
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ราคาเฉพาะคา่เคบิน้ ไมร่วมภาษีทา่เรือ / คา่รถรับสง่ /  

คา่ทิปพนกังานบนเรือ** 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน ธนัวำคม    2560  วนัท่ี  01-03/15-17/22-24/29-31 

เดือน มกรำคม    2561  วนัท่ี   05-07/12-14/19-21/26-28 

เดือน กมุภำพนัธ ์2561  วนัท่ี   02-04/09-11/16-18/23-25 

เดือน มีนำคม      2561  วนัท่ี   02-04/09-11/16-18/23-25/30มี.ค.-01เม.ย.  

เดือน เมษำยน     2561  วนัท่ี   06-08/13-15/20-22/27-29 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง     กรงุเทพ–แหลมฉบงั 

14.00-16.00 น. เช็คอินท่ีท่าเรือแหลมฉบงั (ทกุท่าน ตอ้งเตรียมหนงัสือเดินทางท่ีมีอายมุากกว่า 6 เดือน) 

  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 

20.00 น.  เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสูน่า่นน า้สากล 

 หมายเหต ุทกุท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 

 

 

 

**ทา่เรือแหลมฉบงั มีบริการท่ีจอดรถ (มคีา่ใช้จา่ย) และเป็นลานจอดรถกลางแจ้ง 

  - คา่จอดรถ วนัละ 250 บาท และมีคา่ผา่นประตคูนัละ 200 บาท **ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง** 

**เคาเตอร์เช็คอินขึน้เรือ สามารถเช็คอินได้ระหวา่ง 16.00 – 20.00 น. แนะน าให้ไปถึงทา่เรือไมเ่กิน 19.00 น.  

 



 

  
 

 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     น่ำนน ้ำสำกล   

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบรสิทุธ์ิท่ีบรเิวณดำดฟ้ำ หรอืเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบเรอื

จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

 ใหท้่านไดอ้ิสระพกัผอ่นตามอธัยาศัย บนเรือส าราญ มกีิจกรรมมากมายบนเรือ ใหท้่านไดเ้ลอืกท า ไมว่่าจะเป็นการออก

ก าลงักายรับอรณุดว้ยการวิ่งจิกกิ้งบนชัน้ดาดฟ้า บริการ Fitness Center เพลดิเพลนิไปกบัการชอ๊ปป้ิง สนิเคา้แบรนดช์ัน้

น าตา่งๆในราคาพิเศษที่รา้น Duty Free และท่านไหนทีร่ักในการเสีย่งโชคเป็นพเิศษ บนเรือก็มหีอ้ง Casino ไวใ้หท้่านไดใ้ช ้

บริการ 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

 อิสระพกัผอ่น หรือร่วมสนกุกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     ท่ำเรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI 

10.00 น.  เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI เขา้เทียบทา่แหลมฉบงัหลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง ศลุกากร 

และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ เดินทางกลบัเขา้สูก่รงุเทพฯ ส าหรบัคณะท่านท่ีใชร้ถรบัสง่ไปยงั

กรงุเทพเดินทางกลบัพรอ้มคณะ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

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

หมำยเหต:ุ รำยกำรน้ีอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมทัง้น้ีจะยึดถือผลประโยชนข์องท่ำนเป็นส ำคญั 

 

** เนื่องจากผู้โดยสารเรือส าราญมีจ านวนมาก การลงจากเรืออาจใช้เวลา 1-2 ชัว่โมง  

** กรณีนดัรถมารับ จะมคีา่ผา่นประตคูนัละ 200 บาท **ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง** 

 



 

  
 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน ธนัวำคม    2560  วนัท่ี   01-03/15-17/22-24/29-31 

เดือน มกรำคม    2561  วนัท่ี   05-07/12-14/19-21/26-28 

เดือน กมุภำพนัธ ์2561  วนัท่ี   02-04/09-11/23-25 

เดือน มีนำคม      2561  วนัท่ี   02-04/09-11/16-18/23-25 

อตัรำ

ค่ำบรกิำร 

หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 

หอ้งพกัแบบ 

OCEANVIEW 

หอ้งพกัแบบ 

BALCONY 

หอ้งพกัแบบ 

JUNIOR SUITE 

หอ้งพกัแบบ 

EXECUTIVE 

SUITE 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ 
9,900 12,900 14,900 19,900 24,900 

พกัท่ำนท่ี 3-4  

และ เด็กอำย ุ2-12 ปี 
5,000 6,500 7,500 10,000 12,500 

พกัเด่ียว 

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

รำคำเด็ก  

อำยตุ ่ำกว่ำ 2 ขวบ 
2,500 3,300 3,800 5,000 6,300 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน มีนำคม      2561  วนัท่ี   30 มีนำคม – 01 เมษำยน 

เดือน เมษำยน     2561  วนัท่ี   06-08/20-22/27-29 

อตัรำ

ค่ำบรกิำร 

หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 

หอ้งพกัแบบ 

OCEANVIEW 

หอ้งพกัแบบ 

BALCONY 

หอ้งพกัแบบ 

JUNIOR SUITE 

หอ้งพกัแบบ 

EXECUTIVE 

SUITE 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ 
11,900 15,900 17,900 11,950 29,500 

พกัท่ำนท่ี 3-4  

และ เด็กอำย ุ2-12 ปี 
6,000 8,000 9,000 20,500 14,800 

พกัเด่ียว 

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

รำคำเด็ก  

อำยตุ ่ำกว่ำ 2 ขวบ 
3,000 4,000 4,500 6,000 7,400 



 

  
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน กมุภำพนัธ2์561 วนัท่ี   16-18 

เดือน เมษำยน     2561  วนัท่ี   13-15 

อตัรำ

ค่ำบรกิำร 

หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 

หอ้งพกัแบบ 

OCEANVIEW 

หอ้งพกัแบบ 

BALCONY 

หอ้งพกัแบบ 

JUNIOR SUITE 

หอ้งพกัแบบ 

EXECUTIVE 

SUITE 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ 
14,900 19,500 21,900 29,900 36,900 

พกัท่ำนท่ี 3-4  

และ เด็กอำย ุ2-12 ปี 
7,500 9,800 11,000 15,000 18,500 

พกัเด่ียว 

บวกเพ่ิมท่ำนละ 
9,500 11,500 12,900 17,900 21,500 

รำคำเด็ก  

อำยตุ ่ำกว่ำ 2 ขวบ 
3,800 4,900 5,500 7,500 9,300 

 

 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 
1)  ภำษีท่ำเรอื ผ ูใ้หญ่ เด็กและทำรกช ำระเท่ำกนั คือ 900 บำท และตอ้งช ำระทนัทีพรอ้มค่ำ

เคบ้ิน 

 

2) ค่ำทิปพนกังำนบนเรอื ผ ูใ้หญ่ และเด็กช ำระเท่ำกนั ยกเวน้ทำรก อำยตุ ่ำกว่ำ 2 ปี ไม่ตอ้ง

เสียค่ำทิป ช ำระโดยตรงบนเรอื เป็นดอลลำ่รส์ิงคโปร ์

**ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ INSIDE / OCEAN VIEW / BALCONY 

 ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื17 SGD / คืน / ท่ำน  

 รวม 2 คืน เป็นเงิน 34 SGD/ท่ำน (ประมำณ 900 บำท) 

 

 **ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ MINI SUITE  / SUITE 

 ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 21 SGD / คืน / ท่ำน  

 รวม 2 คืน เป็นเงิน 42 SGD/ท่ำน (ประมำณ 1,100 บำท) 

 

 



 

  
 

 

 
 

อตัรำน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 2 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 

10. คา่แพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

11. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

12.  คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 

13.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 

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 ตอ้งแจง้ก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเป็นผูใ้หญ่ตอ้ง

ช าระเพ่ิมเท่าราคาทวัรเ์ต็ม แตห่ากเปลี่ยนจากผูใ้หญ่เป็นเด็กจะไมม่ีการคืนเงนิ) 

 


