
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ราคาเฉพาะค่าเคบิน้ ไม่รวมภาษีท่าเรือ / ค่ารถรับส่ง /  

ค่าทปิพนักงานบนเรือ** 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน ธนัวำคม    2560  วนัท่ี  03-06/10-13/17-20/24-27/31ธ.ค.-03 ม.ค. 

เดือน มกรำคม    2561  วนัท่ี   07-10/14-17/21-24/28-31 

เดือน กมุภำพนัธ ์2561  วนัท่ี   04-07/11-14/18-21/25-28 

เดือน มีนำคม      2561  วนัท่ี   04-07/11-14/18-21/25-28 

เดือน เมษำยน     2561  วนัท่ี   01-04/08-11/15-18/22-25 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง     เช็คอินข้ึนเรอืท่ีแหลมฉบงั 

13.00 น.  เช็คอินท่ีท่าเรือแหลมฉบงั (ทกุท่าน ตอ้งเตรียมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือน) 

 

 

 

 

 

 ขอ้มลูเรือ 

 น า้หนกัรวม : 50,764grt 

 ความยาว : 230 ม. / 754.59 ฟุต 

 ความกวา้ง : 29 เมตร / 95.14 ฟุต 

 จ านวนหอ้ง : 765 หอ้ง 

 ความจผุูโ้ดยสาร: 1,530 ท่าน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความ

เพลิดเพลินในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีไดร้บัการคดัสรรไวบ้เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI 

17.00 น.  เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสูน่า่นน า้สากล 

 หมายเหต ุทกุท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

 

 

**ท่าเรือแหลมฉบัง มีบริการที่จอดรถ (มีค่าใช้จ่าย) และเป็นลานจอดรถกลางแจ้ง 

  - ค่าจอดรถ วันละ 250 บาท และมีค่าผ่านประตูคันละ 200 บาท **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง** 

**เคาเตอร์เชค็อนิขึน้เรือ สามารถเช็คอินได้ระหว่าง 13.00 – 16.00 น. แนะน าให้ไปถงึท่าเรือไม่เกิน 15.00 

น.  

 



 

  
 

 

 

 
 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูำ  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบรสิทุธ์ิท่ีบรเิวณดำดฟ้ำ หรอืเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบเรอื

จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

11.00 น. เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINIเขา้เทียบท่าเมอืงสี

หนวุิลล ์(Sihanoukville) *** อิสระใหท้่านเลอืกซ้ือทวัร์

เสริมบนฝัง่ ที่ทางเรือมบีริการค่ะ***โดยแตเ่ดมิเมอืง

ท่าเรือนีร้ ูจ้กักนัในนาม "เมอืงกมัปงโสม" ถือเป็นเมอืง

ตากอากาศชายทะเลอนัดบัหนึง่ของกมัพชูา และยงัเป็น

เมอืงท่าส าคญั โดยมที่าเรือน า้ลกึระดบัสากล 

(International Port) แห่งเดยีวของกมัพชูาอีก และเป็น

เมอืงที่ตดิอนัดบั 8 ในการจดัอนัดบั 10 สดุยอดหาด

ในเอเชยี โดยหนงัสอืพมิพ ์Sunday Herald Sun ของ

ประเทศออสเตรเลยี อิสระใหท้่านพกัผอ่นในหอ้งพกัเค

บินสว่นตวั หรือ เพลดิเพลนิไปกบับริการตา่ง ๆ ที่เรือ

ส าราญ SUPERSTAR GEMINIคดัสรรไวใ้หเ้ลอืก หรือ เลอืกที่จะไปแวะเยือน เยี่ยมชมเมอืงสหุนวุิลลด์ว้ยตนเอง 

 ***ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือทวัรล์งท่องเท่ียวท่ีเมืองสีหนวิุลลไ์ดจ้ำกเคำนเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื*** หรอื อิสระลง

ท่องเท่ียวสมัผสัวฒันธรรมของชำวสีหนวิุลลด์ว้ยตวัท่ำนเองตำมอธัยำศยั 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

บ่าย อิสระพกัผอ่น หรือท่องเที่ยวท่ีเมอืงสหีนวุิลล ์ตามอธัยาศัย หรือร่วมสนกุกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ 

 (ส าหรับท่านที่ลงเที่ยว กรณุากลบัมาขึน้เรือก่อนเวลา 17.30 น.) 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

19.00 น. เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเมอืงสหีนวุิลล ์

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     เกำะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบรสิทุธ์ิท่ีบรเิวณดำดฟ้ำ หรอืเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบเรอื

จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

11.00 น. เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI ทอดสมอที่

เกาะสมยุ*** อิสระใหท้่านเลอืกซ้ือทวัรเ์สริมบน

ฝัง่  ที่ ทางเรือมบีริการค่ะ***การเดนิทางบน

เกาะสมยุ บนเกาะสมยุการเดนิทางค่อนขา้งที่จะ

สะดวกสบาย มถีนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 

กิโลเมตร ชือ่ถนนทวีราษฎรภ์กัด ีและก็ยงัมรีถ

สองแถวที่ว่ิงรอบเกาะไวใ้หบ้ริการ ตัง้แตเ่วลา 

6.00 - 21.00 น. ราคาก็เร่ิมกนัตัง้แต ่30 บาท 

ไปจนถึง 60 บาท ตามแตร่ะยะทาง แท็กซ่ีก็มแีตร่าคาตอ้งตกลงกนัเอง ไมม่มีเิตอร ์หรือใครอยากจะเชา่รถขบัเองก็มตีัง้แต่

รถยนตจ์นถึงมอเตอรไ์ซค ์รา้นใหเ้ชา่รถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสกัมใีหเ้ลอืกหลายรา้นเลย ราคาก็แตกตา่งกนัไปเร่ิมตน้ที่ 

มอเตอรไ์ซค ์200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ตอ่วนั มอเตอรไ์ซคร์ับจา้งเกาะสมยุก็มแีตร่าคาจะแพงกว่ารถสองแถวสักหนอ่ย

เร่ิมตน้ที่ 30 บาท สถานที่ท่องเที่ยวที่นา่สนใจในเกาะสมยุ เกาะสมยุมแีหลง่ท่องเที่ยวส าคญัที่มชีือ่เสยีงมากมายและ

หลากหลายรปูแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคียน หาดแมน่ า้ หาดหนา้ทอน หินตาหินยาย น า้ตกหนา้เหมอืง 

วดัพระใหญ่ หรือศนูยว์ฒันธรรมวดัละไม เป็นตน้อิสระใหท้่านพกัผอ่นในหอ้งพกัเคบินสว่นตวั หรือ เพลดิเพลนิไปกบั

บริการตา่ง ๆ ที่เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINIคดัสรรไว ้

 ***ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือทวัรล์งท่องเท่ียวท่ีเกำะสมยุไดจ้ำกเคำนเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื*** หรอื อิสระลงท่องเท่ียว

สมัผสัวฒันธรรมของชำวเกำะสมยุดว้ยตวัท่ำนเองตำมอธัยำศยั 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

บ่าย อิสระพกัผอ่น หรือท่องเที่ยวท่ีเกาะสมยุตามอธัยาศัย หรือร่วมสนกุกบักจิกรรมตา่งๆบนเรือ 

 (ส าหรับท่านที่ลงเที่ยว กรณุากลบัมาขึน้เรือก่อนเวลา 17.30 น.) 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

19.00 น. เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเกาะสมยุ 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 
 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     ท่ำเรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ 

SUPERSTAR GEMINI 

11.00 น.  เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI เขา้เทียบทา่แหลม

ฉบงัหลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง ศลุกากร 

และรบักระเป๋า สมัภาระ  

 

 

 

 

........................................................................................................................................................ 

หมำยเหต:ุ รายการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีจ้ะยึดถือผลประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** เน่ืองจากผู้โดยสารเรือส าราญมีจ านวนมาก การลงจากเรืออาจใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง  

** กรณีนัดรถมารับ จะมีค่าผ่านประตูคนัละ 200 บาท **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง** 

 



 

  
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง //แหลมบงั-สีหนวิุลล-์เกำะสมยุ-แหลมฉบงั 

เก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน ธนัวำคม    2560  วนัท่ี   3-6 / 10-13 / 17-20 

เดือน มกรำคม    2561  วนัท่ี   07-10/14-17/21-24/28-31 

เดือน กมุภำพนัธ ์2561  วนัท่ี   04-07/11-14/18-21/25-28 

เดือน มีนำคม      2561  วนัท่ี   04-07/11-14/18-21/25-28 

 

อตัรำ

ค่ำบรกิำร 

หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 

หอ้งพกัแบบ 

OCEANVIEW 

หอ้งพกัแบบ 

BALCONY 

หอ้งพกัแบบ 

JUNIOR SUITE 

หอ้งพกัแบบ 

EXECUTIVE 

SUITE 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ 
12,900 16,900 18,900 25,900 31,900 

พกัท่ำนท่ี 3-4  

และ เด็กอำย ุ2-12 ปี 
6,500 8,500 9,500 13,000 16,000 

พกัเด่ียว 

บวกเพ่ิมท่ำนละ 
7,900 8,900 10,000 13,000 16,000 

รำคำเด็ก  

อำยตุ ่ำกว่ำ 2 ขวบ 
3,300 4,300 4,800 6,500 8,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน เมษำยน     2561  วนัท่ี   01-04/08-11/15-18 / 22-25 

อตัรำ

ค่ำบรกิำร 

หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 

หอ้งพกัแบบ 

OCEANVIEW 

หอ้งพกัแบบ 

BALCONY 

หอ้งพกัแบบ 

JUNIOR SUITE 

หอ้งพกัแบบ 

EXECUTIVE 

SUITE 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ 
15,900 20,900 23,900 31,900 39,900 

พกัท่ำนท่ี 3-4  

และ เด็กอำย ุ2-12 ปี 
8,000 10,500 12,000 16,000 20,000 

พกัเด่ียว 

บวกเพ่ิมท่ำนละ 
8,900 10,900 12,500 16,500 21,000 

รำคำเด็ก  

อำยตุ ่ำกว่ำ 2 ขวบ 
4,000 5,300 6,000 8,000 10,000 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือนธนัวำคม     2561  วนัท่ี   24-27/31 ธ.ค.-03 ม.ค. 

อตัรำ

ค่ำบรกิำร 

หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 

หอ้งพกัแบบ 

OCEANVIEW 

หอ้งพกัแบบ 

BALCONY 

หอ้งพกัแบบ 

JUNIOR SUITE 

หอ้งพกัแบบ 

EXECUTIVE 

SUITE 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ 
18,900 25,900 27,900 37,900 46,900 

พกัท่ำนท่ี 3-4  

และ เด็กอำย ุ2-12 ปี 
9,500 13,000 14,000 19,000 23,500 

พกัเด่ียว 

บวกเพ่ิมท่ำนละ 
11,500 13,900 15,900 20,900 25,900 

รำคำเด็ก  

อำยตุ ่ำกว่ำ 2 ขวบ 
4,800 6,500 7,000 9,500 11,800 

 

 
 



 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 3 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงนิมา) 

2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ  

 

อตัรำน้ีไม่รวม: 

1. ภาษีท่าเรือ 

2. รถรบัสง่จำกกรงุเทพ-ท่ำเรอืแหลมฉบงั-กรงุเทพ 

3. คา่ทิปพนกังานบนเรือ  
4. คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

5. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

6. คา่แพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

8.  คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 
9.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 

 

 

 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 
1)  ภำษีท่ำเรอื ผ ูใ้หญ่ เด็กและทำรกช ำระเท่ำกนั คือ 1,700 บำท และตอ้งช ำระ

ทนัทีพรอ้มค่ำเคบ้ิน 

 

2) ค่ำทิปพนกังำนบนเรือ ผ ูใ้หญ่ และเด็กช ำระเท่ำกนั ยกเวน้ทำรก อำยตุ ่ำกว่ำ 

2 ปี ไม่ตอ้งเสียค่ำทิป ช ำระโดยตรงบนเรอื เป็นดอลลำ่รส์ิงคโปร ์

**ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ INSIDE / OCEAN VIEW / BALCONY 

 ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื17 SGD / คืน / ท่ำน  

 รวม 3 คืน เป็นเงิน 51 SGD/ท่ำน (ประมำณ 1,350 บำท) 

 

 **ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ MINI SUITE  / SUITE 

 ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 21 SGD / คืน / ท่ำน  

 รวม 3 คืน เป็นเงิน 63 SGD/ท่ำน (ประมำณ 1,750 บำท) 

 

 



 

  
 

 

 

 

กำรช ำระเงิน  

 ทำงบรษิทัฯ จะขอเก็บเงินเต็มจ ำนวนภำยใน 24 ชัว่โมงหลงัจำกไดร้บักำรยนืยนัหอ้งพกั หำกไม่ช ำระ

เงินภำยในวนัท่ีก ำหนดขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกเพ่ือใหส้ิทธ์ิกบัผ ูโ้ดยสำรท่ำนอ่ืนต่อไป 

กำรยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางไดโ้ดยมี

ค่าใชจ้่าย 500 บาท/ครั้ง/ชื่อ และตอ้งแจง้เปลี่ยนแปลงล่วงหนา้ก่อนวันเดินทาง 15 วันไม่รวม วนัเสำร ์และ 

วนัอำทิตย ์

 

หมำยเหต:ุ 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถคืนค่า

ทวัรใ์หไ้ด ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ
และไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุดุวิสัย เช่น อบุัติเหต ุภยัธรรมชาติ การนดั
หยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

4. กรณีตอ้งการเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทาง ตอ้งแจง้กอ่นการเดินทาง 14 วันท าการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเป็นผูใ้หญ่ตอ้งช าระ

เพิ่มเท่าราคาทวัรเ์ต็ม แตห่ากเปลี่ยนจากผูใ้หญ่เป็นเด็กจะไมม่ีการคืนเงนิ) 

 


