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แพ็คเกจเรือส ำรำญ Genting Dream (Cruise + Fly) 3 วัน 2 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - กัวลำลัมเปอร์ - สิงคโปร์  

                                                                                        โดยสำยกำรบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) 
รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น  ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. (ไม่รวมอำหำร) 

โปรดดูรำคำและไฟล์ทบิน ที่ตำรำงขำยท้ำยรำยกำรเท่ำนั น !! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

เดินทำงเอง ไม่มีเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก 
อัตรำนี ไมร่วม ค ่ำภำษที่ำเรือ 1,900 บำทตอ่ท่ำน ช ำระพรอ้มคำ่ทวัร์ - ไม่รวมคำ่ทปิพนกังำนบนเรือ SGD 21 ต่อคนต่อค ืน 

ส ำหรับห ้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อค ืน ส ำหรับห ้อง Suite หรือสูงขึ นไป  
ไม่รวมค ่ำรถรับส่ง สนำมบ ิน ท่ำเรือ สนำมบ ิน - ไม่รวมทัวร์เสริมบนฝั่ง 

 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศ ึกษำเง ื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั งหมดหลงัจำกทำ่นท ำกำรจองทวัรแ์ลว้ ทำงบรษิทัฯจะถอืวำ่ทำ่นเขำ้ใจ และพรอ้มปฏ ิบัติตำมเง ื่อนไขดังกล่ำว 

<PKG> *เพ ิ่ม 3,000 บำท เปลี่ยนเป ็นแบบทัวร์ ม ีห ัวหน้ำทัวร์ดูแลจำกเม ืองไทย  (กรณีครบ 15 ท่ำน) 
+ม ีรถรับส่ง ท่ำเรือ / สนำมบ ิน + City Tour เม ืองสิงคโปร์ โปรดสอบถำมเจ ้ำหน้ำที่เพ ิ่มเติม  

ก ำหนดกำรเดนิทำงวันที่ 12-14 ก.พ. 63 (เร ือออก 21.00)            รำคำ 10,999.- (พ ักบนเรอืหอ้งไมม่หีนำ้ตำ่ง) 
                              จอง+ช ำระยอดเต็มตั งแต่ 24ม.ค .63 ลดเหลือ  9,999. -  

                              1-3 เม.ย.63 (เร ือออก 21.00)     รำคำ 11,999.- (พกับนเรอืหอ้งไมม่หีนำ้ตำ่ง) 
                              29 เม.ย.-1พ.ค.63 (เรอืออก 23.59)   รำคำ 10,999.- (พกับนเรอืหอ้งไมม่หีนำ้ตำ่ง) 
                              27-29 พ.ค. 63 (เร ือออก 23.59)     รำคำ 10,999.- (พกับนเรอืหอ้งไมม่หีนำ้ตำ่ง) 

1-3 ก.ค.63 (เรอืออก 23.59)    รำคำ 10,999.- (พกับนเรอืหอ้งไมม่หีนำ้ตำ่ง) 
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วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร ์- (ท่ำเรอื มำรนีำ่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)   

04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบนิดอนเม ือง ประตู 7 อำคำรผู้โดยสำรขำออก สำยกำรบ ิน  Thai Lion Air โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ  

07.40 น. เห ินฟ ้ำสู่ ส ิงคโปร์ โดยสำยกำรบ ิน Thai Lion Air เที่ยวบ ินที่ SL100 
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มี

การจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง  (เวลำท้องถิ่น เ ร็วกว่ำ
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

ลูกคำ้เดนิทำงสูท่ำ่เรอื ไมร่วมในคำ่บรกิำร สำมำรถนั่ง TAXI ไปที่ MARINA BAY CRUISE CENTER หรือ 

รถไฟใต้ดิน MRT > SOUTH PIER ได้ตำมอัธยำศ ัย  

18.00/21.00 น.ลูกคำ้  REGISTER ณ. ท่ำเรอื Marina Bay Cruise Center ด้วยตนเอง   จากน้ันน าท่านเช็คอินข้ึนเรือส าราญ 
Genting Dream  เรือส าราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างข้ึน  และน าลงทะเลล่องใน ปี 2016 มีความ
ใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ช้ันและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจ านวน
ห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ
นอกจากความใหญ่และความจแุบบอลังการแล้ว ยังมาพร้อมกับความบันเทิงและร้านอาหารมากมายใหคุ้ณไดล้ิ้ม
ลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 

*** ก ่อนเวลำเรือส ำรำญออกจำกท่ำขอเชิญทุกท่ำนร่วมกิจกรรมซ้อมจ ุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่ง 
เป ็นหนึ่งในกฎกำรเดินเรือสำกลโดยเม ื่อม ีประกำศจำกทำงเรือให ้ทุกท่ำนไปย ังจ ุดรวมพลตำมที่  

ก ำหนดไวบ้นบตัรขึ นเรอื (SeaPass) ของท่ำน***  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ  ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่
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ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย หลังจากน้ันชมการแสดงที่หอ้งโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะตอ้งท า
การจองรอบโต๊ะที่Box Office ซ่ึงตั้งอยู่โซน Lobby ช้ัน 6) และดนตรีสดตามบารต์่างๆทั่วทัง้ล าเรือ และพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 

***Casino จะเริ่มให ้บริกำรหลัง 24.00 น. ของวันที่ท  ำกำร CHECK IN *** 
คำสิโน บนเรือส ำรำญ ให ้บริกำรหลังจำกเรือออกเดินทำง และจะหยุดให ้บริกำรเม ื่อเรือจอด  

*ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตาม ห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังน้ี* 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบ Buffet ซ่ึงตั้งอยู่ บนช้ัน 16 ของเรือส าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 
      (walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ช้ัน 7 และ ช้ัน 8 ของเรือ 
 

***  ชมกำรแสดงโชว์ที่ห ้องโชว์หลักชั น 7 ซึ่งจะโชว์สองรอบด้วยกันค ือ 20.00 น. และ 22.00 น. *** 
21.00/23.59  น. ***** เรือออกเดนิทำงสูน่ำ่นน  ำสำกล ม ุง่ส ูป่ระเทศมำเลเซยี ***** 

วันทีส่อง ท่ำเรอื พอรต์คลงั ประเทศ มำเลยเ์ซยี   

07.30-09.00 น. รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามทีร่ะบใุนรายการ  NAVIGATOR) 

12.00 น. เรือจอดเทยีบทำ่ทีท่ำ่เรอื พอรต์คลงัประเทศมำเลเซยี ส าหรับท่านที่ท า การจองทัวร์บนฝ่ังกับทางเรือ 
พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ
 ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ช่ัวโมง ณ บริเวณท่าเรือ พอร์ตคลังจะมีบรกิาร แท๊กซ่ี จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมือง
อีกด้วย ท่านใดที่ไมล่งจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมตา่งๆที่ทางเรือเตรียมไว้ใหต้ลอดทั้งวันโดยสามารถดไูดจ้าก 
Dream Daily ตารางกิจกรรมทีท่่านจะไดร้ับในแตล่ะวันที่หอ้งพักของท่าน 

กิจกรรมและควำมสนุกบนเรือ GENTING DREAM 
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/ 

 

ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR PORTKLANG เริ่มต้นที่ 50 SGD / pax 
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-

excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx 
*** ลูกค ้ำต้องมำขึ นเรือก ่อนเรือออก 1-1.5 ช.ม. *** 

23.00 น.  เรือลอ่งออกจำกทำ่เรอืพอรต์คลงัประเทศมำเลเซยี ท่ำนสำมำรถทำนอำหำรเยน็ได้ ณ ห ้องอำหำรหลกัทีแ่สดง
อย ูใ่นบตัร  Cruise Card ของทำ่นตำมเวลำจองของทำ่นวำ่จะเปน็รอบ 17.00 หรือ 20.00 น. หลังจำกนั น
พ ักผ่อนตำมอัธยำศ ัย  

เรือจะม ีใบแจ ้ง สถำนที่และเวลำที่ห ้องพ ักของท่ำนเพ ื่อให ้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงค ืน  
22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋า และก าหนดการลงจากเรือให้ทา่นในห้องพักของท่าน ให้ท่านน ากระเป๋าเดินทางของท่านวาง 
  ไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานน าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งข้ึน (ส่ิงของที่ท่านจ าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน 
  กระเป๋าถือ)** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้ องพัก ** 

http://www.cruisedomain.com/
https://www.dreamcruiseline.com/en/cruise-experiences/entertainment/
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx
https://www.dreamcruiseline.com/en/plan-your-holiday/cruise-destinations/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/c082dfedd22948b18629693fe25754be.ashx


www.cruisedomain.com    

LINE ID : @CruiseDomain  

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VS230120 

Page 4 of 14  

วันทีส่ำม  (ท่ำเรอื มำรนีำ่ เบย ์ครสูเซนเตอร ์)  - ชมเมอืงสงิคโปร ์- กรุงเทพฯ 

07.30-09.00 น. รับประทำนอำหำร เช้ำ ณ ห้องอาหารของเรือส าราญ 
12.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากน้ัน  
** กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** 

อิสระท่องเที่ยวตำมอัธยำศ ัย  
17.30 น. ได้เวลำสมควรเดินทำงสู่ สนำมบ ินชำงกี ด้วยตัวท่ำนเอง  
20.30 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบ ินดอนเม ือง โดยสำยกำรบ ิน  Thai Lion Air เที่ยวบ ินที่ SL105 
22.05 น. เดินทำงกลับถึงสนำมบ ินดอนเม ือง  โดยสวัสดิภำพ  พร้อมควำมประทับใจ  

*** หนังสือเดินทำงต้องม ีอำย ุ เหลือ ไม ่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน นับถึงวันเดินทำงกลับ เท่ำนั น *** 
ในกรณทีีท่ำ่นถูกปฏ ิเสธกำรขึ นโดยเจ ้ำที่เร ือ ทำงบริษ ัทจะไม ่ร ับผิดชอบใดๆ ทั ง สิ นโดยเฉพำะ พำสปอร์ตต่ำงด้ำว 
หมำยเหต ุ โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรปรบัเปลีย่นรำคำ 

หำกมกีำรปรบัขึ นของภำษนี  ำมนัของสำยบนิ 

กรุณำสอบถำม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค ้ำ  
 

ตัวอย ่ำงห ้องพ ักบนเรือส ำรำญ  Genting Dream By Dream Cruise 
 
                                                                    
 

 
 
    

ห ้องพ ักแบบไม ่ม ีหน้ำต่ำง Inside 
 

 
 
 
 
                        ห ้องพกัแบบมหีนำ้ตำ่ง Oceanview            ห ้องพกัแบบมรีะเบยีง   Balcony 
Inclusive Restaurant 

- Deck 7 , Dream Dining Lower 

- Deck 8 , Dream Dining Upper 

- Deck 16 , The Lido (International Buffet) 
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Non-Chargeable Usage of Facilities and Shows 

- Deck 15 , Crystal Life Fitness  

- Deck 16 , Main Pool Deck / Little Pandas Club (for kids aged 2-12) 

- Deck 17 , Sun Deck / Jogging Track 

- Deck 18 , Mini-Golf / Rock Climbing Wall / Ropes Course / Table Tennis 

- Deck 19 , SportsPlex 

- Deck 20 , Waterslide Park 
ค  ำแนะน ำ  ส าหรับผู้เดินทางทีไ่มไ่ดอ้ยู่จังหวัดเดียวกับสนามบนิที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ าเป็นต้องซ้ือตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอ่ืนๆ มายังสนามบนิที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซ้ือตั๋วรถไฟ หรือ
ซ้ือตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง  ควรสอบถามยอดจองทวัร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดข้ึนกับท่านในภายหลัง  
              ทั้งน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกิดข้ึน หากท่านไดม้ีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง  
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ไดร้ับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ  
 

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศ ึกษำเง ื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั งหมดหลงัจำกทำ่นท ำกำรจองทวัรแ์ลว้ ทำงบรษิทัฯจะถอืวำ่ทำ่นเขำ้ใจ และพรอ้มปฏ ิบัติตำมเง ื่อนไขดังกล่ำว 
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อัตรำคำ่บรกิำร ต่อท่ำน งดแถมกระเป๋ำ / ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำตเิกบ็เพิม่  1,000 บำท จำกรำคำในตำรำง 

รำคำนี ไม ่รวม  ค ่ำภำษ ีท่ำเรือ 1,900 บำทต่อท่ำน ช ำระพร้อมค ่ำทัวร์ 
 และไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 

ต่อคนต่อคืน ส าหรับห้อง Suite หรือสูงข้ึนไป  

**** โปรแกรมนี ไม ่ม ีรำคำเด็ก **** 

Flight วันเดินทำง 

รำคำผู้ใหญ่พ ักห ้องค ู่ ท่ำนละ 
รำคำทำรก 
ต่ ำกว่ำ2

ขวบ  

พกัเดีย่วเพ ิม่ทำ่น
ละ 

ห ้อง INTERIOR 
ISS/ISA 

ไม ่ม ีหน้ำต่ำง 

ห ้อง OCEAN 
VIEW 

OSS/OSA 
ม ีหน้ำต่ำง 

ห ้อง BALCONY 
ม ีระเบ ียง 

 BSS / BSA 
ม ีหน้ำต่ำง 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

12-14 ก.พ. 63 
เรือออก 21.00 

ปกติ 10,999.- 
จอง+ช  ำระยอดเต็ม
ตั งแต่ 23 ม.ค . 63  

เหลือ 9,999.- 
+ภำษีท ่ำเ ร ือ1,900.- 

ปกติ 13,999.- 
จอง+ช  ำระยอดเต็ม
ตั งแต่ 23 ม.ค . 63  

เหลือ 12,999.- 
+ภำษีท ่ำเรอื1,900.- 

ปกติ 15,999.- 
จอง+ช  ำระยอดเต็ม
ตั งแต่ 23 ม.ค . 63  

เหลือ 14,999.- 
+ภำษีท ่ำเรอื1,900.- 

6,900.- 

ISS 7,900.- 
OSS 10,900.- 

BSS 12,900.- 

เช็คห ้องก่อนจองทุกครั ง    

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

1-3 เม.ย.63 
เรือออก 21.00 

11,999.- 
+ภำษีท ่ำเ ร ือ1,900.- 

14,999.- 
+ภำษีท ่ำเรอื1,900.- 

16,999.- 
+ภำษีท ่ำเรอื1,900.- 

6,900.- 
ISS 7,900.- 

OSS 10,900.- 

เช็คห ้องก่อนจองทุกครั ง   BSS 12,900.- 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

29 เม.ย.-1พ.ค.63 
เรือออก 23.59 

10,999.- 
+ภำษีท ่ำเ ร ือ1,900.- 

13,999.- 
+ภำษีท ่ำเรอื1,900.- 

15,999.- 
+ภำษีท ่ำเรอื1,900.- 

6,900.- 
ISS 7,900.- 

OSS 10,900.- 

เช็คห ้องก่อนจองทุกครั ง   BSS 12,900.- 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

27-29 พ.ค. 63 
เรือออก 23.59 

10,999.- 
+ภำษีท ่ำเ ร ือ1,900.- 

13,999.- 
+ภำษีท ่ำเรอื1,900.- 

15,999.- 
+ภำษีท ่ำเรอื1,900.- 

6,900.- 
ISS 7,900.- 

OSS 10,900.- 

เช็คห ้องก่อนจองทุกครั ง   BSS 12,900.- 

SL100 
0740-1120 

SL105 
2030-2205 

1-3 ก.ค .63 
เรือออก 23.59 

10,999.- 
+ภำษีท ่ำเ ร ือ1,900.- 

13,999.- 
+ภำษีท ่ำเรอื1,900.- 

15,999.- 
+ภำษีท ่ำเรอื1,900.- 

6,900.- 
ISS 7,900.- 

OSS 10,900.- 

เช็คห ้องก่อนจองทุกครั ง   BSS 12,900.- 
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*** เข้ำพ ักเป ็นท่ำนที่ 3-4* ในห ้องรำคำเท่ำรำคำผู้ใหญ่ *** 
** ห ้อง OCEAN VIEW  พ ักได้ไม ่เก ิน ห ้องละ 2 ท่ำน ** 

**ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงชำติเก ็บเพ ิ่ม 1,000 บำท** 

เช็ครูปภำพห ้องพ ัก http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en 
 

เง ื่อนไขกำรจอง  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร ์7,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจองทัวร์  พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางไดเ้ลย)   และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่  
Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า 25 วันท าการ (ในช่วงปกติ) หรือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน
ท าการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบ ุ(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ
ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตใุดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

* กรณีจองทวัรล์ว่งหนำ้นอ้ยกวำ่ 20 วันท ำกำร โปรดช ำระคำ่ทวัรย์อดเตม็จ ำนวน 

*** เมื่อช ำระค่ำมัดจ ำ แล้วถือว่ำรับทรำบ เงื่อนไขกำรจองทัวร์ทุกประกำร *** 

***ขอควำมกรุณำส่งส ำเนำพำสปอร์ต และช ำระมัดจ ำภำยใน 24 ช.ม. หลังจำกท ำกำรจอง  
เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วโปรโมชั่น สำยกำรบินจะเข้มงวดเรื่องก ำหนดกำรออกตั๋วเร็วกว่ำปกติ***  

 

 

อัตรำนี รวม    

 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ห้องพักบนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบหอ้งพักที่ท่านไดท้ าการช าระเงิน) 
 อาหารบนเรือส าราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), 
 กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส าราญ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 20 กก.  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตา่ง ๆ  ตามรายการที่ได้ระบไุว้  

 ค่าประกันอุบัติเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารที่เกิดข้ึนระหว่างวัน
เดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 

อัตรำนี ไม ่รวม    

 ไม ่รวมคำ่ทปิ (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนตอ่คนื ส ำหรบัหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ 
SGD 26 ต่อคนตอ่คนื ส ำหรบัหอ้ง Suite หรอืสงูขึ นไป  

 ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองตา่งๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

 ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน 
 ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส าราญเพิ่มเติมที่ไม่รวมใน PKG เรือส าราญ 

http://www.cruisedomain.com/
http://vr.dreamcruiseline.com/genting-dream/interior-stateroom/en


www.cruisedomain.com    

LINE ID : @CruiseDomain  

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VS230120 

Page 8 of 14  

 ค่า WIFI บนเรือ เริ่มต้นที่คืนละ 19 SGD 
 อาหารพิเศษที่ท่านส่ังเพิ่มเติมกับทางเรือ 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ 
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค ่ำใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ที่มไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร เชน่ ค ่ำซกัรดี โทรศพัท ์ ค ่ำมนิบิำร ์ฯลฯ (คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

**ขอสงวนสทิธ ิ ์ในกำรเปลีย่นสำยกำรบนิในระดบัเดยีวกนั เวลำใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีำรแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้กอ่นเดนิทำง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบ ิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบ ิน Low Cost 

 

เง ื่อนไขกำรจองทัวร์  

**** ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ และยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หำกไมไ่ดร้ว่มบรกิำรทำนอำหำร หรอืคำ่ตัว๋เขำ้ชมใดๆ ในกรณจีอยทวัรไ์มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เนือ่ งจำกคำ่บรกิำรทีส่งิคโปร์เป ็น

แบบเหมำจ ่ำย  
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที ่ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ  

ทั้งส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบาง ส่วนใหกั้บทา่น 
 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศทีบ่ริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนคา่บริการไมว่่ากรณใีด ๆ  

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค ่ำทวัรเ์ปน็แบบเหมำจำ่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตำ่งประเทศ ไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ทวัรใ์นทกุกรณี  
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่

ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง    

หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

หมำยเหตุ 

1. ส าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ 
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3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม ่ อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ข้าเมืองหรอืข้ึนเรือ 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดนิทาง 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบทา่เปน็เวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจง้ใหลู้กค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 

ข้อมูลเพิ่มเติม ล่องเรือส ำรำญ Genting Dream 
ศ ุลกำกร ประเทศสิงคโปร์ อนุญาต ให้น า บุหรี่ 1 ซอง/ท่าน และสุรา 1 ลิตร / ท่าน เข้าประเทศ และ ไม่อนุญาต

ให้น าหมำกฝรัง่เข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกยึดทนัที  และห้ามน าส่ิงของผิดกฎหมายเข้า
ประเทศมีบทลงโทษทีแ่รงมาก 

บ ัตรเดรคติ การใช้จ่ายบนเรือส าราญส่วนใหญใ่ช้จ่ายเป็นเงินสกุล SGD  ซ่ึงสามารถท ารายการผ่านบตัรเครดติทีไ่ด้
ลงทะเบียนเช่ือมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได้ 

อุณหภมู ิ กรุณาเช็คกับเจ้าที่อีกครั้งหน่ึง หรือที่ www.cnn.com/weather  หรือที่ กรมอุตุวิทยา 02-3994012 

เวลำทอ้งถิน่     เวลาบนเรือจะใช้เวลาท้องถ่ินจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ทั้งน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละวัน 
ตามเขตน่านน้ าแต่ละประเทศ ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ าวันบนเรือ หรือประกาศ
จากทางเรือ (เวลาท้องถ่ินของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย1ช่ัวโมง) 

สกุลเงนิ   อัตราแลกเปล่ียนประมาณ 25.00=1 เหรียญสิงคโปร์ดอลล่าร์  ท่านสามารถแลกเงินได้ที่แหล่งแลกเงิน 
ทั่วไป หรือแลกได้ที่สนามบิน 

กระแสไฟฟำ้ ระบบกระแสไฟฟ้าเหมือนกับไทยคอืประมาณ220-240 โวลต์ เต้าเสียบปล๊ัก มีทั้งแบบ 3ขาแบน,2-ขา
แบน ดั้งน้ันควรเตรียม หัวปล๊ัก หรืออะแดปเตอร์ ซ่ึงเป็นแบบหัวใหญ่(Travel Universal Adapter) 
ทีมีขายอยู่ตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส าราญส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น  ำดืม่ บนเรือมีบริการน้ าดื่มใหใ้นหอ้งพักฟรี 2 ขวด/วัน 

http://www.cruisedomain.com/
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  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ทีห่้องอาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาต ิรายการอาหารและเวลาเป็นไป
ตามที่เรือก าหนด โดยจะมีอาหารทัง้มื้อเช้า กลางวัน เย็น ค่ าจนถึงดึกให้บริการ สับเปล่ียนกันตามมื้อ
อาหารตลอดทั้งวัน หรือมื้ออาหารเย็นท่านอาจเลือกรับประทานอาหารมื้อเย็นได้ทีห่อ้งอาหารหลักที่จะ
มีระบุไว้ใน cruise card ของทุกท่าน โดยจะ Open seating โดยจะสัมพันธ์กับการชมการแสดง ณ 
ห้องโรงละครหลัก ท่านที่ทานอาหารรอบแรกจะได้ชมการแสดงรอบแรก และทานอาหารรอบสองชม
การแสดงรอบหลัง 
** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าตอ้งท าการจองเพิ่มเติมบนเรือส าราญ ค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือก าหนด 

สิ่งทีต่อ้งเตรยีม  ยาประจ าตัว ส าหรับท่านที่มโีรคปะจ า ควรน ายาตดิตวัไปดว้ย ส าหรับยาสามัญ หัวหน้าทัวรจ์ะ
เตรียมไปให้บริการ 

 อุปกรณ์อาบน้ า ของใช้ส่วนตัว,ชุดว่านน้ าส าหรับทา่นที่จะเล่นน้ า   

 Universal adaptor, สายชาร์ทโทรศัพท ์

 การเตรียมกล้อง ควรเตรียมกล้องและอุปกรณ์ต่างๆไปใหพ้อเพียง เพราะที่ต่างประเทศราคาแพง 
หรือคุณภาพไม่ด ี

สิ่งทีไ่มอ่นญุำตใหน้  ำ
ขึ นและลงเรอื 

 ทางเรือใช้มาตรการตามหลักเดียวกันกับเครื่องบนิ 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

 Power Bank น าใส่กระเป๋าพกพาเท่าน้ัน ห้ามน าโหลดลงกระเป๋าเดินทาง 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไม่มีแอลกอฮอล์ 

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ) เน้ือสัตว์ 

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิด 

 ปล้ักพ่วงทุกชนิด 

เครือ่งแตง่กำย  หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่ าทีห่้องอาหารหลัก ตามธรรมเนียมเรือถือเป็นการเชิญทาน
อาหารเหมือนไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ทางเรือจึงขอความรว่มมือทา่นแตง่กายให้สุภาพ
เรียบร้อยหรือก่ึงทางการได้ 

 เส้ือผ้าที่เตรียมไว้ส าหรับเดินทาง ควรเตรียมเส้ือผ้าสบายๆรองเท้าสวมใส่สบาย แว่นกันแดด ร่มพับ
ประเปาเดินทางน้ าหนักไม่ควรเกิน 20 กิโลกรัมต่อ1 ท่าน หากน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ทางสาย
การบินจะเรียกเก็บค่าน้ าหนักเพิ่มประมานกิโลกรัมละ 400-500 บาท ควรตรวจดปูา้ยช่ือทุกครัง้ 
เน่ืองจากการส่งกระเป๋าไปตามหอ้งพักจะดปูา้ยผูกกระเป๋าเป็นหลัก 
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ขั นตอนกำรขึ น-ลง เรือส ำรำญ  
1. เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารทา่เรือแรก น าพาสปอร์ต เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะได้รบั  Cruise Card ที่จะใช้แทน

กุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการข้ึนและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 
หำกกรณีกำร์ดสูญหำยกรุณำติดต่อแจ ้งทำง  Reception 

2. น าสัมภาระ ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน เพื่อให้เจ้าหน้าทีท่างเรือล าเลียงให้ไปให้ถึงหอ้งส่วนตัว
ของทุกท่าน หรือท่านที่สะดวกจะถือกระเป่าข้ึนไปเองก็สามารถท าได ้(อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการล าเลียงสัมภาระสู่
ห้องพักของท่าน) 

3. น าพาสปอร์ต ใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสาร  
4. เมื่อถึงประตูเรือ เจ้าหน้าที่เรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคืนในวันเดินทางกลับ พร้อมน าการ์ดห้องพักท่านรูดกับ

เครื่องบันทึก เพื่อยืนยันว่าท่านได้เป็นผู้ร่วมเดินทางในทริปน้ี ของเรือส าราญ 
5. สามารถไปที่หอ้งพักของท่านได้ทนัที หรือจะใหบ้ริการห้องอาหารบฟุเฟ่ในทันททีี่ข้ึนเรือส าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนี

ภัยฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 
6. ก่อนเรือจะออกเดินทาง จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสัญญาณดังข้ึน ให้ไปตามจุดที่ระบไุว้ใน Cruise 

Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเส้ือชูชีพที่มีพอดกัีบผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณไีป 
ขั นตอนกำรช ำระค ่ำใช้จ ่ำย และรับพำสปอร์ตค ืน  

1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น าคีย์การ์ดหอ้งพักของท่าน แจ้งช าระคา่ใช้จ่าย ที่ Reception จากน้ันเจ้าหน้าที่จะแจ้งยอด
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปทัง้หมดซ่ึง ท่านสามารถช าระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 
**กรณีช าระบัตรเครดติ อัตราแลกเปล่ียน ตามเงื่อนไขที่เรือก าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือส าราญจะเทยีบทา่ ท่านสามารถแจ้งรบัพาสปอร์ตได้ที ่Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาที่รับ
หนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 

กรณีลูกค ้ำต้องกำรใช้บริกำร  Wifi บนเรือ รำยละเอียดค ่ำใช้จ ่ำยดังนี  
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สัญญาณโทรศัพท์ และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได ้ทางเรือจะมี WIFI แบบ 

Satellite ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 1 เครื่อง ไม่สามารถแชร์สัญญาณกับเครื่องอ่ืนได ้
สงวนสิทธิ์อัตราค่าบรกิารอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับ เจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นที่

อาจไม่เสถียร ส่วนใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมีสัญญาณมากกว่าในหอ้งพัก) 
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PACKAGE UNIT GDR - SINGAPORE DESCRIPTION RECOMMENDED USE 

STANDARD 

1 Night SGD19 - Connect to the Internet at basic 
speeds in an affordable manner. 
- Allows 2 devices simultaneously for 
the whole voyage. 

- E-mail 
- Chat 
- Social media 

2 Nights SGD38 

3 Nights SGD57 

PREMIUM 

1 Night SGD29 - Connect to the Internet at prime 
speeds. 
- Allows 2 devices simultaneously for 
the whole voyage. 

- E-mail 
- Chat 
- Social media 
- Light media streaming 

2 Nights SGD58 

3 Nights SGD87 

24 Hour SGD39 

- Connect to the Internet at prime 
speeds. 
- Allows 1 device for a continuous 24 
hour period only. 

 

 Guests may upgrade their Internet package at any time while onboard, upon authorization of an additional 
folio charge based on the price difference. 

 Internet speeds may vary due to satellite interference, ship location and network congestion at time of use.  
 It is advised that VPN connections, certain websites or types of browsing or downloading may be limited 

(without prejudice to the price) due to security concerns, mature or violent content, high bandwidth 
consumption, nature of local satellite internet, or any other reason as deemed necessary by  Dream 
Cruises. 
 กรณีที่ท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บรกิารสัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปิดใช้ได้ตามประเทศที่เดนิทาง โดยวัน
ปกติเรือจะล่องใกล้ชายฝ่ังซ่ึงสามารถใช้งานได้เป็นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้ าสากลจะไม่สามารถใช้งานในลักษณะน้ีได้  
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เพื่อกำรเดินทำงอย่ำงอุ่นใจ หรือ เพื่อคนที่เรำรัก..ด้วยประกันกำรเดินทำงเสริมที่เพิ่มควำมค ุ้มครองได้มำกขึ น...  

ควำมคุ้มครอง / Coverage 

จ ำนวนเงินควำมคุ้มครอง / Sum Insured 

เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเชีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 

1. การประกันภัยอุบัตเิหตสุ่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident 
Benefit 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2. ค่าร ักษาพยาบาลจากอุบัต ิเหตแุละสุขภาพ / Medical Expenses 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

2.1 การร ักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย** / Follow-up treatment 
in Thailand 

50,000 200,000 300,000 500,000 50,000 200,000 300,000 500,000 

2.2 การร ับการรกัษาพยาบาลคร ัง้แรกในประเทศไทย*** / Medical 

treatment in Thailand 
100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 200,000 300,000 500,000 

3. การเคลื่อนย้ายฉกุเฉนิและการส่งศพกลับประเทศ / Evacuation and 
repatriation 

2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 

4. การบร ิการความช่วยเหลือทางการแพทยฉ์กุเฉนิ / Emergency 

Medical Assistance         

4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในตา่งประเทศ / Compassionate visit X 
Actual 

Cost 

Actual 

Cost 

Actual 

Cost 
X 

Actual 

Cost 

Actual 

Cost 

Actual 

Cost 

4.2 การส่งต ัวผู้เยาว์กลับประเทศ / Return of minor X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

X 
Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

Actual 
Cost 

4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and 
recovery 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. การยกเลิกการเดนิทาง / Trip cancellation 10,000 10,000 100,000 100,000 10,000 10,000 100,000 100,000 

6. การลดจ านวนวันเดนิทาง / Trip curtailment X X 100,000 100,000 X X 100,000 100,000 

7. ความสูญเสียหร ือความเสียหายของสัมภาระในการเดนิทาง / Loss or 

damage of personal baggage 
10,000 10,000 50,000 50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 

8. การล่าช้าของการเดนิทาง / Cover of delay 
        

8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delays in means of public 

transport 
X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Delayed collection of baggage X 2,000 20,000 20,000 X 2,000 20,000 20,000 

8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack X X 50,000 50,000 X X 50,000 50,000 

8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection - flight X 2,000 10,000 20,000 X 2,000 10,000 20,000 

9. การสูญหายของหนงัสือเด ินทาง / Loss of passport X X 5,000 5,000 X X 5,000 5,000 

10. ความร ับผิดต ่อบุคคลภายนอก / Personal legal liability X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 X 1,000,000 2,000,000 5,000,000 

11. ความร ับผิดส่วนแรกส าหรบัรถเช่า / Rental car excess X X 10,000 20,000 X X 10,000 20,000 

12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extension X X X 20,000 X X X 20,000 

13. เง ินชดเชยรายไดร้ะหว่างรกัษาตวัในโรงพยาบาลตา่งประเทศ / 
Overseas hospitalization benefit 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

X 
1,000 per 
day max 
10,000 

2,000 per 
day max 
20,000 

3,000 per 
day max 
30,000 

หมำยเหตุ 

        * อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หร ือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัตเิหต ุ/ Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.  
** ขอ้ 2.1 *** ข้อ 2.2 บร ิษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย ส าหร ับการรกัษาพยาบาลที่ไดเ้กิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก จากการเดนิทางกลับประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs 
incurred within 7 days of the return to Thailand. 
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ประกันภัยกำรเดินทำงต่ำงประเทศพลัส  (เดินทำงทั่วโลก / เดินทำงเอเชีย) 

จ  ำนวนวันเดินทำง (วัน) Trip Duration (Days) 
เดินทำงทั่วโลก / Worldwide Plus เดินทำงในเอเช ีย / Asia Plus 

Basic Silver Gold Platinum Basic Silver Gold Platinum 
แผนรำยเท ี่ยว / Single-Trip 

        1-4 300 334 600 990 200 290 470 688 
5-6 350 450 715 1,290 240 300 595 999 
7-8 370 500 990 1,772 280 427 690 13,000 
9-10 399 600 1,230 1,996 340 597 850 1,600 
11-15 600 790 1,590 2,750 450 767 1,150 2,150 
16-22 849 1,275 2,210 3,370 524 937 1,650 2,795 
23-31 9,999 1,600 2,680 3,993 628 1,108 2,030 3,300 
32-45 1,530 2,090 3,200 5,674 770 1,364 2,450 4,325 
46-60 1,950 2,500 3,850 6,180 907 1,620 2,995 5,226 
61-75 2,300 3,340 4,900 7,910 1,220 2,215 3,775 6,450 
76-94 2,500 3,843 5,500 9,390 1,475 2,641 4,200 7,500 
95-105 3,500 4,467 7,490 11,145 1,975 2,962 5,720 9,990 
106-121 4,100 5,090 8,400 12,900 2,350 3,371 6,450 11,100 
122-151 5,200 6,345 10,250 15,895 2,775 4,016 7,950 13,740 
152-182 6,500 7,599 12,530 18,890 3,260 4,922 9,775 15,975 

แผนรำยปี เดินทำงไม่จ ำกัดครั ง แต่ละครั งไม่เกินจ ำนวนวันที่ระบุ / Annual Multi-Trip, max length per trip ass per pland Selected 

Annual (max 31 dats) 2000 2450 4000 5700 1200 1992 2850 4400 

Annual (max 60 dats) 2500 3120 4800 7400 1600 2591 3700 6400 

Annual (max 90 dats) 3600 4225 5800 10000 1900 3200 5000 8700 

Annual (max 120 dats) 5750 6427 9000 13990 2650 4038 7100 12210 

Annual (max 365 dats) 15500 19000 26200 44000 5925 10785 22000 35150 

* เบ้ียประกันภัยข้างต้น ส าหรับผู้เอาประกันอายุไม่เกิน 75 ปี รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age includes tax and stamp. 

* ส าหรับผู้เอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76 ปีข้ึนไป เบ้ียประกันภัยจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของเบ้ียประกันภัยท่ีระบุในตาราง / For insured 76 yrs and above, premium will  be two times the amount shown 
in the table. 

ควำมค ุ้มครองพ ิเศษ  / Special Coverages 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
         

         

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

 

ซื อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto) 

http://www.cruisedomain.com/

