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แพ็คเกจล่องเรือสําราญ SuperStar Gemini 4 วัน 3 คืน 
เส้นทาง ภเูก็ต - ลังกาวี - พอร์ตกลัง (มาเลเซีย) - ภูเก็ต 

 

 

กําหนดการเดินทาง ระหว่างเดือน พ.ย.61-เม.ย.62           ราคาเริ่มต้นที ่10,300 บาท (ห้องไม่มีหน้าต่าง) 
 

วันที่ 1          ต้อนรับสู่ ภูเก็ต ประเทศไทย  
16.00 น. ลงทะเบียนเพ่ือเช็คอินสู่เรือสําราญ SuperStar Gemini ใช้เวลา เดินทาง จากสนามบินภูเก็ตมาที่ท่าเรือใช้

เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
    (กรุณามาถึงท่าเรือ เพื่อเช็คอินลงเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) 

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

23.00 น. เรือสําราญ SuperStar Gemini ออกเดินทางสู่ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 
(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านนํ้าสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย ) 

23.30 น.  รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9 จากนั้น เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
            *ท่านสามารถทราบ วัน เวลา สถานที่ตารางจัดกิจกรรมต่างๆ ได้จากนิตยสาร 

 Star Navigator ที่จะวางอยู่ที่ห้องของท่านทุกวัน* 
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วันที่ 2         ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และมื้อดึกได้ครั้งละ  1 ห้องอาหาร 
 Mariner Buffet               -  international Buffet ชั้น 9  
 Dynasty Restaurant       -  Chinese family style ชั้น 11 
 Bella Vista Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น9         

 
09.30 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ลังกาวี, ประเทศมาเลเซีย  

ท่านสามารถเดินเที่ยวเล่นเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับที่ทางเรือได้มีบริการ ท่าน สามารถสอบถามได้ที่ 
SHORE EXCURSION,ชั้น 7  หรือท่านสามารถพักผ่อนได้ตาม อัธยาศัย และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือได้จัดไว้
ให้ หรือใช้บริการสปา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ตามห้องอาหารที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 
16.30 น. เรือออกจากท่าเรือลังกาวี  เดินทางสูพ่อร์ตกลัง  
  หากท่านเที่ยวชายฝัง่เองท่านต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให ้
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หลังอาหารเชญิท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Stardust  Lounge บริเวณชั้น 10     

 
 

วันที่ 3         เดินทางถึง พอร์ตกลัง ประเทศมาเลเซีย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และมื้อดึกได้ครั้งละ  1 ห้องอาหาร 
 Mariner Buffet               -  international Buffet ชั้น 9  
 Dynasty Restaurant       -  Chinese family style ชั้น 11 
 Bella Vista Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น9         

 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ พอร์ตกลัง, ประเทศมาเลเซีย  

ท่านสามารถเดินเที่ยวเล่นเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับที่ทางเรือได้มีบริการ ท่านสามารถสอบถามได้ที ่
SHORE EXCURSION,ชั้น 7  หรือท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือได้จัดไว้
ให้ หรือใช้บริการสปา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ตามห้องอาหารที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 

15.00 น. เรือออกจากท่าเรือลังกาวี  เดินทางสู่พอร์ตกลัง  
  หากท่านเที่ยวชายฝัง่เองท่านต้องกลับขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออก 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให ้

 
          หลังอาหารเชญิท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Stardust  Lounge บริเวณชั้น 10     

 
 

วันที่ 4        เดินทางถึง ภูเก็ต ประเทศไทย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และมื้อดึกได้ครั้งละ  1 ห้องอาหาร 
 Mariner Buffet               -  international Buffet ชั้น 9  
 Dynasty Restaurant       -  Chinese family style ชั้น 11 
 Bella Vista Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น9         
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ตามห้องอาหารที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 

15.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ภูเก็ต ประเทศไทย   
หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจาก
นั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

**กรณุาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรอื** 
 

 
ประเภทห้องพักบนเรือสําราญ 

 
          ห้องพักไม่มีหน้าต่าง                         ห้องพักมีหน้าตา่ง                              ห้องพักแบบมีระเบียง 
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน พัก 2-3 ท่าน รวมกัน 1 ห้อง  
(งดแถมกระเป๋า) 

ราคาต่อท่าน ท่านที่ 1 และ 2 ราคาท่านที ่3 และ 4 

วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 

ห้องไม่มีหน้าต่าง  10,300  บาท 
ห้องมีหน้าต่าง     11,500  บาท 
 ห้องมีระเบียง     14,100  บาท 

6,000 บาท 
6,600 บาท 
7,900 บาท 

วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 
วันที่ 8-11 มกราคม 2562 
วันที่ 20-23 มกราคม 2562 
วันที่ 23-26 มกราคม 2562 

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 
วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 

วันที่ 28 กมุภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2562 
วันที่ 12-15 มีนาคม 2562 
วันที่ 21-24 มีนาคม 2562 
วันที่ 24-27 มีนาคม 2562 
วันที่ 2-5 เมษายน 2562 

วันที่ 14-17 เมษายน 2562 
วันที่ 17-20 เมษายน 2562 

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, 
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ 

เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่าน รับประกันราคาถูก กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเต็มจาํนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชําระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจํานวนห้องว่างบนเรือ 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบหอ้งพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน) 
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปส์ MYR180 ต่อคน สําหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony  
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 
4. ค่าแพ็คเกจเครือ่งดื่มบนเรือสําราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าตั๋วเครื่องบิน (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 
8. ค่ารถรับส่งจาก (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
หมายเหต ุ
1. สําหรับผูม้ีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบกอ่นเดินทางอีกครั้ง 
เงื่อนไขการชาํระเงิน : 
- โปรดชําระคา่ทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันทาํการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไมห่มดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ชําระ
เงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการ
เดินทาง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงนิแล้ว เก็บค่าใช้จา่ยเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลาในการจอง และจํานวนห้องว่างบนเรือ 
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เงื่อนไขการใชบ้ริการ 
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรบัส่งนําเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระค่าบริการ 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด 

4. การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลงัจากมีการชําระเงิน 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ทา่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได้ 

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

ด้วยตัวของท่านเองทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น 

4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแลว้  

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 


