
 

 

 

 

2561 
12-15 พฤศจกิายน 2561 

ราคาตอทาน ทานที ่1&2 
หองไมมีหนาตาง 10,300 บาท 
หองมีหนาตาง     11,500 บาท 
หองมีระเบยีง      14,100 บาท 

ราคาทาน 3 
6,000 บาท 
6,600 บาท 

14,100 บาท 

21-24 พฤศจกิายน 2561 

2562 

8-11 มกราคม 2562 
20-23 มกราคม 2562 
23-26 มกราคม 2562 

13-16 กุมภาพนัธ 2562 
25-28 กุมภาพนัธ 2562 

28 กมุภาพันธ-03 มนีาคม 2562 
12-15 มีนาคม 2562 
21-24 มีนาคม 2562 
24-27 มีนาคม 2562 
2-5 เมษายน 2562 

14-17 เมษายน 2562 
17-20 เมษายน 2562 

 

 

SuperStarGemini :4 วนั 3 คืน 
** ราคาหองพักแบบพัก 2 ทานตอหอง ** 

1 

ราคานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานเรือ (ชําระบนเรือ) ทานละ MYR180 (������ 1800 ��) 



 

 

 

16.00 น. ลงทะเบียนเพื่อเช็คอินสูเรือสําราญ SuperStarGemini ใชเวลา 
  เดินทาง จากสนามบินภูเก็ตมาท่ีทาเรือใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
  (กรุณามาถึงทาเรือเพื่อเช็คอินลงเรือกอนอยางนอย 3 ช่ัวโมง) 

 
Phuket Pier: locate in front of Avantika Boutique Hotel. Thaweewong Rd.,  
Patong Beach, T. Patong, Kathu, Phuket, Thailand 

 
หลังจากน้ันอิสระเดินสํารวจส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆบนเรือและพักผอนตาม 
อัธยาศัย  

23.00 น. เรือสําราญ SuperStarGeminiออกเดินทางสู ลังกาวีประเทศมาเลเซีย 
(หลังจากเรือลองออกสูนานน้ําสากลแลว รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมท้ังใน 
สวนของคาสิโนอีกดวย ) 

 
23.30 น.  รับประทานอาหารม้ือดึก ณ หองอาหาร Mariners Buffet ช้ัน 9 จากนั้น 

เชิญทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย    
*ทานสามารถทราบวัน เวลา สถานท่ีตารางจัดกิจกรรมตางๆ ไดจากนิตยสาร Star Navigator ท่ีจะ
วางอยูท่ีหองของทานทุกวัน* 

 
 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 

ทานสามารถเลือกรับประทานอาหาร เชา กลางวัน เย็น และมื้อดึก 
ไดครั่งละ  1 หองอาหาร 

� Mariner Buffet         -  international Buffet ช้ัน 9 
� Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ช้ัน11 
� Bella Vista Restaurant    - Malaysian specially buffet ช้ัน9 

 

วันท่ี  2 ลังกาวี, ประเทศมาเลเซีย 

วันท่ี 1ตอนรับสู ภูเก็ตประเทศไทย 



 
09.30 น. เรือจอดเทียบทาที่ ลังกาวี, ประเทศมาเลเซีย  
  ทานสามารถเดินเท่ียวเลนเอง หรือซื้อทัวรเสริมบนฝงกับท่ีทางเรือไดมีบริการ ทาน 
  สามารถสอบถามไดท่ี SHORE EXCURSION,ชั้น 7  หรือทานสามารถพักผอนไดตาม 
  อัธยาศัย และเขารวมกิจกรรมท่ีทางเรือไดจัดไวให หรือใชบริการสปา 
 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ตามหองอาหารท่ีทางเรือไดจัดเตรียมไวให 
 
16.30 น. เรือออกจากทาเรือลังกาวี  เดินทางสูพอรตคลัง  
  หากทานเทีย่วชายฝงเองทานตองกลบัขึ้นเรืออยางนอย 1 ชัว่โมงกอนเรือออก 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ท่ีทางเรือไดจัดเตรียมไวให 
 

 
 
หลังอาหารเชิญทานชมการแสดงสุดอลังการ ณ หอง Stardust  Lounge บริเวณช้ัน 10 

 



 
 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 
ทานสามารถเลือกรับประทานอาหาร เชา กลางวัน เย็น และมื้อดึก 
ไดครั่งละ  1 หองอาหาร 

� Mariner Buffet               -  international Buffet ช้ัน 9 
� Dynasty Restaurant       -  Chinese family style ช้ัน11 
� Bella Vista Restaurant    - Malaysian specially buffet ช้ัน9 

 

 
 

09.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ี พอรตคลัง, ประเทศมาเลเซีย  
  ทานสามารถเดินเท่ียวเลนเอง หรือซื้อทัวรเสริมบนฝงกับที่ทางเรือไดมีบริการ ทาน 
  สามารถสอบถามไดท่ี SHORE EXCURSION,ช้ัน 7  หรือทานสามารถพักผอนไดตาม 
  อัธยาศัย และเขารวมกิจกรรมท่ีทางเรือไดจัดไวให หรือใชบริการสปา 
 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ตามหองอาหารท่ีทางเรือไดจัดเตรียมไวให 
 
15.00 น. เรือออกจากทาเรือลังกาวี  เดินทางสูพอรตคลัง  
  หากทานเทีย่วชายฝงเองทานตองกลบัขึ้นเรืออยางนอย 1 ชัว่โมงกอนเรือออก 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ท่ีทางเรือไดจัดเตรียมไวให 

วันท่ี 3 เดินทางถงึพอรตคลังประเทศมาเลเซีย 



 

 
 
หลังอาหารเชิญทานชมการแสดงสุดอลังการ ณ หอง Stardust  Lounge บริเวณช้ัน 10 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 
ทานสามารถเลือกรับประทานอาหาร เชา กลางวัน เย็น และมื้อดึก 
ไดครั่งละ  1 หองอาหาร 

� Mariner Buffet               -  international Buffet ช้ัน 9 
� Dynasty Restaurant       -  Chinese family style ช้ัน11 
� Bella Vista Restaurant    - Malaysian specially buffet ช้ัน9 

 

 
 

วันท่ี 4เดินทางถึง ภเูก็ตประเทศไทย 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ตามหองอาหารท่ีทางเรือไดจัดเตรียมไวให 
15.00 น. เรือจอดเทียบทาท่ีภูเก็ต ประเทศไทย   

  หลังจากทุกทานลงจากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาเดินทาง 
  ของทานดานลางหลังจากน้ัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

**กรณุาตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ** 
 

 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเต็มจํานวนทันที หลังจากไดรับการยืนยันหองพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหองวางบน

เรือ 

หมายเหตุ 
1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได 
เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศ



และฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง 
 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1. หองพักบนเรือสําราญ3คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. คาภาษีทาเรือ 
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาทิปส MYR180 ตอคน สําหรับหอง Inside, Oceanview, Balcony  
2. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ทานส่ังเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
4. คาแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 
5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. คาต๋ัวเครื่องบิน (หากตองการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
8. คารถรับสงจาก (หากตองการซื้อรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

เงื่อนไขการใชบริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอน

เฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การชําระคาบริการ 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 

4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู
เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง 
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมือง
ดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งส้ิน 
4.4เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


