แพ็คเกจ เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI ในเครือ STAR CRUISES
จากทาเรือแหลมฉบัง ลองสูนานน้ําสากล - สีหนุวิลล - เกาะสมุย - แหลมฉบัง 4 วัน 3 คืน

แหลมฉบัง-สีหนุวิลล-เกาะสมุย-แหลมฉบัง 4 วัน 3 คืน
เสนทางเดินเรือ
เวลาเรือออกจาก
วันเดินทาง
ทาเรือ
เวลาเรือเทียบทา
ทา
วันแรก
แหลมฉบัง (ไทย)
10.00 น.
17.00 น.
วันที่สอง
สีหนุวิลล (กัมพูชา)
11.00 น.
19.00 น.
วันที่สาม
เกาะสมุย (ไทย)
11.00 น.
19.00 น.
วันที่สี่
แหลมฉบัง (ไทย)
11.00 น.

กําหนดการเดินทาง วันที่

3-6 // 10-13 ธ.ค. 60
31ธ.ค.60-3ม.ค.61
15-18 เม.ย. 61

ราคาเริ่มตนที่ 12,900.ราคาเริ่มตนที่ 18,900.ราคาเริ่มตนที่ 15,900.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 ทาเรือแหลมฉบัง - ขึ้นเรือสําราญ ซูเปอรสตาร เจมิไน - อิสระพักผอนบนเรือ
วันที่2

เรือสําราญเทียบทา เมืองสีหนุวิลล - อิสระเดินเลน ดวยตัวเอง หรือซื้อทัวรเสริม ชมรอบเมือง (สอบถามอัตรา
คาบริการไดจากบนเรือสําราญ) - อิสระพักผอนบนเรือ

วันที่3

เรือสําราญเทียบทา เกาะสมุย - อิสระเดินเลน ดวยตัวเอง หรือซื้อทัวรเสริม ชมรอบเกาะ (สอบถามอัตราคาบริการ
ไดจากบนเรือสําราญ) - อิสระพักผอนบนเรือ

วันที่4

เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือสําราญ อาทิ หองออกกําลังกาย, Hydro-massage spa ฯลฯ - อําลาเรือสําราญ
จอดเทียบทา แหลมฉบัง
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วันแรก
13.00 น.

ทาเรือแหลมฉบัง - ขึ้นเรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI - อิสระพักผอนบนเรือ
พรอมกัน ณ จุดนัดพบ ทาเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี นําทุกทานทําการเช็คอินขึ้นเรือ
SUPERSTAR GEMINI (ทุกทาน ตองเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกวา 6 เดือน)
*กรณีนํารถยนตไปเอง ทาเรือแหลมฉบัง มีบริการที่จอดรถ (มีคาใชจาย) และเปนลานจอดรถกลางแจง
*คาจอดรถ วันละ 250 บาท และมีคาผานประตูคันละ 200 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
*เคานเตอรเช็คอินขึ้นเรือสามารถเช็คอินไดระหวาง 13.00-16.00 น. แนะนําใหถึงทานเรือไมเกิน 16.00 น.*
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ
อิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบเรือสําราญ
SUPERSTAR GEMINI
17.00 น.
เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากทาเรือแหลมฉบังตัดผานอาวไทยสูนานน้ําสากล
หมายเหตุ ทุกทานสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได ตลอดการเดินทาง
วันที่สอง
เรือเทียบทาสีหนุวิลล (กัมพูชา) - อิสระพักผอนกับกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย หรือ
ซื้อทัวรเสริม ชมรอบเกาะ (สอบถามอัตราคาบริการไดจากบนเรือสําราญ) - อิสระพักผอนบนเรือ
เชา
อรุณสวัสดิ์ยามเชา เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสทุ ธิ์ทบี่ ริเวณดาดฟา หรือวิ่งออกกําลังกายรอบเรือ
จากนั้นเลือกรับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารบนเรือ
11.00 น.
เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI เขาเทียบทาเมืองสีหนุวิลล (Sihanoukville) *** ใหทานเลือกซื้อทัวรเสริม
บนฝง ที่ทางเรือมีบริการ*** โดยแตเดิมเมืองทาเรือนี้รูจักกันในนาม "เมืองกัมปงโสม" ถือเปนเมืองตากอากาศ
ชายทะเลอันดับหนึ่งของกัมพูชา และยังเปนเมืองทาสําคัญ โดยมีทาเรือน้ําลึกระดับสากล (International
Port) แหงเดียวของกัมพูชาอีก และเปนเมืองที่ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดย
หนังสือพิมพ Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลีย อิสระใหทา นพักผอนในหองพักเคบินสวนตัว
หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการตาง ๆ ที่เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI คัดสรรไวใหเลือก หรือ เลือกที่จะไป
แวะเยือน เยี่ยมชมเมืองสุหนุวิลลดวยตนเอง
ทานสามารถเลือกซื้อทัวรลงทองเที่ยวที่เมืองสีหนุวิลลไดจากเคานเตอรทัวรบนเรือลงทองเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม
ของชาวสีหนุวิลลดวยตัวทานเอง หรือเลือกพักผอนบนเรือตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ (กรณีทานยังพักผอนบนเรือ)
อิสระพักผอน ตามอัธยาศัย หรือรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ บนเรือ (สําหรับทานที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้น
เรือกอนเวลา 16.00 น.)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
20.00 น.
เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากทาเมืองสีหนุวิลล
วันที่สาม
เรือเทียบทาเกาะสมุย (ไทย) - อิสระพักผอนกับกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย หรือ
ซื้อทัวรเสริม ชมรอบเกาะ (สอบถามอัตราคาบริการไดจากบนเรือสําราญ) - อิสระพักผอนบนเรือ
เชา
อรุณสวัสดิ์ยามเชา เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสทุ ธิ์ทบี่ ริเวณดาดฟา หรือวิ่งออกกําลังกายรอบเรือ
จากนั้นเลือกรับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารบนเรือ
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11.00 น.

เที่ยง
บาย
ค่ํา
19.00 น.
วันที่สี่
เชา
10.00 น.

เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI เขาเทียบทาเกาะสมุย *** ใหทา นเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง ที่ทางเรือมี
บริการ*** การเดินทางบนเกาะสมุยคอนขางที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อ
ถนนทวีราษฎรภักดี และก็ยังมีรถสองแถวทีว่ ิ่งรอบเกาะไวใหบริการ ตั้งแตเวลา 06.00 - 21.00 น. ราคาก็เริ่ม
กันตั้งแต 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแตระยะทาง แท็กซี่ก็มแี ตราคาตองตกลงกันเอง ไมมีมิเตอร หรือใคร
อยากจะเชารถขับเองก็มีตั้งแตรถยนตจนถึงมอเตอรไซค รานใหเชารถจะอยูแถว ๆ ทาเรือดอนสักมีใหเลือก
หลายรานเลย ราคาก็แตกตางกันไปเริ่มตนที่ มอเตอรไซค 200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท/วัน มอเตอรไซครับจาง
เกาะสมุยก็มีแตราคาจะแพงกวารถสองแถวสักหนอยเริ่มตนที่ 30 บาท สถานที่ทองเทีย่ วที่นาสนใจในเกาะสมุย
เกาะสมุยมีแหลงทองเที่ยวสําคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ เชน หาดเฉวง หาดละไม หาด
ทองตะเคียน หาดแมน้ํา หาดหนาทอน หินตาหินยาย น้ําตกหนาเหมือง วัดพระใหญ หรือศูนยวัฒนธรรมวัด
ละไม เปนตน อิสระใหทานพักผอนในหองพักเคบินสวนตัว หรือ เพลิดเพลินไปกับบริการตาง ๆ ที่เรือสําราญ
SUPERSTAR GEMINI คัดสรรไว
ทานสามารถเลือกซื้อทัวรลงทองเที่ยวที่เกาะสมุยไดจากเคานเตอรทัวรบนเรือ ลงทองเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม
ของชาวเกาะสมุยดวยตัวทานเอง หรือ เลือกพักผอนบนเรือตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
อิสระพักผอน หรือทองเที่ยวที่เกาะสมุยตามอัธยาศัย หรือรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆ บนเรือ (สําหรับทานที่ลง
เที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือกอนเวลา 17.00 น.)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ
เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากทาเกาะสมุย
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเรือ - เรือเทียบทาแหลมฉบัง
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารบนเรือ
เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI เขาเทียบทาแหลมฉบัง โดยสวัสดิภาพ
เนื่องจากผูโดยสารเรือสําราญมีจํานวนมาก การลงจากเรืออาจใชเวลา 1-2 ชั่วโมง
กรณีนัดรถมารับ จะมีคาผานประตูคันละ 200 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ
- รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชนของทานเปนสําคัญ
- ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง
หมายเหตุ กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียด
1. สําหรับผูมีครรภ ตองแจงลวงหนา พรอมใบรับรองจากแพทย (ภาษาอังกฤษ) กอนการเดินทาง
2. ลูกคา ตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง กรณีทานถือพาสปอรตเดินทางเอง
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวา กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
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4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวให
เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
***ในกรณีทลี่ ูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ ***

3-6 ธ.ค. 60
10-13 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61
15-18 เม.ย. 61

ชนิด/ราคาหองพัก (สําหรับพัก 2-3 ทาน) ราคา บาท/ทาน
Inside Stateroom
Oceanview Stateroom with window
หองไมมีหนาตาง พักคู
หองมีหนาตาง พักคู
12,900.16,900.12,900.16,900.18,900.25,900.15,900.20,900.-

ทานที่ 3
พักเดี่ยว
เด็กทารก (อายุ 6-24 เดือน)

ลดราคา 50 % จากราคาหองพักคู (พักรวมกันกับ 2 ทานแรก 1 หอง)
เพิ่มราคา 150 % จากราคาหองพักคู
ลดราคา 25 % จากราคาหองพักคู ตองเปนบุคคลที่ 3 หรือ 4 ของหองพัก

อัตราคาบริการ ตอทาน
งดแถมกระเปา

ภาษีทาเรือ
คาทิปพนักงานบนเรือ

สวนที่ตองชําระเพิ่ม
ทุกทานตองชําระภาษีทาเรือ ทานละ 1,700 บาท / ทาน (ชําระพรอมคาทัวร)
ผูใหญ และ เด็ก ชําระเทากัน ชําระตรงบนเรือ เปนเงินดอลลารสิงคโปร
คาทิปสําหรับพนักงานบนเรือ 17 SGD ตอคืน ตอทาน (รวม 3 คืน เปนเงิน 51 SGD
ตอทาน) ยกเวนทารกอายุต่ํากวา 2 ป ไมตอ งเสียคาทิป

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180
วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบตุ รเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
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อัตรานี้รวม
1. หองพักบนเรือสําราญ 3 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงินมา)
2. อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ
3. ประกันอุบัติ วงเงินทานละ 200,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตรานี้ไมรวม
1. ภาษีทาเรือ ทุกทานตองชําระภาษีทาเรือ ทานละ 1,700 บาท / ทาน (ชําระพรอมคาทัวร)
2. คาทิปพนักงานบนเรือ ผูใหญ และ เด็ก ชําระเทากัน ชําระตรงบนเรือ เปนเงินดอลลารสิงคโปร
คาทิปสําหรับพนักงานบนเรือ 17 SGD / คืน / ทาน (รวม 3 คืน เปนเงิน 51 SGD / ทาน)
ยกเวนทารกอายุต่ํากวา 2 ป ไมตองเสียคาทิป
3. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
4. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
5. คาแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสําราญ
6. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ
7. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
8. การเดินทางระหวางกรุงเทพฯ-ทาเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ (หากตองการเชารถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
9. Wifi บนเรือ
10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
การชําระเงิน
* โปรดชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันที่นั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันที พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอน
เงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423 (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใด
ใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิก
1. หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
2. กรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงชื่อผูเดินทาง มีคาธรรมเนียม 500 บาท/ทาน/ครั้ง แจงกอนเดินทาง 15 วันทําการ (ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงโดยไมเหลือชื่อผูโดยสารเดิมเดินทาง)
หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรใหได
2. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์และไม
สามารถขอคืนคาบริการได
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การกอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน
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4. กรณีตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตองแจงกอนการเดินทาง 15 วันทําการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเปนผูใหญตองชําระเพิ่มเทา
ราคาทัวรเต็ม แตหากเปลี่ยนจากผูใหญเปนเด็กจะไมมีการคืนเงิน)

เรือสําราญซุปเปอรสตารเจมิไน (Star Cruise : SuperStar Gemini)

ระวางขับน้าํ สุทธิ
ความยาว
ความกวาง
ความเร็วเรือโดยเฉลี่ย (Knots)
ความเร็วสูงสุด (Knots)

: 50,764 กลอสตัน
: 230 ม.
: 29 ม.
: 18 kn
: 20 kn

เครื่องชวยการทรงตัวของเรือ
ขับเคลื่อนทางหัวเรือและทายเรือ
ระบบนํารองดาวเทียม
จํานวนหองพักผูโดยสาร
จํานวนผูโดยสาร (ขั้นต่าํ )

: 2 ชุด
:2
:2
: 765
: 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 มีทั้งแบบไมมหี นาตาง มีหนาตาง มีระเบียงไปจนถึงหองสูท โดยปกติแลวหองพักบนเรือจะไมไดกวางมากนัก แต
มีสิ่งอีกนวยความสะดวกครบครัน มีหองน้ําในตัว (shower)
สําหรับหองที่พัก 3 ทาน เตียงของบางหองจะเปนเตียงแขวน บางหองจะเปนโซฟาเบด (Sofa bed)
BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @CruiseDomain

Emergency call only : 0853642449
Contact@th.cruisedomanin.com

www.cruisedomain.com
VS101017
Page 6 of 7

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

หองพักอาหารที่รวมในแพคเกจเรือสําราญเจมิไน (Star Cruise : SuperStar Gemini)
หอง Mariner ประเภท บุฟเฟต :*หองอาหารหลัก*

หอง Dynasty ประเภท อาหารจีน :

หอง Bella Vista ประเภท : อาหารตะวันตก และอาหารจีน

หอง Oceana Barbecue ประเภท : บุฟเฟต และ บารบคี ิว
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