
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       **ราคาเฉพาะคา่เคบิน้ ไมร่วมภาษีทา่เรือ / คา่รถรับส่ง /  
       คา่ทิปพนกังานบนเรือ**                                                  

 

 

 

 

SUPERSTAR GEMINI 

แหลมฉบงัแหลมฉบงั--เกาะกดู เกาะกดู ((จจ..ตราดตราด))--  แหลมฉบงัแหลมฉบงั 

33  DDAAYYSS  22  NNIIGGHHTTSS 

เดินทางทกุวนั พธุ เดินทางทกุวนั พธุ --  ศกุร์ศกุร ์



 

 

  
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือน ธนัวาคม    2560  วนัท่ี 6-8/10-13/20-22/27-29 

เดือน มกราคม    2561  วนัท่ี   03-05/10-12/17-19/24-26/31ม.ค.-02ก.พ. 

เดือน กมุภาพนัธ ์2561  วนัท่ี   07-09/14-16/21-23/28ก.พ.-02มี.ค. 

เดือน มีนาคม      2561  วนัท่ี   07-09/14-16/21-23/28-30 

เดือน เมษายน     2561  วนัท่ี   04-06/11-12/18-20/25-27 

 

วนัแรกของการเดินทาง     กรงุเทพ–แหลมฉบงั 

13.00 น. เดินทางถึง ท่าเรอืแหลมฉบงั(ทกุท่าน ตอ้งเตรียมหนงัสือเดินทางที่มีอายมุากกว่า 6 เดือน) น าทกุท่านท า

การเช็คอินขึน้เรือSUPERSTAR GEMINI 

 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 

18.00 น.  เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสูน่า่นน า้สากล 

 หมายเหต ุทกุท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     เกาะกดู, ประเทศไทย(อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       

เชา้ อรณุสวสัด์ิยามเชา้ เดินรบัอากาศอนัสดช่ืนแสนบรสิทุธ์ิท่ีบรเิวณดาดฟ้า หรอืเดิน ว่ิงออกก าลงักายรอบเรอื

จากนัน้เลือกรบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

10.00 น. เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINIเขา้เทียบท่าเกาะกดู 

(KoKut) *** อิสระใหท้่านเลอืกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝัง่  ที่ทางเรือ

มบีริการค่ะ***เกาะกดูเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของ

ประเทศไทย มเีนือ้ที่ 105 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 

65,625 ไร่ ความยาวของเกาะ 25 กิโลเมตร ความกวา้ง 

12 กิโลเมตร เกาะยงัมสีภาพความเป็นธรรมชาตอิย่าง

สมบรูณ ์โดยมภีเูขาและทีร่าบสนัเขาซ่ึงเป็นตน้ก าเนดิล าธาร 

ท าใหเ้กาะกดูมนี า้ตกที่ขึน้ชือ่คือ น า้ตกคลองเจา้ ท่ีมนี า้ไหลตลอดทัง้ปี ทางฝัง่ตะวนัตกของเกาะ นบัตัง้แตอ่่าวยายกี๋ หาด

คลองเจา้ หาดอ่าวพรา้ว อ่าวงา่มโข ่หาดอ่าวเบา้ หาดคลองหิน อ่าวพรา้วจนสดุปลายแหลมเทียน ลว้นแตเ่ป็นหาดท่ีมี

ทรายสวยงามน า้ทะเลใส ประกอบกบัธรรมชาตสิงบเงยีบ ร่มร่ืนดว้ยทิวมะพรา้วริมหาด นอกจากนีบ้นเกาะกดูยงัมป่ีาชาย

เลนที่สมบรูณแ์ละแนวปะการังหลากชนดิ รวมทัง้เกาะแรดและเกาะไมช้ีซ่ึ้งอยู่ใกลก้บัเกาะกดู 

 ***ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรล์งท่องเท่ียวท่ีเกาะกดูไดจ้ากเคานเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื*** หรอื อิสระลงท่องเท่ียว

สมัผสัธรรมชาติท่ีสวยงามของเกาะกดูดว้ยตวัท่านเองตามอธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื 

บ่าย อิสระพกัผอ่น หรือท่องเที่ยวท่ีเกาะกดูตามอธัยาศัย หรือร่วมสนกุกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ 

 (ส าหรับท่านที่ลงเที่ยว กรณุากลบัมาขึน้เรือก่อนเวลา 17.30 น.) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรอื 

20.00 น. เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากท่าเกาะกดู 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ท่าเรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI 

10.00 น.  เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI เขา้เทียบทา่แหลม

ฉบงัหลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง ศลุกากร 

และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ เดินทางกลบัเขา้

สูก่รงุเทพฯ ส าหรบัคณะท่านท่ีใชร้ถรบัสง่ไปยงักรงุเทพ

เดินทางกลบัพรอ้มคณะ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

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

หมายเหต ุ: รายการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะยึดถือผลประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือน ธนัวาคม    2560  วนัท่ี 6-8/10-13/20-22/27-29 

เดือน มกราคม    2561  วนัท่ี   03-05/10-12/17-19/24-26/31 ม.ค.-02ก.พ. 

เดือน กมุภาพนัธ ์2561  วนัท่ี   07-09/14-16/21-23/28 ก.พ.-02 มี.ค. 

เดือน มีนาคม      2561  วนัท่ี   07-09/14-16/21-23/28-30 

อตัรา

ค่าบรกิาร 

หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 

หอ้งพกัแบบ 

OCEANVIEW 

หอ้งพกัแบบ 

BALCONY 

หอ้งพกัแบบ 

JUNIOR SUITE 

หอ้งพกัแบบ 

EXECUTIVE 

SUITE 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 
8,900 11,900 12,900 17,900 21,900 

พกัท่านท่ี 3-4  

และ เด็กอาย ุ2-12 ปี 
4,500 6,000 6,500 9,000 11,000 

พกัเด่ียว 

บวกเพ่ิมท่านละ 
6,000 7,500 8,500 11,500 13,500 

ราคาทารก  

อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ 
2,300 3,000 3,300 4,500 5,500 

 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือน เมษายน     2561  วนัท่ี   04-06/11-13/18-20/25-27 

อตัรา

ค่าบรกิาร 

หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 

หอ้งพกัแบบ 

OCEANVIEW 

หอ้งพกัแบบ 

BALCONY 

หอ้งพกัแบบ 

JUNIOR SUITE 

หอ้งพกัแบบ 

EXECUTIVE 

SUITE 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 
10,900 14,900 15,900 21,900 26,900 

พกัท่านท่ี 3-4  

และ เด็กอาย ุ2-12 ปี 
5,500 7,500 8,000 11,000 13,500 

พกัเด่ียว 

บวกเพ่ิมท่านละ 
7,900 10,000 11,000 15,000 18,000 

ราคาเด็ก  

อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ 
2,800 3,800 4,000 5,500 6,800 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงนิมา) 

2. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 

3. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

4. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

5. คา่รกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหต ุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 
 

อตัราน้ีไม่รวม: 

1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ  
2. คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

3. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

4. คา่แพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

 

สว่นท่ีตอ้งช าระเงินเพ่ิม 
1)  ภาษีท่าเรอื ผ ูใ้หญ่ เด็กและทารกช าระเท่ากนั คือ 1,500 บาท และตอ้ง

ช าระทนัทีพรอ้มค่าเคบ้ิน 

 

2) ค่าทิปพนกังานบนเรอื  ผ ูใ้หญ่ และเด็กช าระเท่ากนั ยกเวน้ทารก อายตุ ่า

กว่า 2 ปี ไม่ตอ้งเสียค่าทิป ช าระโดยตรงบนเรอื เป็นดอลลา่รส์ิงคโปร ์

**ส าหรบัหอ้งพกัแบบ INSIDE / OCEAN VIEW / BALCONY 

 ค่าทิปส าหรบัพนกังานบนเรอื17 SGD / คืน / ท่าน  

 รวม 2 คืน เป็นเงิน 34 SGD (ประมาณ 900 บาท) 

 

 **ส าหรบัหอ้งพกัแบบ MINI SUITE  / SUITE 

 ค่าทิปส าหรบัพนกังานบนเรอื 21 SGD / คืน / ท่าน  

 รวม 2 คืน เป็นเงิน 42 SGD (ประมาณ 1,100 บาท) 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

6.  คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 
7.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 

การช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงินเต็มจ านวนภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั หากไม่ช าระ

เงินภายในวนัท่ีก าหนดขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกเพ่ือใหส้ิทธ์ิกบัผ ูโ้ดยสารท่านอ่ืนต่อไป 

การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางไดโ้ดยมี

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

วนัอาทิตย ์

 

หมายเหต:ุ 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไมส่ามารถคืนคา่ทวัรใ์หไ้ด  ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ
และไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

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

4. กรณีตอ้งการเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทาง ตอ้งแจง้กอ่นการเดินทาง 14 วันท าการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเป็นผูใ้หญ่ตอ้งช าระ

เพิ่มเท่าราคาทวัรเ์ต็ม แตห่ากเปลี่ยนจากผูใ้หญ่เป็นเด็กจะไมม่ีการคืนเงนิ) 

 


