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14.00 น. ลงทะเบยีนเพือ่เชค็อนิสูเ่รอืสําราญ SuperStar Aquarius ใชเวลา 
  เดนิทาง จากสนามบนิเถาหยวนมาทีท่า่เรอืจหีลงใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
  (กรณุามาถงึทา่เรอืเพือ่เชค็อนิลงเรอืกอ่นอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง) 

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

Tel:886-2-24206100 
 

วนัที ่1 ตอ้นรับสู ่จหีลงประเทศ ไตห้วัน



 
 
 
หลงัจากนัน้อสิระเดนิสํารวจสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆบนเรอืและพักผอ่นตามอธัยาศยั  
 

 
17.00 น. เรอืสําราญ SuperStar Aquariusออกเดนิทางสูม่ยิาโกจมิะประเทศญีปุ่่ น 

(หลงัจากเรอืลอ่งออกสูน่่านน้ําสากลแลว้ รา้นคา้ปลอดภาษีจะเปิดใหบ้รกิารรวมทัง้ใน 
สว่นของคาสโินอกีดว้ย ) 

 
23.30 น.  รับประทานอาหารมือ้ดกึ ณ หอ้งอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9 จากนัน้ 

เชญิทา่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศยั    
*ทา่นสามารถทราบวัน เวลา สถานทีต่ารางจัดกจิกรรมตา่งๆ ไดจ้ากนติยสาร 

Star Navigator ทีจ่ะวางอยูท่ีห่อ้งของทา่นทกุวนั* 
 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น และมือ้ดกึ 
ไดค้รั่งละ  1 หอ้งอาหาร 

 Mariner Buffet         -  international Buffet ชัน้ 9 
 Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ชัน้ 9 
 Spices Restaurant    - Malaysian specially buffet ชัน้11 

 

วนัที ่ 2 มยิาโกจมิะ, ประเทศญีปุ่่ น 



 
หลงัอาหารเชญิทา่นชมการแสดงสดุอลงัการ ณ หอ้ง Stardust  Lounge บรเิวณชัน้ 10 
 

 
 

หลงัอาหารเชญิทา่นชมการแสดงสดุอลงัการ ณ หอ้ง Stardust Lounge  
บรเิวณชัน้ 10 

 
 
 
08.00 น.เรอืเทยีบทา่ที ่เกาะอยิาโกะจมิะ หมูเ่กาะโอกนิาวา่ ของประเทศญีปุ่่ นมยิาโกะจมิะ  
  เป็นเกาะทีห่า่งออกไปในเกาะมยิาโกะ ซึง่อยูใ่นจังหวดัโอกนิาวา่ เกาะนีห้า่งจากเกาะ 
  ใหญถ่งึ 300 กโิลเมตร สภาพอากาศทีเ่กาะนัน้จะคอ่นขา้งอุน่ เฉลีย่ประมาณ 23 

องศา เซลเซยีส ตลอดทัง้ปี  อกีทัง้ยังมมีหาสมทุรทีม่น้ํีาเขยีวมรกตอยูร่อบๆ เกาะ 
สถานที่ท่องเทีย่วทีม่ยิาโกะจมิะ ที่จะพลาดไม่ไดเ้ลย คอื ชายหาดที่งดงามอย่าง
เหลอืเชือ่ ตามแนวเกาะทัง้เกาะนัน้ จะมชีายหาดทีส่วยงามทีคุ่ณสามารถแหวกว่าย
กับหมู่ปลา นอกจากนั้นยังมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีก 2 ที่คือ หาดทรายขาว 7 
กโิลเมตร   หาดโยนาฮามาเอะฮามะ และ สวนดอกไมท้ะเลอมิกุยา ทีค่ณุสามารถดํา
น้ําสน็อกเกิล เพื่อชมความงามในทะเลไดท้่านสามารถซื้อทัวร์เสริมบนฝ่ังเพื่อ
ท่องเทีย่วชมวถิีชวีติของทอ้งถิน่ และไปท่องเทีย่วตามสถานทีท่่องเทีย่วได ้ และ
กลับมาถงึเรอืกอ่นอยา่งนอ้ย  1 ชัว่โมงสําหรับท่านทีไ่ม่ลงฝ่ังสามารถพักผ่อนกับ
กจิกรรมตา่งๆบนเรอืสําราญไดต้ามปกต ิ

17.00 น. เรอืลอ่งออกจากเกาะ มยิาโกจมิะประเทศ ญีปุ่่ น 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

22.00 น. เรอืจะมแีทก๊กระเป๋าและกําหนดการลงจากเรอืใหท้า่นในหอ้งพักของทา่น ใหท้า่นนํา 
  กระเป๋าเดนิทางของทา่นวางไวห้นา้หอ้งเพือ่ใหพ้นักงานนําลงไปทีท่า่เรอืในวนัรุง่ขึน้   
  (สิง่ของทีท่า่นจําเป็นตอ้งใชร้ะหวา่งวนัใหท้า่นแยกใสใ่นกระเป๋าถอื )  



** ถา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะถอืกระเป๋าเดนิทางลงดว้ยตนเองไมจํ่าเป็นตอ้งวางไว ้
ทีห่นา้หอ้งพัก ** 

 

23.30 น. รับประทานอาหารมือ้ดกึ ณ หอ้งอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9 จากนัน้เชญิ
ทา่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 

กจิกรรมบนเรอื 

 

 

 

 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น และมือ้ดกึ 
ไดค้รั่งละ  1 หอ้งอาหาร 

 Mariner Buffet         -  international Buffet ชัน้ 9 
 Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ชัน้ 9 
 Spices Restaurant    - Malaysian specially buffet ชัน้11 

 

 

 

วนัที ่3 เดนิทางถงึโอกนิาวา่ (นาฮา) ประเทศญีปุ่่ น



07.00 น.เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืโอกนิาวา่ (นาฮา) ประเทศญีปุ่่ น 

นาฮา่เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของโอกนิาวา่ เป็นศนูยก์ลางของ
รา้นคา้ รา้นอาหาร บารต์า่งๆ   

ลกูคา้สามารถซือ้ทัวรเ์สรมิจากทางเรอื หรอืสามารถทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ นไดอ้ยา่ง
อสิระ แตล่กูคา้จะตอ้งเดนิทางมาขึน้เรอืกอ่นเรอืออกจากทา่ อยา่งตํา่ 1 ชัว่โมงครึง่  

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีแ่นะนํา 

เซะนะกะจมิะ อมุคิะจ ิเทอเรส (SenagajimaUmikaji Terrace) มอลลเ์ล็กๆ บน
เกาะเซะนะกะจมิะ ตวัอาคารและกําแพงสขีาวกบัฉากหลงัเป็นทอ้งฟ้าและน้ําทะเลทํา
ใหไ้ดรั้บบรรยากาศสบาย ๆ แบบรสีอรท์ตากอากาศ กวา่ 30 รา้นคา้และรา้นอาหารที่
คดัสรรมาเฉพาะ มตีัง้แตร่า้นขายเครือ่งประดบัและของทีร่ะลกึพืน้เมอืง รา้นขาย
ผลติภณัฑผั์กและผลไมจ้ากโอกนิาวะ รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย ทีเ่หมาะแกก่าร
น่ังชมพระอาทติยต์กรมิทะเล พรอ้มจบิค็อกเทลแกก้ระหายไปพรอ้มกนั 

 

 

 

 

 

 

ถนนโคคไุซ ถนนหลกัของเมอืงนาฮะทีใ่ครกต็อ้งมาเยอืนเมือ่มาเทีย่วโอกนิาวา ถนน
โคคไุซไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “1 ไมลม์หศัจรรย“์ (ซึง่เป็นการเลน่คําของ Mile > 
Miracle) บนถนนแหง่นีม้รีา้นคา้มากมายเรยีงรายตลอดเสน้ทาง ซึง่มตีัง้แตร่า้นของ
ฝาก รา้นอาหารโอกนิาวา บาร ์คลบั คาเฟ่ และ รา้นขายของเกา่บนถนนแหง่นีท้ีใ่ห ้
คณุไดส้มัผัสและเพลดิเพลนิเป็นระยะทางประมาณ 1.6 กโิลเมตร นอกจากนัน้ยังมี
รา้นแนะนําของคนทอ้งถิน่ตามซอกซอยใกลเ้คยีงอกีมากมาย 

 

 

 

 



17.00 น. เรอืลอ่งออกจากทา่เรอืโอกนิาวา่ (นาฮา) ประเทศญีปุ่่ น 

เรอืจะมใีบแจง้ สถานทีแ่ละเวลาทีห่อ้งพกัของทา่นเพือ่ใหท้า่นรบัหนงัสอืเดนิทางคนื 

23.30 น. รับประทานอาหารมือ้ดกึ ณ หอ้งอาหาร Mariners Buffet ชัน้ 9 จากนัน้ เชญิ
ทา่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 
ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหาร เชา้ กลางวนั เย็น และมือ้ดกึไดค้รัง้ละ  

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(ทา่นสามารถชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

กอ่นออกจากเรอืไดท้ีแ่ผนกตอ้นรับ ชัน้ 7) 
 
  หลงัจากทกุทา่นลงจากเรอืจะผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทาง 
  ของทา่นดา้นลา่งหลังจากนัน้ เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพ 
 

**กรณุาตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื** 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4เดนิทางถงึ จหีลงประเทศไตห้วนั



** ราคาหอ้งพักแบบพัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง ** 

 

กรกฎาคม– สงิหาคม 2562 

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง(Inside)  15,850 บาท / ทา่น
หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง (Oceanview)    19,700 บาท / ทา่น 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง (Balcony)    24,900 บาท / ทา่น 

 

กนัยายน – ตลุาคม 2562              

หอ้งพักแบบไมม่หีนา้ตา่ง(Inside) 13,700บาท / ทา่น
หอ้งพักแบบมหีนา้ตา่ง (Oceanview)     16,900 บาท / ทา่น 

หอ้งพักแบบมรีะเบยีง (Balcony)     21,250 บาท / ทา่น 

 

 

 



 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเต็มจาํนวนทนัท ีหลงัจากไดร้บัการยนืยนัหอ้งพกั 
2. ยกเลกิหลงัการยนืยนัและชําระเงนิแลว้ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็ม 100% ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการจองและจาํนวนหอ้งวา่งบน
เรอื 

หมายเหต ุ

1. สําหรับผูม้คีรรภ ์กรณีอายคุรรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. สําหรับเด็กอายตํุ่ากวา่ 6 เดอืน ไมอ่นุญาตใหข้ึน้เรอื 
2. ลกูคา้ตอ้งเตรยีมพาสปอรต์มา ณ วันเดนิทางทกุครัง้ และตอ้งมอีายมุากวา่ 180 วัน นับจากวันเดนิทางกลับ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ, การเปลีย่นแปลงโปรแกรมการทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมตามสภาพอากาศ
และฤดกูาล หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัในการเดนิทาง 
5. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7. ในโปรแกรมเวลาทีใ่ชใ้นการเทยีบทา่เป็นเวลาไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทางอกีครัง้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. หอ้งพักบนเรอืสําราญ3คนื (ตามแบบหอ้งพักทีท่า่นไดทํ้าการชําระเงนิ) 
2. อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ), กจิกรรมและความบันเทงิบนเรอืสําราญ 
3. คา่ภาษีทา่เรอื 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

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

2. คา่ทัวรเ์สรมิบนฝ่ังตามเมอืงตา่งๆ ทีเ่รอืจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพเิศษทีท่า่นสัง่เพิม่เตมิกบัทางเรอื 
4. คา่แพคเกจเครือ่งดืม่บนเรอืสําราญ / คา่ WIFI 
5. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่วซีา่สําหรับชาวตา่งชาต ิ
6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่เครือ่งดืม่ ฯลฯ 
7. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (หากตอ้งการซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
8. คา่รถรับสง่จาก (หากตอ้งการซือ้รถรับสง่ กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่เสนอราคาอกีครัง้) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแพ็คเกจลอ่งเรอืสําราญ เป็นการเดนิทางเอง ไมม่หัีวหนา้ทัวร ์และรถรับสง่นําเทีย่ว 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอน

เฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 



3. การชําระคา่บรกิาร 
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเนือ่งจาก ราคาโปรโมชัน่มหีอ้งพักในจํานวนจํากดั 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารชําระเงนิ 
4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้
เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง 
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศทอ่งเทีย่วโดยผดิกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 
4.4เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 


