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ทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม ่กบัการลอ่งเรอืส าราญสดุหร ู 
ซูเปอรส์ตารอ์ะแควเรยีส SUPER STAR AQUARIUS 
ไตห้วนั ไทเป-อนุสรณ์เจยีงไคเช็ค-ไทเป 101-ไนทม์ารเ์ก็ต 

ญีปุ่่ นโอกนิาวา่ นาฮา่–เกาะมยิาโกะจมิา 7 วนั 5 คนื 
 

 
 
 

 
 

 น า้หนกักระเป๋า 1 ใบ 30 กก. 

 
 

                          
 

                          
 
 Room:  OCEAN VIEW with WINDOW 

 

เดนิทาง        PROMOTION 15-21 เม.ย. 60  
                  * ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก * ไมแ่จกกระเป๋า 

 
- ชมอนุสรณ์เจยีงไคเช็ค ชมตกึไทเป 101 พพิธิภัณฑก์ูก้ง วดัหลงซาบ 
- ชอ้บป้ิงสนุกทีซ่เีหมนิตงิ และซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  
 

         โอกนิาวา่ 
- เมอืงหลวงนาฮา่ ชมประตเูรอมิอน ปราสาทซรูโิจ 
- ถนนชอ้บป้ิงยา่นถนนโคะขไุซ OUTLET สนิคา้หลากหลาย ราคาถกูใจ 
- เทีย่วชมธรรมชาตเิกาะมยิาโกจมิา 
 

 SUPER STAR AQUARIUS 
- ชมการแสดงสดุอลังการ ณ หอ้ง Stardust Lounge บรเิวณชัน้ 10  
- วา่ยน ้าในสระวา่ยน ้าบนชัน้ 9   
- อิม่อรอ่ยที ่3 หอ้งอาหารหร ู   
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ราคารวม ราคารวมคา่ธรรมเนยีมตัว๋ อนัไดแ้ก ่ ภาษีสนามบนิไทย, ภาษีสนามบนิไตห้วัน, คา่ภาษีทา่เรอื, รวมประกนั
อบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์, คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการ  
หมายเหต ุ ราคายงัไมร่วมคา่วซีา่ไตห้วัน 2 รอบ (Multiple) ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต,ิ ตา่งดา้ว และ
หนังสอืเดนิทางไทย (ราชการ)  
โปรดทราบ หนังสอืเดนิทางไทย (ปกต)ิ ไมต่อ้งท าวซีา่ไตห้วัน / รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีคา่เงนิมกีารผันผวน และ 
/ หรอืสายการบนิขึน้ราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ /หรอืรัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ / 
ครบ 30 ท่าน ออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ / ราคายังไม่รวมค่าทปิไกด์ทอ้งถิน่
ไตห้วัน 200 NT / คา่ทปิคนขบัรถไตห้วัน 200 NT / คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย  700 บาท / คา่ทปิกระเป๋าขน้-ลงทกุแหง่   

 
วนัแรก (เสาร ์15 เม.ย. 60)  นดัพบสวุรรณภมู ิ

23.00 น. เช็คอินพร้อมกนัท่ีท่าอากาศสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ Q-R เข้าทางประต ู 8 สาย
การบนิอีวีเอแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ  

 
วนัทีส่อง (อาทติย ์16 เม.ย. 60)  สวุรรณภมู-ิไตห้วนั-วดัหลงซาน-คหีลงุ-เรอืซูเปอรส์ตารอ์ะแคว

เรยีส  (B/L/D/Supper) 

02.15 น. เดนิทางสูไ่ต้หวนั โดยเท่ียวบินท่ี BR 062 (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
07.05 น. ถึงทา่อากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ซึง่เป็นเกาะท่ีมีพืน้ท่ีเล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12 เทา่ 

ตัง้อยูห่่างจากชายฝ่ังด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่
ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุ  

  บริการอาหารเช้า SANDWICH+น ำ้ผลไม้ บนรถ 

  น าทา่นไปชมวัดหลงซำน หรือ วดัมงักร วดัแหง่อภินิหารเจ้าแมก่วนอิม เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในไทเป 

สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1738 ในสมยัราชวงศ์ชิง วดัหลงซนัเคยถกูเคร่ืองบนิรบญ่ีปุ่ นทิง้ระเบิดจนอาคารทัง้

วดัได้รับความเสียหายเป็นอยา่งมาก วิหารพงัถลม่ลงมาทัง้หลงั แต่ "องค์เจ้าแมก่วนอิม" ท่ีสถิตอยู่ด้าน

ในศาลาได้รับความเสียหายเพียงแคป่ลายเท้าเทา่นัน้ ชาวไต้หวนัตา่งศรัทธาในอภินิหารของเจ้าแม่

กวนอิม ในแตล่ะวนัมีผู้คนจากทัว่เกาะไต้หวนัมากราบไหว้ และสวดมนต์ขอพรพระองค์ไมข่าดสาย 

โดยเฉพาะวนัตรุษจีนและวนัปีใหม่ วดัหลงซานยงัมีเทพเจ้าของลทัธิเตา๋อีกหลายองค์ เชน่ องค์เทพขงจือ้

, เจ้าแมท่บัทิม, เจ้าพอ่กวนอ ูและเช่ือวา่วดันีมี้เทพเจ้าสถิตอีกกวา่ 165 องค์  

 แล้วน าทา่นสูท่า่เรือคีหลงุ (Keelung) 

12.00 น.   ลงทะเบียนและผา่นพิธีการ ตม.ไต้หวนั ขึน้สูเ่รือส าราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส  

14.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ ท่ีห้องอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9  

   จากนัน้อิสระเดนิเท่ียวชม และส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือตามอธัยาศยั พร้อมทัง้รับชมการ

สาธิต การใช้อปุกรณ์ช่วยชีวิตตา่งๆ โดยเจ้าหน้าทีมงานหนุม่สาววยัใส ของเรือ 

17.00 น.   เทพีแหง่ท้องทะเล ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางมุง่สูเ่กาะมิยาโกจิมา ญ่ีปุ่ น  

โปรดทราบ  
1. สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรับเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื
แจง้ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาเผือ่
เวลาและสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 
 



 

www.thaicruiseholiday.com  ML1_BR/WRT 

18.30 น.   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือ 

    ทา่นสามารถเลือกทานได้มือ้ละ 1 ห้อง ใน 3 ห้อง ในทกุมือ้ ดงันี ้:- 

  - Mariner Buffet ชัน้ 9 (กลางเรือ)   บริการอาหาร international Buffet 
- Dynasty Restaurant ชัน้ 9 (ท้ายเรือ)   บริการอาหาร Chinese family style 
- Spices Restaurant ชัน้11 (ท้ายเรือ)   บริการอาหาร Malaysian specially buffet 

  หลงัอาหารเชิญทา่นชมการแสดงสุดอลงัการ ณ ห้อง Stardust Lounge บริเวณชัน้ 10 หรือเลือก
สนกุสนานกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือได้ตามอธัยาศยั อาทิ ร้องเพลงคาราโอเกะ ฟังเพลงเบาๆ จากศลิปินท่ี
คดัสรรอย่างพิถีพิถนัเพ่ือคณุ สนกุสดุเว่ียงกบัดสิโก้เธค ลองชิมไวน์และเบียร์จากทัว่ทกุมมุโลกท่ีมารวม
ไว้เพ่ือคณุ หรือกิจกรรม สนัทนาการ อ่ืนอีกมากมาย 

 * ทา่นสามารถตรวจหาสถานท่ี ท่ีจดักิจกรรมตา่งๆมากมาย ท่ีท่านสนใจพร้อมตารางเวลา ได้จาก * 
เอกสาร Star Navigator ท่ีจะจดัสง่ให้ถึงห้องของทา่น...ทกุวนั * 

23.30 น.  บริการอาหารมือ้ดกึเพ่ือให้ท่านได้หลบัสบาย ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9  
  จากนัน้อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั --- เรือส ำรำญซูเปอร์สตำร์อะแควเรียส   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูเรอื  

           http://www.starcruises.com/en/home/ships/superstar-aquarius/introduction.aspx 

Gross Tonnage : 51,309grt 

Length : 229.84m/754.07ft 

Width : 28.5m/93.5ft 

Average Cruising Speed (knots) : 18kn 

Maximum Cruising Speed (knots) : 20kn 
 

Number of Stabilizers : 2 

Bow & Stern Thrusters : 2 

Full Satellite Navigation System : 2 

Number of Cabins : 756 

Passenger Capacity (based on lower berths) : 1,511 
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วนัทีส่าม (จันทร ์17 เม.ย. 60) เกาะมยิาโกะจมิา                                       (B/L/D/Supper) 

เช้า  อรุณสวสัดิย์ามเช้า เชิญท่านออกก าลงักายเบาๆเพ่ือสขุภาพ พร้อมสดูโอโซลบริสทุธิ ด้วยการว่ิงจ๊อกกิง้
บริเวณชัน้ 7 แล้ว… 

  เชิญทา่นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

09.00 น.   เรือจอดเทียบทา่ท่ี เกำะมิยำโกะจิมำ (宮古島 , Miyakojima) เป็นเกาะท่ีมีหาดทรายท่ีสวยงาม
สมบรูณ์แบบส าหรับการทอ่งเท่ียวพกัผอ่น ว่ายน า้ และเหมาะส าหรับการด าน า้ดแูนวปะการังด าในเขต
น า้ตืน้ ตัง้อยู่ทางใต้ของหา่งจากเกาะโอกินาวา 300 กิโลเมตร สภาพภมูิอากาศในเขตร้อนท าให้เกือบ
ตลอดปีอากาศท่ีอบอุน่ และมีธรรมชาตท่ีิแสนบริสทุธ์ิ มีพืชพนัธุ์ไม้กวา่ 1,500 รวมถึงพืชท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ  
หายาก 

10.00 น.  น าทา่นชมสะพาน Ikema Ohashi และเกาะ Ikema สะพานอิเคมะ เป็นสะพานท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่ง
เกาะมิยาโกจิมา และ เกาะอิเคมะ ความยาวทัง้หมด1,425 ม. ท่านจะได้ชมภาพมหาสมทุร สีเขียวมรกต
ผสานสีกบัท้องฟ้าสีฟ้าสดใสท่ีสวยงาม จนท าให้ทา่นเบกิบานไปกบับรรยกาศรอบตวัอยา่งไมน่า่เช่ือ แวะ
ให้ทา่นด่ืมด ่าและเก็บภาพท่ีระลกึ ตอ่จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัจดุชมวิวยอดนิยม  ณ. แหลม 
Nishi Hennazaki เป็นอีกหนึง่บรรยกาศท่ีคนเดนิทางมาถึงมิยาโกจิมา แล้วไมค่วรพลาด ให้ทา่นได้เก็บ
ภาพความประทบัใจคูก่บัหงัหนัลมทัง้ 3 แล้วน าทา่นเย่ียมชม Yukishio Saltworksให้ทา่นได้พิสจูน์
ผลิตภณัฑ์จากเกลือของ เกาะมิยาโกจิมา ซึง่ได้การรับการยกยอ่งและรับรองว่าเป็น "เกลือท่ีมีความ
หลากหลายของแร่ธาตมุากท่ีสดุในโลก"เม่ือสิงหาคมปี 2000 โดยกินเนสส์เวิลด์เร็กคอร์ด ให้ท่านได้
เรียนรู้เพิ่มเตมิการใช้งานของเกลือ Yukishio และหาความลบัของ Yukishio ท่ีก าเนิดจากน า้ทะเลสีฟ้า
ของ เกาะมิยาโกะ และไมพ่ลาดท่ีจะน าทา่นเท่ียวชม Miyakojima Marine Park ให้ทา่นได้เพลิดเพลิน
กบัโลกใต้ท้องมหาสมทุรผ่านอโุมงค์กระจกท่ีท่านจะเพลิดเพลินจนลืมเวลา 

12.30 น. รับประทานอาหาร ณ. ภตัรคารท้องถ่ิน 
13.30 น.   น าทา่นมุง่สู ่Aeon Shopping Mall แหลง่ช้อปปิง้ยอดนิยมของชาวญ่ึปุ่ นและนกัทอ่งเท่ียว และยงัมี

ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านร้อยเยน หรือร้าน Matsumoto Kiyoshi ก็มีให้ทา่นได้อิสระสนกุกบัการช้อปปิง้ ได้
เวลาสมควรเดนิทางกลบัท่าเรือ 

18.00 น. ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดนิทางจากเกาะมิยาโกจิมา มุง่สู ่เกาะนาฮา่ ประเทศญ่ีปุ่ น 
19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
 หลงัอาหารเพลิดเพลินกบัการชมการแสดงสดุอลงัการชดุใหม่ๆ ท่ีไมซ่ า้กนัทกุคืน ณ ห้อง Stardust 

Loungeบริเวณชัน้ 10  หรือ สนกุสนานกบักิจกรรม สนันาการ ตา่งๆ ท่ีทางเรือจดัเตรียมไว้เพ่ือทา่น   
23.30 น. บริการอาหารมือ้ดกึ ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9  

 จากนัน้เชิญทา่นอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั --- เรือส ำรำญซูเปอร์สตำร์อะแควเรียส       
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วนัทีส่ ี ่(อังคาร 18 เม.ย. 60)  นาฮา่-ปราสาทชูรโิจ-ประตชููเรอมิอน-ชอ้บป้ิง      (B/L/D/Supper) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ ท่ีมีให้ทา่นเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์  
  หลงัอาหารเพลิดเพลินกบักิจกรรมตา่งๆบนเรือ อาทิ ชมการสาธิตการพบัผ้าแบบญ่ีปุ่ น  เข้าร่วมการ

สอนเต้นร าแบบตา่งๆ หรือพกัผอ่นในแบบของทา่นตามอธัยาศยั 
08.00 น.  เรือเทียบทา่ ณ.เกำะนำฮ่ำ เมืองเอกของจงัหวดัโอกินาวา่ ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองพกัตากอากาศท่ีมี

ช่ือเสียง มีหาดทรายขาวสวยน า้ทะเลสีครามและปะการังท่ียงัสมบรูณ์ เป็นจงัหวดัท่ีมีความเป็นอตัตา
ลกัษณ์ของตนเอง ทัง้ด้านประเพณีและวฒันธรรม ท่ีในอดีตเคยเป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรริวกิว แต่
ถกูญ่ีปุ่ นยดึเอามาผนวกเข้ากนั โอกินาวามีการแลกเปล่ียนการค้าขายเจริญสมัพนัธไมตรีกบัตา่งประเทศ 
รวมถึงการเจริญสมัพนัธไมตรีกบักรุงศรีอยธุยาของประเทศสยาม โอกินาวา่ยงัเป็นต้นก าเนิดศลิปะการ
ตอ่สู้  “คาราเต้” และเป็นจงัหวดัท่ีมีสดัสว่นผู้สงูอายมุาก โดยผู้ชายมีอายเุฉล่ียยืนยาวถึง 90.1 ปี และ
ผู้หญิงมีอายเุฉล่ียถึง 93.2 ปี ซึง่มากท่ีสดุในโลก สาเหตนุ่าจะเป็นเพราะวา่สภาพของสงัคมและอาหารท่ี
ถกูสขุลกัษณะ  

09.00 น.  น าทา่นเท่ียวชมถ่ายรูปคูก่บั ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชริูโจ ท่ีถกูสร้างขึน้ใหมแ่ทนของเดมิท่ีถกู
ท าลายลง ในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัของโอกินาวา่ จนถกูเลือกน าไปบรรจุ
ลงไว้ อยูห่ลงัธนบตัร 2,000 เยน ท่ีออกในปี 2000 เพ่ือร าลกึถึงการจดัประชมุสดุยอด G8 ครัง้ท่ี 26 ท่ีจดั
ขึน้ในโอกินาวา่ แล้วน าท่านชม ปรำสำทชูริ เดมิเป็นพระราชวงัเก่าของอาณาจกัรริวกิวท่ีเคยรุ่งโรจน์ แต่
ได้ถกูท าลายหลายครัง้จากผลของสงครามระหวา่งกองทพัญ่ีปุ่ นกบักองทพัสหรัฐอเมริกา เพ่ือแยง่ชิงการ

ครอบครองเกาะโอกินาวา ได้รับการบรูณะใหมท่ัง้หมดในปี ค.ศ. 1922 มี
ลกัษณะโครงสร้างมงุหลงัคาด้วยกระเบือ้งสีแดง เป็นลกัษณะเดน่ของศลิปะ
ริวกิว ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่ง จีนกบัญ่ีปุ่ น ภายในมี
บลัลงัก์ของผู้ครองแผน่ดนิและมงกฎุทอง โดยรอบปราสาทยงัมี สิ่งของล ่า
คา่ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัขิองชาตแิละมรดกโลก คือ 
(SHIREIMONUTAKI) ประตหูินขนาดเล็กของศาลเจ้าโซโนะฮนั อทุากิ สร้าง

โดยพระเจ้าโซชิน กษัตริย์องค์ท่ี 2 แหง่ราชวงศ์โซท่ี 2 เป็นศลิปะแบบจีน ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความ
ช านาญ ในการเกะสลกัหินปนู ของชา่งในสมยัอาณาจกัรริวกิว เชน่เดียวกบัประตูหินชิเรอิมอน ซึง่เป็น
ประตหูินท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ ทาด้วยสีแดง สร้างในปี 1519 โดยกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจกัรริวกิว ได้เชิญ
พระมาสวดมนต์ขอพรให้อาณาจกัรริวกิวรอดพ้นจากภยนัอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง 

   น าทา่นสู ่ ห้ำงอำชิบิน่ำ เอ้ำท์เล็ตมอลล์ แหลง่รวมสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัของ โอกินาวา่ มีสินค้า
แบรนด์เนมมากมายหลายย่ีห้อให้ทา่นเลือกซือ้ของดีของแท้ราคาถกู เชน่ Polo Ralph Lauren, Casio, 
Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ 

12.30 น.  รับประทานอาหาร ณ. ภตัรคารท้องถ่ิน 
13.30 น.  น าทา่นสู ่ ย่ำนถนนโคคุไซโดริ ตัง้อยูใ่จกลางเมืองนาฮา เป็นถนนสายท่ีได้รับการบรูณะ ภายหลงั 

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ปัจจบุนักลายเป็นสวรรค์ของนกัช้อป ถือเป็นสดุยอดถนนช้อปปิง้จนได้รับฉายาวา่
“The Miracle Mile” เพราะแม้จะเป็นถนนสายสัน้ๆ เพียง 1.6 กม. แตก่ลบัคกึคกัไปด้วยผู้คน เพราะสอง
ข้างทางเตม็ไปด้วยร้านค้านบัพนัร้าน ทัง้ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านขายของท่ีระลึก และ
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ร้านงานฝีมือละลานตา คณุจะสนกุกบัการช้อปปิง้ เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองเป็นท่ีระลกึ อาทิ สิงโตคูช่ิสะ
สญัลกัษณ์เมืองโอกินาวา  ขนมญ่ีปุ่ นท่ีมีบรรจภุณัฑ์สวยงามแบบ ญ่ีปุ่ น เป็นต้น น าทา่นเดินทางกลบัสู่
ทา่เรือ   

18.00 น.   เรือออกเดนิทางกลบัสู่ ท่ำเรือคีลุง เกาะไต้หวนั พร้อมบริการอาหารค ่าบนเรือ   
  หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น หรือเลือกชมการแสดงชดุตา่งๆ ตามอธัยาศยั หรือ เพลิดเพลินกบักิจกรรม

ตา่งๆ ท่ีทางเรือจดัเตรียมไว้คอยทา่น 
23.30 น.  บริการอาหารมือ้ดกึ ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9 
  จากนัน้เชิญทา่นอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั --- เรือส ำรำญซูเปอร์สตำร์อะแควเรียส       
 
วนัทีห่า้ (พธุ 19 เม.ย. 60) คหีลงุ-ไทเป–พายสปัรด-ซเีหมนิตงิ                                (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคารบนเรือ     
  อิสระพกัผอ่นหรือสนกุสนานกบักิจกรรม ตา่งๆ บนเรือ อาทิ วา่ยน า้ท่ีสระว่ายน า้บนชัน้ 9 หรือเลือก

พกัผอ่นในรูปแบบของท่านตามอธัยาศยั ไมค่วรพลาดท่ีจะแวะชม และเลือกซือ้ภาพถ่ายสว่นตวัทา่นท่ี
ห้อง Klix Photo Gallery หรือช้อปปิง้ของฝากท่ี Port O’ Call   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรือ 
บา่ย  เตม็อิ่มกบัความสขุสนกุสนานกบักิจกรรม ท่ีทีมงานหนุม่สาววยัใสของเรือ ยงัคงเตรียมไว้ให้ท่านอีก

มากมาย ส าหรับในชว่งสดุท้ายก่อนอ าลา เรือส าราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ไว้ให้ทา่นประทบัใจ 
จากนัน้เตรียมตวัลงจากเรือ (ทา่นท่ีมีค่าใช้จา่ยเพิ่มเตมิ ท่านสามารถช าระได้ท่ีแผนกต้อนรับ ชัน้ 7) 

16.00 น.  เทพีแหง่ท้องทะเลเรือส าราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส จอดเทียบทา่ ณ ทา่เรือคีลงุ ไต้หวนั   
  จากนัน้เดินทางสูก่รุงไทเป  
  น าทกุทา่นเลือกซือ้ของฝากท่ี ร้ำนขนมเหวยเก๋อ เป็นร้านขนมท่ีอร่อยและขึน้ช่ือของไต้หวนั ซึง่

ได้รับรางวลัชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ทา่นสามารถเลือกซือ้เป็นของฝากจากเมืองไต้หวนัได้ โดยทีเด็ดคือ พาย

สบัประรด (เฟิง้หลีสู)่ อนัโดง่ดงั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  ** เมนูเส่ียวหลงเปำจินผิง 
  น าทา่นช้อปปิง้ตลำดซีเหมินตงิ หรือ ท่ีคนไทยเรียกวา่สยำมสแควร์เมืองไทย มีทัง้แหลง่เสือ้ผ้า

แบรนด์เนมสไตล์วยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีทา่นรัก ท่ีร้าน NET, UNIQLO รองเท้าย่ีห้อตา่งๆ อาทิ 
ONITSUKA TIGER แบรนด์ท่ีดงัของญ่ีปุ่ น รวมทัง้ย่ีห้อตา่งๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, 
NIKE แตใ่นสว่นของราคาท่ีประเทศไต้หวนัถือว่าถกูท่ีสดุในโลก หรือ จะเลือกซือ้ของท่ีร้านวตัสนั ซึง่
สินค้าบางอย่างราคาถกูกวา่เมืองไทย เชน่ โฟมล้างหน้าช่ือดงั SHISEDO, มาร์คหน้า Beauty Diary 
และเคร่ืองส าอาง อ่ืนๆ อีกมากมาย และยงัมี ร้านขายอาหารทานเลน่, ชานมไขม่กุช่ือดงั, น า้มะระขาว 
ด่ืมเพ่ือสขุภาพ ท่ีทา่นไมค่วรพลาดท่ีจะลิม้ลอง  

 พกัท่ี TAO GARDEN HOTEL หรือ เทียบเท่า 
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วนัทีห่ก (พฤหัส 20 เม.ย. 60)  กูก้ง-GERMANIUM-เหยห่ล ิว่-จิว่เฟิน-ซเีหมนิตงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
  น าทา่นเดินทางสูพ่ิพธิภัณฑ์กู้กง พิพิธภณัฑ์ซึง่ได้ช่ือวา่ เป็น 1 ใน 4 สดุยอดพิพิธภณัฑ์ของโลก 

สถานท่ีรวบรวมของล า้คา่ในพระราชวงักู้กงของปักก่ิงไว้ท่ีน่ีทัง้หมด ซึง่มี ประวตัยิาวนานกวา่ 5,000 ปี

ชมของล า้คา่หายาก เชน่ หยกผกักาดขาว หยกหมสูามชัน้ หยกตราประทบัประจ าตวัเฉียนหลงฮอ่งเต้ 

และงาช้างแกะสลกั ฯลฯ 

  แวะชมศนูย์ GERMANIUM POWER แหลง่ผลิตสินค้าท่ีท ามาจากธาตเุจอร์เมเนียม ท่ีมีคณุสมบตัิ

ในการแผ่อิออนปะจลุบ ท่ีส่งผลดีผู้สวมใสโ่ดยตรง อาทิ ท าให้เลือดลมไหลเวียนดีขึน้ เพิ่มพละก าลงั 

ผอ่นคลายความตงึเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมท่ีแผห่ลายในหลายๆ ประเทศทัว่เอเชีย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร ** กุ้งมงักร SEAFOOD 
  น าทา่นเดนิทางสู่อุทยำนแห่งชำตเิย๋หลิ่ว อทุยานแหง่นีต้ัง้อยู่ทาง

สว่นเหนือสดุของเกาะไต้หวนั มีลกัษณะพืน้ท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล 
การเซาะกร่อนของนัา้ทะเล และลมทะเล ท าให้เกิด โขดหินงอกเป็น
รูปร่างลกัษณะตา่ง ๆ นา่ต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี 
ซึง่มีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก  

  

  อิสระช้อปปิง้หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิน ซึง่เดมิเป็นแหลง่เหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตัง้แตส่มยักษัตริย์ 

กวงสวี ้แหง่ราชวงศ์ชิง มีนกัขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองท่ีน่ี การโหมขดุทองและแร่ธาตตุา่งๆ ท า

ให้จ านวนแร่ลดลงอยา่งนา่ใจหาย ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลือทิง้ไว้เพียงแตค่วามทรงจ า 

จนกระทัง่มีการใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ “เปยซงัเฉิงช่ือ” และ “อูเ๋หยียนเตอะซนัชิว” 

ทศันียภาพภเูขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดงึดดู นกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากให้เดนิทางมาชืน้ชมจิ่ว

เฟ่ินจงึกลบัมาคกึคกัและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร ** อาหารจีนกวางตุ้ง 
  น าทา่นช้อปปิง้ตลำดซีเหมินตงิ หรือ ท่ีคนไทยเรียกวา่สยำมสแควร์เมืองไทย มีทัง้แหลง่เสือ้ผ้า

แบรนด์เนมสไตล์วยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีทา่นรัก ท่ีร้าน NET, UNIQLO รองเท้าย่ีห้อตา่งๆ อาทิ 
ONITSUKA TIGER แบรนด์ท่ีดงัของญ่ีปุ่ น รวมทัง้ย่ีห้อตา่งๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, 
NIKE แตใ่นสว่นของราคาท่ีประเทศไต้หวนัถือว่าถกูท่ีสดุในโลก หรือ เลือกซือ้ของท่ีร้านวตัสนั ซึง่สินค้า
บางอย่างราคาถกูกวา่เมืองไทย เชน่ โฟม ล้างหน้าช่ือดงั SHISEIDO, มาร์คหน้า Beauty Diary และ
เคร่ืองส าอาง อ่ืนๆ อีกมากมาย และยงัมี ร้านขายอาหารทานเลน่, ชานมไขม่กุ ช่ือดงั, น า้มะระขาว เพ่ือ
สขุภาพ ท่ีทา่นไมค่วรพลาดท่ีจะลิม้ลอง  

 พกัท่ี TAO GARDEN HOTEL หรือ เทียบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ด (ศกุร ์21 เม.ย. 60)  ไทเป 101-อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค-วดัหลงซาน-Duty Free-Mitsui Outlet 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
  น าทา่นไปชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่บตัรขึน้ตกึ ชัน้ 89) ตกึท่ีมีความสงูถึง 508 เมตร สญัลกัษณ์

ของเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจดุชมวิวท่ีสงูติดอนัดบัโลกอีกด้วย ภายในตวัอาคารมีลกูตุ้มขนาดใหญ่หนกักวา่ 
900 ตนั ท าหน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือน เวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวและมีลิฟต์ท่ีมีความเร็วท่ีสดุในโลก ด้วย
ความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที 

  น าชมอนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค ท่ีสร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึง

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี 

สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ท่ีประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร โดยรูปปัน้เหมือนทา่นเจียงไคเช็คท่ีสร้างจากโลหะ

สมัฤทธ์ิ จะประดิษฐาน อยูช่ัน้บนด้านในของอนสุรณ์สถาน 

ส าหรับรูปแบบการก่อสร้าง เป็นไปตามวฒันธรรมจีน ตวัตกึสี

ขาว หลงัคาปดู้วยกระเบือ้งสีฟ้า ผนงัท าด้วยหินออ่นทัง้ 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่

ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาตไิต้หวนั เป็นตวัแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนือ้ท่ีสญูเสีย

ไป เป็นสญัลกัษณ์แหง่อิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ท่านสามารถชมชีวประวตัแิละรูปภาพ

ประวตัิศาสตร์ส าคญัท่ีหาดไูด้ยากภายในอนสุรณ์สถาน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร ** พระกระโดดก าแพง 
  จากนัน้น าทา่นไปช้อปปิง้สินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ซึง่มีสินค้าแบรนด์เนมชัน้น า

ให้ทา่นได้เลือกซือ้มากมาย   

  สง่ทา่นท่ีช้อปปิง้มอลล์ใหมล่า่สดุ ท่ี Linkou Mitsui Outlet Park ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมือง

ไทเป เป็นห้างร้านขนาดใหญ่ ท่ีด าเนินการโดย บริษัทมิตซุยกลุม่ญ่ีปุ่ น (三井グループ) ในสว่น
ของห้างมีความหลากหลายของร้านค้า พืน้ท่ีศนูย์อาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ Mitsui Outlet 
Park จะมีแบรนด์แฟชัน่ท่ีราคาไมส่งูเกินไป เชน่ Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New 
balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake, Max Mara, Mango และมีร้านค้าประเภท
อ่ืนๆ เชน่ ร้านหนงัสือ เคร่ืองครัว ของใช้ในบ้าน เคร่ืองส าอางค์ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านท่ีเราคุ้นๆกนัก็
เชน่ Elsite Alessi Le Creuset Oakley และ Apple Store ให้คนท่ีไมไ่ด้อินเร่ืองแฟชัน่มากนกัเดนิเลน่ได้
ด้วย 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นท่ีภตัตาคาร ** สเตก็+สลดับาร์ 
 เดนิทางไปสนามบนิเถาหยวน 
20.45 น. เดนิทางกลบัสวุรรณภมูิ โดยเท่ียวบนิ BR 203  
23.30 น. (เช้าวนัรุ่งขึน้) ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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อตัราคา่บรกิาร    พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 32,000 บาท  
    ผูใ้หญ ่หรอื เด็กเตยีงเสรมิ Bunk Bed (บนเรอื) คา่ทัวรร์าคาเทา่ผูใ้หญ ่

    
หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
เงนิตราระหวา่งประเทศ และ ขอสงวนสทิธใินการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 30 
ทา่น  
1.  ระหวา่งท่องเทีย่วท่านทีไ่มเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ลา่ชา้ หรอืขอถอนตัว ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
สทิธใิดๆได ้
2.  ท่านทีถู่กปฏเิสธไม่ใหอ้อกนอกประเทศและ/หรอืไมใ่หเ้ขา้เมอืงปลายทาง จากกองตรวจคนเขา้เมอืง ไม่
อาจเรยีกรอ้งสทิธใิดๆได ้ 
3.  หากทา่นไมส่ามารถเดนิทางได ้ดว้ยเหตอุันใดก็ตามไมอ่าจเรยีกรอ้งสทิธใิดๆได ้
4.  บรษัิทฯ เป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทีย่ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศ ซึง่ไมอ่าจ
รับผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆ ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท อาทเิชน่ การนัดหยุดงาน 
การจลาจล อบุัตเิหต ุการลา่ชา้ การเปลีย่นแปลงในก าหนดเวลาตารางการบนิ ภัยธรรมชาต ิ
5.  กรณีลกูคา้ลมืของ หรอืท าของหล่นหายในระหวา่งการเดนิทาง ไมถ่อืเป็นความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
หรอืของบรษัิทฯ หากแตจ่ะชว่ยประสานงานใหอ้ยา่งสดุความสามารถ 
6.  สตรมีคีรรภ ์ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์(ภาษาอังกฤษ) กอ่นการเดนิทาง  
 

เง ือ่นไขการจองและช าระเงนิ 
1.  ส ารองหอ้งพัก ไดทั้นท ี
2.  ช าระมัดจ าทันท ี50 % เมือ่จอง และช าระเต็มสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ภายในวนัที ่14 กมุภาพันธ ์2560 
3.  สง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ หนังสอืเดนิทาง ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นเดนิทาง 
4.  กรณีมกีารเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทาง หรอืยกเลกิผูเ้ดนิทาง หลังจากสง่รายชือ่แลว้ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเรยีกเก็บเงนิตามจรงิ 
 

                
                สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทีย่วขา้งตน้ 
รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขึน้ไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนือ่งจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลือ่นยา้ย เพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนือ่งจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 
 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไส ้

ติง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวั

ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บ

เนือ่งมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 

Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครัง้ไมเ่กนิ สีส่บิลา้นบาท....เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนือ่งจากประสบอบุตัเิหต ุ ใน

ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทีร่ะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั แตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้

เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ไดจ้ากตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์ คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ที่

โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทีอ่อกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์

ของบรษัิทหลกัทีเ่ป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์
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* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิม่เตมิจากทีบ่รษัิทฯไดท้ าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพิม่ความคุม้ครอง

การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิม่ประกนัเทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขึน้ ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่

ขอทราบรายละเอยีดหรอืซือ้ประกนัและช าระคา่เบีย้ประกนัเพิม่เองไดโ้ดยตดิตอ่ที ่ คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตวัแทน

นวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซือ้กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน

ประกนัภยัอืน่ๆทีท่า่นรูจ้ักและพอใจ 


