แพ็คเกจล่องเรือสําราญ Super Star Libra Cruise Only 4 วัน 3 คืน
ภูเก็ต - ปีนัง - พอร์ตคลัง - ภูเก็ต

พักบนเรือ Superstar Libra 3 คืน / ออกเดินทางวันศุกร์-วันจันทร์
(อัตรานี้ไม่รวม ค่าเดินทางจากกรุงเทพฯ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง)
กําหนดการเดินทาง วันที่ 6-9 เม.ย. // 4-7 / 18-21 พ.ค. // 1-4 / 15-18 มิ.ย. / 29 มิ.ย.-2ก.ค. 61
13-16 / 27-30 ก.ค. // 10-13 / 24-27 ส.ค. // 7-10 / 21-24 ก.ย. 61
5-8 / 19-22 ต.ค. 61
พักห้องมีหน้าต่าง ราคาเริ่มต้นที่ 16,800.**ตารางเดินเรือ เดือนเม.ย. 61 ได้รับการยืนยันแล้ว
ส่วนตารางเดินเรือเดือนอื่นๆที่ระบุไว้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เนื่องจากทางเรือยังไม่มีการยืนยันแน่นอน
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

อิสระเช็คอินที่ Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต - ขึ้นเรือสําราญ SuperStar Libra - อิสระพักผ่อนบนเรือ
สําราญ

ช่วงเช้า อิสระพักผ่อน - ช่วงเที่ยง เรือสําราญเทียบท่า ปีนัง, มาเลเซีย - อิสระท่องเที่ยว เกาะปีนังเอง หรือเลือก
วันที่2 ซือ้ ทัวร์เสริม เทีย่ วปีนงั (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการทัวร์เสริม บนเรือเพิม่ เติม) หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ
ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการ
วันที่3

เรือสําราญเทียบท่า พอร์ตคลัง มาเลเซีย - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือสําราญ
อิสระพักผ่อน

วันที่4 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบท่า บริเวณท่าเรือภูเก็ต - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
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วัน
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
วันจันทร์

วันที่ 1
14.30-16.30 น.

21.30 น.

วันที่ 2
12.00 น.

เส้นทาง
ภูเก็ต
ปีนัง
พอร์ตคลัง
ภูเก็ต

เรือเทียบท่า
เวลาเช็คอิน
14.30-16.30
12.00
10.00
15.00(16.00)
(.....)เวลาประเทศไทย

เรือออกจากท่า
20.00 (21.00)
20.00
16.00
-

ลงเรือที่จังหวัดภูเก็ต
เดินทางมาเช็คอินลงเรือที่ Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต แสดงที่ห้องโชว์หลัก ชั้น 5 และ
พักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ําสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการรวมทั้ง
ในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)
เรือล่องออกน่านน้ําสากลเดินทางจากภูเก็ตสู่ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ลูกค้าสามารถทานอาหารได้ที่
ห้องอาหารที่ให้บริการฟรีดังนี้
ห้องอาหาร ( เลือกได้ 1 ห้อง 1 มื้อ ) ห้องอาหารที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
- Ocean Palace : Western & Chinese Cuisine อยู่ชั้น 4
- Four Seasons : Western & Chinese Cuisine อยู่ชั้น 4
- Mariners : Themed Night Buffet อยู่ชั้น 9
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จสามารถดูโชว์หลักของเรือได้ ที่ห้อง Stardust Lounge ชั้น 5 โดยเริ่ม
แสดงตอน 3 ทุ่ม 15 นาที ( โดยประมาณ ) ลูกค้าจะได้รับตารางกิจกรรมต่างๆของเรือที่วางอยู่ในห้องพัก
เมื่อลูกค้าขึ้นเรือ

เดินทางถึง ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
เรือสําราญ Super Star Libra เดินทางถึงท่าเรือปีนัง ลูกค้าสามารถทานอาหารเช้าได้ที่ห้องอาหารที่
ให้บริการฟรีดังนี้
ห้องอาหาร ( เลือกได้ 1 ห้อง 1 มื้อ ) ห้องอาหารที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
- Ocean Palace : Western & Chinese Cuisine อยู่ชั้น 4
- Four Seasons : Western & Chinese Cuisine อยู่ชั้น 4
- Mariners : Themed Night Buffet อยู่ชั้น 9
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ลูกค้าสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้กับทางเรือ หรือ ท่านใดสะดวกในการเดินทางเที่ยวเองก็
สามารถทําได้เนื่องจากท่าเรือที่ปันังจะอยู่ใกล้ตัวเมือง จอร์จทาวน์

20.00 น.

เรือเดินทางออกจาก ปีนัง เดินทางสู่ พอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย
ลูกค้าสามารถทานอาหารได้ที่ห้องอาหารที่ให้บริการฟรีดังนี้
ห้องอาหาร ( เลือกได้ 1 ห้อง 1 มื้อ ) ห้องอาหารที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
- Ocean Palace : Western & Chinese Cuisine อยู่ชั้น 4
- Four Seasons : Western & Chinese Cuisine อยู่ชั้น 4
- Mariners : Themed Night Buffet อยู่ชั้น 9
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จสามารถดูโชว์หลักของเรือได้ ที่ห้อง Stardust Lounge ชั้น 5 โดยเริ่ม
แสดงตอน 3 ทุ่ม 15 นาที ( โดยประมาณ )

วันที่ 3
10.00 น.

เดินทางถึง ท่าเรือพอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย
เรือสําราญ Super Star Libra เดินทางถึงท่าเรือพอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซียลูกค้าสามารถทานอาหาร
เช้าได้ที่ห้องอาหารที่ให้บริการฟรีดังนี้
ห้องอาหาร ( เลือกได้ 1 ห้อง 1 มื้อ )
ห้องอาหารที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
- Ocean Palace : Western & Chinese Cuisine อยู่ชั้น 4
- Four Seasons : Western & Chinese Cuisine อยู่ชั้น 4
- Mariners : Themed Night Buffet อยู่ชั้น 9

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

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

www.cruisedomain.com
VS280218
Page 3 of 6

16.00 น.

วันที่ 4
เช้า
15.00 น.

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมได้กับทางเรือ หรือ ท่านใดสะดวกในการเดินทางเที่ยวเองก็
สามารถทําได้โดยที่ ท่าเรือพอร์ตคลัง จะมีรถแท๊กซี่ค่อยให้บริการเข้าเมืองอยู่
เรือเดินทางออกจากพอร์ตคลัง เดินทางกลับสู่ภูเก็ต ลูกค้าสามารถทานอาหารได้ที่ห้องอาหารที่ให้บริการ
ฟรีดังนี้ห้องอาหาร ( เลือกได้ 1 ห้อง 1 มื้อ )
ห้องอาหารที่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
- Ocean Palace : Western & Chinese Cuisine อยู่ชั้น 4
- Four Seasons : Western & Chinese Cuisine อยู่ชั้น 4
- Mariners : Themed Night Buffet อยู่ชั้น 9
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จสามารถดูโชว์หลักของเรือได้ ที่ห้อง Stardust Lounge ชั้น 5 โดยเริ่ม
แสดงตอน 3 ทุ่ม 15 นาที ( โดยประมาณ )
เดินทางถึง ภูเก็ต ประเทศไทย
อิสระพักบน และทานอาหารบนเรือ เตรียมเก็บสัมภาระ
เรือสําราญ Super Star Libra เดินทางกลับถึงภูเก็ต ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทาง วันที่ 6-9 เม.ย. // 4-7 / 18-21 พ.ค. // 1-4 / 15-18 มิ.ย. / 29 มิ.ย.-2ก.ค. 61
13-16 / 27-30 ก.ค. // 10-13 / 24-27 ส.ค. // 7-10 / 21-24 ก.ย. 61
5-8 / 19-22 ต.ค. 61
**ตารางเดินเรือ เดือนเม.ย. 61 ได้รับการยืนยันแล้ว
ส่วนตารางเดินเรือเดือนอื่นๆที่ระบุไว้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เนื่องจากทางเรือยังไม่มีการยืนยันแน่นอน
อัตราค่าบริการต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ห้องพัก
กรณีพักรวมกัน 3 ท่านต่อห้อง
พักห้องคู่ 2 ท่าน ท่านละ
พักเดี่ยวชําระเพิ่ม
ราคาท่านที่ 3 ชําระเพิ่ม
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Ocean View Cabin
16,800
50% จากราคาห้องคู่
150% จากราคาห้องคู่
ห้องพักแบบมินิสูท Mini Suite

23,700

50% จากราคาห้องคู่

150% จากราคาห้องคู่

เด็กอายุ 06-24 เดือน ชําระ 25% จากราคาห้องพักคู่

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลีย่ นแปลงได้เนื่องจากการปรับขึน้ ของค่าเงินบาท,
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากทางเรือฯ
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จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก

etravelway.com/airticket

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ห้องพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทําการชําระเงิน)
2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
3. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ / ค่า WIFI
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
6. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
7. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินภูเก็ต - ท่าเรือ - สนามบินภูเก็ต (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีก
ครั้ง)
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
* โปรดชําระค่าทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด
ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
* ยกเลิกหลังการยืนยัน และชําระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับระยะเวลาในการจองและจํานวนห้องว่างบนเรือ
หมายเหตุ
1. สําหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเทีย่ วให้เหมาะสมตามสภาพ
อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
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5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสําราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนําเที่ยว
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจํานวนจํากัด
4. การยกเลิก และคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชําระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ทา่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพือ่ การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของ
ท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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