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แพ็คเกจ เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI  ในเครือ STAR CRUISES 

 จากทาเรือแหลมฉบัง ลองสูนานนํ้าสากล พรอมกิจกรรมมากมายบนเรือ 3 วัน 2 คืน 
 

 

 

 

 

 
 

 

แหลมฉบัง-นานน้ําสากล-แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน 

เสนทางเดินเรอื 

วันเดินทาง ทาเรือ เวลาเรือเทียบเทา เวลาเรือออกจากทา 

วันแรก แหลมฉบัง(ไทย) 10.00 น. 20.00 น. 

วันที่สอง นานน้ําสากล   

วันที่สาม แหลมฉบัง(ไทย) 10.00 น.  
 

กําหนดการเดินทางวันท่ี   29-31 ธ.ค. 60 // 2-4 มี.ค. 61    ราคาเริ่มตนท่ี    9,900.- 

6-8 เม.ย. 61      ราคาเริ่มตนท่ี  11,900.- 

13-15 เม.ย. 61     ราคาเริ่มตนท่ี  14,900.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 ทาเรือแหลมฉบัง - ขึ้นเรือสาํราญ ซูเปอรสตาร เจมิไน - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่2 ลองเรือในนานน้ําสากล - อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่3 
เพลิดเพลนิกับกิจกรรมบนเรือสําราญ อาทิ หองออกกําลังกาย, Hydro-massage spa ฯลฯ - อําลาเรือสําราญ 

จอดเทียบทา แหลมฉบัง 

 

วันแรก           ทาเรือแหลมฉบัง - ขึ้นเรอืสําราญ SUPERSTAR GEMINI - อิสระพักผอนบนเรอื 

15.00 น. พรอมกัน ณ จดุนัดพบ ทาเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี นําทุกทานทําการเช็คอินขึ้นเรือ SUPERSTAR GEMINI (ทุก

ทาน ตองเตรยีมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกวา 6 เดือน) 

  *กรณีนํารถยนตไปเอง ทาเรือแหลมฉบัง มีบริการที่จอดรถ (มีคาใชจาย) และเปนลานจอดรถกลางแจง 

*คาจอดรถ วันละ 250 บาท และมีคาผานประตูคันละ 200 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

*เคานเตอรเชค็อินขึน้เรือสามารถเชค็อินไดระหวาง 13.00-16.00 น. แนะนําใหถึงทาเรือไมเกิน 16.00 น.* 
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ค่ํา  รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารบนเรือ 

อิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการกับความเพลิดเพลินในกจิกรรมตางๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบเรือสําราญ 

SUPERSTAR GEMINI 

20.00 น. เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากทาเรือแหลมฉบังตัดผานอาวไทยสูนานนํ้าสากล 

  หมายเหตุ ทุกทานสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือได ตลอดการเดินทาง 

วันที่สอง         ลองเรือในนานน้ําสากล - อิสระพักผอนบนเรือ 

เชา  อรุณสวัสด์ิยามเชา เดินรับอากาศอันสดช่ืนแสนบริสทุธ์ิทีบ่ริเวณดาดฟา หรือว่ิงออกกําลังกายรอบเรือ 

จากน้ันเลือกรับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารบนเรือ 

อิสระพักผอน ตามอัธยาศัย หรือรวมสนุกกบักิจกรรมตางๆ บนเรือ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 

  อิสระพักผอน ตามอัธยาศัย หรือรวมสนุกกบักิจกรรมตางๆ บนเรือ เต็มวัน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม           เพลิดเพลนิกับกิจกรรมบนเรือ - เรือเทียบทาแหลมฉบัง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารบนเรือ 

10.00 น. เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI เขาเทียบทาแหลมฉบัง โดยสวัสดิภาพ 

  เน่ืองจากผูโดยสารเรือสําราญมีจํานวนมาก การลงจากเรืออาจใชเวลา 1-2 ช่ัวโมง 

กรณีนัดรถมารบั จะมีคาผานประตูคันละ 200 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

หมายเหตุ 

- รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชนของทานเปนสาํคัญ 

- ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง 

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียด 

หมายเหตุ : 1. สําหรับผูมีครรภ ตองแจงลวงหนา พรอมใบรับรองจากแพทย (ภาษาอังกฤษ) กอนการเดินทาง 

2. ลูกคา ตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง กรณีทานถือพาสปอรตเดินทางเอง 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทย

ไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ 

ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมการทองเที่ยวใหเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกดิเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
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 ***ในกรณีทีลู่กคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ *** 

อัตราคาบรกิาร ตอทาน งดแถมกระเปา 

ชนิด/ราคาหองพัก (สําหรับ 2-3 ทาน) ราคา บาท/ทาน 

Inside Stateroom หองไมมีหนาตาง พักคู 
Oceanview Stateroom with 

window หองมีหนาตาง พักคู 

29-31 ธ.ค. 60 9,900.- 12,900.- 

2-4 มี.ค. 61 9,900.- 12,900.- 

6-8 เม.ย. 61 11,900.- 15,900.- 

13-15 เม.ย. 61 14,900.- 19,900.- 

 

ทานที่ 3 ลด 50 % จากราคาหองพักคู จากราคาหองพักคู (พักรวมกันกับ 2 ทานแรก 1 หอง) 

พักเด่ียว เพิ่ม 150 % จากราคาหองพักคู 

เด็กทารก(อายุ 6-24 เดือน) ลด 25 % จากราคาหองพักคู เปนบคุคลที ่3 และ 4 ของหอง 
 

สวนที่ตองชําระเพิ่ม 

ภาษีทาเรือ ทุกทานตองชําระภาษีทาเรือ ทานละ 900 บาท / ทาน (ชําระพรอมคาทัวร) 

คาทิปพนักงานบนเรือ ผูใหญ และ เด็ก ชําระเทากัน ชําระตรงบนเรือ เปนเงินดอลลารสิงคโปร 

คาทิปสําหรับพนักงานบนเรือ 17 SGD ตอคืน ตอทาน (รวม 2 คนื เปนเงิน 34  SGD ตอทาน) 

ยกเวนทารกอายุตํ่ากวา 2 ป ไมตองเสียคาทิป 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 

วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา  

หมายเหตุ : สาํหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป  และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบตุรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดวย 

อัตราคาบรกิารรวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ 2 คนื (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงินมา) 

2. อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

3. ประกันอุบัติ วงเงินทานละ 200,000 บาท ในกรณทีี่เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบรกิารไมรวม 

1. ภาษีทาเรือ ทุกทานตองชําระภาษีทาเรือ ทานละ 900 บาท / ทาน (ชําระพรอมคาทัวร) 

2. คาทิปพนักงานบนเรือ  

    ผูใหญ และ เด็ก ชําระเทากัน ชําระตรงบนเรือ เปนเงินดอลลารสิงคโปร 

    คาทิปสําหรับพนักงานบนเรือ 17 SGD / คืน  /ทาน (รวม 2 คืน เปนเงิน 34  SGD / ทาน) 

    ยกเวนทารกอายุตํ่ากวา 2 ป ไมตองเสียคาทิป 
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3. คาทัวรเสรมิบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

4. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

5. คาแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ 

6. คาทําหนังสอืเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

7. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

8. การเดินทางระหวางกรุงเทพฯ-ทาเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ (หากตองการเชารถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง) 

9. Wifi บนเรือ 

10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

การชําระเงิน  

 *โปรดชาํระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันท ีพรอมสงสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง )ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย (และหลักฐานโอน

เงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423   )การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุ

ใดใด ผูจัดมสีิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง( 

การยกเลิก 

1. หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 

2. กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงช่ือผูเดินทาง มีคาธรรมเนียม 500 บาท/ทาน/ครั้ง แจงกอนเดินทาง 15 วันทําการ (ไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงโดยไมเหลือช่ือผูโดยสารเดิมเดินทาง) 

หมายเหตุ: 

1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรใหได 

2. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิและไม

สามารถขอคืนคาบริการได 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การกอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน 

4. กรณีตองการเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ตองแจงกอนการเดินทาง 15 วันทําการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเปนผูใหญตองชําระเพ่ิมเทา

ราคาทัวรเต็ม แตหากเปลี่ยนจากผูใหญเปนเด็กจะไมมีการคืนเงิน) 
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เรือสําราญซุปเปอรสตารเจมิไน  (Star Cruise : SuperStar Gemini) 

 

 

 

 

 

ระวางขบัน้าํสทุธ ิ : 50,764 กลอสตัน เครื่องชวยการทรงตัวของเรือ : 2 ชุด 

ความยาว : 230 ม. ขับเคลื่อนทางหัวเรือและทายเรือ : 2 

ความกวาง : 29 ม. ระบบนํารองดาวเทียม : 2 

ความเร็วเรือโดยเฉลี่ย (Knots) : 18 kn จํานวนหองพกัผูโดยสาร : 765 

ความเร็วสูงสดุ (Knots) : 20 kn จํานวนผูโดยสาร (ขั้นตํ่า) : 1,530 
 

 

Inside Stateroom 

 
Inside Stateroom (หองไมมีหนาตาง) 

ขนาดเคบิ้น : 13.63 – 13.8 sq. m. 

Deck 5, 6, 7, 8 

2 single beds / 2 single beds & 1 sitting sofa 

2 single beds & 2 upper pullman beds 

2 single beds & 1 single sofa bed 

Oceanview Stateroom with Window 

 

Oceanview Stateroom with Window 

(หองมีหนาตาง) 

ขนาดเคบิน : 14.7-20.01 sq. m. 

Deck 5, 6, 7, 8, 9, 10 

2 single beds & 1 double sofa bed 

2 single beds & 1 single sofa bed 

หองพักบนเรือ มีทั้งแบบไมมหีนาตาง มีหนาตาง มีระเบียงไปจนถึงหองสูท 

โดยปกติแลวหองพักบนเรือจะไมไดกวางมากนัก แตมสีิ่งอีกนวยความสะดวกครบครัน  

มีหองนํ้าในตัว (shower) 

สําหรับหองที่พัก 3 ทาน เตียงของบางหองจะเปนเตียงแขวน บางหองจะเปนโซฟาเบด (Sofa bed) 

http://www.cruisedomain.com/
mailto:Contact@th.cruisedomanin.com
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บรรยากาศบนเรือ SuperStar Gemini 

 
Swimming Pool 

 
Sun Deck 

 
Mahjong Room 

 
Beauty Salon 

 
Karaoke Lounge / KTV 

 
Fitness Centre 

 
Child Care Centre 

 
Port's O Call 

 
Membership Services Counter 

 

หองพักอาหารที่รวมในแพคเกจเรือสาํราญเจมิไน (Star Cruise : SuperStar Gemini) 
 

หอง Mariner ประเภท  บฟุเฟต :*หองอาหารหลัก*

 

หอง Dynasty ประเภท อาหารจีน : 

 
หอง Bella Vista ประเภท : อาหารตะวันตก และอาหารจีน หอง Oceana Barbecue ประเภท : บฟุเฟต และ บารบคีิว 
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