
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
เดอืน ธนัวาคม    2560  วนัที ่ 22-24/29-31 
เดอืน มกราคม    2561  วนัที ่  05-07/12-14/19-21/26-28 
เดอืน กมุภาพนัธ ์2561  วนัที ่  02-04/09-11/16-18/23-25 
เดอืน มนีาคม      2561  วนัที ่  02-04/09-11/16-18/23-25 
วนัแรก         กรงุเทพฯ – แหลมฉบงั – เรอื SUPERSTAR GEMINI 
12.00 น.  พรอ้มกัน ณ.บ มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหแ้กท่า่น  
13.00 น. นําทา่น ออกเดนิทาง โดยรถบัสปรับอากาศ สูท่า่เรอืแหลมฉบัง 
16.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอืแหลมฉบงั(ทกุทา่น ตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน) นําทกุ

ทา่นทําการเช็คอนิขึน้เรอื SUPERSTAR GEMINI 

  
 
 
 
 

STAR CRUISE  มา เ มอืงไ ท ย แ ล้ว ........... ! 

แหลมฉบงั – เกาะกง – แหลมฉบงั 3 วนั 2 คนื 

ขอ้มลูเรอื 

น้ําหนักรวม: 50,764 grt 

ความยาว  : 230 ม. / 754.59 ฟตุ 

ความกวา้ง : 29 เมตร / 95.14 ฟตุ 

จํานวนหอ้ง : 765 หอ้ง 

ความจผุูโ้ดยสาร: 1,530 ทา่น 
 



คํา่ รับประทานอาหารคํา่(1) ณ หอ้งอาหารบนเรอื อสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารพรอ้มไปกับความ
เพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้เรอืสําราญ SUPERSTAR GEMINI 

21.00 น.  เรอืสําราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากทา่เรอืแหลมฉบังตัดผา่นอา่วไทยสูน่่านน้ําสากล 
วนัทีส่อง     เกาะกง, ประเทศกมัพชูา  (อสิระเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิบนฝั่ง)       
เชา้ อรณุสวสัดิย์ามเชา้ เดนิรับอากาศอันสดชืน่แสนบรสิทุธิท์ีบ่รเิวณดาดฟ้า หรอืเดนิ ว ิง่ออกกําลังกาย

รอบเรอืจากนัน้ รับประทานอาหารเชา้(2) ณ ภัตตาคารบนเรอื 
10.00 น. เรอืสําราญ SUPERSTAR GEMINIเขา้เทยีบทา่เมอืงเกาะกง  *** อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิบน

ฝ่ัง ทีท่างเรอืม ีบรกิารคะ่*** จังหวดัเกาะกงมปีระชากรทัง้หมดประมาณ 132,106 คน ความ
หนาแน่นของประชากร 11.8 คนตอ่ตารางกโิลเมตร โดยประชากรสว่นใหญ ่รอ้ยละ 75 เป็นชาว เขมร
ทีเ่หลอืรอ้ยละ 25 เป็นชาวไทยเกาะกง สําหรับเมอืงหลักทีม่ชีาวเกาะกงอาศัยอยูถ่งึรอ้ยละ 22 ของ
ประชากรทัง้หมดคอื สมัคเมยีนเจย สว่นประชากรอกีรอ้ยละ 75 ไมใ่ชช่าวพืน้เมอืงเกาะกง แตย่า้ยมา
จากจังหวดัอืน่ ๆ ของกัมพชูา สว่นใหญจ่ะเขา้มาหางานทีด่กีวา่ทําทีบ่รเิวณชายแดนไทย-กัมพชูา คน
เชือ้สายไทยในเกาะกงสว่นใหญจ่ะอาศัยอยูต่ามหมูบ่า้นตา่ง ๆ ตามคลองและลุม่แมน้ํ่า เชน่ ลุม่แมน้ํ่า
เกาะปอ, แมน้ํ่าครางครนื , แมน้ํ่าตาไต, แมน้ํ่าบางกระสอบ , แมน้ํ่าตะปังรงุ , แมน้ํ่าคลองพพิาท , อา่ว
เกาะกะปิ , คลองแพรกกษัตรยิ์ , อา่วยายแสน , อา่วพลมีาศ , อาหน ีและอาจเลยไปถงึนาเกลอื
ประชากรสว่นใหญป่ระกอบอาชพีประมง นอกจากนีค้อืธรุกจิทอ่งเทีย่ว รวมทัง้นคิมอตุสาหกรรมอกี
จํานวนมากทีต่ัง้อยูใ่นเกาะกงซึง่มสีวสัดกิารทีด่แีละมคีวามมั่นคงทางอาชพีสงู **ทา่นสามารถเลอืก
ซือ้ทัวรล์งทอ่งเทีย่วทีเ่มอืงเกาะกง  ไดจ้ากเคานเ์ตอรทั์วรบ์นเรอื *** หรอื อสิระลงทอ่งเทีย่วสมัผัส
วฒันธรรมของชาวเกาะกงดว้ยตัวทา่นเองตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั (3) ณ ภัตตาคารบนเรอื 
บา่ย อสิระพักผอ่น หรอืทอ่งเทีย่วทีเ่มอืงเกาะกง  ตามอัธยาศัย หรอืรว่มสนุกกับกจิกรรมตา่งๆบนเรอื  
 (สาํหรบัทา่นทีล่งเทีย่ว กรณุากลบัมาขึน้เรอืกอ่นเวลา 16.00 น.) 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ (4) ณ ภัตตาคารบนเรอื 
18.00 น. เรอืสําราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากทา่เมอืงเกาะกง 
วนัทีส่าม     ทา่เรอืแหลมฉบงั – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ SUPERSTAR GEMINI 
11.00 น.  เรอืสําราญ SUPERSTAR GEMINI เขา้เทยีบทา่แหลมฉบังหลังเสร็จจากพธิตีรวจหนังสอืเดนิทาง 

ศลุกากร และรับกระเป๋า สมัภาระการขึน้รถปรับอากาศออกเดนิทาง 
12.30น. บรกิารอาหารกลางวนั(6) ณ.หอ้งอาหาร หลังอาหารเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
16.00น. นําทา่นถงึกรงุเทพฯ สง่ทา่น โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 

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

หมายเหต:ุรายการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมท ัง้นีจ้ะยดึถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
หอ้งพกัแบบ 

INSIDE 
หอ้งพกัแบบ 

OCEANVIEW 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาทา่นละ 
14,900 17,900 

พกัทา่นที ่3-4  
และ เด็กอาย ุ2-11 ปี 

11,900 15,900 

พกัเดีย่ว 
บวกเพิม่ทา่นละ 

6,500 8,500 



อตัรานีร้วม: 
1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชําระเงนิมา) 
2. รถรับสง่จากกรงุเทพ-ทา่เรอืแหลมฉบัง-กรงุเทพ 
3. อาหารบนเรอืสําราญ, กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสําราญ,ภาษีทา่เรอื 
4. ไกดไ์ทยเดนิทางอํานวยความสะดวกตลอดทรปิ 
5.    คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
6.    คา่ทปิพนักงานบนเรอื (ประมาณ 17x2x25 = 850/ ทา่น) 
7.    คา่อาหารกลางวนัระหวา่งเดนิทางกลับกรงุเทพ 
อตัรานีไ้มร่วม: 
1. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด 
2. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกับทางเรอื 
3. คา่แพคเกจน้ําดืม่บนเรอืสําราญ 
4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. ทปิไกดไ์ทย 

 
การชําระเงนิ  

• ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิเต็มจํานวนตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น หลงัจากมกีารทําจองสาํรองทีน่ ัง่แลว้   
2 วนัทําการ สาํหรบัการจองทวัรเ์รอืสาํราญคร ัง้นี ้
การยกเลกิ 

• หากมกีารยกเลกิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ แตท่างผูโ้ดยสารสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
กอ่นวนัเดนิทาง 15 วนัทําการไมร่วม วนัเสาร ์และ วนัอาทติย ์

 
หมายเหต:ุ 
1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯไมส่ามารถคนืคา่

ทัวรใ์หไ้ด ้
2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิแ์ละไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อันเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการ

นัดหยดุงาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
4. กรณีตอ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้กอ่นการเดนิทาง 14 วนัทําการ (หากเปลีย่นจากเด็กเป็นผูใ้หญต่อ้ง

ชําระเพิม่เทา่ราคาทัวรเ์ต็ม แตห่ากเปลีย่นจากผูใ้หญเ่ป็นเด็กจะไมม่กีารคนืเงนิ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


