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Genting Dream 

ตารางเดินเรอื(เวลาประเทศสิงคโปร์) 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า เรอื Genting Dream 

1 
กรุงเทพฯ – กัวลา ลัมเปอร์-ทา่เรอื Port Klang 

เดินทางเองอิสระ 
    

เช็คอนิทีท่่าเรอื เวลา 09.00น. 

รับประทานอาหารทีห่้องอาหารที่
ทางเรือจัดให ้

2 
สิงคโปร์ ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center    รับประทานอาหารทีห่้องอาหารที่

ทางเรือจัดให ้

3 
ภูเก็ต,ประเทศไทย    รับประทานอาหารทีห่้องอาหารที่

ทางเรือจัดให ้

 

 

พอรต์คลัง -สิงคโปร-์ภเูก็ต  3วัน2คืน 

ออกเดินทางทุกวันเสาร ์
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วันแรก กรุงเทพฯ  – สนามบินกัวลา ลัมเปอร-์ ท่าเรอืพอรต์คลัง (เดินทางเองอิสระ) 

                    **แนะน าให้ถึงกัวลาลัมเปอร ์1 วันก่อนเดินทางขึ้นเรอื** 
 

09.00 น. 

 

 

 

 

 

 

เช็ค-อิน ณ ท่าเรือพอร์ตคลัง , ประเทศมาเลเซีย 

(ท่านควรถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินก่อนเรือออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) 

 หลังจากเช็คอินข้ึนเรือ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏ

ของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้น ท่านสามารถรับประทานอาหารค่า 

ณ ห้องอาหารหลังท่ีโชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ นาน

ชาติได้ตามอัธยาศัย 

หลังจากนั้นชมการแสดงท่ีห้องโชว์หลัก (ท่านท่ีจะชมโชว์จะต้องท าการจองรอบท่ีโต๊ะ Box office 

ซึ่งต้ังอยู่โซน Lobby ชั้น 6)   และดนตรีสด ตามบาร์ต่างๆท่ัวท้ังล าเรือและพักผ่านตามอัธยาศัย 

(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้าสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดให้บริการ) 

ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดท้ังทริปจาก RW Daily 

หนังสือพิมพ์ประจ าวันท่ีมีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันท่ีห้องพักของท่าน  ท่านสามารถ

รับประทานอาหารอิสระได้ตามห้องอาหารท่ีเรือเตรียมไว้ให้ดังนี้ 

ห้องอาหาร The Lido                           ห้องอาหารแบบ Buffet อยู่บนชั้น 16 (ท้ายเรอื) 

ห้องอาหาร Dream Dining Lower     ห้องอาหารแบบตะวันตก  ชั้น 7 (ท้ายเรอื) 

ห้องอาหาร Dream Dining Upper     ห้องอาหารแบบจีน  ชั้น 8 (ท้ายเรอื) 
 

11.00 น. เรือล่อองออกจากท่าเรือ Port Klang ประเทศมาเลเซยี  
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TAIWAN 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ 

 ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 

 

10.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น 

 

15.00 น. 

เรือเทียบท่ามารินา่เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์,ประเทศสิงคโปร์ 

ส าหรับทา่นท่ีท าการจองทัวร์บนฝ่ังกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานท่ีนัดพบ

บนเรือ ส่วนท่านท่ีสะดวกเดินทางท่องเท่ียวเองสามารถลงจากเรือหลังเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณ

ท่าเรือ และกรุณากลับเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง 

สิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศท่ีเป็น

เกาะขนาดเล็กท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ส าคัญของโลก

แห่งหนึ่ง โดยเป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงสุด

เป็นอันดับสามของโลก มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์นา่สนใจและอาหารอร่อยมากมาย 

                    

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ 

**เรอืจะมใีบแจ้ง สถานทีแ่ละเวลาที่ห้องพักของทา่นเพื่อใหท้่านรบัหนังสือเดินทางคืน** 

เรือออกจาก ทา่เรือ Marina Bay Cruise Center, ประเทศสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง Marina Bay Cruise Center, ประเทศสงิคโปร ์
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  วันทีส่าม ภูเก็ต, ประเทศไทย 

เช้า,กลางวัน รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารท่ีทางเรือเตรียมไว้ให้ 

 ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 

ภูเก็ต ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก ในด้านความสวยงามของ

ทิวทิศน์และหาดทราย น้าทะเลสีฟ้าใสพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวครบครัน  

ภูเก็ตเป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ต้ังอยู่ชายฝ่ังทะเลตะวันตก

ของประเทศไทยในน่านน้าทะเลอันดามัน มหาสุทรอินเดียมีพื้นท่ีประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร ความ

ยาวสุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และส่วนกว้างท่ีสุดวัดจากทิศ

ตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.3กิโลเมตร ภูเก็ตแบ่งออกเป็น 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอ

ถลางและอ าเภอกระทู้ ปัจจุบันภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียวมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างชาติหล่ังไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน       

 

 

17.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เรือจอดท่ีท่าเรือภูเก็ต,ประเทศไทย 

                    

ท่านสามารถน ากระเปา๋เดินทางลงจากเรือ  

**กรุณาตรวจสอบสิ่งของ ของท่านก่อนออกจากท่าเรอื** 
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อัตราค่าบรกิารเริม่ต้นและเง่ือนไข 

วันเดินทาง 

May. 2023 06,20 
June. 2023 17 
July. 2023 01,15,29 
Aug. 2023 12 
Sep. 2023 09,23 
Oct. 2023 07,21 
Nov. 2023 04,25 
Dec.2023 09 
Jan. 2024 06,20 
Feb. 2024 03 
Mar. 2024 16,30 
Apr. 2024 13,27 

 

 

 
 
ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรอื SGD22 / ท่าน / คืน ส าหรบัห้อง Inside, Oceanview, Balcony 

และ SGD26 /ท่าน /คืน ส าหรบัห้อง Suite 
(ช าระบนเรอื) 

NEW SEASON LAUNCH PROMOTION 

ราคาเริม่ต้น 

ประเภทห้องพัก 
ราคาท่านที่  1&2 

ท่านละ 

ราคาท่านที่ 3&4   

ท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มหีน้าต่าง (Inside) 11,900.- 7,900.- 

ห้องพักแบบมรีะเบยีง (Balcony) 15,900.- 9,900.- 

ห้องพักแบบมรีะเบยีงดีลักซ์ (Balcony Deluxe) 16,999.- 10,500.- 

ห้องพาเลซสวที (Palace Suite) 34,500.- 26,900.- 
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วันเดินทาง 

 
Jun. 2023 03 
Aug. 2023 26 
Dec. 2023 23 
Feb. 2024 17 
Mar. 2024 02 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NEW SEASON LAUNCH PROMOTION 

ราคาเริม่ต้น 

ประเภทห้องพัก 
ราคาท่านที่  1&2 

ท่านละ 

ราคาท่านที่ 3&4   

ท่านละ 

ห้องพักแบบไม่มหีน้าต่าง (Inside) 12,900.- 8,900.- 

ห้องพักแบบมรีะเบยีง (Balcony) 18,999.- 11,500.- 

ห้องพักแบบมรีะเบยีงดีลักซ์ (Balcony Deluxe) 20,500.- 11,999.- 

ห้องพาเลซสวที (Palace Suite) 42,500.- 32,900.- 

      

              Inside                                                               Balcony                                              Balcony  Deluxe 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1. ค่าท่ีพักห้องละพักได้สูงสุด 4 ท่าน ตามประเภทห้องท่ีท่านเลือก 

2. ค่าอาหารทุกม้ือบนเรือส าราญ  Genting Dream  ตามท่ีทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้น

ห้องอาหารพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

3. ภาษีท่าเรือ    

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 

1. ต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ –กรุงเทพฯ  

2. ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD22 / ท่าน / คืน (ช าระบนเรือ) ส าหรับห้อง Inside, Oceanview, 

Balcony และ SGD26 /ท่าน /คืน ส าหรับห้อง Suite  

3. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

4. ค่าทัวร์เสริมบนฝ่ังตามเมืองต่างๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 

5. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ ส าหรับชาวต่างชาติ 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, 

ค่าซักรีด ฯลฯ 

7. ค่าอาหารพิเศษ แพ็คเกจเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งกับทางเรือส าราญ 

8. ค่า Wifi บนเรือส าราญ 

9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

10. ค่าตรวจ Antigen Rapid Test (ถ้ามี) 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระค่าเรือเต็มจ านวน หลังจากได้รับการยืนยัน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจ านวนห้องว่าง 
3. การไม่เข้าร่วมกิจกรรม, โปรแกรม หรืออาหารบางม้ือ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี 

เง่ือนไขการยกเลิก 
ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลง กรณียกเลิกการเดินทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี 
 

  



 

QQCRPKG-GD043 – SPECIAL LAUNCH FARES (CRUISE ONLY) 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่
ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
หมายเหต ุ

1.  ส าหรับผู้มีครรภ์  กรณีอายุครรภ์ต้ังแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาให้ข้ึนเรือ 
2. ส าหรับเด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ (เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่า 6เดือน 

7วัน) 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกคร้ัง และต้องมีอายุมากกว่า 180 วันนับ

จากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคน

เข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือ
ยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพอา
กาสและฤดูกาล หรือเกิดสุดวิสัยในการเดินทาง 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

7. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาท่ีใช้ในการเท่ียบเป็นเวลาไทย อาจมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้า

ทราบก่อนเดินทางอีกคร้ัง 
9. หากผู้เดินทางพบผลโควิดเป็นบวก ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากโปรแกรมท่ีเลือกท าการจอง 
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

QQCRPKG-GD043 – SPECIAL LAUNCH FARES (CRUISE ONLY) 

 

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

