
     

     

 

 
 
 

 

 

แพ็คเกจลองเรอืสําราญ Genting Dream Cruise Only 4 วนั 3 คืน 

เสนทาง สิงคโปร - เกาะเรดัง (มาเลเซีย) - เกาะสมุย - แหลมฉบัง (ไทย) 

 

 
 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี  15-18 เม.ย. 61        ราคาเริ่มตนท่ี  29,220 บาท 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 

14.00 น. - 16.00 น. คณะทานเชค็อินลงเรือสาํราญ Genting Dream ณ ทาเรือ Marina Bay cruise centre 

(SCC) 61 Marina Coastal Drive, Singapore 018947  

18.00 น. เรือออกเดินทางจากสิงคโปร สูนานน้ําสากล มุงสู เกาะเรดัง   

วันที่2 
11.00 น. เรือเทียบทา เกาะเรดัง ประเทศมาเลซยี อิสระทองเทีย่วที่เกาะ หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนเรือตามอัธยาศัย 

20.00 น. เรือออกจากเกาะเรดัง เดินทางสูเกาะสมุย อิสระรวมกิจกรรมตางๆบนเรือตามอัธยาศัย 

วันที่3 
11.00 น. (10.00) เรือเที่ยบทาที่ เกาะสมุย * เลือกซื้อทวัรเสริม หรือ อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย 

20.00 น. (19.00) เรือออกจากเกาะสมุย มุงหนาสู ทาเรือแหลมฉบัง 

วันที่4 09.00 น. (08.00) เรือเทียบทาที่ ทาเรือแหลมฉบัง อําลาเรือ Genting Dream  เดินทางสูจุดหมายโดยสวัสดิภาพ 
 

 

หองอาหาร 4 หอง ที่รวมในแพ็คเกจ 

- หอง Genting Dining ชั้น 7 ทายเรือ อาหารจีน 

- หอง Dream Dining ชั้น 8 ทายเรือ (อาหารจีนและมังสวิรัติ) 

- หอง The Lido Buffet ชั้น 16 ทายเรือ (อาหารบุฟเฟตนานาชาติ)  

- หอง World Grill ชั้น 16 ทายเรือ ( coffee break ) 
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อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผูเดินทางตํ่ากวา 20 คน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสม โดยมิตองแจงลวงหนา สาเหตุอันเน่ืองมาจากการลาชาของ

สายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การกอวินาศภัย,การกอจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผนดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,

อุทกภัย, วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

เทาน้ัน เชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวางมัดจําหองพัก 

 

 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา  

วันที่ 15-18 เม.ย. 61   

 

ทานที่ 1, 2 (พัก 2 ทานตอหอง) 

 

ทานที่ 3, 4 (พักรวมกัน3-4ทาน ตอหอง) 

หองไมมีหนาตาง 29,220.- 19,050.- 

หองมีหนาตาง 31,220.- 20,300.- 

หองมีระเบียงสวนตัว 32,200.- 24,550.- 
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การชําระเงิน  

• กรุณาชําระเปนยอดเต็ม ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจอง พรอมสงสาํเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน 

นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสอืเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 

• คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ(ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 31 วัน

ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรอืตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 

การยกเลิก 

* หากมีการคอนเฟรมแลวบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด ในทกุกรณี 

* หากผูโดยสารทานใด แจงยกเลิกหลังออกต๋ัวโดยสารเครื่องบินแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาทัวรทั้งหมด 

หมายเหตุ  

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ  

เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

* บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรอืดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  

ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตาง

ดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 

เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว  

ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู 
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