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แพ็คเกจลองเรือสําราญ Super Star Libra Cruise Only 4 วัน 3 คืน 

                       ภูเก็ต - ปนัง - พอรตคลัง - ภูเก็ต 

 
 

พักบนเรือ Superstar Libra 3 คืน  

(อัตราน้ีไมรวม คาเดินทางจากกรุงเทพฯ - ทัวรเสริมบนฝง) 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี   25-28 พ.ค. // 1-4 / 8-11 มิ.ย. 61 (พักหองมีหนาตาง) ราคาเพียง 9,990.- 

โปรโมช่ันพิเศษ!! เมื่อชําระคาแพ็คเกจยอดทัวรเต็มจํานวน ภายใน 30 เม.ย. 61 เทาน้ัน 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
อิสระเชค็อินที ่Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต - ขึ้นเรือสําราญ SuperStar Libra - อิสระพักผอนบนเรือ

สําราญ 

วันที่2 

ชวงเชา อิสระพักผอน - ชวงเที่ยง เรือสาํราญเทียบทา ปนัง, มาเลเซยี - อิสระทองเที่ยว เกาะปนงัเอง หรือเลือก

ซื้อทัวรเสริม เที่ยวปนัง (โปรดสอบถามอัตราคาบริการทัวรเสริม บนเรือเพิ่มเติม) หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมตางๆ 

ที่ทางเรือจัดเตรียมไวบริการ 

วันที่3 
เรือสาํราญเทยีบทา พอรตคลัง มาเลเซีย - อิสระเดินเลนชมเมือง หรอืเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง - กลับขึน้เรอืสําราญ 

อิสระพักผอน 

วันที่4 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทา บริเวณทาเรือภูเก็ต - อิสระเดินทางกลบั โดยสวัสดิภาพ 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com


     

     

 

 
 
 

 

 

 BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.cruisedomain.com 

 

 LINE ID : @CruiseDomain  Contact@th.cruisedomanin.com  VS190418/CR230418 

  Page 2 of 6  
 

วัน เสนทาง เรือเทยีบทา เวลาเชค็อิน เรือออกจากทา 

วันศุกร ภูเก็ต - 14.30-16.30 20.00 (21.00) 

วันเสาร ปนัง 12.00 - 20.00 

วันอาทิตย พอรตคลัง 10.00 - 16.00 

วันจันทร ภูเก็ต 15.00 (16.00) - - 

(.....)เวลาประเทศไทย 
 

วันที่ 1    ลงเรือที่จังหวัดภูเก็ต 

14.30-16.30 น. เดินทางมาเช็คอินลงเรือที่ Sea View Patong Hotel จังหวัดภูเก็ต แสดงที่หองโชวหลัก ช้ัน 5 และ

พักผอนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือลองออกสูนานนํ้าสากลแลว รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมทั้ง

ในสวนของคาสิโนอีกดวย)  

21.30 น.  เรือลองออกนานนํ้าสากลเดินทางจากภูเก็ตสู ปนัง ประเทศมาเลเซีย ลกูคาสามารถทานอาหารไดที่

หองอาหารที่ใหบริการฟรีดังน้ี 

หองอาหาร ( เลือกได 1 หอง 1 มื้อ ) หองอาหารที่รวมอยูในแพ็คเกจ 

- Ocean Palace : Western & Chinese Cuisine อยูช้ัน 4 

- Four Seasons : Western & Chinese Cuisine อยูช้ัน 4 

- Mariners : Themed Night Buffet อยูช้ัน 9 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จสามารถดูโชวหลักของเรือได ที่หอง Stardust Lounge ช้ัน 5 โดยเริ่ม

แสดงตอน 3 ทุม 15 นาที ( โดยประมาณ ) ลูกคาจะไดรับตารางกิจกรรมตางๆของเรือที่วางอยูในหองพัก

เมื่อลูกคาขึ้นเรอื 

วันที่  2   เดินทางถึง ปนัง ประเทศมาเลเซีย 

12.00 น.  เรือสําราญ Super Star Libra เดินทางถึงทาเรือปนัง ลูกคาสามารถทานอาหารเชาไดที่หองอาหารที่ 

   ใหบริการฟรีดังน้ี 

หองอาหาร ( เลือกได 1 หอง 1 มื้อ ) หองอาหารที่รวมอยูในแพ็คเกจ 

- Ocean Palace : Western & Chinese Cuisine อยูช้ัน 4 

- Four Seasons : Western & Chinese Cuisine อยูช้ัน 4 

- Mariners : Themed Night Buffet อยูช้ัน 9 
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ลูกคาสามารถเลือกซื้อทัวรบนฝงเพ่ิมเติมไดกับทางเรือ หรือ ทานใดสะดวกในการเดินทางเที่ยวเองก็

สามารถทําไดเน่ืองจากทาเรือที่ปนังจะอยูใกลตัวเมือง จอรจทาวน 

 
20.00 น.  เรือเดินทางออกจาก ปนัง เดินทางสู พอรตคลัง ประเทศมาเลเซีย  

ลูกคาสามารถทานอาหารไดที่หองอาหารที่ใหบริการฟรีดังน้ี 

หองอาหาร ( เลือกได 1 หอง 1 มื้อ ) หองอาหารที่รวมอยูในแพ็คเกจ 

- Ocean Palace : Western & Chinese Cuisine อยูช้ัน 4 

- Four Seasons : Western & Chinese Cuisine อยูช้ัน 4 

- Mariners : Themed Night Buffet อยูช้ัน 9 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จสามารถดูโชวหลักของเรือได ที่หอง Stardust Lounge ช้ัน 5 โดยเริ่ม

แสดงตอน 3 ทุม 15 นาที ( โดยประมาณ ) 

 

 
วันที่  3   เดินทางถึง ทาเรือพอรตคลงั ประเทศมาเลเซีย 

10.00 น.  เรือสําราญ Super Star Libra เดินทางถึงทาเรือพอรตคลัง ประเทศมาเลเซียลูกคาสามารถทานอาหาร

เชาไดที่หองอาหารที่ใหบริการฟรีดังน้ี 

หองอาหาร ( เลือกได 1 หอง 1 มื้อ )  

หองอาหารที่รวมอยูในแพ็คเกจ 

- Ocean Palace : Western & Chinese Cuisine อยูช้ัน 4 

- Four Seasons : Western & Chinese Cuisine อยูช้ัน 4 

- Mariners : Themed Night Buffet อยูช้ัน 9 
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ลูกคาสามารถเลือกซื้อทัวรบนฝงเพ่ิมเติมไดกับทางเรือ หรือ ทานใดสะดวกในการเดินทางเที่ยวเองก็

สามารถทําไดโดยที่ ทาเรือพอรตคลัง จะมีรถแทกซี่คอยใหบริการเขาเมืองอยู 

16.00 น.   เรือเดินทางออกจากพอรตคลัง เดินทางกลับสูภูเก็ต  ลูกคาสามารถทานอาหารไดที่หองอาหารที่ใหบรกิาร 

   ฟรีดังน้ี หองอาหาร ( เลือกได 1 หอง 1 มือ้ ) 

หองอาหารที่รวมอยูในแพ็คเกจ 

- Ocean Palace : Western & Chinese Cuisine อยูช้ัน 4 

- Four Seasons : Western & Chinese Cuisine อยูช้ัน 4 

- Mariners : Themed Night Buffet อยูช้ัน 9 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จสามารถดูโชวหลักของเรือได ที่หอง Stardust Lounge ช้ัน 5 โดยเริ่ม

แสดงตอน 3 ทุม 15 นาที ( โดยประมาณ ) 

วันที่  4   เดินทางถึง ภูเก็ต ประเทศไทย 

เชา   อิสระพักบน และทานอาหารบนเรือ เตรียมเก็บสัมภาระ 

15.00 น.  เรือสําราญ Super Star Libra เดินทางกลับถึงภูเก็ต ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

โปรโมช่ันพิเศษ!! เมื่อชําระคาแพ็คเกจยอดทัวรเต็มจํานวน ภายใน 30 เม.ย. 61 เทาน้ัน 
 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี   25-28 พ.ค. // 1-4 / 8-11 มิ.ย. 61 

เด็กอาย ุ06-24 เดือน ชําระ 25% จากราคาหองพักคู 

 
 

อัตรานีเ้ปนราคาเริ่มตน อาจเปลีย่นแปลงไดเนื่องจากการปรบัขึน้ของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 

หองพัก 

อัตราคาบริการตอทาน งดแถมกระเปา 

พักหองคู 2 ทาน ทานละ 
กรณีพักรวมกัน 3 ทานตอหอง 

ราคาทานที่ 3 ชําระเพิ่ม 
พักเด่ียวชาํระเพิ่ม 

หองพักแบบมีหนาตาง Ocean View Cabin 9,990 50% จากราคาหองคู 150% จากราคาหองคู 

หองพักแบบมินิสูท  Mini Suite 15,500 50% จากราคาหองคู 150% จากราคาหองคู 

http://www.cruisedomain.com/
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อัตราคาบรกิารนี้รวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

3. คาภาษีทาเรือ 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

1. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

2. คาทิปพนักงานบนเรือสําราญ เขาพักหองไมมีหนาตาง และ หองมีหนาตาง RM 180 ตอทริป ตอทาน ชําระบนเรือ 

                                       เขาพักหองสวีท RM 225 ตอทริป ตอทาน ชําระบนเรือ 

3. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

4. คาแพ็คเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 

5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

7. คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (หากตองการซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 

7. คารถรับสงจาก สนามบินภูเก็ต - ทาเรือ - สนามบินภูเก็ต (หากตองการซื้อรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่ เพ่ือเสนอราคาอีก

ครั้ง) 

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการชาํระคาบริการ  

* โปรดชาํระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันท ีพรอมสงสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอน

เงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423   (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด 

ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรอืยกเลิกการเดินทาง) 

* ยกเลิกหลังการยืนยนั และชําระเงนิแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

* ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหองวางบนเรือ 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทาง

ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได 

เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพ

อากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
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6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง 

เงื่อนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการ 

    คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระคาบริการ 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 

4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 

4.1 แจงยกเลกิกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง 

คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่ไมสามารถเดินทางได 

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน

การผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ

ทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น 

4.5 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถอืวาทานสละ

สิทธ์ิ ไมอาจเรยีกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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