
 

 
 
 
 
 
 

       

 

                                   
 

   

  ก าหนดการเดินทาง :  17-20 ก.ย.2557 (กรุ๊ปเดียวเท่านัน้)  
 

ประเภทห้องพัก  (ราคา / ท่าน) อัตราค่าบริการ (พักห้องคู)่ 
ห้องมีหน้าต่าง  พักห้องละ 2 ท่าน 29,900.- 
คนที่ 3 หรือ 4 ของห้อง 
(กรณีพักห้องละ 3-4 ท่าน  ราคาท่านละ) 

31,100.- 

 
 
 
 

วันแรกของการเดินทาง  ( พุธ)  กรุงเทพ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว - ลงเรือ  
06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค  
08.20 น. เดินทางสู่ ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX700 
12.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง  

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น  
หลังอาหารนําท่านสู่ วัดแชกงหมิว เชิญท่านหมุนกังหันฮวงจุ้ย ที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าจะสามารถหมุนพัดพาความโชคร้าย
ออกไปและพัดพาความโชคดีเข้ามาสู่ตัวเรา พร้อมทั้งแวะชมโรงงานเครื่องประดับ อิสระเลือกซื้อเครื่องประดับประเภท 
กังหันฮวงจุ้ย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย 

18.30 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Ocean Terminal เพื่อเช็คอินลงเรือ 
19.00 น. เช็คอินลงสู่ เรือส าราญซูเปอร์สตาร์ เวอร์โก ้(กรุณาเช็คอินก่อน 21.00 น.) 
23.00 น. เรือออกเดินทางจากฮ่องกง มุ่งหน้าสู่ เมือง เกาสง ทางตอนใต้ของ ประเทศไต้หวัน   
 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร มีให้เลือกถึง 3 ห้อง 3 สไตล์บนเรือ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  
23.30 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร เมดิเตอร์เรเนี่ยน ชั้น 12 ท้ายเรือ  

วันที่สองของการเดินทาง  (จันทร)์  เมืองเกาสง  ประเทศไต้หวัน   
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่ท่านสามารถเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์  
 หลังอาหาร เชิญท่านอิสระพักผ่อนหรือใช้กิจกรรมต่างๆบนเรือตามอัธยาศัย 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ  (สําหรับท่านที่ไม่ลงฝั่ง สามารถใช้กิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ )  
16.30 น. เรือเทียบท่าที่ เมืองเกาสง ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวัน  

*ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองเกาสงได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ* 
19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหาร   
 หลังอาหารเชิญท่านร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมการแสดงสุดอลังการ ผ่อนคลายกับการนั่งฟังเพลงเบาๆ หรือสนุกสนาน

กับกิจกรรมต่างๆที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้คอยต้อรับท่าน 
23.30 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหารเมดิเตอร์เนี่ยน ชั้น 12  



 

23.59 น. เรือออกเดินทางสู่ เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน   

วันที่สามของการเดินทาง  (อังคาร)  ไถจง  ประเทศไต้หวัน 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่กําหนด จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเลือกซื้อทัวร์ลงเที่ยวชมตาม

เกาะแก่งต่างๆ หรือชมถ้ําที่มีหินงอกหินย้อยอันสวยงาม   
 
11.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองไถจง  ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นเมืองที่สะอาด

ที่สุดของไต้หวัน และมีภูมิอากาศที่เหมาะกับการดํารงชีวิตมากที่สุดด้วยอุณหภูมิ ประมาณ 23 องศาตลอดทั้งปี  
 *ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์พิเศษเพื่อลงท่องเที่ยวที่เมืองไถจง จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารที่กําหนด   ( สําหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ ) 
18.30 น. ร่วมอ่ิมอร่อยกับงาน กัปตันกาล่าดินเนอร์  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (แต่งกายสุภาพ)   
19.00 น. เรืออกจาก เมืองไถจง  เดินทางกลับสู่ประเทศฮ่องกง   
 เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ชมการแสดงที่ไม่ซ้ําใคร หรืออิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
23.30 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร เมดิเตอร์เรเนี่ยน ชั้น 12  

วันที่สี่ของการเดินทาง  (พุธ)  ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพ  
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ  (อาหารเช้าบริการรวมกับอาหารเที่ยง เป็นมื้อเดียวกัน)  สนุกสนานกับสิ่งอํานวย

ความสะดวกต่างๆบนเรือในช่วงสุดท้าย 
จากนั้นเชิญท่านเตรียมสัมภาระให้พร้อมเพื่อเช็คเอาท์ 

13.00 น. เรือเทียบท่าที่ ท่าเรือ Ocean Terminal  อําลาเรือสําราญซูเปอร์สตาร์ เวอร์โก้  อิสระช้อปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆที่
ย่านจิมซ่าจุ่ย หรือย่านถนนนาทาน ตามอัธยาศัย 

18.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮ่องกง   
22.15  น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที ่CX709 
00.05+1 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  
           &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

อัตรานี้รวม 
1.ค่าห้องพักบนเรือ 4 วัน 3 คืน 
2.ค่าภาษีท่าเรือ 
3.อาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ 
4.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค 
5.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.-บาท (กรณีบาดเจ็บ วงเงิน 500,000.-บาท) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
7.หัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.ค่าวีซ่า ไต้หวัน 
9.กิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ โชว์ สระว่ายน้ํา และอื่นๆ (อาจมีบางส่วนที่ต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาเช็คอีกครั้ง) 

อัตรานี้ไม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย (กรณีต้องการ) 
2.ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอินเตอร์เน็ต WiFi ค่าบริการซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล เป็นต้น 
3.ค่าทัวร์ลงท่องเที่ยวตามท่าเรือต่างๆ 



 

 

หมายเหต:ุ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ถือ

หนังสือเดินทางไทย /ชาวต่างชาติ ที่มี work permit หรือมีใบแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  และ ชาวต่างชาติที่พักห้อง
เดียวกับชาวไทย เท่านั้น  
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