
 

                                      ติดตอ่สอบถามและส ารองห้องพกั  

 

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

10.00-12.30 น.     ผูเ้ดินทางพบกนัท่ีจุดนดัหมาย (สนามบิน ,ท่ารถ บขส. หรือ โรงแรมในภูเก็ต) 

 
12.00-14.00 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) 



 

                                      ติดตอ่สอบถามและส ารองห้องพกั  

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

13.30น.            เรือส าราญเทียบท่า ณ  เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

                         ***อสิระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ*** 

 
                        สถานที่ท่องเที่ยว แนะน า เกาะปีนัง ท่านสามารถซ้ือ แพค็เกจท่องเที่ยวบนเรือได้ 

                        - เจ้าแม่กวนอมิ วดัเขาเต่า 

                        - วดัไทย-วดัพม่า 

                        - Street Art 

                        - ช๊อคโกแล๊ต แฟคตอร่ี 

                        *** ในกรณเีป็นคณะ 8 คน ขึน้ไปสามารถจองเป็นคณะส่วนตัวจากกรุงเทพได้ *** 

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) 

                         ชมการแสดงโชวร์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั  

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

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

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

                         กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์) 
10.00น.            เรือส าราญเทียบท่า ณ  พอร์ตคลงั กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

                         *** อิสระลงท่องเที่ยวหรืออยู่บนเรือ *** 
                       *** ส าคญัมากการเดนิทางสู่เมือง กวัลาลมัเปอร์ ใช้เวลาต่อคร้ัง ประมาณ 2 ชม.  
                       กรุณาวางแผนในการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวงั หรือ ซื้อ ออฟช่ันทัวร์จากเรือ จะดทีี่สุด *** 



 

                                      ติดตอ่สอบถามและส ารองห้องพกั  

 
                       สถานที่ท่องเที่ยว แนะน า กวัลาลมัเปอร์ ท่านสามารถซ้ือ แพค็เกจท่องเที่ยวบนเรือได้ 

                        - พระราขวงัอสิตาน่า 

                        - จัตตุรัสเมอเดก้า 

                        - ตึกแฝดปิโตรนัส 

                        - ช๊อคโกแลต็แฟคตอร่ี 

11.30น.          รับประทานอาหาร กลางวนั(ในกรณท่ีานอยู่บนเรือ) เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั 

15.00น.          เรือ ออกจากท่าเรือ พอร์ตคลงั KL 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 เพื่อน าส่งที่ท่าเรือ 

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

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

                        กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอธัยาศยั (กิจกรรมตามท่ีระบุในรายการเนวิเกเตอร์)) 

 
11.30น.          รับประทานอาหาร กลางวนั (เลือกบริการ 1 ห้อง ตามอธัยาศยั) 



 

                                      ติดตอ่สอบถามและส ารองห้องพกั  

 
13.00 น.          Check Out *** ช าระค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าทิปเรือ *** 

                        (สามารถใชบ้ตัรเครดิตหรือเตรียม เงินสด ริงกิตมาเลเซีย) 
14.00 น            เรือ  เขา้ท่า หาดป่าตอง 
15.00 น            รถมารับท่ีจุดนดัหมาย  บริการส่ง 1 จุด  ( สนามบิน ,ท่ารถ บขส. หรือ โรงแรมในภูเกต็) 
 

                                                          End of Service  

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

  ภูเกต็ ปีนัง พอร์ตคลงั KL ภูเกต็  พฤศจิกายน           -                กุมภาพนัธ์   13/19/25/28 

                 4 วนั 3 คนื ธนัวาคม                - มีนาคม        3/6/12/18/21/27 
   พฤศจิกายน 61- เมษายน 62 มกราคม              23/29 เมษายน       2/8/11/14/17/23/29 

Week Day 
อัตราค่าบริการ*ไม่รวมค่าทิปเรือ (ช าระบนเรือ) 180 ริงกิต,ภาษีท่าเรือ 1,600 บาท 

ห้องไม่มีหน้าต่าง ห้องมีหน้าต่าง ห้องมีระเบียง 

ราคาท่านท่ี 1-2  9,999.- 11,499.-- 14,499 - 

ราคาท่านท่ี 3-4  6,099.-   7,099.-- 8,899 - 

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

  ภูเกต็ ปีนัง พอร์ตคลงั KL ภูเกต็  พฤศจิกายน           -                    กุมภาพนัธ์     1/16/22 

                 4 วนั 3 คนื ธนัวาคม                - มีนาคม          9/15/30 
   พฤศจิกายน 61- เมษายน 62 มกราคม              11 / 26 เมษายน         5/20 

Week End 
อัตราค่าบริการ*ไม่รวมค่าทิปเรือ (ช าระบนเรือ) 180 ริงกิต,ภาษีท่าเรือ 1,600 บาท 

ห้องไม่มีหน้าต่าง แบบมีหน้าต่าง ห้องมีระเบียง 

ราคาท่านท่ี 1-2  11,000.- 12,500.- 15,000 - 

ราคาท่านท่ี 3-4  6,800.-  7,800.-  9,250 - 



 

                                      ติดตอ่สอบถามและส ารองห้องพกั  

อตัราค่าบริการรวม อตัราค่าบริการไม่รวม 

1.ค่าท่ีพกับนเรือ 3 คืน ตามแบบห้องท่ีท่านเลือก 

2.ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ บนเรือ 
3.ค่ากิจกรรม และ การชมโชวร์ต่างๆ บนเรือ 
4.ค่ารถรับ – ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน ภูเก็ต 

1.ค่าทิปเรือ ท่านละ 180 ริงกิต/ท่าน ช าระบนเรือ 
2.ค่าภาษีท่าเรือ 1,600 บาท ช าระเม่ือจอง 
3.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ การเดินทางมาภูเก็ต อ่ืนๆ 
4.ค่าท่องเท่ียว ณ.จุดจอด ประเทศมาเลเซีย  

        *** คณะเดินทางขัน้ต ่า 4 ท่าน แจ้งสายการบนิล่วงหน้าก่อน 7 วนัท าการ *** 

        *** การเดินทาง สนามบนิ สู่  ท่าเรือ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง กรุณาเผ่ือเวลาการเดนิทาง *** 


