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ทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม ่กบัการลอ่งเรอืสําราญสดุหร ูซูเปอรส์ตารอ์ะควาเรยีส 
ไตห้วนั – ญีปุ่่ น – ไตห้วนั 5 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิไชนา่แอรไ์ลน ์(CI) 

 

หลกีหนคีวามวุน่วาย ไปผอ่นคลายกบัการ
พักผอ่นบนเรอืสําราญหร ูดว้ยขนาด 51,039 
กลอสตนั ความยาว 230 เมตร กวา้ง 29 เมตร 
ทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกครบ
ครัน อาท ิสระวา่ยน้ํา จากซุซี ่ฟิตเนส 
อนิเตอรเ์น็ต คาราโอเกะ ดสิโกเ้ธค ดวิตีฟ้ร ี
สนามบาสเก็ตบอล และอืน่ๆอกีมากมาย รวมทัง้ 
อิม่อรอ่ยกบัอาหารรสเลศิ วันละ 4 มือ้ ชมการ
แสดงสดุอลงัการในทกุคํา่คนื พรอ้มสนุกสนาน
กบักจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย.......  
 

ก าหนดการเดนิทาง   15 – 19 ตลุาคม 2559 
วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ –ไทเป –อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค-ตกึไทเป 101- 
     ชอ้ปป้ิงซเิหมนิตงิ                                  (L box/D/) 
05.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4   เคานเ์ตอรส์ายการบนิไชน่าแอรไ์ลน ์ โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยให ้ 

 การตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

08.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไตห้วนั โดยสายการบนิไชน่าแอรไ์ลน์  เทีย่วบนิที ่CI066  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 
 บนเครือ่ง) 

12.55 น. ถงึสนามบนินานาชาตเิถาเหวีย๋น กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั หลงัจากผา่น  
              พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

แลว้  นําทา่นเยีย่มชม จตัรุสัหนิออ่นเจยีงไคเช็ค ชมชวีประวตัแิละ

รูปภาพประวตัศิาสตรส์าํคญัทีห่าดไูดย้าก อนุสรณ์แหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่
เป็นทีรํ่าลกึประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ซึง่เป็นบคุคลทีค่วามสาํคญัตอ่

ประเทศไตห้วนั  จากนัน้นําทา่นสูต่กึทีส่งูเป็นอนัดบั 2 ของโลก ตกึไทเป
101 มคีวามสงูถงึ508เมตร  และนําทา่นขึน้ ชัน้  89  เพือ่ชมทวิทศิน์

ของเมอืงไทเปทัง้เมอืงอกีทัง้บรเิวณทีต่ัง้ของตกึนียั้งเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิง
แหง่ใหมเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาต ิมหีา้งสรรพสนิคา้

และชอ็ปป้ิงมอลลม์ากมาย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารน าทา่นนําทา่นเดนิทางสูย่า่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของเมอืง ทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น สยามสแควร์  

 แหง่เมอืงไทเป ตลาดซเิหมนิตงิ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆตามอธัยาศยั อาท ิรองเทา้  
 ยอดนยิมของนักชอ้ปชาวไทย โอนสิกุะ ไทเกอร ์หรอื นวิ บาลา๊นซ ์หรอื สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ อาท ิกระเป๋า  

 เสือ้ผา้ นาฬกิา เป็นตน้  

 สมควรแกเ่วลานําทา่น เขา้ทีพ่กั โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL หรอื ระดบัเดยีวกนั  
 ( 4 ดาว) อสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง วดัหลงซานซือ่ – ลงเรอืซูเปอรส์ตารอ์ะแควเรยีส     (B/L/D/Supper) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพั่ก  

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่ วดัหลงซานซือ่ สกัการะเจา้แมก่วนอมิอนัศกัดิส์ทิธิ ์ทีเ่ป็นทีนั่บถอืของชาวไตห้วนัและ
ประเทศอืน่ๆ พรอ้มทัง้อสิระสกัการะเทพเจา้ตา่งๆภายในบรเิวณวดัตามอธัยาศยั  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
 หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื Keelungหลงัอาหารเดนิทางสู ่ทา่เรอืคลีงุ Keelung Port   เพือ่เชค็อนิลงสู ่

 เรอืสาํราญ ซเูปอรส์ตาร ์อะแควเรยีส  

14.00 น. ลงทะเบยีน สูเ่รอืสาํราญซเูปอรส์ตารอ์ะแควเรยีส จากนัน้อสิระเดนิเทีย่วชมและ สาํรวจสิง่อํานวยความ  
 สะดวกบนเรอืตามอธัยาศยั พรอ้มทัง้รับชมการสาธติ การใชอ้ปุกรณ์ชว่ยชวีติตา่งๆ โดยเจา้หนา้บนเรอื  

17.00 น. เรอืสาํราญซเูปอรส์ตารอ์ะแควเรยีส ออกเดนิทางสู ่หมูเ่กาะโอกนิาวา่ ซึง่ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศญีปุ่่ น 
18.30 น. บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารบนเรอื  

 หลงัอาหารเชญิทา่นชมการแสดงสดุอลงัการ ณ หอ้ง Stardust Lounge บรเิวณชัน้ 10 หรอืเลอืก 

 สนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆ อาท ิรอ้งเพลงคาราโอเกะ หรอื เสีย่งโชค ณ หอ้งคาสโินตามอธัยาศยั  
 ใหญเ่พือ่เป็นสริมิงคล อสิระบนัทกึภาพทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

23.30 น. บรกิารอาหารมือ้ดกึ ณ หอ้งอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9  จากนัน้อสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั        

วนัทีส่ามของการเดนิทาง เกาะมยิาโกะ                                 (B/L/D/Supper) 
เชา้ อรุณสวสัดิย์ามเชา้  เชญิทา่นออกกําลงักายเบาๆดว้ยการวิง่จ๊อกกิง้บรเิวณชัน้ 7  จากนัน้อสิระเลอืก  

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีกํ่าหนดบนเรอื  
08.00 น.  เรอืจอดเทยีบทา่ที ่เกาะมยิาโกะจมิะ  ซึง่เป็นหนึง่ใน 

 เกาะนอ้ยใหญ ่ของหมูเ่กาะโอกนิาวา่  นําทา่นลง 
 ทอ่งเทีย่วรอบๆเกาะ ชมววิสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุ  

 ในญีปุ่่ น สะพานครุมิะ ทีส่รา้งมาเพือ่เชือ่มตอ่ระหวา่ง 
 เกาะมยิาโกะ และเกาะครุมิะ ดว้ยระยะทางยาว 1.7  

 กโิลเมตร  อสิระบนัทกึภาพทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  จากนัน้  

 นําชมความสวยงามของชายหาดทีไ่ดช้ ือ่วา่สวยงามทีส่ดุ  
 แหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น หาดมาเอะฮามะ ทีม่ ี

 หาดทรายขาวสะอาดและเนยีนละเอยีดทอดยาวไปกวา่   
 7 กโิลเมตร บนัทกึภาพทีร่ะลกึกบัทอ้งฟ้าเป็นสฟ้ีา  

 กบัน้ํา ทะเลใสเขยีวราวกบัมรกต             

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารทอ้งถิน่  
 จากนัน้นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ใตน้ํ้า ดว้ยการน ัง่ 

 เรอืลกัษณะกึง่เรอืด าน า้ ชมปลาสวยงานานาชนดิ ทัง้ 

 ยังสามารถชมความสวยงามของปะการังและ  
 ดอกไมท้ะเลอนัสวยงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)   

 สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่หา้งออิอน เชญิทา่นอสิระ 
 เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ หรอื เลอืกซือ้ผลติภัณฑอ์าหาร  

 และเครือ่งดืม่จากประเทศญีปุ่่ นตามอธัยาศยั   

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบัขึน้เรอื ซเูปอรส์ตาร ์อะแควเรยีส  
18.00 น. เรอืออกจากเกาะมยิาโกะจมิะ เดนิทางสู ่ เกาะนาฮา่ ประเทศ

ญีปุ่่ น 
18.30 น. บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื   หลงัอาหารเพลดิเพลนิกบัการชมการแสดงสดุอลงัการ ณ หอ้ง  

 Stardust Lounge หรอื สนุกสนานกบักจิกรรมสนัทนาการตา่งๆทีท่างเรอืจัดเตรยีมไว ้  
ดกึ บรกิารอาหารมือ้ดกึ ณ หอ้งอาหาร  Mariners Buffetชัน้ 9  จากนัน้เชญิทา่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั  

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง นาฮา่                                                                   (B/L/D/Supper) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื ทีม่ใีหท้า่นเลอืกไดถ้งึ 3 หอ้ง 3 สไตล ์ 
08.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ เกาะนาฮา่ ซึง่เป็นเมอืงหลวงของหมู่ 

 เกาะโอกนิาวา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศญีปุ่่ น  นํา 

 ทา่นสู่ ชายหาดบูเซนา่ นําชมทวิทศันท์ะเลใสสฟ้ีาอม 
 เขยีวพรอ้มทัง้น่ังเรอืทอ้งกระจกชมปะการังสวยงามและ  

 ชมฝงูปลานานาชนดิ อาท ินโีมนอ้ยหวงถิน่ ปลานกแกว้  
 ปลาเสอื และอืน่ๆอกีมากมาย  จากนัน้นําทา่นแวะ  

 Okashigoten Confectionary Factory Line  ชม 

 โรงงานผลติขนม ทารต์มันมว่ง ทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของ 
 เกาะและขนมญีปุ่่ นอืน่ๆในบรรจภุัณฑท์ีส่วยงามเหมาะกบัการซือ้

เป็นของฝากเป็นอยา่งยิง่เชญิทา่นเลอืกชมิและเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้
ของฝากมากมายตามอธัยาศยั 
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 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่หนา้ผา มนัซาโมะ เชญิทา่นบนัทกึภาพทีร่ะลกึคูก่บั หนา้ผา

ทีถ่กูธรรมชาตทิัง้ลมและน้ํากัดเซาะจนเกดิเป็นรูปร่างคลา้ย งวงชา้งยืน่เขา้ไปในทะเล  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

 หลงัอาหารเดนิทางสู ่ยา่นถนน โคะขไุซโดร ิ ซึง่ตลอดความยาวกวา่  
 1.6  กโิลเมตร  ประกอบไปดว้ย รา้นคา้ตา่งๆมากมาย  เลอืกซือ้ 

 สนิคา้พืน้เมอืงเป็นทีร่ะลกึ อาท ิสงิโตคูช่สิะ สญัลกัษณ์เมอืงโอกนิาวา  

 ขนมญีปุ่่ นทีม่บีรรจภุัณฑส์วยงามแบบ  ญีปุ่่ น เป็นตน้  จากนัน้เดนิทาง 
 กลบัสูท่า่เรอื   

18.00 น. เรอืออกเดนิทางกลบัสูเ่มอืงจีห้ลงเกาะไตห้วนั  พรอ้มบรกิารอาหารคํา่บนเรอื   
 หลงัอาหารอสิระพักผอ่น หรอืเลอืกชมการแสดงชดุตา่งๆตามอธัยาศยั หรอื เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆที่  

 ทางเรอืจัดเตรยีมไวต้อ้นรับทา่น  
23.30น. บรกิารอาหารมือ้ดกึ ณ หอ้งอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง คหีลง – ไทเป - ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต       (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารบนเรอื     หลงัอาหารอสิระพักผอ่นหรอื สนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆบน  

   เรอื อาท ิวา่ยน้ําในสระวา่ยน้ําบนชัน้ 9  หรอืเลอืกพักผอ่นในแบบของคณุตามอธัยาศยั  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนเรอื  
บา่ย เต็มอิม่กบัความสขุสนุกสนาน ในชว่งสดุทา้ยกอ่นอําลาเรอืสาํราญซเูปอร์  

 สตารอ์ะคว าเรยีส ไมค่วรพลาดทีจ่ะแวะ ชมและเลอืกซือ้ ภาพถา่ยสว่นตวั  

   ทา่นที ่หอ้ง Klix Photo Gallery หรอืชอ้ปป้ิงของฝากที ่Port  O’Call จากนัน้ 
   เตรยีมตวัลงจากเรอื 

15.00 น. เรอืสาํราญซเูปอรส์ตารอ์ะแควเรยีส จอดเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืคหีลง ประเทศไตห้วนั    
 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงไทเป ระหวา่งทางอสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั  

18.00 น. บรกิารอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  จากนัน้เดนิทางสูส่นามบนิเถาเหวีย๋น 

22.05 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไชน่าแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ CI065 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
00.35 น. ถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
  

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

 

อตัราคา่บรกิาร 
คา่บรกิาร / ทา่น 

 

 อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ทา่น 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง 

ผูใ้หญ ่  พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 52,990.- 57,500.- 63,500.- 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไปกลบั   กรุงเทพ ไทเป   โดยสายการบนิไชน่าแอรไ์ลน์  

2.คา่หอ้งพักบนเรอื 3 คนื และ ไตห้วนั 1  คนื  
3.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ  

4.คา่ยานพาหนะรับ – สง่ ตามรายการ   

5.คา่ภาษีน้ํามันสนามบนิทกุแหง่   
6.หัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7.คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000.-บาท (กรณีบาดเจ็บคา่รักษาพยาบาลไมเ่กนิ 500,000.-บาท)  
   *ตามเงือ่นไข กรมธรรม ์บ.ไทยววิฒัน ์ประกนัภัย 

8. มัคคเุทศกท์อ้งถิน่รับรองทีไ่ตห้วนั 

9. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถ  (วนัละ 100 NTD/คน) 

10.คา่วซีา่ประเทศไตห้วนั (เขา้-ออก 2 คร ัง้  *วซีา่กรุป๊ สง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วนั)   
    กรณียืน่กรุป๊ไมท่นั ตอ้งช าระคา่วซีา่ยืน่เดีย่ว ทา่นละ 3,400.-บาท 
11.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามกําหนดการ  
12. คา่ภาษีทา่เรอื  

13. คา่ทวัรล์งทอ่งเทีย่วตามทา่เทยีบเรอืตา่งๆ  
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อตัรานีไ้มร่วม     1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัทท์างไกล  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ   

   2.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%    (คดิจากคา่บรกิาร ไมร่วมคา่ตัว๋เครือ่งบนิ) 

   3.คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีบ่รษัิทตอ้งการ) 
   4.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

   5.คา่วซีา่สาํหรับชาวตา่งชาติ 

 
หมายเหตุ :  *บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

** กรณีสายการบนิ มกีารปรับขึน้อตัราคา่ภาษีน้ํามันตามภาวะน้ํามันโลก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามจรงิ**  
 

หมายเหต ุ2: 1.   ระหวา่งทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมไ่ปพรอ้มคณะหรอืขอถอนตวั ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์  

ไมอ่าจเรยีกรอ้งเงนิหรอืสว่นบรกิารทีข่าดหายได  ้
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ปฏเิสธมใิหท้า่นออกนอกประเทศและเขา้ประเทศ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

เงนิใหท้า่น ไมว่า่บางสว่น หรอืทัง้หมด 
3. หากไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตาม บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี  

4. กรณีทียั่งไมม่กีารยนืยันการเดนิทางหรอืเซ็นสญัญาการจัดการทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ จะไมส่ามารถสาํรอง

หอ้งพักและบตัรโดยสารเครือ่งบนิใหก้บัทา่นได  ้
5. ราคาทีนํ่าเสนอนี ้คดิคา่โดยสารเครือ่งบนิในปจัจบุนั  ณ วนัที ่1 มถินุายน 2559 หากมกีารขึน้ราคาของ

บตัรโดยสาร เครือ่งบนิในอตัราทีส่งูขึน้ตามราคาน้ํามันโลก ซึง่สายการบนิจะแจง้ใหท้ราบกอ่นออกบตัร
โดยสาร อกีทัง้ภาษี น้ํามันและภาษีอืน่ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิจาก

สถานการณ์ตา่งๆตามความเป็นจรงิ 

6. ราคาทีนํ่าเสนอ เป็นอตัราการแลกเปลีย่นเงนิตราในรอบปจัจบุนัเทา่น ัน้  ณ วนัที ่1 มถินุายน 2559  
กรณีมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการแลกเปลีย่น เงนิตรา บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา ขึน้ – ลง ตาม

ความเหมาะสม 
7. บรษัิทในฐานะตวัแทนสายการบนิ ยานพาหนะอืน่ๆ จะไมรั่บผดิชอบใดๆตอ่การบาดเจ็บ สญูหาย  

หรอืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆอนัเกดิจากความลา่ชา้ของทา่น การยกเลกิเทีย่วบนิ อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิการ  

นัดหยดุงาน และปัญหาทางการเมอืง 
8. กรณีทีล่กูคา้ลมืของหรอืทําของหลน่หายในระหวา่งการเดนิทาง ไมถ่อืเป็นความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์

หรอืของบรษัิทฯ หากแตจ่ะชว่ยดําเนนิการประสานงานใหอ้ยา่งสดุความสามารถ  
9. สาํหรับผูม้คีรรภ ์ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ พรอ้มใบรับรองจากแพทย ์( ภาษาองักฤษ )กอ่นการเดนิทาง  

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น ขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการจัดหัวหนา้ทวัรอ์กีครัง้  


