
www.thaicruiseholiday.com หนา้ 1 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัการลอ่งเรอืท่องเท่ียวอยา่งมีระดบั โดยทีมงานทวัรเ์รอืมืออาชีพ 

 อิสระท่องเท่ียวเกาะเตียวมนัและ เกาะเรดงั ชอ๊ปป้ิงถนนออรช์ารต์  

ใหท่้านไดพ้กัผอ่นบนเรอืส าราญในราคาท่ีท่านเอ้ือมถึง 

       *** นอนบนเรอืหอ้งมีหนา้ต่าง ทัง้ 3 คืน *** 

 

 
 
 
ก าหนดวนัเดนิทาง: 7-10 สงิหาคม 2559 

วนัแรก กรงุเทพฯ–ทา่เรอื HarbourFront Centre–เรอืซูเปอรส์ตาร ์เจมไิน 

05.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 2 ทางเขา้ประต ู1 พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวก พรอ้มจดัเก็บสมัภาระเช็คอนิทก์ารเดนิทาง 

07.05 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์โดย สายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD359 

                   **** บรกิารอาหาร บนเครือ่ง **** 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื HarbourFront Centreอสิระ ทีห่า้งVIVO CITYระหวา่งรอ ให่

เจา้หนา้ทีทํ่าการเชค็อนิและรอการโหลดกระเป๋า 

13.00 น. นําทา่น ลงทะเบยีน สู ่เรอืส าราญ ซูเปอรส์ตาร ์เจมไิน ( SUPERSTAR GEMINI)เชญิทา่นพบ

กบัความอลังการยิง่ใหญข่องเรอื พรอ้มสรรพดว้ยสิง่อํานวยความสะดวก ความบนัเทงิระดับโลก 

อาหารมือ้คํ่าอนัเลศิรสมากกวา่ 6 แหง่บนเรอื เต็มอิม่กบัอาหารวันละ 4 มือ้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

ล่องเรอืส ำรำญ SUPERSTAR GEMINI  

สงิคโปร-์เตียวมนั-เรดงั-สงิคโปร ์4 วนั 3 คืน  
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อสิระเตรยีมพรอ้มสูค่วามบนัเทงิตา่งๆของเรอืสําราญระดับโลก กบักจิกรรมมากมายทีร่อใหท้า่นได ้

สมัผัส 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื  

จากนัน้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย บนเรอืทา่นจะไดพ้บกบัความบนัเทงิทีห่ลากหลายรปูแบบ อาทเิชน่ การออก

กําลังกายรับอรณุในตอนเชา้หรอื Sundance, จ๊อกกิง้บนดาดฟ้าของเรอืฟิตหุน่ทีห่อ้ง Pompeii Spa 

and Fitness Center, และผอ่นคลายไปการบรกิารเสรมิที ่Hydro-massage spa  พักผอ่นอสิระ หรอื 

รว่มกจิกรรมบนเรอื (ดจูาก Star Navigator) 

21.00 น. บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

จากนัน้เชญิทา่นอสิระพักผอ่น หรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆ หรอืทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 

  

วนัทีส่อง เกาะเตยีวมนั ประเทศมาเลเชยี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื ตามอธัยาศยั  

07.00 น. เรอืส าราญเทยีบทา่ ณ เกาะเตยีวมนัประเทศมาเลเซยี  

* ทา่นสามารถลงทอ่งเทีย่ว ที ่เกาะเตยีวมนัไดต้ามอธัยาศัย ไมร่วมในคา่ทัวร ์** 

** สําหรับทา่นทีไ่มล่งจากเรอื เชญิทา่นสนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจัดเตรยีมไวบ้รกิารทา่น 

**** 

เกาะเตยีวมนัคอืสวรรคสํ์าหรับการพักผอ่นวันหยดุในทะเลจนีใต ้หา่งจากชายฝ่ังของเมอืงปะหัง

ประมาณ 56 กโิลเมตร เกาะเตยีวมนัไดช้ือ่วา่เป็นเกาะพักผอ่นตากอากาศทีด่ทีีส่ดุในโลก และเป็น

สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรเ์พลงของฮอลลวีดูชือ่ "South Pacific" ในปี ค.ศ. 1959 ดว้ย ตํานานเลา่วา่ 

เกาะเตยีวมนัคอืสสุานของเจา้หญงิมงักร น้ําทะเลใสและอบอุน่ ทําใหท้ีน่ีเ่ป็นสวรรคข์องนักดําน้ํา

อยา่งแทจ้รงินักดําน้ําจะไดส้มัผัสกบัภาพใตท้อ้งทะเลทีส่วยงาม ไมว่า่จะเป็นกลัปังหาพุม่สสีนัสดใส 

ปะการังเขากวาง ทากเปลอืย และฟองน้ําทะเลรปูรา่งสวยงามมากมายรมิชายฝ่ังมหีมูบ่า้นหลายแหง่ 

หมูบ่า้นทีม่ขีนาดใหญ ่เก็นติง้คอืซาลัง เทเคก ปายา และจอูารา แตล่ะหมูบ่า้นจะมบีรรยากาศทีม่ี

เอกลักษณ์แตกตา่ง บนเกาะยงัมหีนิแกรนติธรรมชาตเิหมาะกบักจิกรรมปีนหนา้ผา แตสํ่าหรับ

นักทอ่งเทีย่วทีช่อบความทา้ทายกวา่นัน้ สามารถลองปีนหนา้ผาชนัในตํานานอยา่งหนา้ผากนุูกเนเน็ก

ซมีกูตุหรอืเขามงักรได ้*** ทา่นทีล่งทอ่งเทีย่วรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั*** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื ***เฉพาะทา่นทีอ่ยูบ่นเรอื*** 

15.00 น.ไดเ้วลาอนัสมควร เชญิทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืเพือ่ขึน้เรอื 

***เนือ่งจากเรอืมรีอบอาหาร เวลาเริม่ตน้  08.00 น.-16.00 น.โดยประมาณ หา่งทา่นกลับจากการ 

 ทางเรอืขอสงวนสทิธิว์า่ทา่น สละสทิธิใ์นการรับประทานอาหารในเมือ้นัน้ๆไม ่

สามารถเรยีกชําระเงนิคนืได ้และ ทางเรอืจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทา่นขึน้เรอืไมท่ัน เนือ่งจาก 

เรอืมตีารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออกทา่เรอืจงึไมส่ามารถรอทา่นได ้แมม้เีหตสุดุวสิยัทกุกรณี*** 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอื  

จากนัน้เชญิทา่นอสิระพักผอ่น หรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆ หรอืทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

23.30 น. รบัประทานอาหารมือ้ดกึ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

23.59 น. เรอืออกเดนิทางกลบัสู ่เกาะเรดงั อสิระชมการแสดง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 

  

วนัทีส่าม เกาะเรดงั – กาลา่ดนิเนอร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื ตามอธัยาศยั  

07.00 น. เรอืส าราญเทยีบทา่ ณ เรดงัประเทศมาเลเซยี  

* ทา่นสามารถลงทอ่งเทีย่ว ที ่เกาะเรดงั ไดต้ามอธัยาศัย ไมร่วมในคา่ทวัร ์** 
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** ส าหรบัทา่นทีไ่มล่งจากเรอื เชญิทา่นสนกุสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจดัเตรยีมไว้

บรกิารทา่น **** 

เกาะเรดงัตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังของเมอืงกวัลาตรังกานูประมาณ 45 กม. และเป็นเกาะทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในบรรดาเกาะทัง้ 9 เกาะในทะเลจนีใตน้อกชายฝ่ังตรังกานูทีไ่ดรั้บความคุม้ครอง รอบเกาะมน้ํีาทะเล

ใสกระจา่งและมจีดุดําน้ําหลายจดุ เนือ่งจากเกาะตัง้อยูใ่นเขตอทุยานทางทะเลปเูลาเรดัง ดังนัน้ สตัว์

ทะเลทีน่ีจ่งึอดุมสมบรูณ์ ในตอนกลางวัน แสงแดดจะสอ่งผา่นลงไปถงึทอ้งน้ํา คณุจะสามารถเห็น

แสงสะทอ้นจากปะการัง ดอกไมท้ะเล และปลานานาชนดิเป็นสสีนัตา่งๆนอกจากนี ้ทะเลรอบเกาะเร

ดัง ยงัเป็นจดุทีเ่รอืซึง่มคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรส์องลําอปัปางลง เรอืดังกลา่วคอื H.M.S. 

Prince of Walesและ H.M.S. Repulseซึง่อปัปางใกลก้บัเกาะในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่ 2 

หลังจากนัน้ไมน่านญีปุ่่ นก็เขา้ยดึครองมาเลเซยี เกาะปเูลาเรดังคอืสวรรคสํ์าหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบการดําน้ํา

ตืน้และดําน้ําลกึ การวา่ยน้ํา การเดนิป่า การแลน่เรอื และการพายเรอืแคนนู อยา่งไรก็ตาม หา้มไมใ่ห ้

มกีารตกปลาในรัศม ี 3.2 กม. เนือ่งจากเกาะปเูลาเรดังไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นอทุยานทางทะเล 

นอกจากนี ้หา้มไมใ่หม้กีารเก็บปะการังและจับสตัวท์ะเลอยา่งเด็ดขาด *** ทา่นทีล่งทอ่งเทีย่ว

รบัประทานอาหารตามอธัยาศยั*** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื ***เฉพาะทา่นทีอ่ยูบ่นเรอื***  

 15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เชญิทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืเพือ่ขึน้เรอื 

*** กรณุาตรงเวลาทางเรอืจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทา่นขึน้เรอืไมท่ัน เนือ่งจาก 

                     เรอืมตีารางเวลาชดัเจนในการเขา้ออกทา่เรอืจงึไมส่ามารถรอทา่นได ้แมม้เีหตสุดุวสิยัทกุกรณี*** 

** สําหรับทา่นทีไ่มล่งจากเรอื เชญิทา่นสนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆทีท่างเรอืจัดเตรยีมไวบ้รกิารทา่น 

***  

 จากนัน้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยและใหท้กุทา่นไดเ้ตรยีมตัวสําหรับการาดนิเดอร ์ผูช้ายใสช่ดุ

สทูและผูห้ญงิใสช่ดุราตร ี

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอื (กาลา่ดนิเนอร)์ 

จากนัน้เชญิทา่นอสิระพักผอ่น หรอืรว่มกจิกรรมตา่งๆ หรอืทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

23.30 น. รบัประทานอาหารมือ้ดกึ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

23.59 น. เรอืออกเดนิทางกลบัสู ่เกาะลงักาว ีอสิระชมการแสดง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั พกับนเรอื SUPERSTAR GEMINI 

 

วนัทีส่ ี ่ ออรช์ารต์ - สงิคโปร์ - กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

 จากน ัน้ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั บนเรอืทา่นจะไดพ้บกบัความบนัเทงิทีห่ลากหลาย

รปูแบบ อาทเิชน่ การออกก าลงักายรบัอรณุในตอนเชา้หรอื Sundance, จอ๊กกิง้บนดาดฟ้า

ของเรอืฟิตหุน่ทีห่อ้ง Pompeii Spa and Fitness Center, และผอ่นคลายไปการบรกิาร

เสรมิที ่Hydro-massage spa  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื  

15.00 น. เรอืเทยีบทา่ HarbourFront Centre สงิคโปร ์ผา่นพธิกีารตา่งๆรับสมัภาระ 

บา่ย  น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สดุ จะถกูน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนสายนีเ้ป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้

ทกุล าจะ ตอ้งมาผา่นที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิง

ระดบัโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมช ัน้ดมีากมายต ัง้อยูเ่รยีงราย สองฝั่ง

ถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย 

 ***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั*** 

18.30 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชางฮ ีคณะเช็คอนิทส์มัภาระโดยเจา้หนา้ทีส่ายการบนิ Air Asia 

20.40 น. เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD 350 

 **** บรกิารอาหาร บนเครือ่ง **** 
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22.05 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดิภ์าพ พรอ้มความประทบัใจ  

  

 

*** หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีาย ุเหลอื ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทางกลับ เทา่นัน้ *** 

ทางบรษัิททัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบหากหนังสอืเดนิทางเหลอือายไุมค่รบกําหนดการเดนิทาง 

 

ตารางการเดนิเรอื 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัที่ 
ราคาเร่ิมต้นที่ 

แบบไม่มีหน้าต่าง แบบมีหน้าต่าง แบบมีระระเบียงส่วนตัว 

07-10  ส.ค. 59 FULL 38,500.- 48,900.- 
 
 
อตัรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ สายการบนิแอรเ์อเชยี 
2. คา่หอ้งพักบนเรอืตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง)  
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ 
5.  รวมคา่ภาษีทา่เรอืเตยีวมนั -เรดงั 2,140 บาท 
6. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท(คา่รักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 
8. สําหรับลกูคา้ 20 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดการเดนิทาง  ในกรณีลกูคา้เดนิทาง ตัง้แต ่11-19 ทา่น คณะ

ออกเดนิทางแตไ่มม่หีัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยดแูล  
อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ทอ่งเทีย่วใน เกาะ เตยีวมนั และ เกาะเรดัง(Shore Exclusion) 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว  
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
8. ไมร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 5 สงิคโปรด์อลลา่ร/์ทา่น/วัน สําหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทยสําหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทย

สําหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทย 10 เหรยีญ รวม /ทา่น/ทรปิ รวม 30เหรยีญ 
 

วนั เส้นทางเดินเรือ เรือเทยีบท่า เรือออกจากท่า 

อาทติย์ สิงคโปร์ - 15.00 น. 

จันทร์ เกาะเตียวมัน 07.00 น. 16.00 น. 

องัคาร เกาะเรดัง 07.00 น. 16.00 น. 

พุธ สิงคโปร์ 15.00 น. - 
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หมายเหต ุ: ส าคญัมาก 
1. ทา่นผูโ้ดยสารสภุาพสตรทีีต่ัง้ครรภไ์มเ่กนิ 18 สปัดาห ์สามารถขึน้เรอืไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบรับรองแพทย ์/ สภุาพสตรี

ทีต่ัง้ครรภเ์กนิ 18 สปัดาห ์ไมส่ามารถขึน้เรอืได ้และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่โดยสารใหก้บัผูโ้ดยสารทีไ่มส่ามารถ
ขึน้เรอืไดโ้ดยมคีณุสมบตัไิมต่รงตามเงือ่นไขดังกลา่ว  

2. เด็กอายตํุ่ากวา่ 6 เดอืน ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถขึน้เรอืได ้ 
3. ราคารวมคา่หอ้งพัก , กจิกรรมสนัทนการบนเรอื และคา่อาหาร (สามารถเลอืกทานได ้ 1 หอ้งอาหารในแตล่ะมือ้) -

Mariners Buffet (บฟุเฟตน์านาชาต)ิ ชัน้ 9 กลางเรอื -Bella Vista (อาหารจนี หรอื อาหารตะวันตก Set 
Menu) ชัน้ 9 ทา้ยเรอื -Dynasty (อาหารจนี Set Menu) ชัน้ 11 ทา้ยเรอื (ในระหวา่งมือ้อาหารจะมน้ํีาดืม่เป็น
น้ําเปลา่ใหบ้รกิารเทา่นัน้ นอกเหนอืจากนีเ้ป็นเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ อาท ิน้ําอดัลม เบยีร ์ไวน ์คา่ใชจ้า่ยจะอยูใ่นความ
รับผดิชอบของทา่นทีส่ัง่เพิม่)  

4. การแสดงรอบปกตทิกุคนืที ่Galaxy of the Star วันละ 2 รอบ 
5. หอ้งอาหารทีไ่มร่วมในคา่หอ้งพัก - หอ้ง Oceana Barbecue ชัน้ 12 กลางเรอื - หอ้ง Blue Lagoon ชัน้ 

11 กลางเรอื / -หอ้ง Taipan ชัน้ 11 ทา้ยเรอื  
 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
1. มดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้ม FAX :02-3742600 สลปิการโอนเงนิและหนา้หนังสอืเดนิทาง  
2. สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 15 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื เงนิมดัจํา ทัง้หมดในทกุกรณี  
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี  
• ยกเลกิ กอ่น การเดนิทาง 07 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี 

 

 


