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            ล่องเรือสำราญ Genting Dream ยิ่งใหญ่ระดับโลก หรูหราในแถบเอเชีย 
สิงคโปร์ – พอรต์คลัง(กัวลาลัมเปอร์) สิงคโปร์  3วัน 2คืน 

 
 
 
 
สายการบินที่แนะนำ 

แอร์เอเชีย (FD) ราคาเร่ิมต้น 8,900.- บาท 
BKK- SIN FD357 10.50-14.30 
SIN-BKK FD354 1710-1840 

 
 

 

    07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  
10.50 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์  
14.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ  
จากนั้นนำท่านต่อไปยังท่าเรือ Marina Cruise Center เพื่อทำการเช็คอินลงเรือ Genting Dream  

16.30 น. หลังทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถขึ้นรอข้ึนเรือและเข้าห้องพัก และรับประทานอาหารค่ำ  
ณ ห้องอาหารท่าเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน (พร้อมชมการสาธิตการรักษาความปลอดภัยบนเรือ)   

20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre ประเทศสิงคโปร์ หลังรับประทานอาหารค่ำแล้วชม
การแสดงท่ีห้องโชว์ที่ห้อง Zodiac ชั้น 8 หัวเรือ (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซึ่ง

ตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่อง
ออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม

วันแรก                    กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์                                                       ( / /D) 



  
  

ต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งทริปจาก RW Daily รายการกิจกรรมประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรม
ในแต่ละวันที่ห้องพักของท่านหรือขอรับได้ที่ Reception ชั้น 6 (กลางเรือ)  

     22.00 น.- 01.00 น. EDM party ที่ Zouk Pub ชั้น 17 ให้ท่านได้มันส์กับเพลงแสนสนุกกับDJ ให้ท่านได้ขยับร่างกายแบบ
สุดเหวี่ยง  (โปรแกรมอาจจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทางเรือกำหนด) 

22.00 น. – 01.00 น.   สำหรับท่านที่นอนดึก เรามีบริการ อาหารเบาๆรอบดึกที่ Lido Terrace ชั้น 16  
*** บนเรือจะใช้สกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ (SGD) *** 

   
 

เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของเรือ ตามโปรแกรมท่ีเรือกำหนดร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเรือตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้อง Dream Dining ชั้น 7 หรือ 8 (ท้ายเรือ) หรือ The Lido ชั้น16 (หัวเรือ) เปิด

ให้บริการอาหารเช้าตั้งแต่ 06.30 น. – 09.30 น. (ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้มือ้ละ 1 ห้อง)  หลังจากนั้น
ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ในแต่ละวัน   โดยท่าน
สามารถดูรายละเอียดเวลาให้บริการของแต่ละกิจกรรมจาก RW Daily ซึ่งจะมีแจกให้ทุกวันที่ห้องพักของ
ท่าน หรือท่านสามารถขอรับได้ที่ Lobby ชั้น 7 กลางเรือ 

08.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือคลัง (ประเทศมาเลเซีย) ท่านสามารถเลือกซ้ือทัวร์เที่ยวในกัวลาลัมเปอร์ได้ที่ Box Office 
ชั้น 6 กลางเรือ  และท่านจะต้องกลับมาท่ีเรือไม่เกิน 15.00 น. ** หากท่านใดประสงค์จะอยู่บนเรือ ท่าน
สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ ตามอัธยาศัย (เช็คกิจกรรมได้จาก RW daily)  

กลางวัน รับประทานอาหารที่ห้องได้ตามอัธยาศัยระหว่างนี้ท่านสามารถสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์บนดาดฟ้า 
Zipline หรือ โบว์ลิ่ง เปิดให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการสินค้าแบรนด์เนมในราคาที่สุดคุ้ม ตามร้านค้าต่างๆ
บนเรือได้ตามอัธยาศัย  

17.00 น. กิจกรรม ปาร์ตี้โฟม ที่ Zouk Beach ชั้น 17 หัวเรือ (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ห้อง RW Dining ชั้น 7 หรือ 8 (ท้ายเรือ) หรือ The Lido ชั้น16 (หัวเรือ)  
20.00 น. ชมการแสดงโชว์ ที่ห้อง Zodiac ชั้น 8 หัวเรือ (จองเวลาได้ที่ Box Office  ชั้น 6 กลางเรือ)  
22.00 น.  อาหารรอบดึกเปิดให้บริการท่าน ที่ The Lido ชั้น 16  
23.00 น.  ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น  

วันที่สองของการเดินทาง       พอร์ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์)                                  (B/L/D)                                      

(B/L/D) 

Genting Dining Upper 
ชั้น 8  (ท้ายเรือ) 
 บริการอาหารจีน 

 

Dream Dining Room  
 ชั้น 7  (ท้ายเรือ) 

 บริการอาหารฝรั่งกึ่ง A la carte 



  
  

                         (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ส่วนตัวให้ท่านแยกใส่กระเป่าถือ) 
** ท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก** 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของเรือ ตามโปรแกรมที่เรือกำหนด กับกิจกรรมต่าง ๆ ของเรือตามอัธยาศัย 
10.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูส เซ็นเตอร์ ประเทศสิงคโปร์หลังจากทุกท่านลงจากเรือ ท่านสามารถ

ลงจากเรือได้ช้าสุด ไม่เกิน 12.30 น.  
13.30 น. นำเดินทาง สู่สนามบนิชางงี เพื่อทำการเช็คอิน  
 อิสระอาหารกลางวัน ให้ท่านได้สัมผัสแหล่งพักผ่อนสุดชิคท่ี THE JEWEL CHANGI ระหว่างรอขึ้นเครื่อง 

ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความ ร่วมมือ
ของ Changi Airport Group และ Capital Land Mall 
Asia โดยวาง คอนเซ็ปต์ให้ที่นี้เป็นศูนย์กลางแห่งการบิน 
การช้อปปิ้ง  และการพักผ่อน อย่างแท้จริง  ซึ่งโดดเด่น
ด้วยงานสถาปัตยกรรม (Architecturally Iconic) โดยได้
กลุม่ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie 
Architects (ออก แบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาใน
การออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ราว 
ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น พ้ืนที่ทั้งหมด สามารถเชื่อมต่อไป
ยังเทอร์มินอล 1-3 ได้โดยจุดกึ่งกลางสุดของ อาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 
เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ด้านล่าง ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นเครื่องเพ่ือ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ  

17.30 น.  ออกเดินทางจากสิงคโปร์   
19.35 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ 
 

วันที่สามของการเดินทาง                      สิงคโปร ์- กรุงเทพฯ                                   (B/-/-) 



  
  

กิจกรรมต่างๆบนเรือ 

กำหนดวันเดินทางวันพุธที่  8-10 กุมภาพันธ์ 2566   
 

ประเภทห้องพัก 
  

ราคาบุคคลที่ 1,2 
ราคาเร่ิมต้น ท่านละ    

พักเดียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

Balcony  (ห้องมีระเบียงส่วนตัว)  11,900.- 8,500.- 
 
 
 
 

 
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน พักห้องคู่ 
2. ค่าภาษีท่าเรือ   
3. รถรับส่ง สนามบิน (สิงคโปร์) -ท่าเรือ – สนามบนิ (สิงคโปร)์  
4. อาหารทุกม้ือบนเรือสำราญ 
5. หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง 

ห้องพักมีระเบียงส่วนตัว (BALCONY) 
 



  
  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์  
2. ค่า gratuity บนเรือท่านละ USD 29 หรือ SGD 42  
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมในห้องอาหาร เช่น Teppanyaki , Hot pot เป็นต้น  
4. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
5. ค่า Wifi ท่านละประมาณ 750 บาท   
6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี) 

 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน กรณีให้ทางบริษัทจองให้ หลังจากยืนยันทำจอง  
2. ชำระค่าแพจเกจเต็มจำนวน หลังจากยืนยันทำจอง 

 
เงื่อนไขการยกเลิกห้องพักเรือ  
     1. ยกเลิกก่อนเดินทาง 101 วัน คืนเงินมัดท้ังหมดยึดมัดจำ 45% จากราคาแพคเกจ  
     2. ยกเลิกก่อนเดินทางต่ำกว่า 100-61 ยึดมัดจำ 50% จากราคาแพคเกจ  
     3. ยกเลิกก่อนเดินทางต่ำกว่า 60 -31วัน ยึดมัดจำ 75% จากราคาแพคเกจ 
     4. ยกเลิกก่อนเดินทาง ต่ำกว่า 30-15 วัน ยึดมัดจำ 100% จากราคาแพคเกจ 
     5. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน คิดเต็มจำนวน  
  
 หมายเหตุ 

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง 



  
  

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

