
 

 

 

 

 

5-8 มกราคม 2562 
ราคาตอทาน (ทานที่ 1&2) 

หองไมมีหนาตาง 11,000 บาท 
หองมีหนาตาง     12,200 บาท 
หองมีระเบยีง      14,800 บาท 

ราคาทานที ่3 
6,300 บาท 
6,900 บาท 
8,200 บาท 

26-29 มกราคม 2562 
22-25 กมุภาพันธ 2562 

15-18 มีนาคม 2562 
30 มีนาคม-02 เมษายน 2562 

20-23 เมษายน 2562 
 

 

SuperStarGemini :4 วัน 3 คืน 
** ราคาหองพักแบบพกั 2 ทานตอหอง ** 

 

 วันท่ี 1ตอนรับสู ภูเก็ตประเทศไทย 

4



 

15.00 น. ลงทะเบียนเพื่อเช็คอินสูเรือสาํราญ SuperStarGemini ใชเวลาเดินทาง จากสนามบินภูเก็ตมาที ่
  ทาเรือใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
  (กรุณามาถึงทาเรือเพื่อเช็คอินลงเรือกอนอยางนอย 3 ชั่วโมง) 

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

 
หลังจากนั้นอิสระเดินสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆบนเรือและพักผอนตามอัธยาศัย  

 
22.00 น. เรือสําราญ SuperStarGeminiออกเดินทางสู ปนังประเทศมาเลเซีย 

(หลังจากเรือลองออกสูนานนํ้าสากลแลว รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมทั้งใน 
สวนของคาสิโนอีกดวย ) 

 
22.30 น.  รับประทานอาหารม้ือดึก ณ หองอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9 จากนั้น 

เชิญทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย    
*ทานสามารถทราบวัน เวลา สถานที่ตารางจัดกิจกรรมตางๆ ไดจากนิตยสาร 

Star Navigator ที่จะวางอยูทีห่องของทานทุกวัน* 
 

 
 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 

ทานสามารถเลือกรับประทานอาหาร เชา กลางวัน เย็น และมื้อดึก 
ไดครั้งละ  1 หองอาหาร 

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

 

 
12.30 น. เรือจอดเทียบทาที่ ปนัง, ประเทศมาเลเซีย  

วันท่ี  2 ปนัง, ประเทศมาเลเซีย 



  ทานสามารถเดินเที่ยวเลนเอง หรือซือ้ทวัรเสริมบนฝงกับทีท่างเรือไดมีบรกิาร ทาน 
  สามารถสอบถามไดที ่SHORE EXCURSION,ชั้น 7  หรือทานสามารถพักผอนไดตาม 
  อัธยาศัย และเขารวมกิจกรรมทีท่างเรือไดจัดไวให หรือใชบริการสปา 
 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ตามหองอาหารทีท่างเรือไดจัดเตรียมไวให 
 
18.30 น. เรือออกจากทาเรือปนัง  เดินทางสูพอรตคลัง  
  หากทานเที่ยวชายฝงเองทานตองกลับข้ึนเรืออยางนอย 1 ช่ัวโมงกอนเรือออก 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ทีท่างเรือไดจัดเตรียมไวให 
 

 
 
หลังอาหารเชิญทานชมการแสดงสุดอลังการ ณ หอง Stardust  Lounge บริเวณช้ัน 10 

 

 
 
 วันท่ี 3 เดนิทางถึงพอรตคลังประเทศมาเลเซีย



 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ 
ทานสามารถเลือกรับประทานอาหาร เชา กลางวัน เย็น และมื้อดึกไดครั้งละ  1 หองอาหาร 

 Mariner Buffet               -  international Buffet ช้ัน 9 
 Dynasty Restaurant       -  Chinese family style ชั้น11 
 Bella Vista Restaurant    - Malaysian specially buffet ช้ัน9 

 

 
09.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ พอรตคลัง, ประเทศมาเลเซยี  
  ทานสามารถเดินเที่ยวเลนเอง หรือซือ้ทวัรเสริมบนฝงกับทีท่างเรือไดมีบรกิาร ทาน 
  สามารถสอบถามไดที ่SHORE EXCURSION,ชั้น 7  หรือทานสามารถพักผอนไดตาม 
  อัธยาศัย และเขารวมกิจกรรมทีท่างเรือไดจัดไวให หรือใชบริการสปา 
 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ตามหองอาหารทีท่างเรือไดจัดเตรียมไวให 
 
14.00 น. เรือออกจากทาเรือพอรตคลัง  เดินทางสู ภเูก็ต ประเทศไทย 
  หากทานเที่ยวชายฝงเองทานตองกลับข้ึนเรืออยางนอย 1 ช่ัวโมงกอนเรือออก 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ทีท่างเรือไดจัดเตรียมไวให 
 



 
 
หลังอาหารเชิญทานชมการแสดงสุดอลังการ ณ หอง Stardust  Lounge บริเวณช้ัน 10 

 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือทานสามารถเลือกรับประทานอาหาร เชา กลางวัน เย็น  
  และมื้อดึก ไดครั้งละ  1 หองอาหาร 

 Mariner Buffet               -  international Buffet ช้ัน 9 
 Dynasty Restaurant       -  Chinese family style ชั้น11 
 Bella Vista Restaurant    - Malaysian specially buffet ช้ัน9 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ตามหองอาหารทีท่างเรือไดจัดเตรียมไวให 

วันท่ี 4เดินทางถึง ภูเก็ตประเทศไทย 



 

14.00 น. เรือจอดเทียบทาที่ภูเก็ต ประเทศไทย   

  หลังจากทุกทานลงจากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาเดินทาง 
  ของทานดานลางหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

**กรุณาตรวจสอบสัมภาระของทานกอนออกจากทาเรือ** 
 

 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ชําระเตม็จํานวนทันที หลังจากไดรับการยืนยนัหองพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแลว เกบ็คาใชจายเตม็ 100% ไมวากรณใีดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนีข้ึน้อยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหองวางบน
เรือ 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูมคีรรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหข้ึนเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 6 เดอืน ไมอนุญาตใหข้ึนเรือ 
2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 



4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได 
เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการทองเท่ียวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดูกาล หรอืเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดนิทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมกีารเปล่ียนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ3คืน (ตามแบบหองพักท่ีทานไดทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. คาภาษีทาเรอื 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทิปส MYR180ตอคน สําหรับหอง Inside, Oceanview, Balcony  
2. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษท่ีทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
4. คาแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือสําราญ / คา WIFI 
5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาต ิ
6. คาใชจายสวนตวัอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศพัท คาเครื่องดืม่ ฯลฯ 
7. คาตั๋วเครื่องบิน (หากตองการซ้ือตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีเพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
8. คารถรับสงจาก (หากตองการซ้ือรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีเพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

เง่ือนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเท่ียว 
2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอน

เฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
3. การชําระคาบรกิาร 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมชั่นมีหองพักในจํานวนจาํกัด 
4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชาํระเงิน 

4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู
เดินทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 
4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง 
คาธรรมเนียมวซีาตามท่ีสถานทูตฯ เรยีกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 
4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมอืงท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏเิสธมิใหเดนิทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดนิทางเขาประเทศทองเท่ียวโดยผิดกฎหมายและใน
ข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมือง
ดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคเุทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดท้ังสิ้น 
4.4เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธ์ิ ไมอาจเรยีกรองคาบริการและเงินคนื ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 


