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  ก าหนดการเดินทาง : เม.ย. : *12 ,*19 & *26 พ.ค. : *3, *10 & 17  มิ.ย. : 7, 21 & 28 

  ก.ค. : 5, 12, 19 & 26 ส.ค. : 2, 9, 23 & 30  ก.ย. : 6,13, 20 & 27  ต.ค. : *4, *11 &*18
  
    
 

อัตราค่าบริการ    
              ห้อง (ราคา / ท่าน) บุคคลที่ 1 และ 2 

ราคาปกติ 
บุคคลที่ 1 และ 2 
ราคาโปรโมชั่น 

บุคคลที่ 3  
กรณีพักห้องเดียวกัน 

DD    ไม่มีหน้าต่าง (ชั้น 5) 27,750.- 22000.- 24000.- 
DC    ไม่มีหน้าต่าง (ชั้น 6,7) 28,500.- 22550.- 24000.- 
DB    ไม่มีหน้าต่าง (ชั้น 8 & 9) 29,400.- 23150.- 24000.- 
DA    ไม่มีหน้าต่าง (ชั้น 9,10) 30,300.- 23800.- 24000.- 
CG    มีหน้าต่างกลม (ชั้น 4) 32,550.- 25350.- 27500.- 
CF    มีหน้าต่างกลม (ชั้น 5) 33,300.- 25900.- 27500.- 
CD    มีหน้าต่าง (ชั้น 5) 34,050.- 26400.- 27500.- 
CB     มีหน้าต่าง (ชั้น 6) 34,900.- 27050.- 27500.- 
CA     มีหน้าต่าง ซูพีเรียร์  (ชั้น 8, 9 & 10) 36,320.- 28150.- 27500.- 
BA     มีหน้าต่างและระเบียงส่วนตัว (ชั้น8) 42,900.- 32750.- 34700.- 
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     หมายเหตุ :  ราคาโปรโมชั่น ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันท่ีท าการจอง *ช าระค่า Surcharge เพิ่มท่านละ 2,400.- บาท  

 
อัตรานี้รวม : ค่าห้องพักบนเรือ 4 วัน 3 คืน , ค่าห้องพัก ท่ีไต้หวัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า , ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือ 

ค่ารถ รับ-ส่ง  สนามบิน-โรงแรม-ท่าเรือ-สนามบิน , ค่าภาษีท่าเรือ  
 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ    
ค่าวีซ่าประเทศไต้หวัน เข้า-ออก 2 ครั้ง   ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ – ไต้หวัน – กรุงเทพ   
ค่าทัวร์ลงเท่ียวตามท่าเรือต่างๆ   หัวหน้าทัวร์ 

รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง  (เสาร์)  กรุงเทพ – ไต้หวัน – อิสระ  
......... น.  เดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน................  เที่ยวบินที่ .................. 
......... น.  ถึงสนามบินเถาเหวี๋ยน ประเทศไต้หวัน  นําท่านเดินทางสู ่ที่พัก โรงแรม........................ อิสระพักผ่อน หรือช้อปปิ้งตาม 

อัธยาศัย  (ที่พักระดับ 3 ดาว) 
วันที่สองของการเดินทาง  (อาทิตย)์ ไต้หวัน – ท่าเรือ Keelung – ลงเรือ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  หลังอาหารเชิญท่านเตรียมสัมภาระให้พร้อม เดินทางสู่ท่าเรือ Keelung 
12.30 น. เช็คอินลงสู่ เรือส าราญซูเปอร์สตาร์ อะแควเรียส (กรุณาเช็คอินก่อน 14.30 น.) 
17.00 น. เรือออกเดินทางจาก ไต้หวัน  มุ่งหน้าสู่ เกาะอิชิกาก ิ หมู่เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น   
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร มีให้เลือกถึง 3 ห้อง 3 สไตล์บนเรือ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  
 หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ จากทีมนักแสดงมืออาชีพ หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย  
23.30 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร  Mariners Buffet ชั้น 9 
วันที่สามของการเดินทาง (จันทร์) เกาะอิชิกากิ  (โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่ท่านสามารถเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์  
08.00 น. เรือเทียบท่าที่ เกาะอิชิกากิ หมู่เกาะโอกินาว่า ของประเทศญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้อทัวร์พิเศษลงท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของ

ชาวเมือง หรือ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ  (สําหรับท่านที่ไม่ลงฝั่ง สามารถใช้กิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ )  
16.00 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะนาฮ่า  
19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหาร บนเรือ หลังอาหารเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ ชมการแสดงสุดอลังการ ผ่อนคลาย

กับการนั่งจิบเครื่องดื่มในห้องค๊อฟฟี่ช็อบ หรือ เลือกสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้คอยต้อนรับท่าน 
24.00 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร  Mariners Buffet ชั้น 9 
วันที่สี่ของการเดินทาง  (อังคาร)  เกาะนาฮ่า (โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น)  
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่กําหนด จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย   
09.00 น. เรือเทียบท่าที่ เกาะนาฮ่า เมืองหลวงของ หมู่เกาะโอกินาว่า ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยว หรือ ลงช้อปปิ้งสินค้า

แบรนด์เนมต่างๆที่ เมืองนาฮ่า หรือเลือกอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารที่กําหนด   ( สําหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ ) 
17.00 น. เรืออกจาก เกาะนาฮ่า  เดินทางกลับสู่ประเทศไต้หวัน  
18.30 น. ร่วมอ่ิมอร่อยกับงาน กัปตันกาล่าดินเนอร์  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (แต่งกายสุภาพ)  
24.00 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร  Mariners Buffet ชั้น 9 
วันทีห่้าของการเดินทาง  (พุธ)  ไต้หวัน – กรุงเทพ  
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ สนุกสนานกับสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆบนเรือในช่วงสุดท้าย  
12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยงบนเรือ จากนั้นเชิญท่านเตรียมสัมภาระให้พร้อมเพื่อเช็คเอาท์  
16.00 น. เรือเทียบท่าที่ ท่าเรือ Keelung อําลาเรือสําราญซูเปอร์สตาร์ อะแควเรียส เดินทางสู่ สนามบินเถาเหวียน   อิสระช้อปปิ้ง

สินค้าแบรนด์เนม ต่างๆที่ สนามบินตามอัธยาศัย 
........  น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน ....................  เที่ยวบินที่................  
......... น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
           &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
หมายเหตุ:  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ถือ

หนังสือเดินทางไทย /ชาวต่างชาติ ที่มี work permit หรือมีใบแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  และ ชาวต่างชาติที่
พักห้องเดียวกับชาวไทย เท่านั้น   

 


