
www.thaicruiseholiday.com Page 1 

       

 

 

 
 

                                   
 
 
 

กําหนดการเดนิทาง กําหนดการเดนิทาง กําหนดการเดนิทาง กําหนดการเดนิทาง     

2557255725572557    :  :  :  :   พ.ค. : 18 / มิ.ย. : 1, 15 & 29 / ก.ค. : 13 & 27 / ส.ค. : 10 & 24 / 

ก.ย. : 07 & 21 / พ.ย. : 02, 16 & 30  / ธ.ค. : 14  

2558255825582558 : ม.ค. : 11 & 25 / ก.พ. : 08 & 22  / มี.ค. : 08 & 22 

 

อัตราค่าบริการ (จองภายใน 31 พ.ค. 57) 

ประเภทห้องพกั / ราคาเป็นเงินไทย 
บคุคลที� 1 และ 2 

ราคาปกติ 
บคุคลที� 1 และ 2 

ราคาพเิศษ 
กรณีพกั 3 ทา่น 

คนที� 3 ราคาทา่นละ 
DC ไมมี่หน้าตา่ง ชั 'น 2 /3 20,900.- 17,250.- 13,650.- 
DA ไมมี่หน้าตา่ง ชั 'น 2/3/4/6 23,150.- 18,950.- 13,650.- 
CAB มีเรือบงัวิว  ชั 'น 7/8 23,620.- 19,300.- 13,650.- 
BAB มีเรือบงัวิว  ชั 'น 7/8 24,200.- 19,700.- 13,650.- 
CD มีหน้าตา่ง ชั 'น 2 25,220.- 20,550.- 15,550.- 
CC มีหน้าตา่ง ชั 'น 3 25,500.- 20,750.- 15,550.- 
CB มีหน้าตา่ง ชั 'น 4 25,950.- 21,100.- 15,550.- 
CA มีหน้าตา่ง ชั 'น 6 26,350.- 21,350.- 15,550.- 
BB มีหน้าตา่ง เดอลกุซ์ ชั 'น 7/ 8 27,400.- 22,200.- 20,900.- 
BA มีหน้าตา่ง เดอลกุซ์ ชั 'น 7/8 27,850.- 22,600.- 20,900.- 
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 หมายเหตุ :   
1. สงวนสิทธิ;สําหรับชาวไทย และชาวตา่งชาติที�มีใบอนญุาตทํางานในไทยเท่านั 'น 
2. ทางเรือไม่อนญุาตให้เดก็อายตํุ�ากวา่ 6 เดือน และสตรีตั 'งครรภ์ที�มีอายคุรรภ์เกิน 24 สปัดาห์ขั 'นเรือ** 
3. กรณีพกัตอ่ที�ปีนงั ชําระเพิ�ม 1,000.-บาท/คน/คืน รวมอาหารเช้าที�โรงแรม 

 
อัตรานี #รวม  

1. คา่ห้องพกั บนเรือ 3 วนั 2 คืน (คา่ภาษี ทา่เรือ) 
2. คา่อาหารทกุมื 'อ ตามที�ระบใุนรายการ 
3. คา่ยานพาหนะ รับ-สง่ สนามบนิปีนงั-โรงแรม-ทา่เรือ-สนามบนิปีนงั  
4. คา่ภาษีท่าเรือ     
5. คา่โรงแรมระดบั 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า ที�ปีนงั 1 คืน 

 
อัตรานี #ไม่รวม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และภาษีหกั ณ ที�จา่ย  3%  
2. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอื�นๆ  คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ 
3. คา่ตัJวเครื�องบนิ กรุงเทพ-ปีนงั-กรุงเทพ 
4. คา่หวัหน้าทวัร์ 
5. คา่ทวัร์ลงเที�ยว ลงักาวี/ภเูก็ต 

 
วันแรกของการเดนิทาง (วันอาทติย์)    กรุงเทพ – ปีนัง   
............น. เช็คอินที�สนามบินดอนเมือง 
............น. ออกเดินทางสู ่เกาะปีนงั โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที�ยวบินที�...... 
............น. ถงึสนามบินปีนงั นําท่านเข้าที�พกั  โรงแรมระดบั 3 ดาว   อิสระอาหารคํ�า และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วันที.สองของการเดนิทาง (วันจันทร์) ลงเรือ – ลังกาวี 
08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที�พกั 
10.00 น. เดินทางสูท่่าเรือเพื�อเช็คอินลงเรือ ซูเปอร์สตาร์ ลิบร้า 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือ หลงัอาหารอิสระพกัผ่อน หรือ ใช้กิจกรรมตา่งๆบนเรือตามอธัยาศยั 
17.00 น. เรือออกเดินทางสู ่เกาะลงักาวี    
18.30 น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ จากนั 'นเชิญท่านชมการแสดงสดุอลงัการจากนกัแสดงมือ อาชีพ พร้อมทั 'งร่วม 
 กิจกรรมตา่งๆ ที�เจ้าหน้าที�บนเรือจดัเตรียมไว้รอต้อนรับท่าน 
23.30 น. บริการอาหารมื 'อดกึ ณ ห้อง Mariners Buffet ชั 'น 9 ท้ายเรือ 
 
วันที.สามของการเดนิทาง (อังคาร)  ลังกาวี 

บริการอาหารทุกมื #อบนเรือ พร้อมทั #งเชญิท่านอสิระลงช้อปปิ#งสินค้าปลอดภาษีที. เกาะลังกาวี (มีค่าใช้จ่ายเพิ.ม) 
*กรุณาตรวจสอบเวลาเรือเทยีบท่าที.ลังกาวีอีกครั#ง* 
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............น. เรือออกเดินทางมุง่หน้าสู ่จ.ภเูก็ต ประเทศไทย อิสระพกัผ่อนบนเรือตามอธัยาศยั  
 
วันที.สี.ของการเดนิทาง   (พุธ) ภูเกต็  
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที�กําหนด จากนั 'นเชิญท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั  ณ ห้องอาหารบนเรือ 

12.00 น. เรือเทียบท่า เกาะภเูก็ต ประเทศไทย เชิญท่านลงท่องเที�ยวเมืองภเูก็ต เกาะสวรรค์ของทะเลอนัดามนั 
18.00 น. บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารบนเรือ (สําหรับท่านที�ไมล่งเที�ยวชายฝั�ง จากนั 'นอิสระพกัผ่อน หรือร่วมกิจกรรมตา่งๆ บน 
 เรือ ตามอธัยาศยั หรือเลือกใช้สิ�งอํานวยความสะดวกตา่งๆ อาทิ สระวา่ยนํ 'า คาราโอเกะ ดิสโก้เธค เป็นต้น 
 
วันที.ห้าของการเดนิทาง   (พฤหสับดี)  ปีนัง (มาเลเซีย) - กรุงเทพ  
01.00 น. เรือออกเดินทางสู ่เกาะปีนงั มาเลเซีย 
07.00 – 11.00 น.  รับประทานอาหารเช้า รวมกบัอาหารเที�ยง  ณ ห้องอาหารบนเรือ (รวมเป็น 1 มื 'อ)   
 หลงัอาหารเตรียมตวัให้พร้อมเพื�ออําลาเรือสําราญ ซูเปอร์สตาร์ ลิบร้า 
12.00 น. เรือเทียบท่าที� ท่าเรือปีนงั  จากนั 'นนําท่านเดินทางสูส่นามบินปีนงั 
..............น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย  เที�ยวบินที�................ 
..............น. ถงึสนามบินดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
********************************************* 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี.ยนแปลงได้ ขึ #นอยู่ กับความปลอดภัย และผลประโยชน์ของท่านเป็นสิ.งสําคัญ.. 


