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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ SuperStar Gemini 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง ภูเก็ต - ปีนัง - พอร์ตกลัง (มำเลเซีย) - ภูเก็ต 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ระหว่ำงเดือน ม.ค.-เม.ย. 62               รำคำเริ่มต้นที่ 10,300 บำท (ห้องไม่มหีน้ำต่ำง) 
 

วันที่ 1          ต้อนรับสู่ ภูเก็ต ประเทศไทย  
15.00 น. ลงทะเบียนเพ่ือเช็คอินสู่เรือส ำรำญ SuperStar Gemini ใช้เวลำเดินทำง จำกสนำมบินภูเก็ตมำที่ 
  ท่ำเรือใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง (กรุณำมำถึงท่ำเรือเพ่ือเช็คอินลงเรือก่อนอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง) 

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

   หลังจำกนั้นอิสระเดินส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆบนเรือและพักผ่อนตำมอัธยำศัย  
23.00 น. เรือส ำรำญ SuperStar Gemini ออกเดินทำงสู่ ปีนัง ประเทศมำเลเซีย 

(หลังจำกเรือล่องออกสู่น่ำนน้ ำสำกลแล้ว ร้ำนค้ำปลอดภำษีจะเปิดให้บริกำรรวมทั้งในส่วนของคำสิโนอีกด้วย ) 
23.30 น.  รับประทำนอำหำรมื้อดึก ณ ห้องอำหำร Mariners Buffet ชั้น 9 จำกนั้น เชิญท่ำนอิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย   

          *ท่ำนสำมำรถทรำบ วัน เวลำ สถำนที่ตำรำงจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้จำกนิตยสำร Star Navigator ที่จะวำงอยู่ที่ห้อง 
           ของท่ำนทุกวัน* 
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วันที่ 2         ปีนัง ประเทศมำเลเซีย 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 

ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร เช้ำ กลำงวัน เย็น และม้ือดึกได้ครั้งละ  1 ห้องอำหำร 
 Mariner Buffet               -  international Buffet ชั้น 9  
 Dynasty Restaurant       -  Chinese family style ชั้น 11 
 Bella Vista Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น9         

 
12.30 น. เรือจอดเทียบท่ำที่ ปีนัง, ประเทศมำเลเซีย  

ท่ำนสำมำรถเดินเที่ยวเล่นเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับท่ีทำงเรือได้มีบริกำร ท่ำน สำมำรถสอบถำมได้ที่ 
SHORE EXCURSION,ชั้น 7  หรือท่ำนสำมำรถพักผ่อนได้ตำม อัธยำศัย และเข้ำร่วมกิจกรรมที่ทำงเรือได้จัดไว้ให้ 
หรือใช้บริกำรสปำ 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมห้องอำหำรที่ทำงเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 
18.30 น. เรือออกจำกท่ำเรือปีนัง  เดินทำงสู่พอร์ตคลัง 
  หำกท่ำนเที่ยวชำยฝ่ังเองท่ำนต้องกลับขึ้นเรืออย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออก 
เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ที่ทำงเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 
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หลังอำหำรเชิญท่ำนชมกำรแสดงสุดอลังกำร ณ ห้อง Stardust  Lounge บริเวณชั้น 10     

 
 

วันที่ 3         เดินทำงถึง พอร์ตคลัง ประเทศมำเลเซีย 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 

ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร เช้ำ กลำงวัน เย็น และม้ือดึกได้ครั้งละ  1 ห้องอำหำร 
 Mariner Buffet               -  international Buffet ชั้น 9  
 Dynasty Restaurant       -  Chinese family style ชั้น 11 
 Bella Vista Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น9         

 
09.00 น. เรือจอดเทียบท่ำที่ พอร์ตคลัง, ประเทศมำเลเซีย  

ท่ำนสำมำรถเดินเที่ยวเล่นเอง หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งกับท่ีทำงเรือได้มีบริกำร ท่ำนสำมำรถสอบถำมได้ที่ SHORE 
EXCURSION,ชั้น 7  หรือท่ำนสำมำรถพักผ่อนได้ตำมอัธยำศัย และเข้ำร่วมกิจกรรมที่ทำงเรือได้จัดไว้ให้ หรือใช้
บริกำรสปำ 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมห้องอำหำรที่ทำงเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 

14.00 น. เรือออกจำกท่ำเรือปีนัง  เดินทำงสู่ภูเกต็  
  หำกท่ำนเที่ยวชำยฝ่ังเองท่ำนต้องกลับขึ้นเรืออย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมงก่อนเรือออก 
เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ที่ทำงเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 

 
          หลังอำหำรเชิญท่ำนชมกำรแสดงสุดอลังกำร ณ ห้อง Stardust  Lounge บริเวณชั้น 10     

 
 

วันที่ 4        เดินทำงถงึ ภูเก็ต ประเทศไทย 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 

ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร เช้ำ กลำงวัน เย็น และม้ือดึกได้ครั้งละ  1 ห้องอำหำร 
 Mariner Buffet               -  international Buffet ชั้น 9  
 Dynasty Restaurant       -  Chinese family style ชั้น 11 
 Bella Vista Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น9         
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมห้องอำหำรที่ทำงเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ 

14.00 น. เรือจอดเทียบท่ำท่ีภูเก็ต ประเทศไทย   
หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนด้ำนล่ำงหลังจำกนั้น 
เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 

**กรุณำตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 

ประเภทหอ้งพักบนเรือส ำรำญ 

 
          ห้องพักไม่มีหน้ำต่ำง                         ห้องพักมีหน้ำต่ำง                              ห้องพักแบบมีระเบียง 

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน พัก 2-3 ท่ำน รวมกัน 1 ห้อง  
(งดแถมกระเป๋ำ) 

รำคำต่อท่ำน ท่ำนที่ 1 และ 2 รำคำท่ำนที ่3 และ 4 

2-5 มกรำคม 2562 

ห้องไม่มีหน้ำต่ำง  10,300  บำท 
ห้องมีหน้ำต่ำง     11,500  บำท 
 ห้องมีระเบียง     14,100  บำท 

6,000 บำท 
6,600 บำท 
7,900 บำท 

14-17 มกรำคม 2562 

17-20 มกรำคม 2562 
29 มกรำคม-01กุมภำพันธ์ 2562 

19-22 กุมภำพันธ์ 2562 

3-6 มีนำคม 2562 
6-9 มีนำคม 2562 

18-21 มีนำคม 2562 
27-30 มีนำคม 2562 

8-11 เมษำยน 2562 

11-14 เมษำยน 2562 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 
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เรำสำมำรถจองตั๋วเครือ่งบินและที่พักเพ่ิมเตมิให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก  
กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำที ่

เงื่อนไขกำรจอง 
1. ช ำระเต็มจ ำนวนทันที หลังจำกได้รับกำรยืนยันห้องพัก 
2. ยกเลิกหลังกำรยืนยันและช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 3 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
2. อำหำรบนเรือส ำรำญ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
3. ค่ำภำษีท่ำเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่ำทิปส์ MYR180 ต่อคน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony  
2. ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อำหำรพิเศษที่ท่ำนสั่งเพ่ิมเติมกับทำงเรือ 
4. ค่ำแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ / ค่ำ WIFI 
5. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่ำตั๋วเครื่องบิน (หำกต้องกำรซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเสนอรำคำอีกครั้ง) 
8. ค่ำรถรับส่งจำก (หำกต้องกำรซื้อรถรับส่ง กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพื่อเสนอรำคำอีกครั้ง) 
9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
หมำยเหตุ 
1. ส ำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์เกิน 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 เดือน ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
3. ลูกค้ำต้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วันเดินทำงทุกครั้ง และต้องมีอำยุมำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับ 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำง
ออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมตำม
สภำพอำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกำรเดินทำง 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
8. ในโปรแกรมเวลำที่ใช้ในกำรเทียบท่ำเป็นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อนเดินทำงอีกครั้ง 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกท่ีได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับ 
จำกวันจองทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไม่หมดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำง 
เล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงิน
ค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 

1. กำรเดินทำงในแพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ เป็นกำรเดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ และรถรับส่งน ำเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำรคอน

เฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

3.1 กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเนื่องจำก รำคำโปรโมชั่นมีห้องพักในจ ำนวนจ ำกัด 

4. กำรยกเลิก และคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรช ำระเงิน 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้

เดินทำงอ่ืนที่เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำเลื่อนกำร

เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำห้อง 

ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตำมจริง ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้ 

4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร

เดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ส ำคัญ!! บริษัท ท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมำยและใน

ขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วย

ตัวของท่ำนเองทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น 

4.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละ

สิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เนื่องจำกเป็นแพ็คเกจทัวร์รำคำโปรโมชั่น เมื่อช ำระค่ำบริกำรยอดเต็มจ ำนวนแล้ว  
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทำง หรือยกเลิก ขอคืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม 
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