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SUPERSTAR GEMINI  
เรอืส ำรำญในเครอื STAR CRUISES 

 จำกท่ำเรอืแหลมฉบงั ลอ่งส ูน่่ำนน ้ำสำกล 

เท่ียวสีหนวิุลล-์เกำะสมยุ 
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แหลมฉบงั-สหีนวุลิล-์เกาะสมยุ-แหลมฉบงั 4 วนั 3 คนื 
 

เสน้ทางเดนิเรอื 
วนั

เดนิทาง 
ทา่เรอื เวลาเรอืเทยีบทา่ 

เวลาเรอืออก
จากทา่ 

วันแรก แหลมฉบงั (ไทย) 10.00 น. 17.00 น. 

วันทีส่อง สหีนุวลิล ์(กมัพชูา) 11.00 น. 19.00 น. 

วันทีส่าม เกาะสมยุ (ไทย) 11.00 น. 19.00 น. 

วันทีส่ี ่ แหลมฉบงั (ไทย) 11.00 น.  

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  
เดอืน ธันวาคม 2560 วันที ่03-06 ธ.ค. 60, 21-24 ม.ค. 61 เริม่ตน้ 12,900.- 

 วันที ่31 ธ.ค.-03 ม.ค. 61 เริม่ตน้ 18,900.- 

เดอืน เมษายน 2561 วันที ่15-18 เม.ย. 61 เริม่ตน้ 15,900.- 

 
 

วนัที ่1 ทา่เรอืแหลมฉบงั - ลงเรอืส าราญ SUPERSTAR GEMINI - อสิระพกัผอ่นบนเรอื 

13.00 พรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ ทา่เรอืแหลมฉบงั จ.ชลบรุ ีน าทกุทา่นท าการเชค็อนิขึน้เรอื SUPERSTAR GEMINI 

(ทกุทา่น ตอ้งเตรยีมหนงัสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืน) 

 *กรณีน ารถยนตไ์ปเอง ทา่เรอืแหลมฉบงั มบีรกิารทีจ่อดรถ (มคีา่ใชจ้า่ย) และเป็นลานจอดรถกลางแจง้ 

**คา่จอดรถ วันละ 250 บาท และมคีา่ผา่นประตคูันละ 200 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

***เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิขึน้เรอืสามารถเชค็อนิไดร้ะหวา่ง 13.00-16.00 น. แนะน าใหถ้งึทา่เรอืไมเ่กนิ 16.00 น. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรอื 

 อสิระพักผอ่น หรอื เลอืกใชบ้รกิารกบัความเพลดิเพลนิในกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการคัดสรรไวบ้เรอืส าราญ 

SUPERSTAR GEMINI 

17.00 เรอืส าราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากทา่เรอืแหลมฉบงัตดัผา่นอา่วไทยสูน่่านน ้าสากล 

 หมายเหต ุทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืได ้ตลอดการเดนิทาง 

วนัที ่2 เรอืเทยีบทา่สหีนวุลิล ์(กมัพูชา) - อสิระเดนิเลน่ ดว้ยตวัเอง หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ ชมรอบเกาะ 

(สอบถามอตัราคา่บรกิารไดจ้ากบนเรอืส าราญ) – อสิระพกัผอ่นบนเรอื 

เชา้ อรณุสวัสดิย์ามเชา้ เดนิรับอากาศอนัสดชืน่แสนบรสิทุธิท์ีบ่รเิวณดาดฟ้า หรอืวิง่ออกก าลังกายรอบเรอื 

จากนัน้เลอืกรับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

11.00 เรอืส าราญ SUPERSTAR GEMINI เขา้เทยีบทา่เมอืงสหีนุวลิล ์(Sihanoukville) *** อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้

ทัวรเ์สรมิบนฝ่ัง  ทีท่างเรอืมบีรกิาร*** โดยแตเ่ดมิเมอืงทา่เรอืนีรู้จ้ักกนัในนาม "เมอืงกมัปงโสม" ถอืเป็น

เมอืงตากอากาศชายทะเลอนัดับหนึง่ของกมัพชูา และยงัเป็นเมอืงทา่ส าคญั โดยมทีา่เรอืน ้าลกึระดับสากล 
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(International Port) แหง่เดยีวของกมัพชูาอกี และเป็นเมอืงทีต่ดิอนัดบั 8 ในการจัดอนัดับ 10 สดุยอดหาด

ในเอเชยี โดยหนังสอืพมิพ ์Sunday Herald Sun ของประเทศออสเตรเลยี อสิระใหท้า่นพักผอ่นใน

หอ้งพักเคบนิสว่นตวั หรอื เพลดิเพลนิไปกบับรกิารตา่ง ๆ ทีเ่รอืส าราญ SUPERSTAR GEMINI คัดสรรไวใ้ห ้

เลอืก หรอื เลอืกทีจ่ะไปแวะเยอืน เยีย่มชมเมอืงสหุนุวลิลด์ว้ยตนเอง 

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรล์งทอ่งเทีย่วทีเ่มอืงสหีนุวลิลไ์ดจ้ากเคานเ์ตอรท์ัวรบ์นเรอื หรอื อสิระลงทอ่งเทีย่ว

สมัผัสวัฒนธรรมของชาวสหีนุวลิลด์ว้ยตวัทา่นเอง หรอืพกัผอ่นบนเรอืตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนเรอื (กรณีทา่นยงัพักผอ่นบนเรอื) 

 อสิระพักผอ่น ตามอธัยาศัย หรอืรว่มสนุกกบักจิกรรมตา่งๆ บนเรอื (ส าหรับทา่นทีล่งเทีย่ว กรณุากลับมาขึน้

เรอืกอ่นเวลา 16.00 น.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรอื อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

20.00 เรอืส าราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากทา่เมอืงสหีนุวลิล ์

วนัที ่3 เรอืเทยีบทา่เกาะสมยุ (ไทย) - อสิระเดนิเลน่ ดว้ยตวัเอง หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ ชมรอบเกาะ 

(สอบถามอตัราคา่บรกิารไดจ้ากบนเรอืส าราญ) – อสิระพกัผอ่นบนเรอื 

เชา้ อรณุสวัสดิย์ามเชา้ เดนิรับอากาศอนัสดชืน่แสนบรสิทุธิท์ีบ่รเิวณดาดฟ้า หรอืวิง่ออกก าลังกายรอบเรอื 

จากนัน้เลอืกรับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

11.00 เรอืส าราญ SUPERSTAR GEMINI เขา้เทยีบทา่เกาะสมยุ *** อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิบนฝ่ัง  ทีท่าง

เรอืมบีรกิาร*** การเดนิทางบนเกาะสมยุคอ่นขา้งทีจ่ะสะดวกสบาย มถีนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 

กโิลเมตร ชือ่ถนนทวรีาษฎรภ์กัด ีและก็ยงัมรีถสองแถวทีว่ ิง่รอบเกาะไวใ้หบ้รกิาร ตัง้แตเ่วลา 06.00 - 21.00 

น. ราคากเ็ริม่กนัตัง้แต ่30 บาท ไปจนถงึ 60 บาท ตามแตร่ะยะทาง แท็กซีก่็มแีตร่าคาตอ้งตกลงกนัเอง ไม่

มมีเิตอร ์หรอืใครอยากจะเชา่รถขบัเองก็มตีัง้แตร่ถยนตจ์นถงึมอเตอรไ์ซค ์รา้นใหเ้ชา่รถจะอยูแ่ถว ๆ ทา่เรอื

ดอนสกัมใีหเ้ลอืกหลายรา้นเลย ราคาก็แตกตา่งกนัไปเริม่ตน้ที ่มอเตอรไ์ซค ์200 บาท รถจิ๊ป 800 บาท/วัน 

มอเตอรไ์ซครั์บจา้งเกาะสมยุก็มแีตร่าคาจะแพงกวา่รถสองแถวสกัหน่อยเริม่ตน้ที ่30 บาท สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีน่่าสนใจในเกาะสมยุ เกาะสมยุมแีหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัทีม่ชี ือ่เสยีงมากมายและหลากหลายรปูแบบ เชน่ 

หาดเฉวง หาดละไม หาดทอ้งตะเคยีน หาดแมน่ ้า หาดหนา้ทอน หนิตาหนิยาย น ้าตกหนา้เหมอืง วัดพระ

ใหญ ่หรอืศนูยว์ัฒนธรรมวดัละไม เป็นตน้ อสิระใหท้า่นพักผอ่นในหอ้งพักเคบนิสว่นตัว หรอื เพลดิเพลนิไป

กบับรกิารตา่ง ๆ ทีเ่รอืส าราญ SUPERSTAR GEMINI คดัสรรไว ้

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ทวัรล์งทอ่งเทีย่วทีเ่กาะสมยุไดจ้ากเคานเ์ตอรท์วัรบ์นเรอื*** หรอื อสิระลงทอ่งเทีย่ว

สมัผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะสมยุดว้ยตัวทา่นเอง หรอืพกัผอ่นบนเรอืตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนเรอื 

บา่ย อสิระพักผอ่น หรอืทอ่งเทีย่วทีเ่กาะสมยุตามอธัยาศัย หรอืรว่มสนุกกบักจิกรรมตา่งๆ บนเรอื (ส าหรับทา่นที่

ลงเทีย่ว กรณุากลับมาขึน้เรอืกอ่นเวลา 17.00 น.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรอื 

19.00 เรอืส าราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากทา่เกาะสมยุ 

วนัที ่4 เพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนเรอื - เรอืเทยีบทา่แหลมฉบงั 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

10.00 เรอืส าราญ SUPERSTAR GEMINI เขา้เทยีบทา่แหลมฉบงั โดยสวัสดภิาพ  

 เนือ่งจากผูโ้ดยสารเรอืส าราญมจี านวนมาก การลงจากเรอือาจใชเ้วลา 1-2 ชัว่โมง 

กรณีนัดรถมารับ จะมคีา่ผา่นประตคูันละ 200 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

 หมายเหต ุ

- รายการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีจ้ะยดึถอืผลประโยชนข์องทา่น

เป็นส าคญั 

- ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้

ทราบกอ่นเดนิทางอกีคร ัง้ 

  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีด  

หมายเหต ุ: 1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ กรณีทา่นถอืพาสปอรต์เดนิทางเอง 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให ้

เขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที่

ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของ

เทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรอื

เกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
แหลมฉบงั – สหีนวุลิล ์– เกาะสมยุ - แหลมฉบงั 4 วนั 3 คนื 

(ออกอาทติย ์- กลบัพธุ) 

วนัเดนิทาง 

ชนดิหอ้งพกั /ราคาหอ้งพกั 
ราคา บาท/ทา่น 

Inside Stateroom  
หอ้งไมม่หีนา้ตา่ง 
(ส าหรบัพกั 2 ทา่น) 

 

Oceanview Stateroom 
with Window  
หอ้งมหีนา้ตา่ง 

(ส าหรบัพกั 2-3 ทา่น) 
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03-06 ธ.ค. 60 12,900.- 16,900.- 

31 ธ.ค.-03 ม.ค. 61 
*วนัปีใหม*่ 

18,900.- 25,900.- 

21-24 ม.ค. 61 12,900.- 16,900.- 

15-18 เม.ย. 61 15,900.- 20,900.- 

 

ทา่นที ่3 50% จากราคาหอ้งพักคู ่

พกัเดีย่ว 150% จากราคาหอ้งพักคู ่

เด็กทารก 
(อายรุะหวา่ง 06 – 24 เดอืน) 

25% จากราคาหอ้งพักคู ่เป็นบคุคลที ่3 

 

สว่นทีต่อ้งช าระเพิม่ 

ภาษทีา่เรอื ทกุทา่นตอ้งช าระภาษีทา่เรอื ทา่นละ 1,700 บาท/ทา่น 

(ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

คา่ทปิพนกังานบนเรอื ผูใ้หญ ่และเด็กช าระเทา่กนั ยกเวน้ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ปี ไมต่อ้งเสยีคา่ทปิ 

ช าระตรงบนเรอื เป็นดอลลา่รส์งิคโปร ์

ส าหรบัหอ้งพกัแบบ INSIDE / OCEANVIEW / BALCONY 

คา่ทปิส าหรับพนักงานบนเรอื 17 SGD / คนื / ทา่น รวม 3 คนื เป็นเงนิ 51 

SGD / ทา่น เป็นเงนิประมาณ 1,275 บาท 

 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 
เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี  และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
ราคานีร้วม 
1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 3 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิมา) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ, กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 
3. ประกนัอบุตั ิวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ในกรณีทีเ่สยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
ราคานีไ้มร่วม 
1. ภาษีทา่เรอื 
2. คา่ทปิพนักงานบนเรอื  
3. คา่ทวัรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
4. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
5. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ 
6. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
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7. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
8. การเดนิทางระหวา่งกรงุเทพฯ-ทา่เรอืแหลมฉบงั-กรงุเทพฯ (หากตอ้งการเชา่รถรับสง่ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่
เสนอราคาอกีครัง้) 
9. WIFI บนเรอื 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
การช าระเงนิ  
ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิเต็มจ านวนตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น หลังจากมกีารท าจองส ารองทีน่ั่งแลว้ 2 วันท าการ ส าหรับการ
จองทัวรเ์รอืส าราญครัง้นี ้
 
การยกเลกิ 
1. หากมกีารยกเลกิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
2. กรณีมกีารเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง มคีา่ธรรมเนยีม 500 บาท/ทา่น/ครัง้ แจง้กอ่นเดนิทาง 15 วันท าการ (ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงโดยไมเ่หลอืชือ่ผูโ้ดยสารเดมิเดนิทาง) 
 
หมายเหต:ุ 
1. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทัวรใ์หไ้ด ้
2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์
และไมส่ามารถขอคนืคา่บรกิารได ้
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุ
งาน การกอ่การจลาจล การถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
4. กรณีตอ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้กอ่นการเดนิทาง 15 วันท าการ (หากเปลีย่นจากเด็กเป็นผูใ้หญต่อ้งช าระเพิม่
เทา่ราคาทวัรเ์ต็ม แตห่ากเปลีย่นจากผูใ้หญเ่ป็นเด็กจะไมม่กีารคนืเงนิ) 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์
เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
การเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขผูเ้ดนิทาง 
1. การจองในแตล่ะครอบครัว ตอ้งระบชุือ่ทา่นที ่1  ทีไ่มส่ามารถเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขการเดนิทางได ้
2. ทา่นอืน่ในครอบครัว กรณีมกีารเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง มคีา่ธรรมเนยีม 500 บาท/ทา่น/ครัง้ แจง้กอ่นเดนิทาง 15 
วันท าการ (ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงโดยไมเ่หลอืชือ่ผูโ้ดยสารเดมิเดนิทาง) 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึก าหนด 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีทา่เรอืทกุแหง่เพิม่ หากมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเวลาเดนิทาง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 
ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
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ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ
เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนั
เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ
ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู 
รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ
พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่
การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆรายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว 

 
ขอ้มลูและภาพบรรยากาศบนเรอื SUPERSTAR GEMINI (หนา้ถดัไป) 

 
 
 

เรอืส าราญซุปเปอรส์ตารเ์จมไิน 

(Star Cruise : SuperStar Gemini) 

 
 

 

ระวางขบัน า้สทุธ ิ : 50,764 กลอสตัน เครือ่งชว่ยการทรงตวัของเรอื : 2 ชดุ 

ความยาว : 230 ม. ขบัเคลือ่นทางหวัเรอืและทา้ยเรอื : 2 

ความกวา้ง : 29 ม. ระบบน ารอ่งดาวเทยีม : 2 

ความเร็วเรอืโดยเฉลีย่ (Knots) : 18 kn จ านวนหอ้งพกัผูโ้ดยสาร : 765 

ความเร็วสงูสดุ (Knots) : 20 kn จ านวนผูโ้ดยสาร (ข ัน้ต า่) : 1,530 
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หอ้งพกับนเรอื มทีัง้แบบไมม่หีนา้ตา่ง มหีนา้ตา่ง มรีะเบยีงไปจนถงึหอ้งสทู 

โดยปกตแิลว้หอ้งพักบนเรอืจะไมไ่ดก้วา้งมากนัก แตม่สี ิง่อกีนวยความสะดวกครบครัน มหีอ้งน ้าในตัว (shower) 
ส าหรับหอ้งทีพั่ก 3 ทา่น เตยีงของบางหอ้งจะเป็นเตยีงแขวน บางหอ้งจะเป็นโซฟาเบด (Sofa bed) 

 
 

Inside Stateroom 

 

Inside Stateroom 
(หอ้งไมม่หีนา้ตา่ง) 

 
ขนาดเคบิน้ : 13.63 – 13.8 sq. m. 
Deck 5, 6, 7, 8 

 
เตยีง : เตยีงเดีย่วเล็ก 2 เตยีง ไมส่ามารถพัก 3 
ทา่น และไมส่ามารถเสรมิเตยีงได ้

 

 

 

Oceanview Stateroom with Window 

 

Oceanview Stateroom with Window 
(หอ้งมหีนา้ตา่ง) 

 
ขนาดเคบนิ : 14.7-20.01 sq. m. 
Deck 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 

เตยีง : เตยีงเดีย่วเล็ก 2 เตยีง สามารถพักได ้3 
ทา่น 
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บรรยากาศบนเรอื 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 

 

 
 

 

หอ้งพกัอาหารทีร่วมในแพคเกจเรอืส าราญเจมไิน 
(Star Cruise : SuperStar Gemini) 
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หอ้ง Mariner 
ประเภท บุฟเฟต ์: 

*หอ้งอาหารหลกั* 

 

หอ้ง Dynasty 
ประเภท อาหารจนี : 

 

หอ้ง Bella Vista  
ประเภท อาหารตะวนัตก และอาหารจนี :  

 

หอ้ง Oceana Barbecue  
ประเภท  :บุฟเฟต ์และ บารบ์คีวิ 

 
 


