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  กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง : 

 เม.ย. : *13 & *20 พ.ค. : *4, *11  & 18  ม.ิย. : 1, 8, 15 & 22 

 ก.ค. : 6, 13 & 20 ส.ค. : 3, 10, 17 & 31  ก.ย. : 7, 14 & 21 ต.ค. : *5, *12 & *19 
    

 

      หมายเหตุ :   ราคาโปรโมชั"น ขึ&นอยู่กบัห้องว่าง ณ วนัที"ทาํการจอง 

                 *ชําระค่า Surcharge เพิ"มท่านละ 2,400.- บาท  
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

1.  ค่าหอ้งพกับนเรือ 4 วนั 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-4 ท่าน) 
2.  รถรับ-ส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน (รถบสั จอยทวัร์) 

(ระหวา่งเวลา 07.00 - 20.00 น.) 
3.  ค่าภาษีท่าเรือ 

4.  ค่าอาหารทุกมื*อที+ระบุในรายการ 
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อัตราคาบรกิารอัตราคาบรกิารอัตราคาบรกิารอัตราคาบรกิาร 

หอง (ราคา / ทาน) 
บุคคลที� 1 

และ 2 
ราคาปกติ 

บุคคลที� 1 
และ 2 
ราคา

โปรโมชั"น 

บุคคลที� 3 
และ 4 

กรณีพกัหอ้ง
เดียวกนั 

DD    ไมมีหนาตาง (ช้ัน 5) 22222222,,,,750750750750....----    18,700.18,700.18,700.18,700.----    19,500.19,500.19,500.19,500.----    

DB    ไมมีหนาตาง (ช้ัน 8 & 9) 24,250.24,250.24,250.24,250.----    19,800.19,800.19,800.19,800.----    19,500.19,500.19,500.19,500.----    

CD    มีหนาตางกลม (ช้ัน 6) 26,426,426,426,400.00.00.00.----    21,500.21,500.21,500.21,500.----    19,500.19,500.19,500.19,500.----    

CC    มีหนาตาง (ช้ัน 5) 27,300.27,300.27,300.27,300.----    22,200.22,200.22,200.22,200.----    19,500.19,500.19,500.19,500.----    

CB     มีหนาตาง (ช้ัน 6) 28,050.28,050.28,050.28,050.----    22,750.22,750.22,750.22,750.----    19,500.19,500.19,500.19,500.----    

CA     มีหนาตาง (ช้ัน 8 & 9) 28,900.28,900.28,900.28,900.----    23,400.23,400.23,400.23,400.----    19,500.19,500.19,500.19,500.----    

BC     มีหนาตางและระเบียงสวนตัว (ช้ัน9) 35,800.35,800.35,800.35,800.----    22228,600.8,600.8,600.8,600.----    24,000.24,000.24,000.24,000.----    

BB     มีหนาตางและระเบียงสวนตัว (ช้ัน10) 36,900.36,900.36,900.36,900.----    29,500.29,500.29,500.29,500.----    24,000.24,000.24,000.24,000.----    

BA     มีหนาตางและระเบียงสวนตัว (ช้ัน11) 38,100.38,100.38,100.38,100.----    30,400.30,400.30,400.30,400.----    24,000.24,000.24,000.24,000.----    
 

 

รรรรายละเอยีดการเดินทางายละเอยีดการเดินทางายละเอยีดการเดินทางายละเอยีดการเดินทาง    

 

วนัแรกของการเดินทาง  (อาทติย์) กรุงเทพ - ฮ่องกง - ลงเรือ  

......... น. เดินทางสู่ ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน.........  เที�ยวบินที� .............. 

......... น. ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง  
นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Ocean Terminal เพื�อเช็คอินลงเรือ 

11.00 น. เช็คอินลงสู่ เรือสําราญซูเปอร์สตาร์ เวอร์โก้ (กรุณาเช็คอินก่อน 13.00 น.) 
15.00 น. เรือออกเดินทางจากฮ่องกง มุ่งหนา้สู่ เมืองซานยา่ เกาะไหหลาํ ประเทศจีน   
18.00 น. บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร มีใหเ้ลือกถึง 3 หอ้ง 3 สไตลบ์นเรือ จากนัCนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 หลงัอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลงัการ จากทีมนกัแสดงมืออาชีพ หรือเลือกพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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23.30 น. บริการอาหารมืCอดึก ณ หอ้งอาหาร เมดิเตอร์เรเนี�ยน ชัCน 12 ทา้ยเรือ 
 
วนัที"สองของการเดินทาง  (จันทร์)   เมืองซานย่า เกาะไหหลาํ ประเทศจีน (ใช้วซ่ีาจีน) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารที�ท่านสามารถเลือกไดถึ้ง 3 หอ้ง 3 สไตล ์
11.00 น. เรือเทียบท่าที� เมืองซานย่า ทางตอนใตข้องเกาะไหหลาํ ท่านสามารถเลือกซืCอทวัร์ลงท่องเที�ยวและ สักการะองค์

เจา้แม่กวนอิม 3 พกัตร์ที�สูงที�สุดในโลก ที� โครงการสวนพุทธธรรมวดัหนานซาน  
12.00 น. บริการอาหารกลางวนับนเรือ  (สาํหรับท่านที�ไม่ลงฝั�ง สามารถใชกิ้จกรรมต่างๆไดต้ามปกติ ) 
19.00 น. เรือออกเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ประเทศเวยีดนาม   
19.00 น. บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารที�มีให้เลือกถึง 3 ห้อง 3 สไตล์บนเรือ  หลงัอาหารเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ 

อาทิ ชมการแสดงสุดอลงัการ ผ่อนคลายกบัการนั�งจิบเครื�องดื�มในห้องค๊อฟฟี� ช็อบ หรือ เลือกสนุกสนานกบั
กิจกรรมต่างๆที�ทางเรือจดัเตรียมไวใ้หค้อยตอ้นรับท่าน 

24.00 น. บริการอาหารมืCอดึก ณ หอ้งอาหารเมอดิเตอเรเนี�ยน ชัCน 12 
 
วนัที"สามของการเดินทาง  (องัคาร)  อ่าวฮาลอง ประเทศเวยีดนาม 

07.00 น. (เวลาทอ้งถิ�น) อรุณสวสัดิN ยามเชา้ ท่ามกลางบรรยากาศ ความสวยงามของเกาะนอ้ยใหญ่ ที�อ่าวฮาลอง  มรดกโลกทาง
ทะเลของประเทศเวยีดนาม    

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารที�กาํหนด จากนัCนเชิญท่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  หรือเลือกซืCอทวัร์ลงเที�ยว
ชมตามเกาะแก่งต่างๆ หรือชมถํCาที�มีหินงอกหินยอ้ยอนัสวยงาม   

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารที�กาํหนด  ( สาํหรับท่านที�ไม่ลงจากเรือ ) 
15.00 น. (เวลาทอ้งถิ�น) เรืออกจากอ่าวฮาลอง  เดินทางกลบัสู่ประเทศฮ่องกง  
18.30 น. ร่วมอิ�มอร่อยกบังาน กปัตนักาล่าดินเนอร์  โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม (แต่งกายสุภาพ) 
24.00 น. บริการอาหารมืCอดึก ณ หอ้งอาหารเมอดิเตอเรเนี�ยน ชัCน 12 
 
วนัที"สี"ของการเดินทาง   (พุธ)  ฮ่องกง – กรุงเทพ  

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ สนุกสนานกบัสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆบนเรือในช่วงสุดทา้ย 
12.00 น. บริการอาหารมืCอเที�ยงบนเรือ จากนัCนเชิญท่านเตรียมสัมภาระใหพ้ร้อมเพื�อเช็คเอาท ์
17.00 น. เรือเทียบท่าที� ท่าเรือ Ocean Terminal อาํลาเรือสําราญซูเปอร์สตาร์ เวอร์โก ้ เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ

ฮ่องกง อิสระชอ้ปิC งสินคา้แบรนดเ์นม ต่างๆที� สนามบินตามอธัยาศยั 
........  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน ....................  เที�ยวบินที�................ 
......... น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

            

************************************** 
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อตัรานีCไม่รวม  
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ  
3. ค่าวซ่ีาประเทศจีน 
4. ค่าตัRวเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพ - ฮ่องกง - กรุงเทพ  
5. ค่าทวัร์ลงเที�ยวตามท่าเรือต่างๆ 
6. หวัหนา้ทวัร์ 

 

หมายเหตุ:  
1. บริษทัขอสงวนสิทธิN ในการเปลี�ยนแปลงราคาและรายการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. สงวนสิทธิN สําหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย /ชาวต่างชาติ ที�มี work permit หรือมีใบแสดงถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย  และ 

ชาวต่างชาติที�พกัหอ้งเดียวกบัชาวไทย เท่านัCน   

 


