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กด LIKE SUPERSTAR GEMINI 
แหลมฉบัง-CAMBODIA(เกาะกง)-แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน 

ออกเดนิทางทุกวนัศุกร์ ถงึวนัอาทิตย์ 

 
 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง 2560-2561 
ธนัวำคม 60  : 1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 
มกรำคม 61 : 5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28  
กุมภำพนัธ์ 61 : 2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 
มีนำคม 61 : 2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30 มี.ค.-1 เม.ย. 
เมษำยน 61 : 6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 

 
 
 

 
 
 
 

น ้ำหนกัโดยรวม 50,764 grt

ควำมยำว 230 เมตร / 754.59 ฟตุ

ควำมกวำ้ง 29 เมตร / 95.14 ฟตุ

จ ำนวนหอ้ง 765 หอ้ง

ควำมจุผูโ้ดยสำร 1,530 ท่ำน

ข้อมูลเรือ SuperStar Gemini
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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง 
09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสถำนีรถไฟฟ้ำแอร์พอตล้ิงมกักะสัน มีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหบ้ริกำรตอ้นรับและอ ำนวย

ควำมสะดวกแก่ลูกคำ้   
12.00 น. Check in ณ ท่ำเรือแหลมฉบงั 
  (รบกวน เตรียมหนังสือเดินทางทีม่ีอายุ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวนัทีก่ลบัจากการเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบนเรือส ำรำญ ท่ีคดัสรร เมนูไวใ้หท้่ำนเลือกทำนไม่วำ่จะเป็น

 อำหำรไทย อำหำรจีน รวมไปถึงอำหำรอินเตอร์เนชัน่แนล 
  หลงัรับประทำนอำหำรค ่ำ อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่น หรือ ใชบ้ริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และ

เพลิดเพลินไปกบักิจกรรมสุดพิเศษ บนเรือส ำรำญ SuperStar Gemini 
21.00 น. เรือส ำรำญ SuperStar Gemini น ำท่ำน ออกเดินทำงจำกท่ำเรือแหลมฉบงั ผำ่นอ่ำวไทยสู่น่ำนน ้ำ

สำกล (หมำยเหตุ ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์ เคร่ืองด่ืม บนเรือได ้ตลอดกำรเดินทำง) 
 

**** กรณีท่านใดเดนิทางด้วยรถยนต์ส่วนตวั 
**** ท่าเรือแหลมฉบัง มค่ีาใช้จ่าย บริการทจีอดรถ (กลางแจ้ง)   
**** ค่าจอดรถโดยประมาณ วนัละ 250 บาท ยงัไม่รวมค่าผ่านประตู 200 บาท  
        (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ) 
**** กรุณาควรไปถึงทีท่่าเรือไม่เกนิ 16.00 น.  
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วนัทีส่องของการเดินทาง  เกาะกง ประเทศกมัพูชา (อสิระให้ท่านเลือกซ้ือแพคเกจท่องเทีย่วเสริม) 

 
เชำ้ อรุณสวสัด์ิยำมเช้ำ ท่ำนสำมำรถเดินเล่นบริเวณดำดฟ้ำเรือ 

หรือออกก ำลงักำยเบำ ๆ รับอำกำศสุดแสนบริสุทธ์ิ 
รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรือส ำรำญ 

 
 

 
 
 
 
11.00 น. เรือส ำรำญ SuperStar Gemini น ำท่ำนเดินทำงถึงท่ำเทียบเรือเกำะกง ประเทศกมัพูชำ  
 **ท่านสามารถลือกซ้ือแพคเกจทวัร์เสริมบนฝ่ัง หรือเคาน์เตอร์บนเรือทีม่ีบริการท่าน** 
  เกำะกงเป็นจงัหวดัเป็นพื้นดินแต่ก็มีเกำะเล็กๆท่ีช่ือว่ำเกำะกงอยู่ดว้ย เป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศ

กมัพูชำ ท่ีมีพื้นท่ีติดชำยฝ่ังทะเล ตั้งอยู่บริเวณภำคตะวนัตกเฉียงเหนือของกมัพูชำ ทิศเหนือติดกบั
จังหวดัโพธิสัตว์ (Pursat) ส่วนทิศตะวนัออกติดกับจังหวดัก ำปงสปือ (KamgpongSpeu) และ
จงัหวดักมัปอต (Kampot) ส่วนทิศตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกบั เมืองสีหนุวิลล์ และอ่ำวไทย เมืองหลวง
คือ กรุงเขมรัฐ  

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรือส ำรำญ 
บ่ำย อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผอ่นกบับรรยำกำศ ฟ้ำสวยทะเลใส หรือ ท่องเท่ียวตำมแพคเกจท่ีท่ำนเลือกซ้ือ

แนะน าโปรแกรมท่องเทีย่วที่น่าสนใจทีเ่กาะกงน า้ตกตาไต เป็นน ้ำตกท่ีสวยงำมมีน ้ำไหลตลอดทั้งปี 
เดินทำงทำงรถ 30กิโลเมตร และล่องเรือจำกสะพำนขำ้มแม่น ้ำถึงน ้ำตก 25 นำที ชมควำมงำมตลอด
สองขำ้ง ขนุเขำท่ีอุดมสมบูรณ์ทิวทศัน์ท่ีสวยงำม ป่าโกงกางบางคะยกั (BANGKAYAK) บำงคะยคั 
ป่ำโกงกำงท่ีใหญ่ทีสุดเอเชียมีเน้ือท่ี 25,000ไร่และยงัเป็นป่ำชำยเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ ท่ำนสำมำรถขำ้ม
สะพำนแขวน ไปยงัจุดชมววิ 
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 หรือ สำมำรถซ้ือสินคำ้พื้นเมือง ตลาดเสาธง และนมสักำรพระรูปท่ีวัดเนียงก๊ก แวะ เท่ียวท่ี เจดีย์
กลางน า้ขุนช้างขุนแผน 

 **ส าหรับท่านทีไ่ม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกบักจิกรรมต่างๆทีท่างเรือจัดเตรียมไว้ให้ท่าน ** 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ 
19.00 น. เรือส ำรำญ SuperStar Gemini น ำท่ำนออกเดินทำงจำกท่ำเทียบเรือเมืองเกำะกง 
 
 วนัทีส่ามของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง – แวะซ้ือของฝาก -  กรุงเทพ ฯ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตคำรบนเรือส ำรำญ 
11.00 น. เรือส ำรำญ SuperStar Gemini เขำ้เทียบท่ำเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  น ำท่ำนพิธีตรวจหนงัสือ

เดินทำง ศุลกำกร รับกระเป๋ำสัมภำระแลว้ ขอใหท้่ำนเดินทำงกลบัโดยสวสัดิภำพ 
**การขึน้ลงเรือส าราญอาจใช้เวลา 1-2 ช่ัวโมง เน่ืองจากมีผู้โดยสารจ านวนมาก** 

 

รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ทีไ่ม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการที่พกับนเรือส าราญ 2 คืน ออกเดนิทางทุกวนัศุกร์ กลบัวนัอาทิตย์ 
    ก าหนดการเดนิทาง 
    เดือนธันวาคม 2560  : 01-03/08-10/15-17/22-24/29-31 
    เดือนมกราคม 2561  : 05-07/12-14/19-21/26-28 
    เดือนกมุภาพนัธ์ 2561 : 02-04/09-11/23-25 
    เดือนมนีาคม 2561 : 02-04/09-11/16-18/23-25 

รายละเอยีดห้องพกั 
SPECIAL FARE REGULAR FARE 

INSIDE OCEANVIEW INSIDE OCEANVIEW 

พกัห้องละ 2 ท่าน ราคา
ท่านละ 

14,900 17,900 28,300 36,900 

พกัท่านที ่3-4  13,400 16,400 26,800 35,400 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

7,500 7,500 14,150 18,450 

ราคาเด็ก 
อายุต ่ากว่า 2 ขวบ 

5,000 5,000 7,075 9,225 
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ก าหนดการเดนิทาง 
    เดือนเมษายน 2561  : 06-08/20-22 

รายละเอยีดห้องพกั 
SPECIAL FARE REGULAR FARE 

INSIDE OCEANVIEW INSIDE OCEANVIEW 

พกัห้องละ 2 ท่าน  
ราคาท่านละ 

16,900 19,900 34,000 45,400 

พกัท่านที ่3-4  15,400 18,400 32,500 43,900 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

7,500 7,500 17,000 22,700 

ราคาเด็ก 
อายุต ่ากว่า 2 ขวบ 

5,000 5,000 8,500 11,375 

ก าหนดการเดนิทาง 
    เดือนเมษายน 2561  : 13-15 

รายละเอยีดห้องพกั 
SPECIAL FARE REGULAR FARE 

INSIDE OCEANVIEW INSIDE OCEANVIEW 

พกัห้องละ 2 ท่าน ราคา
ท่านละ 

19,900 22,900 42,600 56,900 

พกัท่านที ่3-4  18,400 21,400 41,100 55,400 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

7,500 7,500 21,300 28,450 

ราคาเด็ก 
อายุต ่ากว่า 2 ขวบ 

5,000 5,000 10,650 14,225 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 หอ้งพกับนเรือส ำรำญ 2 คืน (หอ้งพกัตำมประเภทท่ีท่ำนช ำระเงินมำ) 
 อำหำรบนเรือส ำรำญ กิจกรรม และควำมบนัเทิงต่ำง ๆ บนเรือ (อำจมีภตัตำคำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

บำงอยำ่ง ท่ีไม่ไดร้วมไวโ้ปรดเช็คบนเรืออีกคร้ัง) 
 ค่ำประกนัภยัทำงทะเล  
 ค่ำภำษีท่ำเรือ 
 รถรับส่งจำกกรุงเทพฯ-แหลมฉบงั-กรุงเทพฯ (เง่ือนไขเป็นไปตำมท่ีบริษทัก ำหนด) 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าทปิพนักงานบนเรือ ท่านละ 17 SGD / คืน (พกั 2 คืน ช าระ 34 SGD)  
 ค่ำแพคเกจทวัร์เสริมท่ีท่ำนเลือกซ้ือ ตำมเมืองต่ำง ๆ ท่ีเรือจอด 
 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง และค่ำวซ่ีำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำ WIFI , ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำร ฯลฯ ท่ีท่ำนสั่งเพิ่ม
นอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระเงินมดัจ ำ 5,000 บำท/ท่ำน หลงักำรจองภำยใน 3 วนัท ำกำร 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบและ
เหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 
 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูก
ปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำง
บริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

เง่ือนไขการยกเลกิ  
 หำกมีกำรยกเลิกทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน แต่ทำงผูโ้ดยสำรสำมำรถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงไดก่้อนวนั
เดินทำง 15 วนัท ำกำร (ไม่นบัรวมวนัเสำร์ อำทิตย)์ มีค่ำใชจ่้ำยในกำรเปล่ียนแปลง 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวสิัย อำทิ กำรล่ำชำ้ของ

สำยกำรบิน, กำรนดัหยุดงำน, กำรประทว้ง, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อจรำจล, อุบติัเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ ทั้งน้ี
จะค ำนึงถึงและจะรักษำผลประโยชน์ของท่ำนไวใ้หไ้ดม้ำกท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีท่ำนช ำระมำแลว้ หำกท่ำนถูกปฏิเสธวซ่ีำ 
หรือกำรเขำ้ออกเมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผดิกฎหมำย หรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง ฯลฯ 

 เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระเงินแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 ระหวำ่งกำรเดินทำงท่องเท่ียว หำกท่ำนไม่ใชบ้ริกำรใด ๆ ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษทัจะถือวำ่ท่ำน
สละสิทธ์ิและไม่สำมำรถขอคืนค่ำบริกำรได ้

 กรณีตอ้งกำรเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง ตอ้งแจง้ก่อนกำรเดินทำง 15 วนัท ำกำร มีค่ำใชจ่้ำยในกำรเปล่ียนแปลง  
(หำกเปล่ียนจำกเด็กเป็นผูใ้หญ่ตอ้งช ำระเพิ่มเท่ำรำคำทวัร์เตม็ หำกเปล่ียนจำกผูใ้หญ่เป็นเด็กจะไม่มีกำรคืนเงิน) 

 


