
                                      ติดตอ่สอบถามและส ารองห้องพกั  

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11460 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

Day 1             ดอนเมือง ภูเก็ต ประเทศไทย    Check in                                                        (-/-/D/S) 
 

07.00 น.     เชิญทุกท่าน พบกนัท่ีจุดนดัหมาย สนามบินดอนเมือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.20 น.     ออกเดินทางสู่  สนามบินภูเกต็ โดย สายการบิน Thai VietJet Air  เที่ยวบินที่  VZ302 

 
09.50 น.     เดินทาง ถึงสนามบินภูเก็ต  เชิญทุกท่านรับสมัภาระของท่าน  

http://bit.ly/2NMk5YE


                                      ติดตอ่สอบถามและส ารองห้องพกั  

12.00 น.            บริการ อาหารเที่ยง(แบบ พืน้บ้านทางใต้) 

13.30 น.            บริการรถ รับ ส่ง ผูเ้ดินทางเช็คอิน ณ จุดนดัหมาย (หาดป่าตอง)  

  

บ่าย                  เช็คอินลงเรือส าราญ Super Star Gemini  หลงัจากทุกท่านซอ้มระบบรักษาความปลอดภยัของ  

                        ท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากลแลว้ จากนั้นทุกท่านสามารถรับประทานอาหาร ณ.  

                        ห้องอาหาร (เลือกบริการได้  1 ห้อง ) อิสระท่านใชบ้ริการ ของร้านคา้ปลอดภาษี หรือกิจกรรม 

                         ต่างบนเรือตามอธัยาศยั 

17.30-20.00 น  . รับประทานอาหาร เย็น (เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั) 

                         ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ  

  

22.00                 เรือส าราญออกเดินทาง มุ่งหนา้สู่ เกาะปีนัง มาเลเซีย 

23.00-24.00 น  รับประทานอาหาร รอบดกึ  *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น. 

Day 2            ปีนัง มาเลเซีย * เวลาที่ระบุในโปรแกรมเป็นเวลามาเลเซีย                           (B/L/D/S) 

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า  (เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั) 

                        กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
11.30น.           รับประทานอาหาร กลางวนัในกรณทีี่ท่านอยู่บนเรือ ***(เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั) 

13.30น.            เรือส าราญเทียบท่า ณ  เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

 
                        *** น าท่านท่องเที่ยว ณ. ท่องเที่ยว เกาะปีนัง*** 

                         โปรแกรมท่องเที่ยว อสิระอาหาร *** 

                        - วดัไทย-วดัพม่า 

                        - Street Art 

                        - ช๊อคโกแล๊ต แฟคตอร่ี 

11.30น.           รับประทานอาหาร กลางวนัในกรณทีี่ท่านอยู่บนเรือ ***(เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั) 

19.30น.            เรือ ออกจากท่าเรือ ปีนัง มาก่อนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น  (เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั) 



                                      ติดตอ่สอบถามและส ารองห้องพกั  

                         ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั  

 
23.00-24.00 น . รับประทานอาหาร รอบดกึ  *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น. 

Day 3                พอร์ตคลงั  มาเลเซีย  * เวลาที่ระบุในโปรแกรมเป็นเวลามาเลเซีย                   (B/L/D/S)  

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า (เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั)  

                         กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
09.00น.            เรือส าราญเทียบท่า ณ  พอร์ตคลงั ประเทศมาเลเซีย 

 
                         *** น าท่านท่องเที่ยว ณ. ท่องเที่ยว เมืองคลงั *** 

                         โปรแกรมท่องเที่ยว อสิระอาหาร*** 

                        - The Royal Gallery Sultan Abdul Aziz 

                        - ลติเติล้อนิเดยี / วดัแขก 

                        - หา้้ง Klang Plaza 

15.00น.          เรือ ออกจากท่าเรือ พอร์ตคลงั  มาก่อนเวลาเรือออก 1 ช่ัวโมง 
                       กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
17.30-20.00 น . รับประทานอาหาร เย็น (เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั) 

                        ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั 

  

23.00-24.00 น . รับประทานอาหาร รอบดกึ  *** Casino ให้บริการหลงั 24.00 น. 
24.00 น .         วางกระเป๋าหน้าห้อง เพ่ือน าส่งที่ท่าเรือ 

Day 4           หาดป่าตอง ภูเก็ต ประเทศไทย                                                                           (B/L/-)           

07.30-09.00 น . รับประทานอาหาร เช้า  (เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั) 

                        กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์)) 
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11.30น.          รับประทานอาหาร กลางวนั (เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั) 

 
13.00 น.          Check Out *** ช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าทิปเรือ *** 
                        (สามารถใชบ้ตัรเครดิตหรือเตรียม เงินสด ริงกิตมาเลเซีย) 
14.00 น            เรือส าราญ  เดินทางถึง จุดลงเรือ หาดป่าตอง 
17.00 น             น าท่านซ้ือของฝากจากภูเกต็ ณ.ร้าน แม่จู้  

 
18.00 น           น าท่านเดินทางสู่ สนามบินภูเกต็ ท าการเช็คอนิสัมภาระ * อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
20.00 น            เดินทางสู่ สนามบิน ดอนเมือง ดว้ยสายการบิน Thai VietJet Air  เที่ยวบินที่  VZ302 

 21.00 น            เดินทางสู่ สนามบิน ดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      ติดตอ่สอบถามและส ารองห้องพกั  

  Super Star Gemini                                                    Week Day 4 D 3 N Low         Phuket Port 

  ภูเกต็ ปีนัง พอร์ตคลงั KL ภูเกต็  พฤศจิกายน          -                  กุมภาพนัธ์                - 

                 4 วนั 3 คืน ธนัวาคม                - มีนาคม                     - 
    มกราคม                  - เมษายน          11-14 / 14-17 

11-14 APR 19 
อตัราค่าบริการ*ไม่รวมค่าทปิเรือ (ช าระบนเรือ) 180 ริงกติ 

ห้องไม่มหีน้าต่าง ห้องมหีน้าต่าง ห้องมรีะเบียง 

ราคาท่านที ่1-2  24,000.- 25,000.-- 27,500 - 

ราคาท่านที ่3-4  19,500.-   20,500.-- 21,500 - 

14-17 APR 19 
อตัราค่าบริการ*ไม่รวมค่าทปิเรือ (ช าระบนเรือ) 180 ริงกติ 

ห้องไม่มหีน้าต่าง ห้องมหีน้าต่าง ห้องมรีะเบียง 

ราคาท่านที ่1-2  25,000.- 26,500.-- 28,500 - 

ราคาท่านที ่3-4  20,500.-   21,500.-- 22,500 - 

อตัราค่าบริการรวม อตัราค่าบริการไม่รวม 
1.ค่าท่ีพกับนเรือ 3 คืน ตามแบบห้องท่ีท่านเลือก 
2.ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ บนเรือ 
3.ค่ากิจกรรม และ การชมโชวร์ต่างๆ บนเรือ 
4.ค่าตูร้ถรับ – ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน ภูเก็ต 
5.ค่าภาษีท่าเรือ 1,600 บาท  
6.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั /น ้ าหนกักระเป๋า 10 กิโล 
7.ค่าท่องเท่ียว จุดจอด มาเลเซีย 
8.หัวหนา้ทวัร์ดูแลตลอดทริป 

1.ค่าทิปเรือ ท่านละ 180 ริงกิต/ท่าน ช าระบนเรือ 
2. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ.ท่ี 

      จ่าย 3% 

3.ค่าวซ่ีาส าหรับหนงัสือเดินทางคนต่างดา้ว 
 

 หมายเหต ุ
 

1.ผูเ้ดินทางขั้นต ่า 8 ท่าน ออกเดินทาง  
2.ราคาตัว๋โปรโมชัน่มีจ  านวนจ ากดักรุณาสอบถามก่อนการเดินทาง อาจมีการปรับเปล่ียนสายการบินตามความเหมาะสม เช่น เปล่ียนเป็นสายการบิน ไทยไล
ออ้นแอร์หรือ ไทยแอร์เอเชีย เป็นตน้ (ในกรณีท่ี ตัว๋ในวนัท่ีลูกคา้ตอ้งการเดินทาง มีราคาแพงกวา่โปรโมชัน่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาส่วน
ต่างของค่าตัว๋ แก่ลูกคา้เพื่อพิจารณา ในการเลือกใชบ้ริการ) 
3.เด็กต ่ากวา่ 6 เดือน และสตรีมีครรภ ์ท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 24 สัปดาห์ไม่สามารถเดินทางได ้
4.ราคาน้ีม่ือจองภายใน 30 กุมภาพนัธ์ 61 เท่านั้น 
5.ราคาน้ีส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 

                         


