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แพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ SuperStar Aquarius Cruise Only 3 วัน 2 คืน 
เส้นทำง จีหลง (ไต้หวัน) - อิชิงำกิ (ญี่ปุ่น) - จีหลง (ไต้หวัน) 

 
 

   
 

 
 
 
 

อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไปกลบั - ทัวร์เสริมบนฝั่ง 
รถรับส่งสนำมบิน ท่ำเรือ สนำมบิน - ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ 

Special OFF 50% จองด่วน ห้องมจี ำนวนจ ำกัด 
ก ำหนดกำรเดินทำง เดือน ธ.ค.61-มี.ค.62               เหลือรำคำเริ่มต้นที ่ 8,650.- (พักห้องแบบไม่มีหน้ำต่ำง) 
วันที่ 1            ต้อนรับสู่ จีหลง ประเทศ ไต้หวัน  
18.00 น. ลงทะเบียนเพ่ือเช็คอินสู่เรือส ำรำญ SuperStar Aquarius ใช้เวลำเดินทำง จำกสนำมบินเถำหยวนมำที่ท่ำเรือ 

จีหลงใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง   (กรุณำมำถึงท่ำเรือเพื่อเช็คอินลงเรือก่อนอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง) 
     Keelung Port Terminal : No.1,Chung-Cheng Road,Keelung, Taiwan Tel: 886-2-24206100 

 
หลังจำกนั้นอสิระเดินส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆบนเรือและพักผ่อนตำม อัธยำศัย 

21.00 น. เรือส ำรำญ SuperStar Aquarius ออกเดินทำงสู่ อิชิงำก ิประเทศญี่ปุ่น  

http://www.cruisedomain.com/


www.cruisedomain.com   

LINE ID : @CruiseDomain 

     

 

 

 

 

 

 

 

VS061218 

Page 2 of 6  

(หลังจำกเรือล่องออกสู่น่ำนน้ ำสำกลแล้ว ร้ำนค้ำปลอดภำษีจะเปิดให้บริกำรรวมทั้งในส่วนของคำสิโนอีกด้วย) 
23.30 น.  รับประทำนอำหำรมื้อดึก ณ ห้องอำหำร Mariners Buffet ชั้น 9 จำกนั้น เชิญท่ำนอิสระพักผ่อน 
  ตำมอัธยำศัย *ท่ำนสำมำรถทรำบ วัน เวลำ สถำนที่ตำรำงจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้จำกนิตยสำร 

 Star Navigator ที่จะวำงอยู่ที่ห้องของท่ำนทุกวัน* 
วันที่  2           เกำะอิชิงำก ิ(หมู่เกำะ โอกินำวำ), ประเทศญี่ปุ่น 
07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 

ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร เช้ำ กลำงวัน เย็น และมื้อดึก 
ได้ครั่งละ  1 หอ้งอำหำร 

 Mariner Buffet         -  international Buffet ชั้น 9  
 Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ชั้น 9 
 Spices Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น11 

             
หลังอำหำรเชญิท่ำนชมกำรแสดงสุดอลังกำร ณ ห้อง Stardust  Lounge บริเวณชั้น 10 

 
หลังอำหำรเชิญท่ำนชมกำรแสดงสุดอลังกำร ณ ห้อง Stardust  Lounge  บริเวณชั้น 10 

11.00 น.      เรือเทียบท่ำที่ เกำะอิชิกำกิ หมู่เกำะโอกินำว่ำ ของประเทศญี่ปุ่นมิยำโกะจิมะ เกำะ อิชิงำกิ เป็นเกำะที่ใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของเกำะโอกินำวำซึ่งมีจุดเด่นที่น่ำสนใจ มำกมำย เกำะมีหลำยจุดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงำมเช่นประภำคำร
ประภำคำร Hirakubozaki ซึ่งคุณสำมำรถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของอ่ำว อ่ำวคำบิระ ซึ่งได้รับกำรคัดเลือกให้
เป็นหนึ่งใน 100 ทิวทัศน์ของญี่ปุ่นตลอดจนมหำสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนตะวันออก มีเขตเมืองที่เต็มไปด้วย
ชีวิตชีวำ เช่น ตลำดที่มีร้ำนอำหำร  
ทัศนียภำพอันงดงำมของธรรมชำติรวมถึงอ่ำว อ่ำวคำบิระ ซึ่งได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของรัฐบำล
แห่งชำติและ หอดูดำว Tamatorizaki ด้วยดอกไม้ไม้ดอกชบำ ถนนรอบเกำะช่วยให้คุณขับรถไปรอบ ๆ ขณะที่
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คุณเพลิดเพลินไปกับทัศนียภำพอันงดงำมของทะเลดังนั้นเรำจึงขอแนะน ำให้ใช้รถเช่ำหรือรถแท็กซี่เพื่อไปเที่ยว
ชมจุดชมวิวที่สวยงำมทั้งหมด เกำะอิชิกำกิเป็นศูนย์กลำงของภูมิภำค ยำเอยำมะ ค้นพบเกำะต่ำงๆของ ยำเอยำ
มะ ใน เกำะอิชิงำกิ  ท่ำนสำมำรถซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง เพื่อท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของท้องถิ่น และไปท่องเที่ยวตำม
สถำนที่ท่องเที่ยวได้  และกลับมำถึงเรือก่อนอย่ำงน้อย  1 ชั่วโมง ส ำหรับท่ำนที่ไม่ลงฝั่งสำมำรถพักผ่อนกับ
กิจกรรมต่ำงๆบนเรือส ำรำญได้ตำมปกต ิ

21.00 น. เรือล่องออกจำกเกำะอิชิงำกิ (หมู่เกำะโอกินำวำ) ประเทศญี่ปุ่น 
เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคนื 

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรือให้ท่ำนในห้องพักของท่ำน ให้ท่ำนน ำ 
  กระเป๋ำเดินทำงของท่ำนวำงไว้หน้ำห้องเพื่อให้พนักงำนน ำลงไปที่ท่ำเรือในวันรุ่งขึ้น   
  (สิ่งของที่ท่ำนจ ำเป็นต้องใช้ระหว่ำงวันให้ท่ำนแยกใส่ในกระเป๋ำถือ )  

** ถ้ำท่ำนใดมคีวำมประสงค์จะถือกระเป๋ำเดินทำงลงด้วยตนเองไม่จ ำเป็นต้องวำงไว้ที่หน้ำห้องพัก** 
23.30 น. รับประทำนอำหำรมื้อดึก ณ ห้องอำหำร Mariners Buffet ชั้น 9 จำกนั้น เชิญท่ำนอิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย 

กิจกรรมบนเรอื 

 

 
วันที่ 3            เดินทำงถึง จีหลง ประเทศไต้หวัน 
07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 

ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร เช้ำ กลำงวัน เย็น และมื้อดึกได้ครั้งละ 1 ห้องอำหำร 
 Mariner Buffet         -  international Buffet ชั้น 9  
 Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ชั้น 9 
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 Spices Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น11 
14 .00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือจีหลง ประเทศไต้หวัน(ท่ำนสำมำรถช ำระค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม ก่อนออกจำกเรือ 
  ได้ที่แผนกต้อนรับ ชั้น 7) หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับ 
  กระเป๋ำเดินทำงของท่ำนด้ำนล่ำงหลังจำกนั้น เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 

**กรณุำตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรอื** 

ประเภทห้องพักบนเรือส ำรำญ 

 
 

ตำรำงกำรเดินทำง เรือส ำรำญ SuperStar Aquarius Special OFF 50% จองด่วน ห้องมีจ ำนวนจ ำกัด 
 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) รำคำต่อท่ำน ท่ำนที่ 1 และ 2 (พัก 2 ท่ำน รวม 1 ห้อง) 
18-20 ธันวำคม 61  

 
 
 

 
           ห้องไม่มีหน้ำต่ำง  ท่ำนละ  8,650 บำท 
           ห้องมีหน้ำต่ำง     ท่ำนละ 10,600 บำท 
           ห้องมีระเบียง      ท่ำนละ 13,300 บำท 

25-27 ธันวำคม 61 
1-3 มกรำคม 62 
8-10 มกรำคม 62 
15-17 มกรำคม 62 
22-24 มกรำคม 62 

29 มกรำตม-1 กุมภำพันธ์ 62 
12-14 กุมภำพันธ ์62 
19-21 กุมภำพันธ ์62 
26-28 กุมภำพันธ ์62 

5-7 มีนำคม 62 
12-14 มีนำคม 62 
19-21 มีนำคม 62 
26-28 มีนำคม 62 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริ่มต้น อำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำร์จจำกทำงเรือฯ 
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เรำสำมำรถจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเพิ่มเติมให้ท่ำน รับประกันรำคำถูก กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 2 คืน (ตำมแบบห้องพักที่ท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
2. อำหำรบนเรือส ำรำญ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
3. ค่ำภำษีท่ำเรือ 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่ำทิป TWD 840 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ TWD 1,060 ต่อคนต่อคืน 

ส ำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป 
2. ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อำหำรพิเศษที่ท่ำนสั่งเพิ่มเติมกับทำงเรือ 
4. ค่ำแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ / ค่ำ WIFI 
5. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำต ิ
6. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่ำตั๋วเครื่องบิน (หำกต้องกำรซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพื่อเสนอรำคำอีกครั้ง) 
8. ค่ำรถรับส่งจำก (หำกต้องกำรซื้อรถรับส่ง กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เพื่อเสนอรำคำอีกครั้ง) 
9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
เงื่อนไขกำรจอง 
- โปรดช ำระคำ่ทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจำกที่ได้รับกำรยื่นยันที่นั่งว่ำงทันที จำกเจ้ำหน้ำที่แล้ว ภำยใน 1-2 วันท ำกำรนับ 
จำกวันจองทัวร์ พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง (ที่ไมห่มดอำยุภำยใน 6 เดือน นับจำกวันเริ่มเดินทำง/หนังสือเดินทำง 
เล่มใหม่สำมำรถเดินทำงได้เลย) และหลักฐำนโอนเงินมำได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (กำรไม่ช ำระเงิน
ค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัด หรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
- แพ็คเกจนี ้ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ทวัร์เช็คอินบัตรโดยสำร  ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรท่องเที่ยว  
* ยกเลิกหลังกำรยืนยนั และช ำระเงินแลว้ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
* ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับระยะเวลำในกำรจองและจ ำนวนห้องวำ่งบนเรือ 

หมำยเหตุ 
1. ส ำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์เกิน 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกวำ่ 6 เดือน ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้ำต้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วนัเดินทำงทุกครั้ง และต้องมีอำยุมำกวำ่ 180 วัน นับจำกวันเดินทำงกลบั 
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3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่
อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่
สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำร
ท่องเที่ยวให้เหมำะสมตำมสภำพอำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกำรเดินทำง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7. ในโปรแกรมเวลำที่ใช้ในกำรเทียบท่ำเป็นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อนเดินทำงอีก
ครั้ง 
เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร 

1. กำรเดินทำงในแพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ เป็นกำรเดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ และรถรบัส่งน ำเที่ยว 
2. ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำรคอน

เฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

3.1 กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเนื่องจำก รำคำโปรโมชั่นมีห้องพักในจ ำนวนจ ำกัด 
4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรช ำระเงิน 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้
เดินทำงอ่ืนที่เดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำเล่ือนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ทำ่นจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไมส่ำมำรถเรียกคนืได้ เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำห้อง 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดนิทำงได้ 
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนคำ่ทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส ำคัญ!! บริษทั ท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดนิทำงเข้ำประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมำยและใน
ขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง
ด้วยตัวของท่ำนเอง ทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
4.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถอืว่ำท่ำน
สละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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