แพ็คเกจลองเรือสําราญ Genting Dream Cruise Only 5 ดาว
สิงคโปร - เกาะเรดัง มาเลเซีย - สีหนุวิลล กัมพูชา - แหลมฉบัง ไทย - สิงคโปร 6 วัน 5 คืน
โปรโมชั่น!! ซื้อ 1 แถม 1
(สําหรับหอง Interior ไมมีหนาตาง และ หอง Balcony - Balcony Deluxe มีระเบียง)
เสนทาง ขึ้น-ลงประเทศสิงคโปร / รองรับ 3,352 ทาน / หองพัก 1,674 หอง / จํานวน 18 ชั้น

กําหนดการเดินทาง วันที่ 24-29 มิ.ย. // 2-7 ก.ย. 61

ราคาเริ่มตน (สําหรับ 2 ทาน)

38,100.-

โปรโมชั่น!! ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อจอง และชําระคาแพ็คเกจทัวรยอดเต็ม ภายใน 30 มิ.ย. 61 เทานั้น
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1

อิสระเช็คอินลงเรือสําราญ Genting Dream ณ ทาเรือ Marina Bay cruise centre (SCC) 61 Marina Coastal
Drive, Singapore 018947 -18.00 น. เรือออกเดินทางจากสิงคโปร - อิสระพักผอนบนเรือสําราญ

วันที่2

11.00 น. เรือเทียบทา เกาะเรดัง มาเลเซีย - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามคาบริการ
เพิ่มเติมบนเรือ) - 20.00 น. กลับขึ้นเรือ อิสระพักผอน

วันที่3

11.00 น. เรือเทียบทา สีหนุวิลล กัมพูชา - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามคาบริการเพิ่มเติม
บนเรือ) - 20.00 น. กลับขึน้ เรือ อิสระพักผอน

วันที่4

09.00 น. เรือเทียบทา แหลมฉบัง ไทย - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง (สอบถามคาบริการเพิ่มเติม
บนเรือ) - 21.00 น. กลับขึน้ เรือ อิสระพักผอน

เรือสําราญลองนานน้าํ สากล - อิสระพักผอนบนเรือ หรือสนุกกับกิจกรรมมากมายบนเรือ อาทิ กิจกรรมปนผาจําลอง
วันที่5 Rock Climbing Wall, สวนน้ํา Waterslide Park, ตื่นเตนกับการโหนสลิง Ropes Course & Zipline, โรงละคร
Zodiac Theatre, คาราโอเกะ, สระวายน้ํากลางแจง Main Pool Deck, สปา Crystal Life™ Spa ฯลฯ
วันที่6 12.00 น. เรือเทียบทา Marina Bay cruise centre - อําลาเรือ Genting Dream - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา
Stateroom Category

5 Nights Redang Sihanoukville Bangkok

Sailing Dates

24-29 มิ.ย. // 2-7 ก.ย. 61

Palace Villa DPV

197,900

Palace Penthouse DPP

113,300

Palace Deluxe Suite DDS
Palace Suite DPS / DSA

79,400
64,800

Balcony Deluxe BDS / BDA โปรโมชั่น! ซื้อ1 แถม1

56,300

Balcony BSS / BSA โปรโมชั่น! ซื้อ1 แถม1

49,100

Oceanview OSS / OSA

40,600

Interior ISS - ISA โปรโมชั่น! ซื้อ1 แถม1

38,100

โปรโมชั่น!! ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อจอง และชําระคาแพ็คเกจทัวรยอดเต็ม ภายใน 30 มิ.ย. 61 เทานั้น
3rd and/or 4th Person
50% of the Twin Share Fare with purchase of two full fares
Single Fare
150% of the Twin Share Fare
Infant Fare (under 24 months) 25% of the Twin Share Fare with purchase of two full fares
SGD 26 for Suite and above
Gratuity on board
SGD 21 for Balcony Deluxe Stateroom or below
(Per person per night)
Charges waived for chidren aged below 2.
เงื่อนไขโปรโมชั่น!! ซื้อ 1 แถม 1
* โปรโมชั่นนี้ สําหรับเขาพักหอง Interior ไมมีหนาตาง และ หอง Balcony - Balcony Deluxe มีระเบียง
* จอง และชําระคาแพ็คเกจทัวรยอดเต็ม ภายใน 31 พ.ค. นี้เทานั้น
* ไมสามารถเขาพัก ชวงวันที่ 20 พ.ค. / 1-22 มิ.ย. / 1, 22 ก.ค. / 19 ส.ค. / 4 พ.ย. 61
* ตองเขาพักอยางนอย 2 ทาน ตอหอง
* ผูเขาพัก ทานที่ 3 และ ทานที่ 4 ชําระคาบริการ 50% (เมื่อเขาพักกับผูใหญ ทานที่ 1 - ทานที่ 2 รวมกัน 1 หอง)
* เด็กทารก ชําระคาบริการ 25% (เมื่อเขาพักกับผูใหญ 2 ทาน รวมกัน 1 หอง)
* โปรโมชั่นราคาพิเศษนี้ สําหรับการจองแบบ FIT และชวงวันเดินทางที่มีหองพักวางอยู
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ลักษณะหองพักบนเรือสําราญ Genting Dream By Dream Cruises
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สิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือสําราญ
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TERMS & CONDITIONS
1. Price above is in THB.
2. An administration fee will be charged each time, changes made to booking after booking confirmation is
issued. The fee excluded cancellation fees.
3. Cabins and schedules are subject to changes. Additional restrictions and blackout dates may apply.

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท,
การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก

etravelway.com/airticket

อัตราคาบริการนี้รวม
1. หองพักบนเรือสําราญ (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน)
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสําราญ
3. คาภาษีเรือ Port Charges (per person) 2,100 บาท (สําหรับทานที่ 1 และทานทีแ่ ถม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทิปบนเรือ Gratuity on board ชําระเพิ่มตามประเภทหองพักทีท่ านเลือก
* SGD 26 for Suite and above
* SGD 21 for Balcony Deluxe Stateroom or below
* Charges waived for chidren aged below 2.
2. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
3. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
4. คาแพ็คเกจเครือ่ งดื่มบนเรือสําราญ / คาบริการ WIFI
5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ
6. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
7. คาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร - กรุงเทพฯ (หากตองการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
8. คารถรับสงจาก สนามบินชางฮี สิงคโปร - ทาเรือ ทาเรือ Marina Bay - สนามบินชางฮี สิงคโปร (หากตองการซื้อรถรับสง
กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการจอง
* โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันที พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอน
เงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด
ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
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* ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงินแลว
เก็บคาใชจา ยเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหองวางบนเรือ
หมายเหตุ
1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวา กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได
เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง
เงื่อนไขการใชบริการ
1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเที่ยว
2. ในกรณีที่ลกู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ หรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็ควากรุปมีการ
ยืนยัน Confirm เดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีหองพักในจํานวนจํากัด
4. การยกเลิก และคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทา นจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น
4.5 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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เนื่องจากเปนแพ็คเกจทัวรราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระคาบริการยอดเต็มจํานวนแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไขชื่อผูเดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนคาทัวรไมวา กรณีใดก็ตาม
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจอง, จํานวนหองพักบนเรือที่ยังวางอยู
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