิน ค่าภาษีท่าเรือ ค่าบริการทิปเรือ ค่ารถรับส่ง กรุงเทพ-แหลมฉบงั 
จุดจอด  : โฮจิมินห์ – ญาจาง – ซานยา่ 
เมนูพิเศษ  : เป็ดยา่งฮ่องกง 
โรงแรม : พกับนเรือ 7  คืน ( หอ้งละ 2 ท่าน ) 
วนัที่ : 15-22 ธนัวาคม 59 (ทริปพิเศษ จดัแค่รอบเดียว) 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัที ่
ราคาเร่ิมต้นที ่

แบบไม่มหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง แบบมรีะเบียงส่วนตวั 

15-22 DEC 16 
ช าระ ภายใน 31 OCT 16 18.00 น. 

55,900.- 58,900.- 67,000.- 

15-22 DEC 16 56,900.- 59,900.- 68,000.- 
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ช าระ ภายหลงั 31 OCT 16 18.00 น. 

*** หอ้งประเภท ไม่มีหนา้ต่าง เป็นหอ้งท่ีมีการจองล่วงหนา้สูงสุด กรุณาวางแผนการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 90 วนั*** 

 
 
 

 

สัมผสัการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมรีะดับ โดยทมีงานทวัร์เรือมืออาชีพ 
 น าเทีย่วเต็มรูปแบบ ในฮ่องกง ท่องเทีย่วโฮจิมนิห์ ญาจาง(นาตรัง) 

ให้ท่านได้พกัผ่อน บนเรือส าราญในราคาทีท่่านเอือ้มถึง 
** นอนบนเรือทั้ง 7 คืน ** 

                                                                โดยสายการบิน  Air Asia 
 

 

ก าหนดวนัเดินทาง :  15-22 ธันวาคม 59 

วนัแรก  กรุงเทพฯ –  ท่าเรือ แหลมฉบัง –  ลงเรือ NORWEGIAN   STAR 

หมายเหตุ   บริการฟรี รถรับส่ง ส าหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง กรุณาแจ้งให้กับทาง

เอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการท าจอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ เน่ืองจากเป็น

อภินันทนาการ  

11.00 น.  พร้อมกนั ณ จุดนัดพบ มเีจ้าหน้าที ่Cruise Express คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน (กรุณาตรงเวลา) 

11.30 น. น าท่าน ออกเดนิทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง 

                          **** รับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ  จุดจอดรถมอเตอร์เวย์ **** 

14.00 น. เดนิทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดนิทางทีม่อีายุมากกว่า 6 เดือน) น าทุกท่านท าการเช็คอนิ 
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14.30 น. น าท่านลงทะเบียน สู่ เรือส าราญ  NORWEGIAN STAR     เชิญท่านพบกบัความอลงัการยิง่ใหญ่ของเรือ พร้อมดว้ย

ส่ิงอ านวยความสะดวก ความบนัเทิงระดบัโลก อาหารม้ือค ่าอนัเลิศรส มากกวา่ 3 แห่งบนเรือ เตม็อ่ิมกบัอาหารวนัละ 4 

ม้ือ และอ่ืนๆอีกมากมาย   อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบนัเทิงต่างๆของเรือส าราญระดบัโลกกบักิจกรรมมากมายท่ีรอให้

ท่านไดส้มัผสั 

ก่อนที่เรือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง   ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดย

ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่ก าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลัง

ประตูห้องพกัของท่าน 

17.00 น. บริการอาหารค า่  ณ  ภัตตาคารบนเรือทีร่วมในแพค็เกจ (เลือกได้ 1 ห้อง/1 มื้อ)          

  ห้อง Versailles Main Dinning Room อาหารนานาชาต ิ(ช้ัน 6) 

  ห้อง  Aqua Main Dining Room  (ช้ัน 6 กลางเรือ) 

  ห้อง  Market Cafe  (ช้ัน 13) 

จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่น หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือ รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการชมโชวจ์ากทางเรือ ณ หอ้งโชว ์

  17.00 น. เรือออกเดนิทางสู่ อ่าวไทย 

  23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

    ทีพ่กั    พกับนเรือ   NORWEGIAN STAR  

  

วนัทีส่อง ล่องน่านน า้สากล  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ   

จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกบัความบันเทงิทีห่ลากหลายรูปแบบ อาท ิ   การออกก าลัง

กายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun  dance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ   ฟิตหุ่นทีห้่อง Spa and Fitness Center, และผ่อน

คลายไปการบริการเสริมที ่massage spa  พกัผ่อนอสิระ หรือ ร่วมกจิกรรมบนเรือ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

 บ่าย   ทุกท่านสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ขณะอยู่บนเรือส าราญตามตารางเวลากิจกรรมของทางเรือส าราญได้ส าหรับเรือ

ส าราญ NORWEGIAN STAR  ล านี้มีกิจกรรมหลากหลายที่ให้ท่านได้เลือกท าและร่วมสนุกอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น

ความบันเทิงจากการแสดงโชว์ อันมีชีวิตชีวา และการแสดงแปลกใหม่ ส าหรับใครที่ชอบการออกก าลังกาย นอกจาก

สระว่ายน า้ในร่มแล้ว บนเรือล านีย้งัมสีนามบาสเกต็บอล ห้องคาสิโน ห้องสันทนาการ อกีทั้งยงัมีอ่างน า้วนจากซุซ่ีสปา 

ซาวน่า และกจิกรรมอ่ืนๆ อ่ืนอกีมากมาย 

  17.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือทีร่วมในแพค็เกจ็ (เลือกได้ 1 ห้อง/1 มื้อ)          
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ห้อง Versailles Main Dinning Room อาหารนานาชาต ิ(ช้ัน 6) 

               ห้อง Aqua Main Dining Room  (ช้ัน 6 กลางเรือ) 

              ห้อง Market Cafe  (ช้ัน 13) 

จากนั้นเชิญท่านอสิระพกัผ่อน หรือร่วมกจิกรรมต่างๆ หรือ รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการชมโชว์จากทางเรือ ณ  ห้องโชว์ 

    23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

    ทีพ่กั   พกับนเรือ NORWEGIAN STAR 

วนัทีส่าม โฮจมินิห์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอธัยาศัย  

08.30 น. เรือส าราญเทยีบท่า ณ กรุงโฮจมินิห์ ประเทศเวยีดนาม  

น าท่านชมสถานทีท่่องเทีย่ว ( รวมในค่าบริการแล้ว) 

  ท าเนียบอสิระภาพ  

 พพิธิภัณฑ์สงคราม  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

 โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม 

 ตลาดเบนถั่น 

17.00 น.   ไดเ้วลาอนัสมควร เชิญท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเพ่ือข้ึนเรือ 

*** กรุณาตรงเวลาทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านข้ึนเรือไม่ทนั เน่ืองจากเรือมีตารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออก

ท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได ้แมมี้เหตุสุดวสิยัในทุกกรณี*** 

***ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน ***  

 จากนั้นใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัและใหทุ้กท่านไดเ้ตรียมตวัส าหรับ  กาล่าดินเนอร์    ผูช้ายใส่ชุดสูทและผูห้ญิง

ใส่ชุดราตรี*** อาจมีการปรับเปล่ียนกิจกรรม*** 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ (กาล่าดนิเนอร์) 

จากนั้นเชิญท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

    ทีพ่กั   พกับนเรือ NORWEGIAN STAR 

 

วนัทีส่ี่    ญาจาง ( นาตรัง)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอธัยาศัย  
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08.30 น. เรือส าราญเทยีบท่า ณ เมือง ญาจาง ประเทศเวยีดนาม  

น าท่านชมสถานทีท่่องเทีย่ว ( รวมในค่าบริการแล้ว) 

  วดั Long Sơn เข้าสถานทีอ่าบน า้ร้อน (ราคาทีเ่เจ้งไว้ ไม่ร่วมตัว๋เเช่น า้ร้อน)  

  ปราสาทโพนคร (Po Nagar Towers) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

 โบสถ์  Chánh Tòa 

 เข้าสถานที่อาบน ้าร้อน (ไม่รวมตัว๋เเช่น ้าร้อน) *** สถานที่แนะน ากรุณา เตรียม ชุดมาเปลีย่นด้วย แต่เน่ืองจาก

สถานทีไ่ม่ใหญ่มากในกรณีมผู้ีสนใจเยอะ อาจปรับเปลีย่นเป็นจุดช็อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง*** 

17.00 น.   ไดเ้วลาอนัสมควร เชิญท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเพ่ือข้ึนเรือ 

*** กรุณาตรงเวลาทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านข้ึนเรือไม่ทนั เน่ืองจากเรือมีตารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออก

ท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได ้แมมี้เหตุสุดวสิยัในทุกกรณี*** 

***ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน ***  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ  

จากนั้นเชิญท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

    ทีพ่กั   พกับนเรือ NORWEGIAN STAR 

 

วนัทีห้่า  ล่องน่านน า้สากล  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ   

จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกบัความบันเทงิทีห่ลากหลายรูปแบบ อาท ิ   การออกก าลัง

กายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun  dance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ   ฟิตหุ่นทีห้่อง Spa and Fitness Center, และผ่อน

คลายไปการบริการเสริมที ่massage spa  พกัผ่อนอสิระ หรือ ร่วมกจิกรรมบนเรือ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

 บ่าย   ทุกท่านสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ขณะอยู่บนเรือส าราญตามตารางเวลากิจกรรมของทางเรือส าราญได้ส าหรับเรือ

ส าราญ NORWEGIAN STAR  ล านี้มีกิจกรรมหลากหลายที่ให้ท่านได้เลือกท าและร่วมสนุกอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น

ความบันเทิงจากการแสดงโชว์ อันมีชีวิตชีวา และการแสดงแปลกใหม่ ส าหรับใครที่ชอบการออกก าลังกาย นอกจาก

สระว่ายน า้ในร่มแล้ว บนเรือล านีย้งัมสีนามบาสเกต็บอล ห้องคาสิโน ห้องสันทนาการ อกีทั้งยงัมีอ่างน า้วนจากซุซ่ีสปา 

ซาวน่า และกจิกรรมอ่ืนๆ อ่ืนอกีมากมาย 
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  17.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือทีร่วมในแพค็เกจ็ (เลือกได้ 1 ห้อง/1 มื้อ)          

ห้อง Versailles Main Dinning Room อาหารนานาชาต ิ(ช้ัน 6) 

               ห้อง Aqua Main Dining Room  (ช้ัน 6 กลางเรือ) 

              ห้อง Market Cafe  (ช้ัน 13) 

จากนั้นเชิญท่านอสิระพกัผ่อน หรือร่วมกจิกรรมต่างๆ หรือ รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการชมโชว์จากทางเรือ ณ  ห้องโชว์ 

    23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

    ทีพ่กั   พกับนเรือ NORWEGIAN STAR 

23.59 น. เรือออกเดนิทางกลบัสู่ แหลมฉบัง อสิระชมการแสดง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ NORWEGIAN STAR  

          

วนัทีสี่หก    เกาะ ซานย่า  อสิระในการเลือกซ้ือ โปรแกรมท่องเทีย่ว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอธัยาศัย  

08.30 น. เรือส าราญเทยีบท่า ณ ซานย่า ประเทศจนี  

อิสระน าท่านชมสถานที่ท่องเที่ยว ( ไม่รวมในค่าบริการ) เน่ืองจากมีระเบียบการในการใช้วีซ่าจีน ท่านไหนสนใจ

ท่องเทีย่ว ตดิต่อการซ้ือโปรแกรมกบัเรือโดยตรง  

สถานทีท่่องเทีย่ว แนะน า 

1. เจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะไหหล า ตั้ งอยู่ท่ี  Nanshan Buddhism 

Culture Zone ในซานยา่ เกาะไหหล า ค่าเขา้วดัหนานซานจะรวม

บตัรเขา้ไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ รวมแลว้กวา่ 50 ตารางกิโลเมตร ไดแ้ก่ 

สวนริมชายหาด วดัต่างๆ อนุสาวรียแ์ละรูปป้ัน ส่วนอนุสาวรีย์

อ่ืนๆ นั้นหากจะเขา้ชมตอ้งเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก บริเวณวดัยงัมี

บุฟเฟ่ต์อาหารเจใหบ้ริการดว้ย  

2. วัดหนานซาน เป็นวดัพุทธท่ีมีความสวยงาม เป็นส่วนหน่ึงของ 

Nanshan Buddhist Culture Tourism Zone  ลองออกส ารวจบริเวณวดัแห่งน้ี มีทั้งอนุสาวรียแ์ละสวนสวย ตั้งอยู่

บริเวณตีนเขาหนานซาน (ภูเขาทางตอนใต)้ วดัหนานซานเป็นจุดหมายปลายทางท่ีเต็มไปดว้ยความงดงามและ

เป็นท่ีท่ีเหมาะส าหรับการเรียนรู้เก่ียวกบัพระพทุธศาสนา และยงัมีระบบนิเวศเขตร้อนในบริเวณใหไ้ดศึ้กษาดว้ย 

3. สวนสาธารณะลู่หุยโถว เป็นสวนบนยอดเขาท่ีมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามมาก มีทัศนียภาพของเมืองซานย่าและมี

อนุสาวรียท่ี์อุทิศใหก้บัต านานความรักในทอ้งถ่ิน ลองเดินข้ึนไปบนยอดเขา แลว้จะพบกบัตน้ไมแ้ละดอกไมข้อง
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เขตร้อน สัมผสัทิวทศัน์อนังดงามของซานยา่ท่ีห้อมลอ้มดว้ยภูเขาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมแ้ละยงัมีแหลมลู่หุยโถวยื่น

เขา้ไปในทะเลจีนใตด้ว้ย 

4. หาด Dadonghai เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของจังหวดัไหหล าเลยทีเดียว ชายหาดรูป

พระจนัทร์เส้ียวน้ีเตม็ไปดว้ยหาดทรายสีขาวและน ้ าทะเลใส มีตน้มะพร้าวตั้งเรียงราย และยงัมีแผงขายอาหารและ

ของท่ีระลึกดว้ย นอนพกัผ่อนลงบนหาดทรายนุ่ม หรือจะลงว่ายน ้ า ด าน ้ าลึกในน ้ าทะเลอุ่นๆ ก็ได ้นอกจากน้ียงั

สามารถลงเรือยอร์ชหรือเดินเล่นไปตามชายหาดเพ่ือแวะตามจุดช็อปป้ิงและสวนต่างๆ ทั้ งหมดมองเห็นวิว

มหาสมุทรสวยๆ ไดเ้หมือนกนั 

16.00 น.   ไดเ้วลาอนัสมควร เชิญท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือเพ่ือข้ึนเรือ 

*** กรุณาตรงเวลาทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านข้ึนเรือไม่ทนั เน่ืองจากเรือมีตารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออก

ท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได ้แมมี้เหตุสุดวสิยัในทุกกรณี*** 

***ส าหรับท่านท่ีไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไวบ้ริการท่าน ***  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนเรือ  

จากนั้นเชิญท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

    ทีพ่กั   พกับนเรือ NORWEGIAN STAR 

               

วนัทีเ่จด็  ล่องน่านน า้สากล  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ   

จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกบัความบันเทงิทีห่ลากหลายรูปแบบ อาท ิ   การออกก าลัง

กายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun  dance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรือ   ฟิตหุ่นทีห้่อง Spa and Fitness Center, และผ่อน

คลายไปการบริการเสริมที ่massage spa  พกัผ่อนอสิระ หรือ ร่วมกจิกรรมบนเรือ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรือ 

 บ่าย   ทุกท่านสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ขณะอยู่บนเรือส าราญตามตารางเวลากิจกรรมของทางเรือส าราญได้ส าหรับเรือ

ส าราญ NORWEGIAN STAR  ล านี้มีกิจกรรมหลากหลายที่ให้ท่านได้เลือกท าและร่วมสนุกอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น

ความบันเทิงจากการแสดงโชว์ อันมีชีวิตชีวา และการแสดงแปลกใหม่ ส าหรับใครที่ชอบการออกก าลังกาย นอกจาก

สระว่ายน า้ในร่มแล้ว บนเรือล านีย้งัมสีนามบาสเกต็บอล ห้องคาสิโน ห้องสันทนาการ อกีทั้งยงัมีอ่างน า้วนจากซุซ่ีสปา 

ซาวน่า และกจิกรรมอ่ืนๆ อ่ืนอกีมากมาย 

  17.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารบนเรือทีร่วมในแพค็เกจ็ (เลือกได้ 1 ห้อง/1 มื้อ)          
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ห้อง Versailles Main Dinning Room อาหารนานาชาต ิ(ช้ัน 6) 

               ห้อง Aqua Main Dining Room  (ช้ัน 6 กลางเรือ) 

              ห้อง Market Cafe  (ช้ัน 13) 

จากนั้นเชิญท่านอสิระพกัผ่อน หรือร่วมกจิกรรมต่างๆ หรือ รวมไปถึงการร่ืนเริงกบัการชมโชว์จากทางเรือ ณ  ห้องโชว์ 

    23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดกึ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

    ทีพ่กั   พกับนเรือ NORWEGIAN STAR 

23.59 น. เรือออกเดนิทางกลบัสู่ แหลมฉบัง อสิระชมการแสดง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรือ NORWEGIAN STAR  

       หมายเหตุ ในเย็นวันนีท่้านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวก าหนดล าดับการน ากระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบ
ใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเคร่ืองใช้ทีจ่ าเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะ
มาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระใน
วนัรุ่งขึน้ ส าหรับท่านที่ต้องการช าระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีท่่านได้ให้หมายเลข
ไว้ในวนัทีท่่านเช็คอนิโดยอตัโนมตัิ 

วนัทีแ่ปด  ฮ่องกง – วดัแชกงหมวิ-โรงงานจวิเวอร่ี – จมิซาจุ่ย - กรุงเทพฯ 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

หมายเหตุ  ทุกท่านสามารถช าระเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ระหว่างอยู่บนเรือได้

ก่อนลงจากเรือทีล่อ็บบี ้  จากนั้นเกบ็สัมภาระพร้อมส าหรับการ

เดนิทางกลบัสู่เกาะฮ่องกง  

08.00น.  เรือส าราญเทียบท่า ณ  ท่าเรือ เกาะฮ่องกง จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพ่ือสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่าน

หมุนกงัหัน ทองแดง ที่เช่ือกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับ

ไล่ส่ิงช่ัวร้ายและ น าแต่ส่ิงดีๆ  มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนีใ้นวันขึน้ปี ใหม่ จากนั้นน าท่านเยีย่มชม โรงงาน

จวิเวอร์ร่ี ที่ขึน้ช่ือของฮ่องกงพบกับงานดไีซน์ทีไ่ด้รับรางวลัอนัดบัยอดเยี่ยม และร้านป่ีเซ่ีย สัตว์น าโชค ลาภ,ความมั่ง

ม ี

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ให้เวลาทุกท่านได้ อิสระช็อปป้ิงที ่ถนนจิมซาจุ่ย ขึน้ช่ือว่ามาเทีย่วฮ่องกง ส่ิงที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะฮ่องกง

ถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน ้าลกึส าหรับขนถ่ายสินค้า นับเป็นประตูสู่ประเทศจนี และจากจนีสู่โลกก็ว่าได้ สินค้า

แบรนด์เนมมากมายเลยมขีายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปป้ิงส าคญัที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝ่ังเกาลูนที่
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มีย่านช็อปป้ิงดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีร้านค้า

ตลอดสองข้างทาง ได้เวลาพา  

16.30 น. น าทุกท่าน เดนิทางสู่สนามบิน  

19.50 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยเทีย่วบิน FD 505 

21.35 น.  เดนิทางถึงสนามบิน ดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ        

  

 
*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทาง 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัที ่
ราคาเร่ิมต้นที ่

แบบไม่มหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง แบบมรีะเบียงส่วนตวั 

15-22 DEC 16 
ช าระ ภายใน 31 OCT 16 18.00 น. 

55,900.- 58,900.- 67,000.- 

15-22 DEC 16 
ช าระ ภายหลงั 31 OCT 16 18.00 น. 

56,900.- 59,900.- 68,000.- 

*** หอ้งประเภท ไม่มีหนา้ต่าง เป็นหอ้งท่ีมีการจองล่วงหนา้สูงสุด กรุณาวางแผนการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 90 วนั*** 
 
อตัรานีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป สิงคโปร์ สายการบิน   Air Asia 
    *** เน่ืองจากเป็นสายการบนิ Low Cost   จงึอาจมกีารปรับเปลีย่นสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง Cruise Express อาจเปลีย่นสาย
การบินทีส่ามารถท าโปรแกรมทีสั่มพนัธ์กบัการล่องเรือได้ โดยที่ทางทมีงานจะเลือกสายการบินทีใ่กล้เคยีงกนัมากทีสุ่ดเพ่ือความสะดวกของ
ลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั*** 
2. ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง)  
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ *** ยกเวน้เกาะซานยา่ ประเทศจีน *** 
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4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ  
5.  รวมค่าภาษีท่าเรือ และ ค่าบริการต่างๆแลว้ 
6. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการ

ตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
8. ส าหรับลูกคา้ 20 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัร์ดูแลตลอดการเดินทาง    
9.  ค่ารถรับส่ง ใหบ้ริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้เพ่ือจดัท่ีนัง่ เม่ือท าจองท่ีนัง่รถล่วงหนา้ 15 วนั 

(บริการส่งท่ีจุดนดัหมาย    เป็นบริการอภินนัทนาการไม่สามารถใชเ้ป็นส่วนลดในค่าทวัร์ได)้ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
8. ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ฮ่องกง ดอลล่าร์/ท่าน/วนั ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทย ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทย รวม /ท่าน/ทิป  
   ( รวม 1,000 บาท ) 
9. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีน เม่ือท่านตอ้งการ ลงท่องเท่ียวท่ีเกาะซานยา่ 
10 ค่าบริการท่องเท่ียวเกาะ ซานยา่ ประเทศจีน 
 
หมายเหตุ : ส าคญัมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภไ์ม่เกิน 20 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์เกิน 20 

สปัดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตาม
เง่ือนไขดงักล่าว  

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้ 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่ 
1. มดัจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมสลิปการโอนเงินและหนา้หนงัสือเดินทาง  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
 
 


