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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ Genting Dream Cruise Only 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - เกำะปูเลำเรดัง มำเลเซีย - สีหนุวิลล์ กัมพูชำ - แหลมฉบัง ไทย 

 
 
 
 
 
 

 

เดินทำงได้เอง ตั้งแต่ 2 ท่ำนขึ้นไป ไม่มีไกด์ หรือทัวร์หน้ำทัวร์บริกำร 
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนช ำระบนเรือ SGD$105 ต่อท่ำน 

ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินขำกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง  
โปรโมชั่น!! ฟรี upgrade เฉพำะวันเดินทำง 8-11 ก.ย. 62 

เมื่อจองห้องมีหน้ำต่ำง เป็น ห้องมีระเบียง  เพียงช ำระยอดเต็ม ภำยใน 30 พ.ค. 62 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 

ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่ 8-11 ก.ย. // 13-16 ต.ค. 62            รำคำเริ่มที่ 17,900 บำท (ห้องไมม่ีหน้ำต่ำง) 

วันเดินทำง ท่ำเรือ เรือเทียบท่ำ ออกเดินทำง 
วันที่ 1 สิงคโปร ์ - 17.00 น. 
วันที่ 2  เกำะปูเลำเรดัง มำเลเซีย 11.00 น. 20.00 น. 
วันที่ 3 สีหนุวิลล์ กมัพูชำ 12.00น.(11.00) น. 20.00น.(19.00) น. 
วันที่ 4 แหลมฉบัง ไทย 10.00น.(09.00) น. - 

เช็คอิน เวลำ 1300 - 1500 น. (เวลำสิงคโปร์) 
**รำคำเฉพำะพำสปอร์ตไทยเท่ำน้ัน 
** โปรโมชั่น ฟรี upgrade สิ้นสดุกำรส ำรอง 30 พฤษภำคม2562 
 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 
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อัตรำค่ำบรกิำร ต่อ ท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) วันที่ 8-11 ก.ย. // 13-16 ต.ค. 62             
ประเภทห้องพัก รำคำห้องพัก ต่อท่ำน พักคู ่ ท่ำนที่ 3 หรือ 4 ต่อท่ำน 

ห้องพักแบบไมม่ีหน้ำต่ำง       ท่ำนละ 17,900 บำท ท่ำนละ 17,400 บำท 
ห้องพักแบบมหีน้ำต่ำง          ท่ำนละ 19,000 บำท ท่ำนละ 18,500 บำท 
ห้องพักแบบมีระเบียง           ท่ำนละ 22,300 บำท ท่ำนละ 21,800 บำท 

**เดินทำง 8-11 ก.ย. 62 จองห้องแบบมีหน้ำต่ำง ไปรับสิทธ์อัพเกรดเป็นห้องระเบียง. จ ำนวนจ ำกัด** 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน 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 าระเงินค่ามัด
จ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือ ตามรายการที่ท่านเลือก, ภาษีท่าเรือ, รถรับ-ส่ง   2. อาหารทุกมื้อบนเรือ ตลอดระยะเวลาเดินทาง 
3. กิจกรรมต่างๆบนเรือ (*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม กรุณาตรวจสอบบนเรืออีกครั้ง) 4. น้ าดื่มบริการในห้องพัก1ขวดต่อท่าน 
อัตรำนี้ไม่รวม 
1. ตั๋วเครื่องบิน    2. ค่าทิปพนักงานช าระบนเรือ SGD$105 ต่อท่ำน 
3. ทัวร์เสริมบนฝั่ง 4. อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ 5. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%. 
หมำยเหตุ :   
1. อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์บริการ 
2.  โปรแกรม ราคา และเวลาที่ระบุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3. กรุณำตรวจสอบว่ำ หนังสือเดินทำงของท่ำนมีอำยุเหลือใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือน. 
4. ราคาข้างต้นเป็นราคาโปรโมชั่น ช าระเต็มจ านวนภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน.  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกำรยกเลิกทุกกรณี 
5. ส าหรับผู้มีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ก่อนการเดินทาง 
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