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ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน ธนัวำคม    2560  วนัท่ี   3-6/10-13/17-20/24-27/31ธ.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 
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วนัแรกของกำรเดินทำง     กรงุเทพ – แหลมฉบงั 

หมำยเหต ุ  ฟร ีรถรบัสง่ ส ำหรบัท่ำนท่ีตอ้งกำรใชบ้รกิำรรถรบั-สง่ จำก กรงุเทพ-ท่ำเรอืแหลมฉบงั-

กรงุเทพ กรณุำแจง้ใหก้บัทำงเอเยน่ตท์รำบลว่งหนำ้ ระหว่ำงกำรท ำจอง  

09.30 น.  พรอ้มกนั ณ จดุลงทะเบียน มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่าน  

10.00 น. น าท่าน ออกเดินทางสูท่า่เรือแหลมฉบงั 

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

การเช็คอินขึน้เรือ SUPERSTAR 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 

17.00 น.  เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากท่าเรือแหลมฉบงัตดัผา่นอ่าวไทยสูน่า่นน า้สากล 

 หมายเหต ุทกุท่านสามารถเลือกซ้ือแพคเกจเคร่ืองดื่มบนเรือได ้ตลอดการเดินทาง 
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วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     สีหนวิุลล,์ ประเทศกมัพชูำ  (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบรสิทุธ์ิท่ีบรเิวณดำดฟ้ำ หรอืเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบเรอื

จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

11.00 น. เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI เขา้เทียบท่าเมอืง

สหีนวุิลล ์(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 GEMINI คดัสรรไวใ้หเ้ลอืก 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 GEMINI ออกจากท่าเมอืงสหีนวุิลล ์
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     เกำะสมยุ, ประเทศไทย (อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิบนฝ่ัง)       

เชำ้ อรณุสวสัด์ิยำมเชำ้ เดินรบัอำกำศอนัสดช่ืนแสนบรสิทุธ์ิท่ีบรเิวณดำดฟ้ำ หรอืเดิน ว่ิงออกก ำลงักำยรอบเรอื

จำกนัน้เลือกรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

11.00 น. เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI เขา้เทียบท่า

เมอืงสหีนวุิลล ์(Sihanoukville) *** อิสระใหท้่าน

เลอืกซ้ือทวัรเ์สริมบนฝัง่  ที่  ทางเรือมบีริการ

ค่ะ***การเดนิทางบนเกาะสมยุ บนเกาะสมยุการ

เดนิทางค่อนขา้งที่จะสะดวกสบาย มถีนนยาว

รอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชือ่ถนนทวี

ราษฎรภ์กัด ีและก็ยงัมรีถสองแถวท่ีวิ่งรอบเกาะ

ไวใ้หบ้ริการ ตัง้แตเ่วลา 6.00 - 21.00 น. ราคา

ก็เร่ิมกนัตัง้แต ่30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแตร่ะยะทาง แท็กซ่ีก็มแีตร่าคาตอ้งตกลงกนัเอง ไมม่มีเิตอร ์หรือใคร

อยากจะเชา่รถขบัเองก็มตีัง้แตร่ถยนตจ์นถึงมอเตอรไ์ซค ์รา้นใหเ้ชา่รถจะอยู่แถว ๆ ท่าเรือดอนสกัมใีหเ้ลอืกหลายรา้นเลย 

ราคาก็แตกตา่งกนัไปเร่ิมตน้ที่ มอเตอรไ์ซค ์200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท ตอ่วนั มอเตอรไ์ซคร์ับจา้งเกาะสมยุก็มแีตร่าคา

จะแพงกว่ารถสองแถวสกัหนอ่ยเร่ิมตน้ที่ 30 บาท สถานที่ท่องเที่ยวที่นา่สนใจในเกาะสมยุ เกาะสมยุมแีหลง่ท่องเที่ยว

ส าคญัที่มชีือ่เสยีงมากมายและหลากหลายรปูแบบ เชน่ หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคียน หาดแมน่ า้ หาดหนา้ทอน 

หินตาหินยาย น า้ตกหนา้เหมอืง วดัพระใหญ่ หรือศนูยว์ฒันธรรมวดัละไม เป็นตน้ อิสระใหท้า่นพกัผอ่นในหอ้งพกัเคบิน

สว่นตวั หรือ เพลดิเพลนิไปกบับริการตา่ง ๆ ที่เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI คดัสรรไว ้

 ***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 GEMINI ออกจากท่าเกาะสมยุ 
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วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     ท่ำเรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI 

12.00 น.  เรือส าราญ SUPERSTAR GEMINI เขา้เทียบทา่แหลม

ฉบงัหลงัเสร็จจากพิธีตรวจหนงัสือเดินทาง ศลุกากร  

และรบักระเป๋า สมัภาระการเดินทางแลว้ เดินทางกลบั

เขา้สูก่รงุเทพฯ ส าหรบัคณะท่านท่ีใชร้ถรบัสง่ไปยงั

กรงุเทพเดินทางกลบัพรอ้มคณะ โดยสวัสดิภาพ  

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

หมำยเหต ุ: รายการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะยึดถือผลประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

 

ก 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 
17,500 20,500 22,500 29,500 34,000 

พกัท่ำนท่ี 3-4  

และ เด็กอำย ุ2-12 ปี 
11,900 15,500 16,500 21,500 24,000 

พกัเด่ียว 

บวกเพ่ิมท่ำนละ 
8,900 9,900 11,000 13,900 15,900 

รำคำเด็ก  

อำยตุ ่ำกว่ำ 2 ขวบ 
9,900 11,500 12,500 14,500 15,900 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน เมษำยน     2561  วนัท่ี   01-04/08-11/15-18/25-28 

อตัรำ

ค่ำบรกิำร 

หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 

หอ้งพกัแบบ 

OCEANVIEW 

หอ้งพกัแบบ 

BALCONY 

หอ้งพกัแบบ 

JUNIOR SUITE 

หอ้งพกัแบบ 

EXECUTIVE 

SUITE 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำท่ำนละ 
19,900 23,900 26,900 34,000 40,500 

พกัท่ำนท่ี 3-4  

และ เด็กอำย ุ2-12 ปี 
14,900 17,500 19,900 24,000 27,500 

พกัเด่ียว 

บวกเพ่ิมท่ำนละ 
9,900 10,900 12,000 14,900 16,900 

รำคำเด็ก  

อำยตุ ่ำกว่ำ 2 ขวบ 
10,900 12,500 13,500 15,500 16,900 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน ธนัวำคม     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 
25,500 30,900 35,000 46,500 55,900 

พกัท่ำนท่ี 3-4  

และ เด็กอำย ุ2-12 ปี 
17,900 20,900 24,000 31,500 35,900 

พกัเด่ียว 

บวกเพ่ิมท่ำนละ 
12,500 14,900 16,900 21,900 26,900 

รำคำเด็ก  

อำยตุ ่ำกว่ำ 2 ขวบ 
11,900 13,900 15,000 18,900 20,900 
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อตัรำน้ีรวม: 

1. หอ้งพกับนเรือส าราญ 2 คืน (ตามแบบหอ้งพกัท่ีท่านไดท้ าการช าระเงนิมา) 

2. รถรบัสง่จากกรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบงั-กรงุเทพ 

3. อาหารบนเรือส าราญ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ,ภาษีท่าเรือ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 

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

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

 

อตัรำน้ีไม่รวม: 

1. คา่ทิปพนกังานบนเรือ ท่านละ บาท 

2. คา่ทวัรเ์สริมบนฝัง่ตามเมืองตา่งๆ ท่ีเรือจอด 

3. อาหารพิเศษท่ีท่านสัง่เพ่ิมเตมิกบัทางเรือ 

4. คา่แพคเกจน า้ดื่มบนเรือส าราญ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

6.  คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่วีซ่าส าหรบัชาวตา่งชาติ 

7.  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ซักรีด คา่โทรศัพท ์คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ INSIDE / OCEAN VIEW / BALCONY 

ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 17 ดอลลำรส์ิงคโปร ์(SGD) / คืน / ท่ำน 

 

ส ำหรบัหอ้งพกัแบบ MINI  SUITE  /  SUITE 

ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 21 ดอลลำรส์ิงคโปร ์(SGD) / คืน / ท่ำน 
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กำรช ำระเงิน  

 ทำงบรษิทัฯ จะขอเก็บเงินเต็มจ ำนวนต่อผ ูโ้ดยสำรหน่ึงท่ำน หลงัจำกมีกำรท ำจองส ำรองท่ีนัง่แลว้   

2 วนัท ำกำร ส ำหรบักำรจองทวัรเ์รอืส ำรำญครัง้น้ี 

 

กำรยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางไดก้่อน

วันเดินทาง 15 วัน ไม่รวม วนัเสำร ์และ วนัอำทิตย ์

 

หมำยเหต:ุ 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ  ไม่สามารถคืนค่าทัวรใ์ห้

ได ้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ
และไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได ้

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

4. กรณีตอ้งการเปลี่ยนชื่อผูเ้ดินทาง ตอ้งแจง้กอ่นการเดินทาง 14 วันท าการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเป็นผูใ้หญ่ตอ้งช าระ

เพิ่มเท่าราคาทวัรเ์ต็ม แตห่ากเปลี่ยนจากผูใ้หญ่เป็นเด็กจะไมม่ีการคืนเงนิ) 

 


