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Super Star Aquarius : 3 วัน 2 คืน 

จีหลง ( ไต้หวัน ) -อิชิงากิ (ญ่ีปุ่น) – จีหลง (ไต้หวัน) 

 
 

กรกฎาคม  2562 
24-26 กรกฎาคม  2562 

31-2 กรกฎาคม  2562 

สงิหาคม 2562 

7-9 สงิหาคม 2562 

21-23 สงิหาคม 2562 

28-30 สงิหาคม 2562 

กันยายน 2562 

4-6 กนัยายน 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 
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19.00 น.   ลงทะเบียนเพื่อเช็คอินสู่เรือส ำรำญ SuperStar Aquarius ใช้เวลำเดินทำง    
   จำกสนำมบินเถำหยวนมำท่ีท่ำเรือจีหลงใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง 
   (กรุณำมำถึงท่ำเรือเพื่อเช็คอินลงเรือก่อนอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง) 
   Keelung Port Terminal : No.1,Chung-Cheng Road,Keelung, Taiwan 

Tel: 886-2-24206100 

            
หลังจำกนั้นอิสระเดินส ำรวจสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆบนเรือและพักผ่อนตำม  

   อัธยำศัย  
22.00 น.   เรือส ำรำญ SuperStar Aquarius ออกเดินทำงสู่เกำะ อิชิงำกิ ประเทศ  
   ญี่ปุ่น (หลังจำกเรือล่องออกสู่น่ำนน้ ำสำกลแล้ว ร้ำนค้ำปลอดภำษีจะเปิด     
   ให้บริกำรรวมท้ังในส่วนของคำสิโนอีกด้วย ) 
23.30 น.   รับประทำนอำหำรมื้อดึก ณ ห้องอำหำร Mariners Buffet ชั้น 9 จำกนั้น      

วันที ่1        ตอ้นรับสู ่จหีลง ประเทศ ไตห้วัน  
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เชิญท่ำนอิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย    
*ท่ำนสำมำรถทรำบ  วัน เวลำ สถำนท่ีตำรำงจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้จำกนิตยสำร  
Star Navigator ท่ีจะวำงอยู่ท่ีห้องของท่ำนทุกวัน* 

 
 

 
07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 

ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร เช้ำ กลำงวัน เย็น และมื้อดึก 
ได้ครั้งละ  1 ห้องอำหำร 

 Mariner Buffet         -  international Buffet ชั้น 9  

 Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ชั้น 9 

 Spices Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น11 
 

 
 
        หลังอำหำรเชิญท่ำนชมกำรแสดงสุดอลังกำร ณ ห้อง Stardust  Lounge   บริเวณชั้น 10 

          
           

10.00 น.      เรือเทียบท่ำท่ี เกำะอิชิกำกิ หมู่เกำะโอกินำว่ำ ของประเทศญี่ปุ่น เกำะ อิชิงำกิ เป็น 
   เกำะท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกำะโอกินำวำซึ่งมีจุดเด่นท่ีน่ำสนใจ มำกมำย เกำะมี 
   หลำยจุดท่ีมีทิวทัศน์ท่ีสวยงำมเช่นประภำคำรประภำคำร Hirakubozaki ซึ่งคุณ 
   สำมำรถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของอ่ำว อ่ำวคำบิระ ซึ่งได้รับ 
   กำรคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 ทิวทัศน์ของญี่ปุ่นตลอดจนมหำสมุทรแปซิฟิกและ 
   ทะเลจีนตะวันออก มีเขตเมืองท่ีเต็มไปด้วยชีวิตชีวำ เช่น ตลำดท่ีมีร้ำนอำหำร  

 ทัศนียภำพอันงดงำมของธรรมชำติรวมถึงอ่ำว อ่ำวคำบิระ ซึ่งได้รับกำรยอมรับ 
   ว่ำเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดของรัฐบำลแห่งชำติและ หอดูดำว Tamatorizaki ด้วย 

วันที ่ 2   ถงึ เกาะ อชิงิาก ิ(หมูเ่กาะ โอกนิาวา)  ประเทศ ญีปุ่่ น 
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   ดอกไม้ไม้ดอกชบำ ถนนรอบเกำะช่วยให้คุณขับรถไปรอบ ๆ ขณะท่ีคุณเพลิดเพลิน 
   ไปกับทัศนียภำพอันงดงำมของทะเลดังนั้นเรำจึงขอแนะน ำให้ใช้รถเช่ำหรือรถแท็กซี่ 
   เพื่อไปเท่ียวชมจุดชมวิวท่ีสวยงำมท้ังหมด เกำะอิชิกำกิเป็นศูนย์กลำงของภูมิภำค  
   ยำเอยำมะ ค้นพบเกำะต่ำงๆของ ยำเอยำมะ ใน เกำะอิชิงำกิ  ท่ำนสำมำรถซื้อทัวร์ 
   เสริมบนฝ่ัง เพื่อท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตของท้องถิ่น และไปท่องเท่ียวตำมสถำนท่ี 
   ท่องเท่ียวได้  และกลับมำถึงเรือก่อนอย่ำงน้อย  1 ชั่วโมง ส ำหรับท่ำนท่ีไม่ลงฝ่ัง 
   สำมำรถพักผ่อนกับกิจกรรมต่ำงๆบนเรือส ำรำญได้ตำมปกติ 
20.00 น. เรือล่องออกจำกเกำะ อิชิงำกิ (หมู่เกำะ โอกินำวำ)  ประเทศ ญี่ปุ่น      

      
          เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน 

 
22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋ำและก ำหนดกำรลงจำกเรือให้ท่ำนในห้องพัก ของท่ำน ให้ 
  ท่ำนน ำกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนวำงไว้หน้ำห้องเพื่อให้พนักงำนน ำลงไปท่ีท่ำเรือใน 
  วันรุ่งขึ้น  (สิ่งของท่ีท่ำนจ ำเป็นต้องใช้ระหว่ำงวันให้ท่ำนแยกใส่ในกระเป๋ำถือ)  

 **ถ้ำ ท่ำนใดมีควำมประสงค์จะถือกระเป๋ำเดินทำงลงด้วยตนเองไม่จ ำเป็นต้องวำงไว้ 
ท่ีหน้ำห้องพัก ** 

 
23.30 น.    รับประทำนอำหำรมื้อดึก ณ ห้องอำหำร Mariners Buffet ชั้น 9 จำกนั้น เชิญท่ำน 
                อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย   
 
กิจกรรมบนเรือ 
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07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ 

ท่ำนสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำร เช้ำ กลำงวัน เย็น และมื้อดึกได้ครั่งละ 1 
ห้องอำหำร 

 Mariner Buffet         -  international Buffet ชั้น 9  

 Dynasty Restaurant  -  Chinese family style ชั้น 9 

 Spices Restaurant    -  Malaysian specially buffet ชั้น11 
16 .00 น. เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเรือจีหลง ประเทศไต้หวัน(ท่ำนสำมำรถช ำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 

ก่อนออกจำกเรือได้ท่ีแผนกต้อนรับ ชั้น 7) 
  หลังจำกทุกท่ำนลงจำกเรือจะผ่ำน พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับกระเป๋ำเดินทำง 
  ของท่ำนด้ำนล่ำงหลังจำกนั้น เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 

**กรุณำตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3      เดนิทางถงึ จหีลง ประเทศไตห้วัน 
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** รำคำห้องพักแบบพัก 2 ท่ำนต่อห้อง ** 
กรกฎำคม – สิงหำคม 2562 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (Inside) 9,850 บำท / ท่ำน 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง(Oceanview) 12,150 บำท/ท่ำน 

ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) 15,300 บำท / ท่ำน 

 
กันยำยน – ตุลำคม 2562 

ห้องพักแบบไม่มีหน้ำต่ำง (Inside) 8,550 บำท / ท่ำน 

ห้องพักแบบมีหน้ำต่ำง(Oceanview) 10,500 บำท/ท่ำน 
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony) 13,100 บำท / ท่ำน 

 

 

 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. ช าระเต็มจ านวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก 

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและช าระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจ านวนห้องว่างบนเรือ 
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ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 
    ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

                       ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                       ธนำคำร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สำขำสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                                 ธนำคำรกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                      ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 
   - หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม 

วนัเดินทำงมำท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 
0818171514 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
 
หมายเหตุ 
1. ส ำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอำยุครรภ์เกิน 24 สัปดำห์ ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 เดือน ไม่อนุญำตให้ขึ้นเรือ 
2. ลูกค้ำต้องเตรียมพำสปอร์ตมำ ณ วันเดินทำงทุกครั้ง และต้องมีอำยุมำกว่ำ 180 วัน นับจำกวันเดินทำงกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย ไม่ว่ำกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองของไทยไม่อนุญำตให้เดินทำง
ออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเท่ียวบิน, กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรท่องเท่ียวให้เหมำะสมตำมสภำพ
อำกำศและฤดูกำล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในกำรเดินทำง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7. ในโปรแกรมเวลำท่ีใช้ในกำรเทียบท่ำเป็นเวลำไทย อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้ำทรำบก่อนเดินทำงอีกครั้ง 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ห้องพักบนเรือส ำรำญ 2 คืน (ตำมแบบห้องพักท่ีท่ำนได้ท ำกำรช ำระเงิน) 
2. อำหำรบนเรือส ำรำญ (ยกเว้นห้องอำหำรพิเศษ), กิจกรรมและควำมบันเทิงบนเรือส ำรำญ 
3. ค่ำภำษีท่ำเรือ 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่ำทิปส์ TWD 420 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ TWD 530 ต่อคนต่อคืน ส ำหรับห้อง Suite 
หรือสูงขึ้นไป 

2. ค่ำทัวร์เสริมบนฝ่ังตำมเมืองต่ำงๆ ท่ีเรือจอด (Shore Excursion) 
3. อำหำรพิเศษท่ีท่ำนสั่งเพิ่มเติมกับทำงเรือ 
4. ค่ำแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ / ค่ำ WIFI 
5. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องดื่ม ฯลฯ 
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7. ค่ำต๋ัวเครื่องบิน (หำกต้องกำรซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อเสนอรำคำอีกครั้ง) 
8. ค่ำรถรับส่งจำก (หำกต้องกำรซื้อรถรับส่ง กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อเสนอรำคำอีกครั้ง) 
9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 

เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. กำรเดินทำงในแพ็คเกจล่องเรือส ำรำญ เป็นกำรเดินทำงเอง ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ และรถรับส่งน ำเท่ียว 

2. ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุ๊ปมีกำร

คอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3. กำรช ำระค่ำบริกำร 

3.1 กรุณำช ำระเต็มจ ำนวนเนื่องจำก รำคำโปรโมชั่นมีห้องพักในจ ำนวนจ ำกัด 

4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรช ำระเงิน 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและ

ผู้เดินทำงอื่นท่ีเดินทำงในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำเลื่อน

กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำต๋ัวเครื่องบิน ค่ำห้อง 

ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีเกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเดินทำงได้ 

4.3 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศท่ีระบุไว้ใน

รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

ส ำคัญ!! บริษัท ท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศท่องเท่ียวโดยผิดกฎหมำยและใน

ขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำ

เมืองด้วยตัวของท่ำนเอง ทำงหัวหน้ำทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆ ได้ท้ังสิ้น 

4.4 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถอืว่ำ

ท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 
 


