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ท่องเทีย่วรูปแบบใหม ่กบัการลอ่งเรือส าราญสดุหรู ซเูปอรส์ตาร์อะแควเรียส 

ไตห้วนั –  ญีปุ่น่ –  ไต้หวนั 5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

   
หลีกหนีความวุ่นวาย ไปผ่อนคลายกบัการพกัผอ่นบนเรือ
ส าราญหรู ด้วยขนาด 51,039 กลอสตนั ความยาว 230 เมตร 
กว้าง 29 เมตร ท่ีเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบครัน อาทิ สระวา่ยน า้ จากซุซ่ี ฟิตเนส อินเตอร์เน็ต คารา
โอเกะ ดสิโก้เธค ดวิตีฟ้รี สนามบาสเก็ตบอล และอ่ืนๆอีก
มากมาย รวมทัง้ อิ่มอร่อยกบัอาหารรสเลิศ วนัละ 4 มือ้ ชม
การแสดงสดุอลงัการในทกุค ่าคืน พร้อมสนกุสนานกบักิจกรรม
อ่ืนๆอีกมากมาย.......  

ก าหนดการเดินทาง   15 – 19 ตุลาคม 2559 
วนัแรกของการเดนิทาง  

กรงุเทพฯ– ไทเป – อนสุรณเ์จยีงไคเชค็-ตกึไทเป 101-ชอ้ปปิง้ซเิหมนิตงิ   (L box / D/) 

05.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ ชัน้ 4   เคาน์เตอร์สายการบนิไชนา่แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยให้ 
 การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
07.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไต้หวนั โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG634  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
11.50 น. ถึงสนามบนินานาชาตเิถาเหว๋ียน กรุงไทเป ประเทศไต้หวนั หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

แล้ว  น าทา่นเย่ียมชม จัตุรัสหนิอ่อนเจียงไคเช็ค ชมชีวประวตัแิละ
รูปภาพประวตัศิาสตร์ส าคญัท่ีหาดไูด้ยาก อนสุรณ์แหง่นีถ้กูสร้างขึน้
เพ่ือเป็นท่ีร าลึกประธานาธิบดีเจียงไคเช็คซึง่เป็นบคุคลท่ีความส าคญั
ตอ่ประเทศไต้หวนั  จากนัน้น าทา่นสู่ตกึท่ีสงูเป็นอนัดบั 2 ของโลก 
ตกึไทเป101 มีความสงูถึง508เมตร  และน าทา่นขึน้ ชัน้  89  เพ่ือชม
ทิวทิศน์ของเมืองไทเปทัง้เมืองอีกทัง้บริเวณท่ีตัง้ของตกึนีย้งัเป็น
แหลง่ช็อปปิง้แหง่ใหมเ่ป็นท่ีนิยมของชาวไทเปและชาวตา่งชาต ิมีห้างสรรพสินค้าและช็อปปิง้มอลล์มากมาย 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 หลังอาหารน าท่านน าทา่นเดนิทางสูย่่านช้อปปิง้ช่ือดงัของเมือง ท่ีได้รับการขนานนามวา่เป็น สยามสแควร์ 
 แหง่เมืองไทเป ตลาดซิเหมินตงิ  อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิง้สินค้าท่ีระลกึตา่งๆตามอธัยาศยั อาทิ รองเท้า 
 ยอดนิยมของนกัช้อปชาวไทย โอนิสุกะ ไทเกอร์ หรือ นิว บาล๊านซ์ หรือ สินค้าพืน้เมืองตา่งๆ อาทิ กระเป๋า  

เสือ้ผ้า นาฬิกา เป็นต้นสมควรแก่เวลาน าทา่นเข้าที่พัก โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION CENTER   

HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน (4 ดาว) อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่องของการเดนิทาง วดัหลงซานซือ่–  ลงเรอืซเูปอรส์ตารอ์ะแควเรยีส(B/L/D/Supper) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่ วัดหลงซานซ่ือ สกัการะเจ้าแมก่วนอิมอนัศกัดิส์ิทธ์ิ ท่ีเป็นท่ีนบัถือของชาว
ไต้หวนัและประเทศอ่ืนๆ พร้อมทัง้อิสระสกัการะเทพเจ้าตา่งๆภายในบริเวณวดัตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 
 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรือ Keelungหลงัอาหารเดนิทางสู ่ท่าเรือคีลงุ Keelung Port   เพ่ือเช็คอินลงสู่ 
 เรือส าราญ ซูเปอร์สตาร์ อะแควเรียส 
14.00 น. ลงทะเบียน สูเ่รือส าราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส จากนัน้อิสระเดนิเท่ียวชมและ ส ารวจสิ่งอ านวยความ 
 สะดวกบนเรือตามอธัยาศยั พร้อมทัง้รับชมการสาธิต การใช้อปุกรณ์ชว่ยชีวิตตา่งๆ โดยเจ้าหน้าบนเรือ 
17.00 น. เรือส าราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดนิทางสู ่หมูเ่กาะโอกินาวา่ ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญ่ีปุ่ น 
18.30 น. บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนเรือ 
 หลงัอาหารเชิญท่านชมการแสดงสดุอลงัการ ณ ห้อง Stardust Lounge บริเวณชัน้ 10 หรือเลือก 
 สนกุสนานกบักิจกรรมตา่งๆ อาทิ ร้องเพลงคาราโอเกะ หรือ เส่ียงโชค ณ ห้องคาสิโนตามอธัยาศยั 
 ใหญ่เพ่ือเป็นสิริมงคล อิสระบนัทกึภาพท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
23.30 น. บริการอาหารมือ้ดกึ ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9  จากนัน้อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั        

วนัทีส่ามของการเดนิทาง เกาะมยิาโกะ                             (B/L/D/Supper) 
เช้า อรุณสวสัดิย์ามเช้า  เชิญทา่นออกก าลงักายเบาๆด้วยการวิ่งจ๊อกกิง้
บริเวณชัน้ 7  จากนัน้อิสระเลือก 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารท่ีก าหนดบนเรือ 
08.00 น.  เรือจอดเทียบทา่ท่ี เกาะมิยาโกะจิมะ  ซึง่เป็นหนึง่ใน 
 เกาะน้อยใหญ่ ของหมู่เกาะโอกินาว่า  น าท่านลง 
 ทอ่งเท่ียวรอบๆเกาะ ชมวิวสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสดุ 
 ในญ่ีปุ่ น สะพานคุริมะ ท่ีสร้างมาเพ่ือเช่ือมตอ่ระหว่าง 
 เกาะมิยาโกะ และเกาะคริุมะ ด้วยระยะทางยาว 1.7  
 กิโลเมตร  อิสระบนัทึกภาพท่ีระลกึตามอธัยาศยั  จากนัน้ 
 น าชมความสวยงามของชายหาดท่ีได้ช่ือว่าสวยงามท่ีสดุ แหง่หนึง่ของประเทศญ่ีปุ่ น หาดมาเอะฮามะ ท่ีมี 
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 หาดทรายขาวสะอาดและเนียนละเอียดทอดยาวไปกวา่  7 กิโลเมตร บนัทึกภาพท่ีระลึกกบัท้องฟ้าเป็นสีฟ้า 
 กบัน า้ ทะเลใสเขียวราวกบัมรกต             
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารท้องถ่ิน 
 จากนัน้น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ใต้น า้ ด้วยการน่ัง 
 เรือลักษณะกึ่งเรือด าน า้ ชมปลาสวยงานานาชนิด ทัง้ 
 ยงัสามารถชมความสวยงามของปะการังและ 
 ดอกไม้ทะเลอนัสวยงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)   
 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่ห้างอิออน เชิญทา่นอิสระ 
 เลือกซือ้สินค้าท่ีระลกึ หรือ เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์อาหาร 
 และเคร่ืองด่ืมจากประเทศญ่ีปุ่ นตามอธัยาศยั  สมควรแก่ เวลาเดนิทางกลบัขึน้เรือ ซูเปอร์สตาร์ อะแควเรียส 
18.00 น. เรือออกจากเกาะมิยาโกะจิมะ เดนิทางสู ่เกาะนาฮ่า ประเทศญ่ีปุ่ น 
18.30 น. บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ  หลงัอาหารเพลิดเพลินกบัการชมการแสดงสดุอลงัการ ณ ห้อง  
 Stardust Lounge หรือ สนกุสนานกบักิจกรรมสนัทนาการตา่งๆท่ีทางเรือจดัเตรียมไว้   
ดกึ บริการอาหารมือ้ดกึ ณ ห้องอาหาร Mariners Buffetชัน้ 9  จากนัน้เชิญท่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง นาฮา่                                                   (B/L/D/Supper) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ ท่ีมีให้ทา่นเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์  
08.00 น. เรือเทียบทา่ ณ เกาะนาฮ่า ซึง่เป็นเมืองหลวงของหมู่ 
 เกาะโอกินาวา ตัง้อยูท่างตอนใต้ของประเทศญ่ีปุ่ น   น า 
 ทา่นสูช่ายหาดบูเซน่า น าชมทิวทศัน์ทะเลใสสีฟ้าอม 
 เขียวพร้อมทัง้นัง่เรือท้องกระจกชมปะการังสวยงามและ 
 ชมฝงูปลานานาชนิด อาทิ นีโมน้อยหวงถ่ิน ปลานกแก้ว  
 ปลาเสือ และอ่ืนๆอีกมากมาย  จากนัน้น าท่านแวะ  
 Okashigoten Confectionary Factory Line  ชม 
 โรงงานผลิตขนม ทาร์ตมนัม่วง ท่ีเป็นของฝากขึน้ช่ือของ 
 เกาะและขนมญ่ีปุ่ นอ่ืนๆในบรรจภุณัฑ์ท่ีสวยงามเหมาะกบัการซือ้เป็นของ 
 ฝากเป็นอยา่งยิ่ง    เชิญท่านเลือกชิมและเลือกช้อปปิง้สินค้าของฝาก 
 มากมายตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลาเดนิทางสู ่หน้าผา มันซาโมะ เชิญท่านบนัทกึภาพท่ีระลกึคูก่บั หน้าผา 
 ท่ีถกูธรรมชาตทิัง้ลมและน า้กดั เซาะจนเกิดเป็นรูปร่างคล้าย งวงช้างย่ืนเข้าไปในทะเล  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 
 หลงัอาหารเดนิทางสู ่ยา่นถนนโคะขุไซโดริ  ซึง่ตลอดความยาวกวา่  
 1.6  กิโลเมตร  ประกอบไปด้วย ร้านค้าตา่งๆมากมาย  เลือกซือ้ 
 สินค้าพืน้เมืองเป็นท่ีระลกึ อาทิ สิงโตคูช่ิสะ สญัลกัษณ์เมืองโอกินาวา  



www.thaicruiseholiday.com หนา้ 4 

 

 ขนมญ่ีปุ่ นท่ีมีบรรจภุณัฑ์สวยงามแบบ ญ่ีปุ่ น เป็นต้น  จากนัน้เดนิทาง 
 กลบัสูท่า่เรือ   
18.00 น. เรือออกเดนิทางกลบัสูเ่มืองจีห้ลงเกาะไต้หวนั พร้อมบริการอาหารค ่าบนเรือ   
 หลงัอาหารอิสระพกัผ่อน หรือเลือกชมการแสดงชดุตา่งๆตามอธัยาศยั หรือ เพลิดเพลินกบักิจกรรมตา่งๆท่ี 
 ทางเรือจดัเตรียมไว้ต้อนรับท่าน 
23.30น. บริการอาหารมือ้ดกึ ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง คหีลง –  ไทเป - ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็       (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคารบนเรือ    หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นหรือ สนกุสนานกบักิจกรรมตา่งๆบน 
   เรือ อาทิ วา่ยน า้ในสระวา่ยน า้บนชัน้ 9  หรือเลือกพกัผ่อนในแบบของคณุตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรือ 
บา่ย เตม็อิ่มกบัความสขุสนกุสนาน ในชว่งสดุท้ายก่อนอ าลาเรือส าราญซูเปอร์ 
 สตาร์อะแควเรียส ไมค่วรพลาดท่ีจะแวะ ชมและเลือกซือ้ ภาพถ่ายสว่นตวั 

   ทา่นท่ี ห้อง Klix Photo Gallery หรือช้อปปิง้ของฝากท่ี Port  O’Call จากนัน้ 
   เตรียมตวัลงจากเรือ 

15.00 น. เรือส าราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส จอดเทียบทา่ ณ ท่าเรือคีหลง  ประเทศไต้หวนั จากนัน้เดนิทางสูเ่มือง 
 ไทเป ระหวา่งทางอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้เดนิทางสูส่นามบินเถาเหว๋ียน 
20.05 น. เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG635 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
22.50 น. ถึงสนามบนิ สวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

อัตราค่าบริการ 

ค่าบริการ / ท่าน 
 อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดินทางขัน้ต ่า 30 ท่าน 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง 

ผู้ใหญ่   พักห้องละ 2-3 ท่าน 53,990.- 58,500.- 63,500.- 
 
อัตราค่าบริการรวม 
1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั ไปกลบั   กรุงเทพ ไทเป   โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ 
2.คา่ห้องพกับนเรือ 3 คืน และ ไต้หวนั 1 คืน  
3.คา่อาหารและเคร่ืองดื่มทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ  
4.คา่ยานพาหนะรับ – สง่ ตามรายการ   
5.คา่ภาษีน า้มนัสนามบินทกุแห่ง   
6.หวัหน้าทวัร์อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
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7.คา่ประกนัอบุตัิเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท (กรณีบาดเจ็บคา่รักษาพยาบาลไมเ่กิน 500,000.-บาท)  
   *ตามเง่ือนไข กรมธรรม์ บ.ไทยวิวฒัน์ ประกนัภยั 
8. มคัคเุทศก์ท้องถ่ินรับรองท่ีไต้หวนั 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและพนกังานขบัรถ  (วนัละ 100 NTD/คน) 

10.ค่าวีซ่าประเทศไต้หวัน (เข้า-ออก 2 ครัง้  *วีซ่ากรุ๊ป ส่งเอกสารก่อนเดนิทางอย่างน้อย 25 วัน)   
    กรณีย่ืนกรุ๊ปไม่ทัน ต้องช าระค่าวีซ่ายื่นเดี่ยว ท่านละ 3,400.-บาท 
11.คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามก าหนดการ 
12. คา่ภาษีท่าเรือ  
13. คา่ทวัร์ลงท่องเท่ียวตามท่าเทียบเรือตา่งๆ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม     1.คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่นๆ อาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ทางไกล  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ   
   2.คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%    (คิดจากคา่บริการ ไมร่วมคา่ตัว๋เคร่ืองบิน) 
   3.คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีท่ีบริษัทต้องการ) 
   4.คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
   5.คา่วีซา่ส าหรับชาวตา่งชาติ 
 
หมายเหตุ :  *บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
** กรณีสายการบิน มีการปรับขึน้อตัราคา่ภาษีน า้มนัตามภาวะน า้มนัโลก บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามจริง** 
 
หมายเหตุ 2: 1.   ระหวา่งท่องเท่ียว หากท่านไมไ่ปพร้อมคณะหรือขอถอนตวั ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ   

ไมอ่าจเรียกร้องเงินหรือสว่นบริการที่ขาดหายได้ 
2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ปฏิเสธมิให้ท่านออกนอกประเทศและเข้าประเทศ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่น

เงินให้ท่าน ไมว่า่บางสว่น หรือทัง้หมด 
3. หากไมส่ามารถเดินทางได้ด้วยสาเหตใุดก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี 
4. กรณีท่ียงัไมม่ีการยืนยนัการเดนิทางหรือเซน็สญัญาการจดัการท่องเท่ียว บริษัทฯ จะไมส่ามารถส ารอง

ห้องพกัและบตัรโดยสารเคร่ืองบินให้กบัท่านได้ 
5. ราคาท่ีน าเสนอนี ้คดิค่าโดยสารเคร่ืองบนิในปัจจุบัน  ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 หากมีการขึน้ราคา

ของบตัรโดยสาร เคร่ืองบินในอตัราท่ีสงูขึน้ตามราคาน า้มนัโลก ซึง่สายการบินจะแจ้งให้ทราบก่อนออก
บตัรโดยสาร อีกทัง้ภาษี น า้มนัและภาษีอ่ืนๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน
จากสถานการณ์ตา่งๆตามความเป็นจริง 

6. ราคาท่ีน าเสนอ เป็นอัตราการแลกเปลี่ยนเงนิตราในรอบปัจจุบันเท่านัน้ ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2559  
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการแลกเปลี่ยน เงินตรา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคา ขึน้ – ลง 
ตามความเหมาะสม 

7. บริษัทในฐานะตวัแทนสายการบิน ยานพาหนะอืน่ๆ จะไมรั่บผิดชอบใดๆตอ่การบาดเจ็บ สญูหาย  
หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆอนัเกิดจากความลา่ช้าของท่าน การยกเลิกเท่ียวบิน อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การ 
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นดัหยดุงาน และปัญหาทางการเมือง 
8. กรณีท่ีลกูค้าลืมของหรือท าของหลน่หายในระหวา่งการเดินทาง ไมถื่อเป็นความรับผิดชอบของหวัหน้า

ทวัร์ หรือของบริษัทฯ หากแตจ่ะช่วยด าเนินการประสานงานให้อย่างสดุความสามารถ 
9. ส าหรับผู้มีครรภ์ ต้องแจ้งลว่งหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ ( ภาษาองักฤษ )ก่อนการเดินทาง 
10. กรณีผู้ เดินทางไมถ่งึ 20 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการจดัหวัหน้าทวัร์อีกครัง้ 


