ลองเรือสําราญ Super Star Libra 5 วัน 4 คืน
ภูเก็ต ปนัง กัวลาลัมเปอร ภูเก็ต
เดินทางไป-กลับ ดวยรถตูปรับอากาศ หรือ รถโคชปรับอากาศ (ขึ้นอยูกับจํานวนผูเดินทาง)

พักบนเรือ Superstar Libra 3 คืน - พักบนรถ 1 คืน
กําหนดการเดินทาง วันที่

1-5 / 4-8 ก.พ. // 1-5 / 4-8 / 18-22 มี.ค. 61
15-19 มี.ค. 61

ราคา 11,999.ราคา 15,999.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ - เดินทางสูจังหวัดภูเก็ต (พักบนรถ)
วันที่2

ภูเก็ต - เขารัง - กราบหลวงพอแชม - แหลมพรหมเทพ - เช็คอินเขาสูเ รือสําราญ Superstar Libra - อิสระ
พักผอนบนเรือ

ชวงเชา อิสระพักผอนบนเรือ - ชวงบาย เรือเทียบทา เกาะปนัง มาเลเชีย - อิสระเดินทางชมเมือง หรือเลือกซื้อ
วันที่3 ทัวรเสริม ไหวพระที่วัดไทย ไชยมังคลาราม, วัดพมา วัดธรรมิการาม, ชอปปงหาง Gurney Plaza (ชําระคาทัวร
เสริมเพิ่มทานละ 800 บาท) - กลับขึน้ เรือสําราญ อิสระพักผอน
เรือสําราญเทียบทา พอรตคลัง กัวลาลัมเปอร - อิสระเดินทางชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวรเสริม ถายรูปอนุสาวรีย
วันที่4 ทหารอาสา, ถายรูปหนาเมอรเดกาสแควรฅ, ถายรูปตึกแฝดปโตรนาส, ชอปปงหางซูเรีย (ชําระคาทัวรเสริมเพิม่
ทานละ 800 บาท) - กลับขึน้ เรือสําราญ อิสระพักผอน
วันที่5 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาภูเก็ต - นั่งรถกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
วันแรก
20.30 น.
21.00 น.

กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
(D)
คณะพรอมกันที่ .............เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ บริการ อาหารกลอง และเครื่องเดิมบน
รถไดเวลาสมควร
ออกเดินทาง สู จ.ภูเก็ต ใหทานพักผอนอยางอบอุนและความสนุกสนานจากมัคคุเทศก
ที่จะใหขอมูลแกทานในการทองเที่ยวอยางมีความสุข
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วันที่สอง
08.00

เที่ยง

14.30 น.

ค่ํา

วันที่สาม
เชา

เที่ยง
13.00

ภูเก็ต - เขารัง - กราบหลวงพอแชม - แหลมพรหมเทพ - Superstar Libra
(B,D)
อิสระอาหารเชา ณ.รานอาหาร คุณยายเจียรหมี่สะปา ของอรอยขึ้นชื่อเมืองภูเก็ต
นําทานเดินทางสู เขารัง จุดชมวิวทิวทัศนแบบรอบทิศทาง ซึ่งทานสามารถชิมกาแฟรสเลิศ “ทุงคา” แบบชิวๆชม
วิวสบายๆอยางพอใจยามเชา จากนั้นนําทานกราบพระขอพร กับ หลวงพอแชม อดีตเกจิที่ชาวภาคใตศรัทธามาก
ณ วัดฉลอง “วัดไชยธาราราม” พรอมสักการะพระบรมสารีริกธาตุภายใน พระมหาธาตุเจดียจอมไทยบารมีภักดี
ประกาศ
แวะชมของดีเมืองภูเก็ต รานมุก ผลิตภัณฑสกัดจากหอยมุกเกรด เยี่ยมที่สรางชื่อเสียงพรอมชมขั้นตอนการเลี้ยง
และการผลิตมุกในรูปแบบตางๆ ชม ชิม เม็ดมะมวงหิมพานต จากรานที่ไดรับความนิยมจากชาวตางชาติและชาว
ไทยสามารถเลือกซื้อฝากคนทางบาน
นําทานแวะรานอาหารชื่อดังของเมืองภูเก็ต (อิสระใหทานเลือกชิมอาหารตามอัธยาศัย)จากนั้นพาทานเยี่ยม
ชม ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตไดเวลานําทานเดินทางสูทาเรือน้ํา
ลึก อาวมะขาม (ทาขึ้นเรืออาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากคลื่นลม ซึ่งจะมีอีกจุดที่บริเวณหาดปาตอง)
นําทานเช็คอินเขาสู เรือ SUPERSTAR LIBRAในเครือของบริษัท Star Cruisesนําทานเยี่ยมชมหองตางๆ และ
จุดเรียนรูความปลอดภัย หลังจากนั้นใหทาน อิสระเตรียมพรอมสูความบันเทิงตางๆ ของเรือสําราญระดับโลกมี
10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายที่รอใหทานไดสัมผัส
รับประทานอาหารค่ําบุฟเฟตณ หองอาหารชั้น 9 ของเรือ
***หมายเหตุ สุภาพสตรีทตี่ ั้งครรภเกิน 24 สัปดาห ไมสามารถขึน้ เรือได >>> เงือ่ นไขเปนไปตามขอกําหนด
ของเรือ**
เกาะปนัง - ประเทศมาเลเชีย
(B,L,D)
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอัธยาศัย
จากนั้นใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย บนเรือทานจะไดพบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ การออก
กําลังกายรับอรุณในตอนเชาหรือ Sundance, จอกกิ้งบนดาดฟาของเรือฟตหุนที่หอง Pompeii Spa and
Fitness Center, และผอนคลายพักผอนอิสระหรือรวมกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย (ทานสามารถดูรายละเอียด
จากตารางStar Navigator)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ
เรือสําราญเทียบทา ณ เกาะปนัง ประเทศมาเลเซีย อิสระใหทานตามอัธยาศัย
หรือหากทานตองการทัวรปนัง เปนรายการเสริม สามารถซื้อเปนรายการเสริมเพิ่มทานละ 800 บาทรายละเอียด
ทัวรมีดังนี้
นําทานชม “วัดไชยมังคลาราม” วัดไทย ที่ใหญที่สุดในปนัง นมัสการพระพุทธ ไสยาสน
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ค่ํา
20.00 น.
วันที่สี่
เชา
09.00 น.

เที่ยง

นําทานชม“วัดธรรมิการาม” วัดพมา พระพุทธรูปหยกสีขาวยืนองคใหญทองเหลืองอราม ดานหลังเปนไมสักปด
ทอง ลวดลายสวยงามมาก ชมสถาปตยกรรมอันวิจิตรตระการตา เก็กลกสี่ ตั้งอยูที่อีรอิตัม (Air Itam) เชื่อกันวา
เนินเขาในบริเวณนี้ (ชื่อ "ฮีซาน" หรือเนินเขานกกระเรียน) มีฮวงจุยดี เหมาะกับการสรางวัดปจจุบันไดรับความ
นิยมอยางมาก เปนเพราะนักบวชลัทธิเตาและพระสงฆศึกษาธรรมกันอยูที่วัดแหงนี้วัดเก็กลกสี่ สรางขึน้ ในป ค.ศ.
1893 ตามคําสั่งของ พระเปยว เหลียนพระจีนจากมณฑลฟูเจี้ยน เมื่อป พ.ศ. 2430 เจาอาวาสวัดเจาแมกวนอิม
ที่ถนนพิตตสตรีทจักรพรรดิแมนจู กวนซูพระราชทานพระราชานุญาตใหสรางวัด รวมทั้งพระราชทานแผนจารึก
และพระไตรปฎกจํานวน 70,000 ฉบับแกวัดนี้
จากนั้นนําทานชอปปง ณ หาง Gurney Plazaที่มีชื่อเสียงของปนังไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูทาเรือ
ปนัง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ
เรือออกเดินทางสู พอรตคลัง กรุงกัวลาลัมเปอร ใหทานพักผอนบนเรือสําราญ กับกิจกรรมชมโชว ฟงเพลง หรือ
จะสนุกเสี่ยงโชคในคาสิโน ตามอัธยาศัย
พอรตคลัง กัวลาลัมเปอร
(B,L,D)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เรือเทียบทา พอรตคลัง ทาเรือน้ําลึกของกรุงกัวลาลัมเปอร อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย หรือหากทาน
ตองการทัวรกัวลาลัมเปอร เปนรายการเสริม
สามารถซือ้ เปนรายการเสริมเพิ่มทานละ 800 บาท
รายละเอียดทัวรมีดังนี้ นําทานชมเมืองหลวงของมาเลเซีย
กรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน
ซึ่งเปนแหลงแรดีบุกชั้นดีของโลก
แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหารอาสา TUGU NEGARA เพื่อรําลึกถึง
เหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณ โดยรอบ
เปนสวนสาธารณะที่สวยงาม
นําทานถายรูปหนาเมอรเดกาสแควร ซึ่งเปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราช
พนจากประเทศในเครือจักรภพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําหรับลูกคาที่ไมไดซอื้ ทัวร
สําหรับทานทีซ่ ื้อทัวร บริษทั ฯ นําทานแวะรานบักกุดเตชื่อดัง
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @CruiseDomain

Emergency call only : 0853642449
Contact@th.cruisedomanin.com

www.cruisedomain.com
VS230118
Page 3 of 6

นําทานเดินทางสูตึกแฝดปโตรนาส ที่สูงที่สดุ ในโลกที่ 452 เมตร ซึ่งตั้งอยูใจ กลางกรุงกัวลาลัมเปอร
หรือที่เรียกวา KLCCจากนั้นใหทาน อิสระชอปปงที่ หางซูเรีย เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆ
ไดตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูทาเรือพอรตคลัง
15.00น.
เรือออกเดินทางสูภูเก็ต ประเทศไทย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ จากนั้นใหทานพักผอนบนเรือสําราญ กับกิจกรรมชมโชว ฟงเพลง
หรือจะสนุกเสี่ยงโชคในคาสิโน ตามอัธยาศัย
วันที่หา
ภูเก็ต - กรุงเทพฯ
(B,L)
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือใหทานอิสระกับกิจกรรมอันมากมายบนเรือ พักผอนริมสระวายน้ํา จิบ
เครื่องดื่ม หรือออกกําลังกาย เขาสปา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ
11.30 น.
เรือเทียบทาอาวมะขาม จ.ภูเก็ต นําทานอําลาจากเรือสําราญ เดินทางกลับสูกรุงเทพฯระหวางทางแวะใหทานได
เลือกซื้อของฝากเมืองใตเพื่อฝากคนทางบาน
ค่ํา
ระหวางทางอิสระแวะใหทานพักผอนอริยบท และ รับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
24.59 น.
ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณเวลา) โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
ในกรณีทที่ านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจาที่เรือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอรตตางดาว

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ

(คณะออกเดินทาง 20 ทานขึ้นไป)
หองพัก
หองธรรมดา ไมมีหนาตาง

อัตราคาบริการตอทาน งดแถมกระเปา
พักหองคู 2 ทาน ตอหอง
พักหองคู 2 ทาน ตอหอง
วันที่ 1-5 / 4-8 ก.พ. 61
วันที่ 15-19 มี.ค. 61
1-5 / 4-8 / 18-22 มี.ค. 61
11,999
15,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
6,000

หองธรรมดา มีหนาตาง

14,900

-

7,500

หองดีลักซ มีหนาตาง

17,900

-

9,000
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*อัตราคาบริการนี้ไมรวม
- ภาษีทาเรือ 1,300 บาทขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน
- ทิปบนเรือ 150 ริงกิต หรือประมาณ 1,350 บาท (ทิปเรียกเก็บบนเรือกอนรับคืนพาสปอรต)
* กรณีทที่ านตองการไปรถกลับเครื่อง ชําระเพิ่มทานละประมาณ 2,000 บาท
หรือ ไปเครือ่ ง - กลับเครื่อง ชําระเพิ่ม ประมาณ 4,000 บาท
* กรณีจองตั๋วเดินทางเอง ทางบริษัทฯจะจัดรถรับสงใหทานระหวาง สนามบินภูเก็ต สงยังทาเรือ
อัตรานี้รวม
1. คารถโคชปรับอากาศวีไอพี กรุงเทพฯ ภูเก็ต กรุงเทพฯ
2. คาเขาชมสถานที่ระบุในรายการ
3. คาที่พักบนเรือ
4. คาอาหารตามระบุในรายการ
5. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 1,000,000 บาท / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
6. คามัคคุเทศกทอ งถิ่นผูชํานาญการและหัวหนาทัวรคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
7. สําหรับลูกคา 20 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรดูแลตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวม
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท / มินิบาร คาอาหาร / เครื่องดื่มที่นอกเหนือจากทัวรจัดเลี้ยง ฯลฯ
ทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถ ซึ่งเปนการแสดงน้ําใจกับผูใหบริการตามหลักสากลปฏิบัติ
ทิปพนักงานบนเรือ หองธรรมดา ทานละ 150 ริงกิต (ทิปกอนรับพาสปอรตบนเรือ)
คาภาษีทาเรือ ทานละ 1,300 บาท
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีตองการใบเสร็จถูกตอง เพื่อออกใบกํากับภาษี)
เนื่องจากรายการนี้เปนราคาทัวรโปรโมชัน่ ดังนัน้ ทานตองชําระเงินคาทิปแกมัคคุเทศกทองถิน่
และคนขับรถและไกดเปนเงินสุทธิ 400 บาท ตอผูเดินทาง 1 ทาน
การจองและชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทํา
การ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไม
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
- สําหรับคนไทยตางดาว สามารถเดินทางได โดยทําการแจงเขาแจงออกที่กองตรวจคนเขาเมือง และขอวีซา รายละเอียดกรุณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ทานจองทัวรดวย
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ระเบียบการและขอตกลงการสํารองที่นงั่
- กรณีทานไมสามารถเดินทางไปกับคณะทัวรไมวาดวยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุณาแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 25
วันทําการ กอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จําเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานมัดจําไวตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี้
* เมื่อมัดจําแลว หากยกเลิกกอนการเดินทาง ระหวาง 15-24 วันทําการ
หักคาใชจาย 75% ของคาทัวรทั้งหมด
* ยกเลิกกอนการเดินทางระหวาง 8-14 วันทําการ
หักคาใชจาย 85% ของคาทัวรทั้งหมด
* ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 วันทําการ หรือนอยกวา
หักคาใชจาย 100% ของคาทัวรทั้งหมด
เมื่อทานสํารองที่นั่งในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณา
แจงใหพนักงานขายทัวรทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
หมายเหตุ
1.
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทสี่ ญ
ู หาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชนการนัดหยุดงานภัยธรรมชาติการจลาจล ตางๆ
2.
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จหากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการหรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
3.
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวา จะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
4.
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมืองโดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศมาเลเซีย
* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวขางตนและไมรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความ
ควบคุมของบริษัทฯ เชน การนัดหยุดงาน การลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่แรงงานไทยและตางประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไมคืนคาบริการทั้งหมด
!!! หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยางนอย 6 เดือน !!!
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