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สมัผสัการลอ่งเรือท่องเท่ียวอยา่งมีระดบั โดยทีมงานทวัรเ์รอืมืออาชีพ  

ใหท่้านไดพ้กัผอ่นบนเรอืส าราญในราคาท่ีท่านเอ้ือมถึง                 

                        ** พกับนเรอื STAR CRUISE GEMINI 3 คืน ** 

                                       ออกเดินทางทกุ วนัอาทิตย-์พธุ 

 
ก ำหนดวนัเดนิทำง :   
17-20 ธนัวำคม 60 / 24-27/31 ธนัวำคม 60-3 มกรำคม 61 
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7-10/14-17/21-24/28-31 มกรำคม 61 
4-7/11-14/18-21/25-28 กมุภำพนัธ ์61 
4-7/11-14/18-21/25-28 มนีำคม 61  

1-4/8-11/15-18/22--26 เมษำยน 61 
 
 
 
 
 

วนัแรก ทำ่เรอืแหลมฉบงั  –  เรอืซูเปอรส์ตำร ์เจมไิน 

12.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย * ท่าเรือแหลมฉบัง อาคาร A1  พบเจา้หนา้ท่ีรับเอกสาร                           

                      *** กรุณาเดินทางถึงจุดนัดหมาย ก่อนเวลา 1 ช่ัวโมง *** 

                      *** เรือปิดการ Check in เวลา 16.30 น.ตรง *** 

                     *** กรุณาน าพาสปอร์ตและตั๋วเรือ มายืนยนัตัวบุคคลในการรายงานตัวเท่าน้ัน  *** 
13.00 น. ลงทะเบยีน สู่ เรอืส ำรำญ ซูเปอรส์ตำร ์เจมไิน (SUPERSTAR GEMINI) เชญิท่านพบกับ

ความอลังการยิง่ใหญ่ของเรอื พรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวยความสะดวก ความบนัเทงิระดับโลก อาหาร

มือ้ค ่าอันเลศิรสมากกว่า 6 แห่งบนเรอื เต็มอิม่กับอาหารวันละ 4 มื้อ และอืน่ๆอีกมากมาย อสิระ

เตรยีมพรอ้มสูค่วามบนัเทงิตา่งๆของเรอืส าราญระดับโลก กบักจิกรรมมากมายทีร่อใหท้า่นไดส้มัผัส 

21.00 น. บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

จากนัน้เชญิท่านอสิระพักผ่อน หรอืร่วมกจิกรรมต่างๆ หรอื รวมไปถงึการรืน่เรงิกับการรอ้งเพลงและ

เตน้ระบ า, หรอืเสีย่งดวงกบั CASINO 

 ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 

วนัทีส่อง สหีนวุวิ ประเทศกมัพูชำ  

  เชำ้            รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื ตำมอธัยำศยั  

ใหท้ำ่น พกัผอ่นอสิระ หรอื รว่มกจิกรรมบนเรอื (ดจูำก Star Navigator) 

  11.00 น. เรอืส ำรำญเทยีบทำ่ ณ สหีนวุวิ ประเทศ กมัพูชำ  

  12.00 น.      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

 13.30 น.     อสิระทา่นทอ่งเทีย่ว เกำะสหีนวุวิ(ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

                     เมอืงสหีนวุลิลห์รอืก ำปงโสม เป็นเมอืงชายทะเลยอดนยิมมากทีส่ดุของประเทศกมัพชูา  แนะน า 

                     ทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึที ่วงเวยีนสงิโตคู ่สญัลักษณ์ของเมอืงสหีนุวลิล ์หรอืไปพักผอ่นตาม 

                     อธัยาศัยทีห่ำดโอเฌอเตยีล ชายหาดยอดนยิมของเมอืง เป็นทีต่ัง้ของรา้นอาหาร โรงแรม บงักะโล 

                     มากมาย  ขึน้เดนิทางสูย่อดเขา เมำ้ทโ์บโกร ์ทีค่วามสงู1200 เมตรจากระดับน ้าทะเล สมัผัสกบั 

                     อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี กราบไหวศ้ำลยำยเมำสิง่ศักดิส์ทิธิป์ระจ าทอ้งถิน่ เพือ่ความเป็น 

                     ศริมิงคล ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วบนยอดเขา ประกอบดว้ย วดัหำ้ส ำเภำ ชือ่ของวัดมทีีม่าจากหนิหา้                     

                     กอ้นเรยีงกนัคลา้ยเรอื ถอืเป็นวัดทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในกมัพชูา คอืสงูจากระดับน ้าทะเล 1,075 เมตร ชม  

                     คำสโินเกำ่  และโบสถค์ำทอลกิ เป็นสถานทีถ่กูทิง้รา้งหลังสิน้สดุยคุอาณานคิม เป็นจดุที ่

                     นักทอ่งเทีย่วมกันยิมไปถา่ยรปู 

                     *** ส ำหรบัทำ่นทีไ่มล่งจำกเรอื เชญิทำ่นสนกุสนำนกบักจิกรรมตำ่งๆทีท่ำงเรอืจดัเตรยีมไว ้
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                      บรกิำรทำ่น *** 

  18.30 น.     ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอื 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

                    เต็มอิม่ กบัอำหำรสไตลย์ุโรป หรอื อำหำรจนี ตำมหอ้งทีท่ำ่นเลอืกรบัประทำนอำหำร ชม

กำรแสดงอนัอลงักำรหลงัมือ้อำหำรทกุคนืทีโ่รงละคร “Festival”, หรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ 

                    ทีร่ะลกึและแบรนดด์งั, รวมไปถงึกำรรืน่เรงิกบักำรรอ้งเพลงและเตน้ระบ ำ, หรอืเสีย่งดวงกบั 

CASINO และตบทำ้ยดว้ยกำรวำดลลีำแดนซก์ระจำยทีผ่บั Rock Star Disco 

19.00 น. เรอืออกเดนิทำงกลบัสู ่เกำะสมยุ  

23.30 น. รบัประทำนอำหำรมือ้ดกึ ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

                    จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 

วนัทีส่ำม เกำะสมยุ ประเทศไทย  

  เชำ้            รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื ตำมอธัยำศยั  

ใหท้ำ่น พกัผอ่นอสิระ หรอื รว่มกจิกรรมบนเรอื (ดจูำก Star Navigator) 

  11.00 น. เรอืส ำรำญเทยีบทำ่ ณ เกำะสมยุ ประเทศ ไทย  

  12.00 น.      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

 13.30 น.     อสิระทา่นทอ่งเทีย่ว เกำะสมยุ(ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

                    เกาะสมยุ สวรรคก์ลางอา่วไทย แหลง่ทอ่งเทีย่วในฝันของใครหลายๆคน นักทอ่งเทีย่วทีเ่ลอืก         

                    เกาะสมยุเป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ รับรองไมม่คี าวา่ผดิหวัง เพราะบนเกาะมกีจิกรรมสนุกๆให ้

                    เลอืกท าอยา่งหลากหลาย เชน่ วดัพระใหญ ่นมสัการหลวงพอ่ใหญห่รอืพระพทุธโคดมพระ 

                    ศักดิส์ทิธิข์องชาวเกาะสมยุ วดัแหลมสวุรรณำรำม ชมโบสถก์ลางสระน ้าทีล่อ้มรอบดว้ยกลบี 

                    ดอกบวัขนาดใหญ ่  นมสัการรปูปัน้เจำ้แมก่วนอมิปำงพนัมอืทีม่ขีนาดสงูถงึ 17 เมตรและ 

                     พระสงักจัจำยน ์ หรอื จดุ ทอ่งเทีย่วทำงธรรมชำต ิจดุชมววิลำดเกำะ , หนิตำ หนิยำย ,  

                     น ำ้ตกหนำ้เมอืง นอกจากนีย้งัสามารถเลอืกซือ้กาละแมของฝากขึน้ชือ่ของ เกาะสมยุตดิไมต้ดิมอื 

                    กลับบา้น 

                     *** ส ำหรบัทำ่นทีไ่มล่งจำกเรอื เชญิทำ่นสนกุสนำนกบักจิกรรมตำ่งๆทีท่ำงเรอืจดัเตรยีมไว ้

                      บรกิำรทำ่น *** 

  18.30 น.     ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอื 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรบนเรอื 

                    เต็มอิม่ กบัอำหำรสไตลย์ุโรป หรอื อำหำรจนี ตำมหอ้งทีท่ำ่นเลอืกรบัประทำนอำหำร ชม

กำรแสดงอนัอลงักำรหลงัมือ้อำหำรทกุคนืทีโ่รงละคร “Festival”, หรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ 

                    ทีร่ะลกึและแบรนดด์งั, รวมไปถงึกำรรืน่เรงิกบักำรรอ้งเพลงและเตน้ระบ ำ, หรอืเสีย่งดวงกบั 

CASINO และตบทำ้ยดว้ยกำรวำดลลีำแดนซก์ระจำยทีผ่บั Rock Star Disco 

19.00 น. เรอืออกเดนิทำงกลบัสู ่เกำะสมยุ  

23.30 น. รบัประทำนอำหำรมือ้ดกึ ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

                    จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 
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วนัทีส่ ี ่ ทำ่เรอืแหลมฉบงั – ชอปป้ิง - กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรบนเรอื  

ใหท้า่น พักผอ่นอสิระ จากนัน้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย บนเรอืทา่นจะไดพ้บกบัความบนัเทงิ 

ทีห่ลากหลายรูปแบบ อาทเิชน่ การออกก าลังกายรับอรุณในตอนเชา้หรอื Sundance, จ๊อกกิง้บน

ดาดฟ้าของเรอืฟิตหุ่นทีห่อ้ง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบรกิารเสรมิ

ที ่Hydro-massage spa และ รว่มกจิกรรมบนเรอื (ดจูาก Star Navigator) 

*** ทำงเรอืมบีรกิำรอำหำร จนถงึเวลำประมำณ10.30 น.ทีห่อ้งอำหำรตำ่งๆ *** 

11.00 น. เรอืเทยีบทำ่เรอืแหลมฉบงั ผา่นพธิกีารตา่งๆรับสมัภาระ 

  

 

*** หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีาย ุเหลอื ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ เทา่นัน้ *** 

ทางบรษัิททวัรจ์ะไมรั่บผดิชอบหากหนังสอืเดนิทางเหลอือายไุมค่รบก าหนดการเดนิทาง 

ในกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธกำรขึน้โดยเจำ้ทีเ่รอื ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้โดยเฉพำะ พำสปอรต์ตำ่งดำ้ว 

***สุภาพสตรีที่ตัง้ครรภ์ไม่เกนิ 18 สัปดาห์ และเดก็ต ่ากว่า 6 เดอืน ไม่สามารถใช้บริการได้ *** 
 

 

อตัรำคำ่บรกิำร เมือ่จองภำยใน 30 มถินุำยน 60 

วนัที่ 
ราคาท่านละ 

ห้องไม่มีหน้าต่าง ห้องมีหน้าต่าง    ห้องมีระระเบียง 

ธันวาคม 60-มีนาคม 61 12,900 - 16.900 .- 18,900 - 

เมษายน 61 15,900 - 20.900 .- 23,900 - 

ธันวาคม 60 18,900 - 25.900 .- 27,900 - 

 
*** อตัราคา่บรกิาร ไมร่วมคา่ทปิพนักงานเรอื  Gratuity ทา่นละ 1,275บาท *** 
*** อตัราคา่บรกิาร ภาษีทา่เรอื 1,700บาท *** 
*** อตัราคา่บรกิาร ไมร่ถรับ-สง่ ในการเดนิทาง กรงุเทพ-แหลมฉบัง –  
      กรงุเทพ สามารถซือ้เพิม่ไดท้า่นละ 1,000 บาท*** 
*** อตัราคา่บรกิาร ไมร่วมคา่เขา้จอดรถทีท่า่เรอื คันละ 100 บาท และคา่ฝากรถ 
      วนัละ 250 บาท ตอ่คัน ในกรณีน ารถสว่นตัวไปเอง *** 
*** อตัราคา่บรกิาร ไมร่วมทอ่งเทีย่วณ.จดุจอดตา่งๆ เกาะกง เกาะสมยุ สหีนุววิ  
      สามารถตดิตอ่ซือ้บรกิารเพิม่ไดท้ีบ่นเรอื หรอื กอ่นการ 
      เดนิทาง7 วนั *** 
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*** อตัราคา่บรกิาร ไมร่วมคา่ คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง สามารถ         
      ซือ้เพิม่ไดท้า่นละ 50 บาท กอ่นการเดนิทาง 7 วนั *** 
 
อตัรำนีร้วม 
1. คา่หอ้งพกับนเรอืตามทีท่า่นเลอืก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง)  
2. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ บนเรอื ตามรายการทีร่ะบ ุ 
อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ทอ่งเทีย่วนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
2. คา่ภาษีทา่เรอื 1,700 บาท*ช ำระกอ่นกำรเดนิ และคำ่ทปิเรอื 1,275 บำท *ช าระบนเรอืหรอืกอ่นการเดนิทาง 
3. คา่ท ารถรับสง่ กรงุเทพ-แหลมฉบงั-กรงุเทพ 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว  
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
หมำยเหต ุ: ส ำคญัมำก 
1. ทา่นผูโ้ดยสารสภุาพสตรทีีต่ัง้ครรภไ์มเ่กนิ 18 สปัดาห ์สามารถขึน้เรอืไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบรับรองแพทย ์/ สภุาพสตรี

ที่ตัง้ครรภ์เกนิ 18 สัปดาห์ ไม่สามารถขึน้เรือได ้และขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าโดยสารใหก้ับผูโ้ดยสารที่ไม่
สามารถขึน้เรอืไดโ้ดยมคีณุสมบตัไิมต่รงตามเงือ่นไขดังกลา่ว  

2. เด็กอายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถขึน้เรอืได ้ 
3. ราคารวมคา่หอ้งพัก , กจิกรรมสันทนการบนเรอื และค่าอาหาร (สามารถเลอืกทานได ้1 หอ้งอาหารในแต่ละมือ้) -

Mariners Buffet (บุฟเฟต์นานาชาต)ิ ชัน้ 9 กลางเรอื -Bella Vista (อาหารจีน หรอื อาหารตะวันตก Set 
Menu) ชัน้ 9 ทา้ยเรอื -Dynasty (อาหารจนี Set Menu) ชัน้ 11 ทา้ยเรอื (ในระหวา่งมือ้อาหารจะมนี ้าดืม่เป็น
น ้าเปล่าใหบ้รกิารเท่านัน้ นอกเหนือจากนี้เป็นเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ อาท ิน ้าอัดลม เบยีร ์ไวน์ ค่าใชจ้่ายจะอยู่ใน
ความรับผดิชอบของทา่นทีส่ัง่เพิม่)  

4. การแสดงรอบปกตทิกุคนืที ่Galaxy of the Star วันละ 2 รอบ 
5. หอ้งอาหารที่ไม่รวมในค่าหอ้งพัก หอ้ง Oceana Barbecue ชัน้ 12 กลางเรอื /หอ้ง Blue Lagoon ชัน้ 11 

กลางเรอื / -หอ้ง Taipan ชัน้ 11 ทา้ยเรอื  
เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ (ภำยในวนัที ่30 มถินุำยน 2560 กอ่น 17.00 น.) 
1. มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่สลปิการโอนเงนิและหนา้หนังสอืเดนิทาง  
2. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื เงนิมดัจ า ทัง้หมดในทกุกรณี  

 
 

 


