
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24292 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 
สิงคโปร-์พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร)์-สิงคโปร์  

 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางทุกวันพุธ 
สายการบิน + เรือสำราญ 

+   

วันเดินทางเรือ Genting Dream เวลาเรือออก 
 สงิหาคม 3, 10, 24, 31 กันยายน  7, 
14, 21, 28ตุลาคม 5, 12, 19 2565 

20.00 น. 

เวลาเช็คอินเรือ 16.00 น. 
 

2-Night Kuala Lumpur (เวลาประเทศสงิคโปร)์ 

 
 

 

 



โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันที ่1          กรุงเทพฯ - สิงคโปร ์- Marina Bay Cruise Centre 
 
                   ท่านที่จองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน ควรมาถงึสนามบนิกอ่นเวลาออกเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
                      ท่านสามารถเดินทางไปที่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre สิงคโปร์ ด้วยแท็กซี ่ ใช้เวลา 20 นาที 
                      หรือ MRT ลงสถานี South Pier ใช้เวลา 42 นาที  
16.00 น. เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์   
20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์  

ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล  
1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักจากที่โชว์
อยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์ นานาชาติได้ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่
โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออก
สูน่่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) 
ท่านสามารถเข้าร ่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที ่ทางเร ือเตรียมไว้ให้ตลอดทั ้งทริปจาก  Dream Daily 
หนังสือพิมพ์ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน 
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี ้

*  ห้องอาหาร The Lido  ชัน้ 16 ห้องอาหารแบบ Buffet นานาชาต ิซึ่งตัง้อยู่ บนชัน้ 16 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 2          กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง) ประเทศมาเลเซีย 
เช้า/กลางวัน  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ 
 
*  ห้องอาหาร The Lido  ชัน้ 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึง่ตั้งอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น 

 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือพอร์ตคลัง(Port Klang) ประเทศมาเลเซีย  

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถ ลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ 
พอร์ตคลังจะมีบริการ แท๊กซ่ี จากท่าเรือเข้าไปในตัว เมืองกัวลาลัมเปอร์(Kuala Lumpur)อีกด้วย  

***กรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง*** 
 
 
 
 
 

 
(สำหรับท่านทีท่ำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  
ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางทอ่งเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และ
กรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง) 
ตัวอย่าง Shore Excursions คลิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dreamcruiseline.com/en-us/plan-your-holiday/cruise-destinations/malaysia/asia-malaysia-kualalumpur-excursions/-/media/5e2dabdde70e4bbc827e4dcf3ff2acdd.ashx


สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตาม
อัธยาศัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้  

หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์
ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

20.00 น. เรือออกจาก ท่าเรอื พอรต์คลงั(Port Klang), ประเทศมาเลเซีย 
**เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพักของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื** 

ช่วงค่ำ เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้อง
เพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ )   
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**  
 
 
 
 



 
วันที่ 3      ประเทศสิงคโปร ์- Marinabay Cruise Centre 

เช้า  ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้ 
*  ห้องอาหาร The Lido  ชัน้ 16 ห้องอาหารแบบ Buffet ซึง่ตั้งอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือ 
** ห้องอาหาร Dream Dining Lower ชัน้ 7 
                     Dream Dining Upper ชัน้ 8 

(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารตะวันตก 
ห้องอาหารแบบ A La Cart อาหารจีน 
ท่านสามารถทานได้ไม่อั้น 

 
10.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์   

หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและรับ กระเป๋าเดนิทางของท่านด้านล่าง 
                      ท่านสามารถเดินทางไปที่สนามบินชางงี ด้วยแท็กซี่ที่ท่าหน้าท่าเรือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20นาที 

ท่านสามารถแวะชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยาน
ชางงี (ใกล้กับ Termanl 1) เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport 
Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให ้ท ี ่น ี ่ เป ็นทั้ง
ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่น
ด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy 
และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูก
ออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่  มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 
5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการ
ด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่
ด้านล่าง 

                       เดินทางกลับประเทศไทยตามสายการบินที่ท่านได้จองมา 
               เดนิทางกลับถึง กรงุเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 

อตัราคา่บรกิาร 
***กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขการจองทกุครัง้กอ่นทำการจอง*** 

วันเดนิทาง 2565 
สิงหาคม 3, 10, 24, 31  
กันยายน  7, 14, 21, 28 

ตุลาคม 5, 12, 19  
ประเภทห้อง 

ผู้ใหญ่พักห้องเดียวกัน 2-4 ท่าน 
(เด็ก 2-12 ปี ราคาเท่ากับผู้ใหญ่) 

 
พักเด่ียว 

ราคาท่านละ ท่านที่ 1-2 
ราคาท่านละ 

ท่านที่ 3-4 
ราคาท่านละ 

เด็กทารก 
(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

ราคาท่านละ 
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง(Inside) 14,900.- 14,900.- - - 
ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) 16,900.- 16,900.- - - 



 
***ราคายงัไมร่วมคา่ทิปเรอื SGD 42 /คน/ทรปิ (ชำระบนเรอื)*** 

** ราคาห้องพักและตั๋วสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจอง จำนวนห้องพักและตั๋วสายการบิน ที่เหลืออยู่โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้า ** 

*** ราคาที่พนักงานแจ้งให้ทราบเป็นราคาภายใน 24ช.ม เท่านั้น*** 
 

 

     

 

 

เงือ่นไขการจอง 
1. ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่างและตั๋วสายการบิน 
3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี  

เงือ่นไขการยกเลกิ 
**ขอสงวนสทิธิ์การเปลี่ยนแปลง 
กรณยีกเลกิการเดินทางทางบรษิัทฯ เรยีกเก็บเงนิ 100% ทกุกรณี 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
    1.   ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) 
    2.   อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ 
    3.   ค่าภาษีท่าเรือ 
   4.    ตั๋วเครื่องบินตามที่โปรแกรมกำหนดหรือสายกานบินอื่นที่ไกล้เคียง (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ   
          ราคา ตั๋วเครื่องบิน  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าทิปส์ SGD 21 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony  
2. และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสงูขึ้นไป 
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
5. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI 
6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
9. ค่าตรวจ Antigen Rapid Test 

 

INSIDE  BALCONY 



 

หมายเหต ุ
1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้   
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพ อากาศและฤดูกาล 
หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาสิงคโปร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 
9.หากผู้เดินทางพบผลโควิดเป็นบวก ระหว่างการเดินทาง ทางบ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่เลือกทำ
การจองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่รถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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