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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Genting Dream, cruise only 3 วัน 2 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - พอร์ทดิคสัน (มำเลเซีย) - สิงคโปร์ 

 
 

ขยำยเวลำโปรโมชัน่ ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อจอง และช ำระยอดเตม็ ภำยใน 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่ำห้องจะเต็ม 
รำคำเริ่มต้นเฉลี่ย  ท่ำนละ 7,100 บำท ส ำห ับห ้องพ ักค ู่ 

 

เดินทำงเอง ไม่มีเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก 

อัตรำนี้ไม ่รวม ค ่ำทิป  SGD21 ต ่อคน ต ่อค ืน ส ำหรับห ้อง Inside, Oceanview, Balcony และ  
ค่ำทิป  SGD26 ต ่อคน ต ่อค ืน ส ำหรับห ้อง Suite ขึ้นไป  

ไม่รวม ต ั๋วเครื่องบ ินไป  กลับ  - ค ่ำรถรับส่ง สนำมบ ิน ท่ำเรือ สนำมบ ิน - ค ่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต ่ำงๆ -  
ค่ำแพ ็คเกจเครื่องด ื่มบนเรือส ำรำญ และค ่ำ WIFI บนเรือ 

 

หลังจำกทำ่นท ำกำรจองทวัรแ์ล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏ ิบัติตำมเง ื่อนไขดังกล่ำวเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศ ึกษำเง ื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำรทั้งหมด 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง วันที่ 12-14 มกรำคม 2563          รำคำเริ่มต้นที่ 14,200 บำท (ห ้องพักไม่ม ีหน้ำต่ำง) 
 

 

DAY DATE ARRIVAL DEPARTURE  

Sun, 12 Jan 2020  SINGAPORE - 5:00 PM 

Mon, 13 Jan 2020  PORT DICKSON, MALAYSIA  10:00 AM 9:00 PM 

Tue, 14 Jan 2020  SINGAPORE 8:00 AM - 
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ตัวอย่ำงห้องพักบนเรือส ำรำญ Genting Dream 

 
                                                                                      ห ้องหนำ้ตำ่งมหีนำ้ตำ่ง 

  
                                    ห ้องมรีะเบยีง                                              ห ้องสวที 

อัตรำค ่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่ 12-14 ม.ค.63  (จองด่วน!! ห้องมีจ ำนวนจ ำกัด) 

ขยำยเวลำโปรโมชัน่ ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อจอง และช ำระยอดเตม็ ภำยใน 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่ำห้องจะเต็ม 
ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ ท่ำนที่ 1 ท่ำนที่ 2 

INTERIOR STATEROOM 14,200.- ฟรี 
OCEANVIEW STATEROOM 17,200.- ฟรี 
BALCONY STATEROOM 18,900.- ฟรี 
BALCONY DELUXE STATEROOM 20,300.- ฟรี 
PALACE SUITE 28,800.- 28,800.- 
PALACE DELUXE SUITE 38,800.- 38,800.- 
PALACE PENTHOUSE 66,800.- 66,800.- 
PALACE VILLA 82,500.- 82,500.- 

 

 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปล่ียนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปล่ียนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบนิและทีพ่ักเพิ่มเติมให้ท่ำน รับประกนัรำคำถูก กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 
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เง ื่อนไขกำรช ำระเงนิ : 
- โปรดช ำระคำ่ทวัรย์อดเตม็จ  ำนวน หลังจากที่ได้รบัการย่ืนยันที่น่ังว่างทนัที จากเจ้าหน้าทีแ่ล้ว 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 หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจา่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)  
- แพ็คเกจน้ี ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวรเ์ช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลกิหลงักำรยนืยนั และช ำระเงนิแลว้ เกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยเตม็ 100% ไม ่วำ่กรณใีดๆกต็ำม 
- ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ทั้งนีข้ ึน้อย ูก่บัระยะเวลำในกำรจอง  และจ  ำนวนหอ้งวำ่งบนเรอื 
อัตรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. ห้องพักบนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ทา่นไดท้ าการช าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
อัตรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. ค่าทิป SGD21 ต่อคน ต่อคืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ ค่าทิป SGD26 ต่อคน ต่อคืน ส าหรับห้อง 

Suite ข้ึนไป 
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองตา่งๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ท่านส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาต ิ
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซ้ือตั๋วเครื่องบนิ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีเ่พื่อเสนอราคาอีกครัง้)  
8. ค่ารถรับส่งจาก (หากต้องการซ้ือรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
หมำยเหต ุ
1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคา่บริการ โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครัง้ 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค ่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอค ืนค ่ำทัวร์ไม ่ว่ำกรณีใดก็ตำม  

เง ื่อนไขกำรใชบ้รกิำร 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือส าราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทวัร์ และรถรับส่งน าเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืต่างประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษทัฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมกีารคอน
เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหอ้งพักในจ านวนจ ากัด 
4การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการช าระเงิน 
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จา่ยทีไ่มส่ามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ วเครื่องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณใีดๆ ทั้งส้ิน 
ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศทอ่งเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองดว้ยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวรแ์ละมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่นสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
เง ื่อนไขและควำมรบัผดิชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร ์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ 
ซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายตา่งๆ  ที่อยู่เหนือการควบคมุของเจ้าหน้าทีบ่รษิัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดข้ึนทั้งทางตรงหรอืทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรอืจากอุบัตเิหตุตา่งๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 

 เพ ื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศ ึกษำเง ื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบ ุในรำยกำรทั้งหมด  
หลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษ ัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ  และพร้อม ปฏ ิบ ัติตำมเง ื่อนไขดังกล่ำว 
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก.. 
ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพิ่มควำมคุ้มครองได้มำกขึ้น... 

หมำยเหต ุ 

* อ.บ. 1 หมำยถงึ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร ส้ินเชิงจากอุบัติเหตุ /  

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

** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหรับการรกัษาพยาบาลที่ไดเ้กิดข้ึนในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดินทางกลับ

ประเทศไทย / 

2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand.  

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com    

LINE ID : @CruiseDomain  
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ประกันภัยกำรเดนิทำงต่ำงประเทศพลัส (เดินทำงทั่วโลก / เดินทำงเอเชีย) 

 

สนใจ “ประกนัภยักำรเดนิทำงทัว่โลก”  โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ผ ู้ด ูแลกำรจองทัวร์ ล่วงหน้ำก่อนเด ินทำง ไม่น้อยกว่ำ 
1 สัปดำห ์  และกรุณำช ำระค ่ำประกันภัยกำรเด ินทำง ยอดเต ็มจ ำนวน หลังจำกส่งรำยชื่อผู้เอำประกันภัยแล้ว 

 

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 
 

http://www.cruisedomain.com/

