
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14874 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

SuperStar Aquarius : 3 วัน 2 คนื 

จหีลง ( ไตห้วนั ) -อชิงิาก ิ(ญีปุ่่ น) – จหีลง (ไตห้วนั) 

 
 

กรกฎาคม  2562 31-2 กรกฎาคม  2562 

สงิหาคม 2562 

7-9 สงิหาคม 2562 

21-23 สงิหาคม 2562 

28-30 สงิหาคม 2562 

กันยายน 2562 

4-6 กันยายน 2562 

11-13 กันยายน 2562 

25-27 กันยายน 2562 

ตลุาคม 2562 

2-4 ตลุาคม 2562 

9-11 ตลุาคม 2562 

16-18 ตลุาคม 2562 

23-25 ตลุาคม 2562 

 



 

 

 

 

 
19.00 น.   ลงทะเบยีนเพือ่เชค็อนิสูเ่รอืส าราญ SuperStar Aquarius ใชเ้วลาเดนิทาง    
   จากสนามบนิเถาหยวนมาทีท่า่เรอืจหีลงใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
    

(กรณุามาถงึทา่เรอืเพือ่เชค็อนิลงเรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 
    

Keelung Port Terminal : No.1,Chung-Cheng Road,Keelung, Taiwan 

Tel: 886-2-24206100 

 

วันที ่1        ตอ้นรับสู ่จหีลง ประเทศ ไตห้วัน  

 



            
 

หลงัจากนัน้อสิระเดนิส ารวจสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆบนเรอืและพักผอ่นตาม  
   อธัยาศยั  
 
22.00 น.   เรอืส าราญ SuperStar Aquarius ออกเดนิทางสูเ่กาะ อชิงิาก ิประเทศ  
   ญีปุ่่ น (หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน ้าสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิด     
   ใหบ้รกิารรวมทัง้ในสว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 
 
23.30 น.   รับประทานอาหารมือ้ดกึ ณ หอ้งอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9 จากนัน้      
   เชญิทา่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั    
 

*ทา่นสามารถทราบ  วัน เวลา สถานทีต่ารางจัดกจิกรรมตา่งๆ ไดจ้ากนติยสาร  
Star Navigator ทีจ่ะวางอยูท่ีห่อ้งของทา่นทกุวนั* 

 
 

 
 

 

 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร เชา้ กลางวัน เย็น และมือ้ดกึ 
ไดค้รัง้ละ  1 หอ้งอาหาร 
 Mariner Buffet         -  international Buffet ชัน้ 9  
 Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ชัน้ 9 
 Spices Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชัน้11 

 
 

วันที ่ 2   ถงึ เกาะ อชิงิาก ิ(หมูเ่กาะ โอกนิาวา)  ประเทศ ญีปุ่่ น 

) 

 



 
 
        หลังอาหารเชญิทา่นชมการแสดงสดุอลังการ ณ หอ้ง Stardust  Lounge 

                                      บรเิวณชัน้ 10 

          
           

10.00 น.      เรอืเทยีบทา่ที ่เกาะอชิกิาก ิหมูเ่กาะโอกนิาวา่ ของประเทศญีปุ่่ น เกาะ อชิงิาก ิเป็น 
   เกาะทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 3 ของเกาะโอกนิาวาซึง่มจีดุเดน่ทีน่่าสนใจ มากมาย เกาะม ี
   หลายจดุทีม่ทีวิทัศนท์ีส่วยงามเชน่ประภาคารประภาคาร Hirakubozaki ซึง่คณุ 
   สามารถเพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องอา่ว อา่วคาบริะ ซึง่ไดรั้บ 
   การคดัเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ใน 100 ทวิทัศนข์องญีปุ่่ นตลอดจนมหาสมทุรแปซฟิิกและ 
   ทะเลจนีตะวันออก มเีขตเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยชวีติชวีา เชน่ ตลาดทีม่รีา้นอาหาร  

 ทัศนยีภาพอนังดงามของธรรมชาตริวมถงึอา่ว อา่วคาบริะ ซึง่ไดรั้บการยอมรับ 
   วา่เป็นจดุชมววิทีด่ทีีส่ดุของรัฐบาลแหง่ชาตแิละ หอดดูาว Tamatorizaki ดว้ย 
   ดอกไมไ้มด้อกชบา ถนนรอบเกาะชว่ยใหค้ณุขบัรถไปรอบ ๆ ขณะทีค่ณุเพลดิเพลนิ 
   ไปกบัทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลดงันัน้เราจงึขอแนะน าใหใ้ชร้ถเชา่หรอืรถแท็กซี ่
   เพือ่ไปเทีย่วชมจดุชมววิทีส่วยงามทัง้หมด เกาะอชิกิากเิป็นศนูยก์ลางของภมูภิาค  
   ยาเอยามะ คน้พบเกาะตา่งๆของ ยาเอยามะ ใน เกาะอชิงิาก ิ ทา่นสามารถซือ้ทัวร ์
   เสรมิบนฝ่ัง เพือ่ทอ่งเทีย่วชมวถิชีวีติของทอ้งถิน่ และไปทอ่งเทีย่วตามสถานที ่
   ทอ่งเทีย่วได ้ และกลบัมาถงึเรอืกอ่นอยา่งนอ้ย  1 ชัว่โมง ส าหรับทา่นทีไ่มล่งฝ่ัง 
   สามารถพักผอ่นกบักจิกรรมตา่งๆบนเรอืส าราญไดต้ามปกต ิ
 

20.00 น. เรอืลอ่งออกจากเกาะ อชิงิาก ิ(หมูเ่กาะ โอกนิาวา)  ประเทศ ญีปุ่่ น 
        
       

          เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 
 
 
 



22.00 น. เรอืจะมแีท๊กกระเป๋าและก าหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพัก ของทา่น ให ้
  ทา่นน ากระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานน าลงไปทีท่า่เรอืใน 
  วันรุง่ขึน้  (สิง่ของทีท่า่นจ าเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวันใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื)  

 **ถา้ ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจ่ าเป็นตอ้งวางไว ้
ทีห่นา้หอ้งพัก ** 

 
23.30 น.    รับประทานอาหารมือ้ดกึ ณ หอ้งอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9 จากนัน้ เชญิทา่น 
                อสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั   
 

กจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร เชา้ กลางวัน เย็น และมือ้ดกึไดค้ร่ังละ 1 
หอ้งอาหาร 
 Mariner Buffet         -  international Buffet ชัน้ 9  
 Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ชัน้ 9 
 Spices Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชัน้11 

 
16 .00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืจหีลง ประเทศไตห้วนั(ทา่นสามารถช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

กอ่นออกจากเรอืไดท้ีแ่ผนกตอ้นรับ ชัน้ 7) 
  หลงัจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าเดนิทาง 
  ของทา่นดา้นลา่งหลงัจากนัน้ เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพ 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 

 

** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง ** 

กรกฎาคม – สงิหาคม 2562 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง (Inside) 9,850 บาท / ทา่น 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง(Oceanview)         12,150 บาท/ทา่น 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง (Balcony) 15,300 บาท / ทา่น 

 

กันยายน – ตลุาคม 2562 

หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง (Inside) 8,550 บาท / ทา่น 

หอ้งพกัแบบมหีนา้ตา่ง(Oceanview)         10,500 บาท/ทา่น 

หอ้งพกัแบบมรีะเบยีง (Balcony) 13,100 บาท / ทา่น 

 

วันที ่3      เดนิทางถงึ จหีลง ประเทศไตห้วัน 

 



 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 

2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและช าระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจ านวนหอ้งวา่งบน

เรอื 

หมายเหต ุ

1. ส าหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ส าหรับเด็กอายตุ า่กวา่ 6 เดอืน ไม่อนุญาตใหข้ึน้เรอื 

2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วนัเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วนั นับจากวนัเดนิทางกลับ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไม่วา่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ

และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 

5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืส าราญ 2 คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดท้ าการช าระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืส าราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอืส าราญ 

3. คา่ภาษีทา่เรอื 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิส ์TWD 420 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Inside, Oceanview, Balcony และ TWD 530 ตอ่คนตอ่คนื ส าหรับหอ้ง Suite หรอื
สงูขึน้ไป 

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 

3. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืส าราญ / คา่ WIFI 

5. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 

7. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (หากตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
8. คา่รถรับสง่จาก (หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 



 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืส าราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หีัวหนา้ทวัร ์และรถรับสง่น าเทีย่ว 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอน

เฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระเต็มจ านวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจ านวนจ ากัด 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารช าระเงนิ 

4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

ดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทวัรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ 

4.4 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


