ลองเรือสําราญ Superstar Gemini
แหลมฉบัง - เกาะกง - แหลมฉบัง 3 วัน 2 คืน

กําหนดการเดินทาง วันที่ 22-24 / 29-31 ธ.ค. 60
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 ม.ค. 61
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 ก.พ. 61
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 มี.ค. 61

ราคาเพียง
ราคาเพียง
ราคาเพียง
ราคาเพียง

17,500.17,500.17,500.17,500.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ - ทาเรือแหลมฉบัง - ขึ้นเรือสําราญ ซูเปอรสตาร เจมิไน - อิสระพักผอนบนเรือ
วันที่2

เรือสําราญเทียบทา สีหนุวลิ ล, กัมพูชา - พาเที่ยว วงเวียนสิงโตคู - วัดหาสําเภา - คาสิโนเกา และโบสถคาทอลิก หาดโอเฌอเตียล - อิสระพักผอนบนเรือ

วันที่3

เรือสําราญเทียบทา เกาะสมุย, ไทย - พาเที่ยว วัดพระใหญ - จุดชมวิวลาดเกาะ - หินตา หินยาย - น้ําตกหนาเมือง ตลาดหนาทอน - อิสระพักผอนบนเรือ

วันแรก
12.00 น.
13.00 น.
16.00 น.

กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง - เรือ SUPERSTAR GEMINI
พรอมกัน ณ. จุดนัดหมาย แถวพระราม 3 มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และอํานวยความสะดวกใหแกทาน
นําทาน ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ สูทาเรือแหลมฉบัง
เดินทางถึง ทาเรือแหลมฉบัง (ทุกทาน ตองเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกวา 6 เดือน)
นําทานเช็คอินขึ้นเรือ SUPERSTAR GEMINI
ขอมูลเรือ
น้ําหนักรวม: 50,764 grt
ความยาว : 230 ม. / 754.59 ฟุต
ความกวาง : 29 เมตร / 95.14 ฟุต
จํานวนหอง : 765 หอง
ความจุผูโดยสาร: 1,530 ทาน
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา(1) ณ หองอาหารบนเรือ อิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอมไปกับความ
เพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบเรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI
21.00 น.
เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากทาเรือแหลมฉบังตัดผานอาวไทยสู นานน้ําสากล
วันที่สอง
เกาะกง, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวรเสริมบนฝง )
เชา
อรุณสวัสดิ์ยามเชา เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสทุ ธิ์ทบี่ ริเวณดาดฟา หรือเดิน วิ่งออกกําลังกายรอบเรือ
จากนั้น รับประทานอาหารเชา (2) ณ ภัตตาคารบนเรือ
10.00 น.
เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI เขาเทียบทาเมืองเกาะกง
จังหวัดเกาะกง มีประชากรทั้งหมดประมาณ 132,106 คน ความหนาแนนของประชากร 11.8 คนตอตาราง
กิโลเมตร โดยประชากรสวนใหญ รอยละ 75 เปนชาว เขมรที่เหลือรอยละ 25 เปนชาวไทยเกาะกง สําหรับ
เมืองหลักที่มีชาวเกาะกงอาศัยอยูถึงรอยละ 22 ของประชากรทั้งหมดคือ สมัคเมียนเจย สวนประชากรอีก
รอยละ 75 ไมใชชาวพื้นเมืองเกาะกง แตยายมาจากจังหวัดอื่น ๆ ของกัมพูชา สวนใหญจะเขามาหางานที่
ดีกวาทําที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา คนเชื้อสายไทยในเกาะกงสวนใหญจะอาศัยอยูตามหมูบานตาง ๆ
ตามคลองและลุมแมน้ํา เชน ลุมแมน้ําเกาะปอ, แมน้ําครางครืน, แมน้ําตาไต, แมน้ําบางกระสอบ, แมน้ําตะ
ปงรุง, แมน้ําคลองพิพาท, อาวเกาะกะป, คลองแพรกกษัตริย, อาวยายแสน, อาวพลีมาศ, อาหนี และอาจ
เลยไปถึงนาเกลือประชากรสวนใหญประกอบอาชีพประมง นอกจากนี้คือธุรกิจทองเที่ยว รวมทั้งนิคม
อุตสาหกรรมอีกจํานวนมากที่ตั้งอยูในเกาะกงซึ่งมีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงทางอาชีพสูง
**ทานสามารถเลือกซื้อทัวรลงทองเที่ยวที่เมืองเกาะกง ไดจากเคานเตอรทัวรบนเรือ*** หรือ
อิสระลงทองเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะกงดวยตัวทานเองตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ภัตตาคารบนเรือ
บาย
อิสระพักผอน หรือทองเที่ยวที่เมืองเกาะกง ตามอัธยาศัย หรือรวมสนุกกับกิจกรรมตางๆบนเรือ
(สําหรับทานที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือกอนเวลา 16.00 น.)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา(4) ณ ภัตตาคารบนเรือ
18.00 น.
เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINIออกจากทาเมืองเกาะกง
วันที่สาม
ทาเรือแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของเรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI
11.00 น.
เรือสําราญ SUPERSTAR GEMINI เขาเทียบทาแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร
และรับกระเปา สัมภาระการขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทาง
12.30น.
บริการอาหารกลางวัน (6) ณ.หองอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
16.00น.
นําทานถึงกรุงเทพฯ สงทานโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*** หนังสือเดินทางตองมีอายุ เหลือ ไมต่ํากวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เทานั้น ***
ทางบริษัททัวรจะไมรับผิดชอบหากหนังสือเดินทางเหลืออายุไมครบกําหนดการเดินทาง
ในกรณีทที่ านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจาที่เรือ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอรตตางดาว
***สุภาพสตรีที่ตั้งครรภไมเกิน 18 สัปดาห และเด็กต่ํากวา 6 เดือน ไมสามารถใชบริการได ***
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อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา
วันที่ 22-24 / 29-31 ธ.ค. 60
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 ม.ค. 61
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 ก.พ. 61
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 มี.ค. 61

หองพักแบบ INSIDE

หองพักแบบ OCEANVIEW

พักหองละ 2 ทาน ราคาทานละ

14,900

17,900

พักทานที่ 3-4 และ เด็กอายุ 2-11 ป

11,900

15,900

พักเดี่ยว บวกเพิ่มทานละ

6,500

8,500

หมายเหตุ : รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
อัตรานี้รวม:
1. หองพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงินมา)
2. รถรับสงจากกรุงเทพ-ทาเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ
3. อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ, ภาษีทาเรือ
4. ไกดไทยเดินทางอํานวยความสะดวกตลอดทริป
5. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท
6. คาทิปพนักงานบนเรือ (ประมาณ 17x2x25 = 850/ ทาน)
7. คาอาหารกลางวันระหวางเดินทางกลับกรุงเทพ
อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด
2. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
3. คาแพ็คเกจน้ําดื่มบนเรือสําราญ
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 เปอรเซ็นต และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 เปอรเซ็นต
5. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ
6. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
7. ทิปไกดไทย
การชําระเงิน
* โปรด ชําระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันที่นั่งวางทันที จากเจาหนาที่แลว ภายใน 2 วันทําการนับ
จากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลม
ใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423, 0 2116 6454
(การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจดั มีสิทธิยกเลิกการจัด
หรือยกเลิกการเดินทาง)
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การยกเลิก
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน แตทางผูโดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดกอนวันเดินทาง 15
วันทําการ ไมรวม วันเสาร และ วันอาทิตย
หมายเหตุ:
1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไมสามารถคืนคาทัวรใหได
2. ระหวางการเดินทางทองเที่ยว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์และไม
สามารถขอคืนคาบริการได
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การกอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปนตน
4. กรณีตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตองแจงกอนการเดินทาง 14 วันทําการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเปนผูใหญตองชําระเพิ่มเทา
ราคาทัวรเต็ม แตหากเปลี่ยนจากผูใหญเปนเด็กจะไมมีการคืนเงิน)
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