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วัน เวลา รายการ  หมายเหต ุ

วนัแรก 15.00  (14.00) น เรือเทียบท่า ณ ภเูก็ต  ท่าเรือหนา้หาดป่าตอง   

16.00 (15.00) – 17.00 (16.00) น. 
 

ผู้โดยสารเช็คอิน  . หลงัจากเช็คอินท่านสามารถ รับประทานอาหาร
เย็น ณ ห้องอาหารท่ีทางเรือจดัเตรียม. หลงัจากนัน้พกัผอ่นตาม
อธัยาศยั . กิจกรรมสนัทนาการตา่งๆ สามารถเช็คได้จาก Star 
Navigator บนเรือซึ่งเจ้าหน้าท่ีเตรียมไว้ให้ในห้องพกั หรือรับได้ท่ี 
Front office ชัน้ 7 กลางเรือ 

 

23.00 (22.00) น. เรือออกเดนิทางสูเ่กาะปีนงั, ประเทศมาเลเซีย  

วันที่สอง 13.30 (12.30) น. เรือเทียบท่า ณ เกาะปีนงั, ประเทศมาเลเซีย.   

อิสระระหว่างวนั หากท่านตอ้งการลงเท่ียวเมืองปีนงัสามารถติดต่อเคาเตอร์ทวัร์ชั้น7 . 
 19.30 (18.30) น. เรือ ออกเดินทางสู่ พอร์ตคลงั ประเทศมาเลเซีย.อิสระในการร่วม

กิจกรรม หรือชมการแสดง ณ ห้อง Star Dust ชั้น 10  
 

วันที่สาม 10.00 (09.00) น. เรือ เทียบท่า ณ พอร์ตคลงั ประเทศมาเลเซีย  

อิสระระหว่างวนั หากท่านตอ้งการลงเท่ียวพอร์ตคลงั สามารถติดต่อเคาเตอร์ทวัร์ชั้น7 . 

 15.00 (14.00) น.  เรือ ออกเดินทางสู่ เกาะภูเก็ต ประเทศไทย.อิสระในการร่วมกิจกรรม 
หรือชมการแสดง ณ ห้อง Star Dust ชั้น 10 

 

ท่านสามารถช าระค่าใชจ่้าย ณ Reception ชั้น 7 เพ่ือรับพาสปอร์ต ในวนัรุ่งข้ึน กรุณาเช็คกบัพนกังานอีกคร้ังในการรับพาสปอร์ต . ท่านท่ีตอ้งการให้
พนกังานอ านวยความสะดวกในการน ากระเป๋าลงท่ีท่าเรือ กรุณาวางกระเป๋าไม่เกินเวลา 05.00 น. ** กรุณาเช็คเวลาอีกคร้ังกบัเจา้หนา้ท่ี** 

วันที่ส่ี  15.00 (14.00) น. เรือ เทียบท่า เกาะภูเก็ต ประเทศไทย. ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง   

  (…) เวลาประเทศไทย     check in 16.00 (15.00) / Gate close 17.00 (16.00) 

 ระยะเวลาเดนิทางจากสนามบินภเูก็ต มาที่ท่าเรือหน้าหาดป่าโดยประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงเน่ืองจากสภาพจารจร  
SuperStar Gemini ที่รวมในค่าใช้จ่าย  
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Outlet Detail Deck / ชัน้ 
Bella Vista  บริการอาหารเช้า / กลางวนั/ ค ่า  ชัน้ 9 ท้ายเรือ 
Blue Lagoon บริการอาหารเช้า /Morning Tea/ กลางวนั/Afternoon tea/ ค ่า / มือ้ดกึ ชัน้ 9 กลางเรือ 
Dynasty  บริการอาหารเช้า / กลางวนั/ ค ่า ชัน้ 11 ท้ายเรือ 
Oceana Barbecue บริการอาหารเช้า /  ค ่า.  **กรุณาเชค็ตารางเปิด/ปิด จาก Star Navigator** ชัน้ 11 กลางเรือ 

SuperStar Gemini ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
Outlet Detail Deck / ชัน้ 

Blue Lagoon  บริการ 24 ชัว่โมง  ชัน้  11 กลางเรือ 
Taipan บริการอาหารจีน Set  Menu ชัน้ 11 ท้ายเรือ 
Topsiders bar  Outdoor pool bar บริการเคร่ืองดื่ม ชัน้ 11 กลางเรือ 
Champ’s Bar Outdoor pool bar บริการเคร่ืองดื่ม ชัน้ 12 ท้ายเรือ 
IR Lounge Bar and Music lounge  ชัน้ 11 ท้ายเรือ 

 

อตัราค่าบริการ (เดนิทางอสิระ) Weekday 
วันเดินทาง: 2019: 02,14,17,29 มค / 19 กพ/ 03,06,18,27 มีค/ 08,11,23 เมย   
 
ค่าบริการ/ท่าน ราคา/ท่าน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

ห้องไม่มหีน้าต่าง 10,300 บาท/ท่าน 

ห้องมีหน้าต่าง 11,500.-บาท/ท่าน 

ห้องมีหน้าต่าง Deluxe 12,400.-บาท/ท่าน 

ห้องมีระเบียง 14,100.-บาท/ท่าน 
พกัเด่ียว คดิเพิม่ 150% จากราคาห้องพกัคู่ 
เดก็อาย ุ6 เดือน – 2 ขวบ คดิ 25%  จากราคาห้องพกัคู่  (เดก็ต้องเป็นบคุคลท่ี 3 หรือ 4 ของห้องเท่านัน้) 
 

อัตราน้ีรวม 
1. 1.ค่าห้องพักบนเรือ 3 คืนตามชนิดของห้องพัก / ภาษีท่าเรือและอาหารทุกมือ้บนเรือ ณ ห้องอาหารรวมในรายการ 
2. 2.กิจกรรมต่างๆบนเรือ  (*บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาตรวจสอบบนเรืออีกครัง้) 
3. น า้ดื่มบริการในห้องพัก เฉพาะวันที่เชค็อิน 1 ขวด/ท่าน 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ ส่ังเพิ่มพเิศษ และค่าทปิพนักงานบนเรือ RM180 ต่อท่าน 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 

3. ค่าวีซ่าส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางชาวต่างชาต ิ(กรณีต้องย่ืนขอวีซ่า) 
4. ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ กรุงเทพฯ -ภูเก็ต –กรุงเทพฯ / รถรับ-ส่ง / ทัวร์ลงเที่ยวปีนัง และ พอร์ตคลัง 
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หมายเหตุ :           
1. โปรแกรม ราคา และเวลาท่ีระบ ุอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

2. กรุณาตรวจสอบวา่ หนงัสือเดนิทางของท่านมีอายเุหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน 

3. ส าหรับผู้ มีครรภ์ท่ีมีอายคุรรภ์ไมเ่กิน 24 สปัดาห์ ต้องแจ้งลว่งหน้า พร้อมใบรับรองแพทย์ ( ภาษาองักฤษ )ก่อนการเดนิทาง 

4. ราคานีส้ าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางไทย , ชาวตา่งชาติท่ีมี work permit ในไทย , ผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในไทย หรือชาวตา่งชาตท่ีิ เดนิทางพกัห้อง
เดียวกบัคนไทยเท่านัน้ 

5. ราคาข้างต้นเป็นการเดนิทางอิสระ 

 

การช าระเงิน 

1. หลงัจากได้รับการยืนยนัห้องพกั ช าระเตม็จ านวน  
2. หากมีการยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินเน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่  
3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการและการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
4. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย ไมว่่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกหรือ

กองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง 

5. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวสิยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคมุได้ เช่น การ
นดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลกิของเท่ียวบิน, การเปล่ียนแปลงโปรแกรมการท่องเท่ียวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและ
ฤดกูาล หรือเกิดเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

  
 Blue Lagoon 

 Inside cabin 

Ocean view deluxe 

Ocean view cabin 


