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แพ็คเกจปาร์ตีส้นุก สุดมันส์ It’s the ShipAsia’s Largst Festival At Seas 
พักบนเรือส าราญ Genting Dream 3 วัน 2 คืน 

เส้นทาง สิงคโปร์ - ล่องน่านน้ าสากล - สิงคโปร์ 
ฟรี!! รถรับส่งสนามบินสิงคโปร์ - ท่าเรือ - สนามบินสิงคโปร์ 

 
 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซ้ือตั๋วเครือ่งบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีเพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
ไม่รวม ค่าทิป SGD42 ต่อคน ส าหรับห้อง Standard Cabin (Inside, Oceanview, Balcony , Balcony deluxe) และ ค่าทิป 

SGD52 ต่อคน ส าหรับห้อง Suite (Palace Suite, Palace Deluxe Suite, Palace Penthouse And Palace Villa)  

ก าหนดการเดินทาง วันที ่13-15 พฤศจิกายน 2562              ราคาเร่ิมต้นที่   22,300 บาท (ห้องมรีะเบียง) 
DAY Port ARRIVAL DEPARTURE 

13NOV2019 Singapore - 19.00น. 
14NOV2019 At sea - - 
15NOV2019 Singapore 14.00น. - 
 

บริการเสริมจองตั๋วเครื่องบิน แนะน าสายการบินไทย 

 
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ราคา ณ วันที่ 28 ส.ค. 62 

ราคาท่านละ 9,830 บาท รวมน้ าหนักกระเปา๋ 10 กิโลกรัม 
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วันแรก                     สิงคโปร์ - Marina Bay Cruise Centre – เช็คอินขึ้นเรือส าราญ Genting Dream 
14.00–16.30น. เจอกันที่สนามบินชางงี ( Changi Airport) รอบเวลารถโค้ชส าหรับลูกค้าห้อง Inside, Oceanview, 

Balcony , Balcony deluxe ที่ทางเราจัดให้มีดังต่อไปนี้ 14.30 / 15.30 / 16.30  
ส าหรับลูกค้าห้อง Palace Suite และ Palace Deluxe Suite เพียงแจ้งเวลาเครื่องบินลง เดินทางโดยรถ
รถตู้ (ขั้นต่ า 4 ท่านต่อ1คัน)ออกเดินทางไปท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre 

16.00-19.00น.  เช็คอิน รับบัตร MAG CARD ซึ่งเป็นบัตรห้องพักและบัตรแทนเงินสด 
17.00-19.00น.  Boarding ขึ้นเรือ Genting Dream 
   ** ประตูเอปิดเวลา 19.00น.** ผ่านด่านตรวจคนออกนอกเมือง 
19.00น.  อิสระเข้าห้องพัก เตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมและปาร์ตี้ได้เลย!! 

(มีคนถามเยอะว่าปาร์ตี้เลิกก่ีโมง เราก็ตอบยาก เพราะปีที่แล้ว 8 โมงเช้ายังไม่เลิกเลยจ้า) 
มีบริการอาหารมื้อหลักกับอาหารทานเล่นตลอดทั้งวันที่ห้อง Lido ชั้น 16 

วันที่สอง                   ล่องน่าน้ าสากล 

10.30 น. กิจกรรมทั้งวัน ทั้งคืน ไม่ว่าจะป็นโฟมปาร์ตี้ สนุกกับดีเจที่ชื่นชอบ หรือจะแป็นกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัด 
ไว้ให้ อาทิเช่น ปีนหน้าผาจ าลอง มินิกอล์ฟ สนทนากับเพ่ือนใหม่ ......ฯลฯ 

วันที่สาม                   สิงคโปร์ 

14.00น.  เรือจอดเทียบท้เวลา 14.00 น.  
เช็คเอาท์ลงเรือส าราณ นั่งรถที่ทางบริษัทเตรียมไว้ สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562               

ประเภทห้องพัก พักรวม 4 ท่าน พักรวม 3 ท่าน พักรวม 2 ท่าน 
Interior SOLD OUT SOLD OUT 23550.- 

Ocean Virew SOLD OUT SOLD OUT 26700.- 
Balcony ท่านละ 22,300.- ท่านละ 25,150.- 31150.- 

Balcony Deluxe ท่านละ 23,900.- ท่านละ 27,350.- 34900.- 
Palace Suite ท่านละ 38,350.- ท่านละ 47,800.- 63550.- 

Palace Deluxe Suite ท่านละ 54,100.- ท่านละ 66,700.- 82450.- 
Palace Penthouse SOLD OUT SOLD OUT SOLD OUT 

Palace Villa SOLD OUT SOLD OUT SOLD OUT 

อัตรานี้เป็นราคาเริม่ตน้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากการปรับของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ, 
การเรียกเก็บเซอร์ชารจ์จากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที ่
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เงื่อนไขการช าระเงิน : 
- โปรดช าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ านวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช าระเงินค่า
มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และช าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจ านวนห้องว่างบนเรือ 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักท่ีท่านได้ท าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ฟรี!! รถรับส่งสนามบินสิงคโปร์ – ท่าเรือ – สนามบินสิงคโปร์ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิป SGD42 ต่อคน ส าหรับห้อง Standard Cabin (Inside, Oceanview, Balcony , Balcony deluxe) 
2. ค่าทิป SGD52 ต่อคน ส าหรับห้อง Suite (Palace Suite, Palace Deluxe Suite, Palace Penthouse And Palace Villa)  
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
5. ค่า WIFI 
6. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
8. ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
หมายเหตุ 
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดอืน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน
เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ านวนจ ากัด 
4การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อช าระค่าบริการยอดเต็มจ านวนแล้ว  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 
 

 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
- แพ็คเกจนี้ เหมาะส าหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อาทิ ฝรั่งเศส ฯ ได้ดี  
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
- กรณีท่ีผู้เดินทาง ต้องการแวะเที่ยว ก่อนเริ่มทริป  ท่านสามารถบินไปถึงล่วงหน้าได้ก่อน แล้วจึงมาร่วมทริป ตามรายละเอียดของ
แพ็คเกจทัวร์ที่ระบุไว้ 

        * เมื่อช าระค่าแพ็คเกจทัวร์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนค่าเดินทางคืนได้ เมื่อประสงค์จะขอยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี  
* หากมีการปรับเปลี่ยน สถานที่เที่ยวชมต่างๆ ในโปรแกรม จะมีโปรแกรมอ่ืนทดแทนเสมอ 
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* เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า 
* กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทในกรณีท่ีผู้เดินทางพิการ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษในขณะเดินทางท่องเที่ยว หรือล่องเรือ 
* ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในการเดินทาง เพราะบนเรือจะไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
* หนังสือเดินทางของท่านต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง 3 หน้า เพ่ือใช้ในการ
ประทับตรา 
* การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง หรือโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในวันที่ช าระเงินค่าแพ็คเกจทัวร์นั้น จะถือว่าท่านยกเลิกการจอง
และต้องท าการจองใหม่ 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์  สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด 
หลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 
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เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก.. 

ด้วยประกันการเดินทางเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มความคุ้มครองไดม้ากขึ้น... 

สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก”  โปรดแจ้งเจา้หน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร ์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกวา่  
1 สัปดาห์  และกรณุาช าระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจ านวน หลังจากส่งรายชื่อผูเ้อาประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ / Remark 

* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /  

Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability. 

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย /  

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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หมายเหตุ / Remark 
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing 
medical conditions are not covered. 
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจ าเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามก าหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss 
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation, 
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure. 
3.ความคุ้มครองพิเศษข้ึนกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased. 
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