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Spectrum of the Seas 
5 วัน 4 คืน: ฮ่องกง-เว้, ดานัง-ฮ่องกง 

โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) 
 

 

 

 +          + 

 

 
 

29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563(ปีใหม่) 
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04.30 น. คณะพร�อมกันทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ทางเข�าประตู 6 เคานเตอร$ M  

สายการบิน  CATHAY PACIFIC (CX) โดยมีเจ�าหน�าทีข่องบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกแก: 
ท:าน ในการตรวจเชค็เอกสาร สมัภาระ และที่นั่งก:อนออกเดนิทาง 

06.35 น.     บินลดัฟ@า สู:ฮ:องกง โดยเที่ยวบิน   CX616  บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง  

10.15 น.     ถึงสนามบิน Chek Lap Kok ฮ:องกง หลังผ:านพธีิตรวจคนเข�าเมอืงนําท:านสู:ท:าเรือ 
11.00 น.      เช็คอนิทีท่:าเรือไคตั๊ก ประเทศฮ:องกง 
 

 

วันท่ี 1     กรุงเทพ – ฮ�องกง (ท�าเรือ ไคตั๊ก) 
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17.00 น เรือล:องออกจากท:าเรือไคตั๊ก ประเทศฮ:อกง การเดินทางจากสนามบินฮ:องกงไปที่ท:าเรือไคตั๊ก  
  สามารถเดินทางด�วยTaxi,จากสนามบินใช�เวลาประมาณ45นาที ค:าใช�จ:ายประมาณ HKD240 

(กรุณามาถงึท:าเรือเพือ่เชค็อนิขึน้เรือก:อนอย:างน�อย 3 ชั่วโมง) ทุกท:านจะต�องเข�า 
ร:วมการซ�อมระบบรักษาความปลอดภัยของท:าเรือตามกฎของการ ล:องเรือสากล 1 
ชั่วโมงก:อนเรือออกเดนิทาง หลังจากนัน้ท:านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ  

  ห�องอาหารหลัก จากที่โชว$อยู:บนบตัร Seapass Card ของท:าน หรือเลือกรับประทาน 
  ที่ห�องอาหาร บุฟเฟ_ห$ นานาชาต ิได�ตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ชมการแสดงที่ห�องโชว$ 
  หลัก(ท:านทีจ่ะชมโชว$จะต�องทําการจองรอบโต`ะทีB่ox Office) และดนตรีสดตามบาร$ 
  ต:าง ๆทั่วทัง้ลําเรือ และพักผ:อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล:องออกสู:น:านน้ําสากลแล�ว 
  ร�านค�าปลอดภาษจีะเปfดให�บริการรวมทั้งในส:วนของคาสิโนอีกด�วย ) 
** ห�องอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

ห�องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู:ทีช่ั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห�องอาหาร Costal kitchen ห�องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู:ทีช่ั้น 14 ของเรือ Suite Only 
** ห�องอาหาร Wind Jammer ห�องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู: บนชั้น 14 ของเรือสาํราญ 
** Café Promenade เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 4  
** Café Two70 เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 5 

** Sea plex Dog house เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 11 
 

  
 
 
 

 
 

เช�า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารทีท่างเรือได�จดัให�ไว� 

วันท่ี 2       ล�องน�านน้ําสากล 
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** ห�องอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

ห�องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู:ทีช่ั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห�องอาหาร Costal kitchen ห�องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู:ทีช่ั้น 14 ของเรือ Suite Only 
** ห�องอาหาร Wind Jammer ห�องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู: บนชั้น 14 ของเรือสาํราญ 
** Café Promenade เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 4  

** Café Two70 เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 5 

** Sea plex Dog house เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 11 
 

ทุกท:านสามารถได�รับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย:างเต็มที่ได�จากกิจกรรมทีจ่ัดขึ้นตั้งแต:เช�า 
จรดค่ํา ไม:ว:าจะเปjนกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเช�า, อาหารเช�าที่ห�องอาหารบุฟเฟต$, คาสิโนที่
จัดเคร่ืองเล:นไว�พร�อมสําหรับผู�ทีต่�องการเสี่ยงโชค, หรือท:านทีต่�องการพักผ:อนสามารถใช�เวลา
บริเวณสระน้ํากลางแจ�งขนาดใหญ: แช:สระจากุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ทีช่อบกิจกรรมน:า
ตืน่เต�นสามารถ เล:นเคร่ืองเล:นไม:ว:าจะเปjน North Star, Ripcore Ifly, Flow Rider, และอื่นๆได� 

  

  
 
 
 

 

เช�า   ท:านสามารถรับประทานอาหารอย:างอสิระได�ตามห�องอาหารที่เรือเตรียมไว�ให� ดังนี ้

วันท่ี 3        ท�าเรือชานเม� เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 
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** ห�องอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

ห�องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู:ทีช่ั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห�องอาหาร Costal kitchen ห�องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู:ทีช่ั้น 14 ของเรือ Suite Only 
** ห�องอาหาร Wind Jammer ห�องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู: บนชั้น 14 ของเรือสาํราญ 
** Café Promenade เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 4  
** Café Two70 เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 5 

** Sea plex Dog house เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 11 
 

07.00 น. เรือจอดเทียบท:าที่ชานเม: เมอืงดานังประเทศเวียดนาม  ดานัง หรือ ด:าหนัง เปjนเมืองท:าสําคญั
ของเวียดนามกลางตอนใต� ตั้งอยู:ริมชายฝrsงทะเลจีนใต� จัดเปjน 1 ใน 5 เขตการปกครองส:วนท�องถิ่น
ในเวียดนาม   
เว� เปjนเมืองเอกของจังหวัดเถือ่เทียน-เว� ประเทศเวียดนาม และเคยเปjนเมอืงหลวงเก:าในสมยั
ราชวงศ$เหงียนช:วงปt พ.ศ. 2345-2488 มีชือ่เสียงจากโบราณสถานทีม่อียู:ทั่วเมือง จํานวนประชากร
อยู:ที่ประมาณ 340,000 คน 

  สําหรับท:านทีท่ําการจองทัวร$บนฝrsงกับทางเรือ พนักงานจะแจ�งเวลาออกจากเรือและสถานทีน่ดัพบ
บนเรือ  ส:วนท:านทีส่ะดวกเดนิทางท:องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ 
บริเวณท:าเรือจะมบีริการ แท`กซี่ จากท:าเรือเข�าไปในตวัเมืองอีกด�วย ท:านใดที่ไม:ลงจากเรือสามารถ
สนุกกับกิจกรรมต:างๆทีท่างเรือเตรียมไว�ให�ตลอดทั้งวันโดยสามารถดูได�จาก ตารางกิจกรรมทีท่:าน
จะได�รับในแต:ละวนัที่ห�องพักของท:าน 

    
 

18.30 น. เรือออกจากท:าเรือชานเม: เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม 

  
 

 
    

 
 

เช�า,กลางวัน,เย็น   รับประทานอาหารทีท่างเรือได�จดัให�ไว� 
** ห�องอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

ห�องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู:ทีช่ั้น 3 - 4 ของเรือ 

วันท่ี 4       ล�องน�านน้ําสากล 
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** ห�องอาหาร Costal kitchen ห�องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู:ทีช่ั้น 14 ของเรือ Suite Only 
** ห�องอาหาร Wind Jammer ห�องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู: บนชั้น 14 ของเรือสาํราญ 
** Café Promenade เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 4  

** Café Two70 เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 5 
** Sea plex Dog house เปjนคาเฟ_ที่บริการขนมทานเล:นและเคร่ืองดืม่ ชากาแฟ ซึ่งตั้งอยู:ที่ชัน้ 11 

ทุกท:านสามารถได�รับความสนุกสนานและเพลนิเพลนิอย:างเต็มที่ได�จากกิจกรรมทีจ่ัดขึ้นตั้งแต:เช�า 
จรดค่ํา ไม:ว:าจะเปjนกิจกรรมการออกกําลังกายตอนเช�า, อาหารเช�าที่ห�องอาหารบุฟเฟต$, คาสิโนที่
จัดเคร่ืองเล:นไว�พร�อมสําหรับผู�ทีต่�องการเสี่ยงโชค, หรือท:านทีต่�องการพักผ:อนสามารถใช�เวลา
บริเวณสระน้ํากลางแจ�งขนาดใหญ: แช:สระจากุชชี่, สําหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ทีช่อบกิจกรรมน:า
ตืน่เต�นสามารถ เล:นเคร่ืองเล:นไม:ว:าจะเปjน North Star, Ripcore Ifly, Flow Rider, และอื่นๆได� 

**เรือจะมใีบแจTง สถานที่และเวลาที่หTองพักของท�านเพ่ือใหTท�านรับหนังสือเดินทางคืน** 

  
 

ช�วงค่ํา  เรือจะมแีท`กกระเปvาและกําหนดการลงจากเรือให�ท:านในห�องพักของท:าน ให�ท:านนํากระเปvา 
  เดินทางของท:านวางไว�หน�าห�องเพื่อให�พนักงานนําลงไปที่ท:าเรือในวันรุ:งขึ้น  (สิ่งของที่ท:าน 
  จําเปjนต�องใช�ระหว:างวันให�ท:านแยกใส:ในกระเปvาถือ)  ** ถ�าท:านใดมีความประสงค$จะถือกระเปvา 
  เดินทางลงด�วยตนเอง ไม:จําเปjนต�องวางไว�ที่หน�าห�องพัก ** 

  
 
 

 

เช�า  ท:านสามารถรับประทานอาหารอย:างอสิระได�ตามห�องอาหารที่เรือเตรียม ไว�ให� ดังนี ้
** ห�องอาหาร The Grande, 
Silk, Chic, American Icon 

ห�องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู:ทีช่ั้น 3 - 4 ของเรือ 

** ห�องอาหาร Costal kitchen ห�องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู:ทีช่ั้น 14 ของเรือ Suite Only 
** ห�องอาหาร Wind Jammer ห�องอาหารแบบBuffet ซึ่งตั้งอยู: บนชั้น 14 ของเรือสาํราญ 

 วันท่ี 5        กลับสู� ประเทศฮ�องกง (ท�าเรือไคตั๊ก) 
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06.00 น. เรือเทียบท:า ณ ท:าเรือท:าเรือไคตั๊ก ประเทศฮ:องกง หลังจากทุกท:านลงจากเรือจะผ:าน พิธีการตรวจ
คนเข�าเมืองและรับกระเปvาเดินทางของท:าน หลังจากนั้นนําท:านสู:สนามบินฮ:องกง 

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 
16.05 น. เหิรฟ@ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่CX 701 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.15 น. ถึงท:าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพพร�อมความประทับใจ…. 

 

 
 
 
 

ราคาหTองพักแบบต�าง ๆ : 
ชนิดหTองพัก หTองพัก 2 ท�าน ราคาต�อท�าน จํานวน/ท�าน 
Interior 29,900 10 

Balcony 31,900 10 
***ตรวจสอบห�องพักกับเจ�าหน�าทีทุ่กคร้ังก:อนทําการจอง ห�องมีจํานวนจํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลงัจากไดTรับการยืนยันหTองพัก 

        ชาํระเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชี บริษทั รกัยิ�มทวัร ์ดงันี�    ชื�อบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจิดศิริ 
    ธนาคารกสิกรไทย  เลขที�  &'(-*-'(+*&–(     สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

                       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขที�  +(0-(-1+(+'-+      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                   ธนาคาร กรงุเทพ  เลขที�  919-0-20407-4      สาขาสุขมุวิท 77 (ประเวศ)    

                               ธนาคารกรงุไทย เลขที�  845-0-11221-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                      ธนาคารทหารไทย เลขที�  262-2-02142-2      สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 

Interior Balcony 
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   - หลงัจากทาํการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พร้อมระบหุมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบโุปรแกรม 
วนัเดินทางมาที�ไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 

0818171514 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลTว เก็บค�าใชTจ�ายเต็ม 100% ไม�ว�ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนีข้ึ้นอยู�กับระยะเวลาในการจองและจํานวนหTองว�างบนเรือ 

หมายเหตุ 
1. สําหรับผู�มีครรภ$ กรณีอายุครรภ$เกิน 24 สัปดาห$ ไม:อนญุาตให�ขึน้เรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว:า 6 เดือน ไม:อนญุาตให�ขึน้เรือ 
2. ลูกค�าต�องเตรียมพาสปอร$ตมา ณ วนัเดนิทางทุกคร้ัง และต�องมีอายุมากว:า 180 วัน นับจากวนัเดนิทางกลบั 
3. บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม:รับผิดชอบต:อค:าชดเชยความเสียหาย ไม:ว:ากรณทีีก่องตรวจคนเข�าเมอืงของไทยไม:
อนญุาตให�เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเข�าเมอืงของแต:ละประเทศไม:อนุญาตให�เข�าเมอืง 
4. บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม:รับผิดชอบต:อค:าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวิสยัทีท่าง บริษทัฯ ไม:
สามารถควบคุมได� เช:น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล:าช�าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
การท:องเที่ยวให�เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตสุดุวสิัยในการเดินทาง 
5. บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท:องเทีย่ว โดยไม:ต�องแจ�งให�ทราบล:วงหน�า 
6. บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราค:าบริการ โดยไม:ต�องแจ�งให�ทราบล:วงหน�า 
7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ช�ในการเทียบท:าเปjนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ�งให�ลูกค�าทราบก:อนเดนิทางอีก
คร้ัง 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ห�องพักบนเรือสําราญ 4 คืน (ตามแบบห�องพักทีท่:านได�ทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว�นห�องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. ค:าภาษที:าเรือ 
4. ค:าทปิ บนเรือ 
5. ค:าตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ - ฮ:องกง - กรุงเทพฯ  
6. ค:ารถรับส:งจาก สนามบินฮ:องกง - ท:าเรือ – สนามบนิฮ:องกง 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. อาหารพิเศษทีท่:านสั่งเพิ่มเตมิกับทางเรือ 
2. ค:าแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือสําราญ / ค:า WIFI 
3. ค:าทําหนังสือเดนิทาง, ค:าวซี:าสําหรับชาวต:างชาต ิ
4. ค:าใช�จ:ายส:วนตวัอืน่ๆ เช:น ค:าซักรีด ค:าโทรศพัท$ ค:าเคร่ืองดืม่ ฯลฯ 
5. ค:าภาษมีลูค:าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่:าย 3% 
6.  หัวหน�าทวัร$เดินทางพร�อมคณะจากประเทศไทย 
7. ค:าทวัร$เสริมบนฝrsงตามเมืองต:างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
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เง่ือนไขการใช้บริการ 
1. ในกรณทีีลู่กค�าต�องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือต:างประเทศ กรุณาติดต:อเจ�าหน�าทีข่องบริษทัฯเพื่อเช็คว:า
กรุ̀ปมีการคอนเฟfร$มเดนิทางก:อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม:รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
2. การชําระค:าบริการ 
2.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มีห�องพักในจํานวนจํากัด 
3. การยกเลิกและคนืค:าทวัร$หลังจากมีการชําระเงิน 
3.1 แจ�งยกเลิกก:อนเดนิทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค:าใช�จ:ายทั้งหมด เนือ่งจากเกิดความเสียหายต:อทาง
บริษทัและผู�เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทัต�องนําไปชําระค:าเสียหายต:างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของ
ท:าน 
3.2 กรณีเจ็บป_วย จนไม:สามารถเดนิทางได� ซึ่งจะต�องมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะ
พจิารณาเลือ่นการเดนิทางของท:านไปยังคณะต:อไป แต:ทั้งนีท้:านจะต�องเสียค:าใช�จ:ายที่ไม:สามารถเรียกคนืได� เช:น 
ค:าตัว๋เคร่ืองบนิ ค:าห�อง ค:าธรรมเนียมวีซ:าตามทีส่ถานทตูฯ เรียกเก็บ และค:าใช�จ:ายอืน่ๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่
ไม:สามารถเดนิทางได� 
3.3 กรณทีี่กองตรวจคนเข�าเมอืงทั้งกรุงเทพฯ และในต:างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดนิทางออก หรือ เข�าประเทศทีร่ะบุไว�
ในรายการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม:คนืค:าทวัร$ไม:ว:ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพื่อการท:องเที่ยวเท:านัน้ ไม:สนับสนนุให�ลูกค�าเดนิทางเข�าประเทศท:องเที่ยวโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ:านการตรวจคนเข�าเมือง ขึ้นอยู:กับการพจิารณาของเจ�าหน�าที่เท:านั้น ลูกค�าทุกท:าน
ต�องผ:านการตรวจคนเข�าเมืองด�วยตวัของท:านเอง ทางหัวหน�าทวัร$และมัคคุเทศก$ไม:สามารถให�ความช:วยเหลอืใดๆ 
ได�ทั้งสิน้ 
3.4 เมื่อท:านออกเดนิทางไปกับคณะแล�ว ถ�าท:านงดการใช�บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม:เดินทาง พร�อมคณะ
ถอืว:าท:านสละสทิธ์ิ ไม:อาจเรียกร�องค:าบริการและเงินคนื ไม:ว:ากรณใีดๆ ทั้งสิน้ 
 


