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ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ กับการล่องเรือส าราญสุดหรู  
ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส SUPER STAR AQUARIUS 

ไต้หวัน อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทเป 
ขึ้นตึก 101-ไนท์มาร์เก็ต-จิ่วเฟิ่น-คีหลุง 

ญี่ปุ่นโอกินาวา่ นาฮ่า–เกาะมิยาโกะจิมา 9 วัน 7 คืน 

 
 
 

 
 

บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง 
น้ าหนักกระเป๋า 30 กก. 
ราคารวมค่าทิปไกดไ์ต้หวัน 
ราคารวมค่าทิปคนขับรถไต้หวัน 
ราคารวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์              

                       Room:  OCEAN VIEW with WINDOW 
 

เดินทาง       PROMOTION 27 เม.ย.-5 พ.ค. 59  
                   * ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า 

 
- ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี 
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวัดพระถังซ าจัง๋ วัดจงไถซื่อ วัดเหวินหวู่ 
- ชมอนุสรณ์เจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง รวมขึ้นชมตึกไทเป 101 
- ช้อบปิ้งชิมอาหารตลาดกลางคืนที่ฟงเจี๋ยมาร์เก็ต ช้อบปิ้งซีเหมินติง  
- เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ชวนชิมสุกี้ชาบูเซียนเย่  
- ชิมเมนูปลาประธานาธิบดี อาหารไต้หวันพื้นเมือง เมนสูเต็ก+สลดับาร์  
- ชิมเมนเูสี่ยวหลงเปา เมนอูู่เจียวภัตตาคาร 200 ลา้น เมนูพระกระโดดก าแพง 
 

โอกินาว่า 
- เมืองหลวงนาฮ่า ชมประตูเรอิมอน ปราสาทซูริโจ 
- ถนนช้อบปิ้งย่านถนนโคะขุไซ OUTLET สินค้าหลากหลาย ราคาถูกใจ 
- เที่ยวชมธรรมชาติเกาะมิยาโกจิมา 
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 SUPER STAR AQUARIUS 
- ชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Stardust Lounge บริเวณชั้น 10  
- ว่ายน้ าในสระว่ายน้ าบนชั้น 9   
- อิ่มอร่อยที่ 3 ห้องอาหารหรู    
 

ราคารวม ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินจีน, ค่าภาษีเรือ, รวมประกัน
อุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ, รวมค่าทิปไกด์ไต้หวัน, 
ค่าทิปคนขับรถไต้หวัน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย  
หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าไต้หวัน 2 รอบ Double Visa / รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
สับเปลี่ยนโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน
กรณีค่าเงินมีการผันผวน และ / หรือสายการบินข้ึนราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ /หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับ
ราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 30 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลบั พร้อม
กับคณะ  

 

วันแรก (พุธ 27 เม.ย. 59) ดอนเมือง-นัดพบ 

24.00 น. เช็คอินพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก TERMINAL 1 ชั้น 3 
แถว 7 เข้าทางประตู 7 สายการบินนกสกูด โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยใหก้าร
ต้อนรับ  

 

วันที่สอง (พฤหัส 28 เม.ย. 59) ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซ าจั๋ง-วัดจงไถซาน-
วัดเหวินอู-่ชิมชาอูหลง-เจียอ้ี 

02.30 น. เดินทางสู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ XW 181 ** บริการอาหารร้อนบนเครื่อง 
07.10 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย

ประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 
กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมือง
ใหญ่ที่สุด (เนื่องจากการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ท าให้เวลาในการจัดอาหารเช้าที่
ภัตตาคาร และการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวไม่สะดวก บริษัทฯ จึงจัดอาหารว่างตอนเช้า 
เป็นชุด KFC เพื่อรับประทานบนรถ) 

  น าท่านเดินทางไปยัง  เมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เป็นดินแดนที่อดุม
สมบูรณ์เหมาะส าหรับการท าเกษตร ท านาข้าว เพาะปลูกชา ท าให้แลดูเขียวชอุ่ม มี
สภาพแวดล้อมที่ด ี มั่งคั่งด้วยทรัพยากรและทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า 
“สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก”  

  น าท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-

จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็น
เข่ือนที่ส าคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร 
ครึ่งบนเหมือนพระอาทติย ์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์
เสี้ยว โดยรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งน้ี จะมีสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญมากมาย  

  น าท่านสู่วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของ

พระถังซัมจั๋ง ทีอ่ัญเชิญมาจากชมพูทวีป 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน **เมนู สุกี้ชาบู เซียนเย่ 

โปรดทราบ  
1. สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ
แจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรณุาเผ่ือ
เวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ 
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ ขนม GERMANIUM ชา จ าเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมี
ผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักทอ่งเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจ าเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  
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  น าท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ (中台禪寺) ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยทีสุ่ดในไต้หวัน วัด

นี้ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากนคร
วาติกัน และวัดมหายานที่ทิเบต งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร 

ออกแบบโดยวิศวกรคนเดยีวกัน กับตึก 101 (C.Y. Lee 李祖原) มีโครงสร้างแข็งแกร่งมาก 

เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหว
อย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถว แต่วัดนี้กลับไม่เป็น
อะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก ผู้ก่อตั้งคอืท่านพระอาจารย์เหวยเจว๋ีย 
มหาเถระ วัดนีซ้ื่อมีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจาก
ปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน พระสงฆ์และภิกษุณีมีจ านวนกว่า 1,600 รูป เป็นภิกษุ 400 รูป 
เป็นภิกษุณี 1,200 รูป  มีการแยกเรียนกันอย่างชัดเจน ไม่เรียนรวมกัน เป็นวิทยาลัยสงฆ์
ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง 

  จากนั้นน าท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิท์ี่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่ง

ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด 
ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน  

    แนะน าสินค้า OTOP ไต้หวันชา “อู่หลง” ชาดีมีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน 

 หลังจากนั้นน าคณะเดินทางต่อสู่เมืองเจี้ยอี้ (3 ชั่วโมง) เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ
อาลีซัน  

ค่ า รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร ** เมนู ปลาประธานาธิบด ี
 พักที่ YUH TONG HOTEL www.yuhtonghotel.com หรือ เทียบเท่า 
 

วันที่สาม (ศุกร์ 29 เม.ย. 59) เจี้ยอ้ี-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  น าท่านชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดทอ่งเที่ยวที่ส าคัญ และสวยงามอีกที่

หนึ่งของเกาะไต้หวัน ที่ทุกท่านไม่ควร
พลาด อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 2,700 
เมตร ชมจุดทอ่งเที่ยวส าคัญต่างๆ ภายใน
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มี
ความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สดุของ
ไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้นานาพรรณ
จะบานสะพรั่ง ชื่นชมทะเลหมอก ดื่มด่ ากับ
ธรรมชาติของป่าศักดิส์ิทธิอ์าลีซัน น าท่าน
นั่งรถไฟโบราณชมต้นสนสูงชัน ต้นไม้
ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ป ี ฯลฯ ซากต้นไม้
โบราณรูปร่างต่างๆ  และต้นไม้นานาพันธุ์ 

ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร  ** เมนูอาหารจีนพื้นเมืองไต้หวัน 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมือง
ใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการ
คมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน จ านวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของ
เมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็น
ประจ าทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุด
ในไต้หวัน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม     

  ให้ท่านเดินทางไป ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชือ่เสียงของเมืองไถจงและ

เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านคา้ครบครันจ าหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อป
ปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร **เมนู สเต็ก+สลัดบาร์ 
 พักที่ CITY RESORT   www.cityresort.com.tw/  หรือเทียบเท่า 
 

http://www.taladtours.com/
http://www.yuhtonghotel.com/
http://www.cityresort.com.tw/
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วันที่สี่ (เสาร์ 30 เม.ย. 59) ไทเป-GERMANIUM-ชิมพายสับปะรด-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึก

ไทเป (รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงไทเป   
  แวะชมศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิตสินค้าทีท่ ามาจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มี

คุณสมบัติในการแผ่อิออนปะจุลบ ที่ส่งผลดีผู้สวมใส่โดยตรง อาทิ ท าให้เลอืดลมไหลเวียน
ดีขึ้น เพิ่มพละก าลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลาย
ในหลายๆ ประเทศทั่วเอเชีย 

  น าทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ ร้านขนมเหวยเก๋อ เป็นร้านขนม  ที่อรอ่ยและขึ้นชื่อ
ของไต้หวัน  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ท่านสามารถเลือกซื้อเปน็ของฝากจาก
เมืองไต้หวันได้ โดยทีเดด็คือ พายสับประรด (เฟิ้งหลีสู)่ อันโด่งดัง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูเส่ียวหลงเปา 

  น าชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค

เช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 
แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่าน
เจียงไคเช็คทีส่ร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะ
ประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์
สถาน ส าหรับรูปแบบการก่อสร้าง เป็นไป
ตามวัฒนธรรมจีน ตัวตึกสีขาว หลังคาปู
ด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังท าด้วยหินอ่อนทั้ง 4 
ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่
ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน 
เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทติย์และ
เลือดเน้ือที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ท่าน
สามารถชมชีวประวัติและรปูภาพประวัติศาสตร์ส าคญัที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน 

  จากนั้นน าท่านไปชมตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึก ช้ัน 

89) ตึกที่มคีวามสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่
ยังมีจุดชมวิวที่สูงตดิอันดบัโลกอกีด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้
ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ท าหน้าที่กันการสั่นสะเทือน เวลาที่
เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว
ประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาที 

  น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภณัฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า 

เปน็ 1 ใน 4 สดุยอดพพิธิภณัฑข์องโลก สถานทีร่วบรวมของล้ า
ค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด ซึ่งมีประวัติยาวนาน
กว่า 5,000 ปีชมของล้ าคา่หายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมู
สามชั้น หยกตราประทับประจ าตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลัก ฯลฯ 

  น าท่านช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ าคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้า

พื้นเมือง อาหาร หรือสินคา้ที่ระลึก อิสระตามอัธยาศยั 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร ** ภัตตาคารอู๋เจี้ยว 200 ล้าน 
 พักที่ ORCHARD PARK HOTEL   www.hotelorchardpark.com/  หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่ห้า (อาทิตย์ 1 พ.ค. 59) ไทเป-จิ่วเฟิน-คึหลุง-เรือซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส  (B/L/D/Supper) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  อิสระช้อปปิ้งที่หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิน ซึ่งเดิมเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่

สมัยกษัตริยก์วงสว้ี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหม
ขุดทองและแร่ธาตตุ่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป
เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
“เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร ์

http://www.taladtours.com/
http://www.hotelorchardpark.com/
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ได้ดึงดดู นักท่องเที่ยวจ านวนมากให้เดินทางมาชื้นชมจิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคกึคกัและมีชีวิตชีวา
อีกครั้ง แล้วน าท่านสู่ท่าเรือคีหลุง (Keelung) 

13.00 น.   ลงทะเบียนและผ่านพิธีการ ตม.ไต้หวัน ข้ึนสู่เรือส าราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส  

13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ที่ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9  

   จากนั้นอิสระเดินเที่ยวชม และส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกบนเรือตามอัธยาศัย พร้อม

ทั้งรับชมการสาธิต การใชอุ้ปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ โดยเจ้าหน้าทีมงานหนุ่มสาววัยใส ของเรือ 

17.00 น.   เทพีแห่งท้องทะเล ซเูปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะมิยาโกจิมา ญี่ปุ่น  

18.30 น.  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

   ท่านสามารถเลือกทานไดม้ื้อละ 1 ห้อง ใน 3 ห้อง ในทุกมื้อ ดังน้ี :- 

 Mariner Buffet  ชั้น 9 (กลางเรือ)  บริการอาหาร international Buffet 

 Dynasty Restaurant   ชั้น 9 (ท้ายเรือ)  บริการอาหาร Chinese family style 

 Spices Restaurant     ชั้น11 (ท้ายเรือ)  บริการอาหาร Malaysian specially buffet 

   หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Stardust Lounge บริเวณชั้น 10 

หรือเลือกสนุกสนานกับกจิกรรมต่างๆบนเรือได้ตามอัธยาศัย อาทิ ร้องเพลงคาราโอเกะ ฟัง
เพลงเบาๆ จากศิลปินที่คดัสรรอย่างพิถพีิถันเพื่อคณุ สนุกสุดเว่ียงกับดิสโก้เธค ลองชิมไวน์
และเบียร์จากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมไว้เพื่อคุณ หรือกิจกรรม สันทนาการ อื่นอกีมากมาย 

***ท่านสามารถตรวจหาสถานที่ ที่จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่ท่านสนใจพร้อมตารางเวลา ได้จาก*** 
***เอกสาร Star Navigator ที่จะจดัส่งให้ถึงห้องของท่าน...ทุกวัน*** 

23.30 น.  บริการอาหารมื้อดึกเพือ่ให้ท่านได้หลับสบาย ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9  
  จากนั้นอิสระพกัผ่อนตามอัธยาศัย --- เรือส าราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taladtours.com/
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ข้อมูลเรือ  

http://www.starcruises.com/en/home/ships/superstar-aquarius/introduction.aspx 

Gross Tonnage : 51,309grt 

Length : 229.84m/754.07ft 

Width : 28.5m/93.5ft 

Average Cruising Speed (knots) : 18kn 

Maximum Cruising Speed (knots) : 20kn 
 

Number of Stabilizers : 2 

Bow & Stern Thrusters : 2 

Full Satellite Navigation System : 2 

Number of Cabins : 756 

Passenger Capacity (based on lower berths) : 1,511 
 

 

วันที่หก (จันทร์ 2 พ.ค. 59) เกาะมิยาโกะจิมา                                       (B/L/D/Supper) 

เช้า  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เชิญท่านออกก าลังกายเบาๆเพื่อสุขภาพ พร้อมสดูโอโซลบริสุทธิ ด้วย
การว่ิงจ๊อกกิ้งบริเวณชั้น 7 แล้ว… 

  เชิญท่านเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
09.00 น.   เรือจอดเทียบท่าที่ เกาะมยิาโกะจิมา (宮古島 , Miyakojima) เป็นเกาะที่มีหาดทรายที่

สวยงามสมบูรณ์แบบส าหรับการท่องเที่ยวพักผอ่น ว่ายน้ า และเหมาะส าหรับการด าน้ าดูแนว
ปะการังด าในเขตน้ าตื้น ตั้งอยู่ทางใต้ของห่างจากเกาะโอกินาวา 300 กิโลเมตร สภาพ
ภูมิอากาศในเขตร้อนท าใหเ้กือบตลอดปีอากาศทีอ่บอุ่น และมีธรรมชาตทิี่แสนบริสุทธิ์ มีพืช
พันธุ์ไม้กว่า 1,500 รวมถึงพืชที่แปลกๆ ใหม่ๆ หายาก 

10.00 น.  น าท่านชม สะพาน Ikema Ohashi และเกาะ Ikema สะพานอิเคมะ เป็นสะพานที่

เชื่อมตอ่ระหว่างเกาะมิยาโกจิมา และ เกาะอิเคมะ ความยาวทั้งหมด1,425 ม. ท่านจะได้ชม
ภาพมหาสมุทร สีเขียวมรกตผสานสีกับทอ้งฟ้าสีฟา้สดใสที่สวยงาม จนท าให้ท่านเบิกบาน
ไปกับบรรยกาศรอบตัวอยา่งไม่น่าเชื่อ แวะให้ท่านดื่มด่ าและเก็บภาพที่ระลึก ต่อจากนั้นน า
ท่านเดินทางต่อไปยังจุดชมวิวยอดนิยม  ณ. แหลม Nishi Hennazaki เป็นอีกหนึ่งบรรย
กาศที่คนเดินทางมาถึงมิยาโกจิมา แล้วไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจคู่
กับหังหันลมทั้ง 3 แล้วน าท่านเยี่ยมชม Yukishio Saltworksให้ท่านได้พิสูจน์ผลิตภัณฑ์
จากเกลือของ เกาะมิยาโกจิมา ซึ่งได้การรับการยกย่องและรับรองว่าเป็น "เกลือที่มีความ
หลากหลายของแร่ธาตุมากที่สดุในโลก"เมื่อสิงหาคมปี 2000 โดยกินเนสสเ์วิลด์เร็กคอร์ด 
ให้ท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมการใช้งานของเกลือ Yukishio และหาความลับของ Yukishio ที่
ก าเนิดจากน้ าทะเลสีฟ้าของ เกาะมิยาโกะ และไม่พลาดที่จะน าท่านเที่ยวชม Miyakojima 
Marine Park ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ โลกใต้ทอ้งมหาสมุทรผ่านอุโมงค์กระจกที่ท่านจะ
เพลิดเพลินจนลืมเวลา 

12.30 น. รับประทานอาหาร ณ.ภัตรคารท้องถิ่น 

13.30 น.   น าท่านมุ่งสู่ Aeon Shopping Mall แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวญึ่ปุ่นและนักท่อง 

 เที่ยว และยังมีซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านร้อยเยน หรือร้าน Matsumoto Kiyoshi ก็มี ให้ท่านได้
อิสระสนุกกับการชอ้ปปิ้ง  

18.00 น. ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางจากเกาะมิยาโกจิมา มุ่งสู่ เกาะนาฮ่า ประเทศญี่ปุ่น 
19.00 น. บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 หลังอาหารเพลิดเพลินกับการชมการแสดงสดุอลงัการชุดใหม่ๆที่ไม่ซ้ ากันทุกคืน ณ ห้อง 

Stardust Loungeบริเวณชั้น 10  หรือ สนุกสนานกับกิจกรรม สันนาการ ต่างๆ ที่ทางเรือ
จัดเตรียมไว้เพื่อท่าน   

23.30 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9  
 จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย --- เรือส าราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส       

http://www.taladtours.com/
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วันที่เจ็ด (อังคาร 3 พ.ค. 59)  นาฮ่า-ปราสาทชูริโจ-ประตูชูเรอิมอน-ช้อบปิ้ง      (B/L/D/Supper) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ท่านเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์  

  หลังอาหารเพลิดเพลินกับกจิกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการสาธิตการพับผ้าแบบญ่ีปุ่น  

เข้าร่วมการสอนเต้นร าแบบต่างๆ หรือพักผ่อนในแบบของท่านตามอัธยาศัย 
08.00 น.  เรือเทียบท่า ณ.เกาะนาฮ่า เมืองเอกของจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองพักตาก

อากาศที่มีชือ่เสียง มีหาดทรายขาวสวยน้ าทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบรูณ์ เป็นจังหวัด
ที่มีความเป็นอัตตาลักษณ์ของตนเอง ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรม ที่ในอดีตเคยเป็นศูนย ์

  กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากัน โอกินาวา มีการแลกเปลี่ยนการ
ค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รวมถงึการเจริญสัมพันธไมตรีกบักรุงศรีอยุธยา
ของประเทศสยาม โอกินาว่ายังเป็นต้นก าเนิดศิลปะการต่อสู้ “คาราเต้”และเป็นจังหวัดที่มีสัด 

  ส่วนผู้สูงอายุมาก โดยผู้ชายมีอายุเฉลี่ยยืนยาวถึง 90.1 ปี และผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยถึง 93.2 ป ี
ซึ่งมากที่สุดในโลก สาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าสภาพของสังคมและอาหารที่ถกูสุขลักษณะ  

09.00 น.  น าท่านเที่ยวชมถ่ายรูปคู่กับ ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ 

ที่ถูกสร้างข้ึนใหม่แทนของเดิมที่ถกูท าลายลง ในสงครามโลกครั้งที่ 2 
และถือเป็นเอกลกัษณ์ที่ส าคัญของโอกินาว่า จนถูกเลอืกน าไปบรรจุ
ลงไว้ อยู่หลังธนบัตร 2,000 เยน ที่ออกในปี 2000 เพื่อร าลึกถึงการ
จัดประชุมสุดยอด G8 ครัง้ที่ 26 ทีจ่ัดขึ้นในโอกินาว่า แล้วน าท่านชม 
ปราสาทชูริ เดิมเป็นพระราชวังเก่าของอาณาจักรริวกิวที่เคยรุ่งโรจน์ 
แต่ได้ถกูท าลายหลายครัง้จากผลของสงครามระหว่างกองทัพญี่ปุ่นกับ
กองทัพสหรัฐอเมรกิา เพื่อแย่งชิงการครอบครองเกาะโอกินาวา ได้รับ
การบูรณะใหม่ทั้งหมดในปี ค.ศ. 1922 มีลักษณะโครงสร้างมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดง 
เป็นลักษณะเด่นของศิลปะริวกิว ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง จีนกับญี่ปุ่น 
ภายในมีบัลลังก์ของผู้ครองแผ่นดินและมงกุฎทอง โดยรอบปราสาทยังมี สิ่งของล่ าค่าที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติและมรดกโลก คือ (SHIREIMONUTAKI) ประตู
หินขนาดเล็กของศาลเจ้าโซโนะฮัน อุทากิ สร้างโดยพระเจ้าโซชิน กษัตริยอ์งค์ที่ 2 แห่ง
ราชวงศ์โซที่ 2 เป็นศิลปะแบบจีน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความช านาญ ในการเกะสลักหินปูน 
ของช่างในสมัยอาณาจักรริวกิว เช่นเดียวกับประตูหินชิเรอิมอน ซึ่งเป็นประตูหินที่มีขนาด
ใหญ่กว่า ทาด้วยสีแดง สร้างในปี 1519 โดยกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรริวกิว ได้เชิญพระ
มาสวดมนต์ขอพรให้อาณาจักรริวกิวรอดพ้นจากภยนัอันตรายทั้งหลายทั้งปวง 

   จากนั้นน าท่านสู่ ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของ 

โอกินาว่า มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อให้ท่านเลือกซือ้ ของดีของแท้ ราคาถูก 
เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ 

12.30 น.  รับประทานอาหาร ณ.ภัตรคารท้องถิ่น 

13.30 น.  จากนั้นน าท่านสู่ ย่าน ถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาฮา เป็นถนนสายที่ได้รับ
การบูรณะ ภายหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันกลายเป็นสวรรค์ของนักชอ้ป ถือเป็นสุด
ยอดถนนช้อปปิ้งจนได้รับฉายาว่า“The Miracle Mile” เพราะแม้จะเป็นถนนสายสั้นๆ เพียง 
1.6 กม. แตก่ลับคกึคกัไปด้วยผู้คน เพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้านับพันร้าน ทั้ง
ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านขายของที่ระลกึ และร้านงานฝีมือละลานตา คุณจะ
สนุกกับการชอ้ปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึก อาทิ สิงโตคูช่ิสะสัญลักษณ์เมืองโอ
กินาวา  ขนมญ่ีปุ่นที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามแบบ ญี่ปุ่น เป็นต้น 

17.00 น.  น าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ   

18.00 น.   เรือออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือคีลุง เกาะไต้หวัน พร้อมบริการอาหารค่ าบนเรือ   

  หลังอาหารอิสระพักผอ่น หรือเลือกชมการแสดงชุดต่างๆ ตามอัธยาศัย หรือ เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือจดัเตรียมไว้คอยท่าน 

23.30 น.  บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9 
  จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย --- เรือส าราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส       
 

วันที่แปด (พุธ 4 พ.ค. 59) คีหลุง-ไทเป–ร้านปลอดภาษ-ีซีเหมินติง                   (B/L/D) 

http://www.taladtours.com/
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ     

  หลังอาหารอิสระพักผ่อนหรือ สนุกสนานกับกิจกรรม

ต่างๆ บนเรือ อาทิ ว่ายน้ าที่สระว่ายน้ าบนชั้น 9 หรือเลือก
พักผ่อนในรูปแบบของท่านตามอัธยาศัย ไม่ควรพลาดที่จะ
แวะชม และเลือกซื้อภาพถ่ายส่วนตัวท่านที่ห้อง Klix 
Photo Gallery หรือช้อปปิ้งของฝากที่ Port O’ Call   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 

บ่าย  เต็มอิ่มกับความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม ที่ทีมงานหนุ่ม
สาววัยใสของเรือ ยังคงเตรียมไว้ให้ท่านอีกมากมาย ส าหรับในช่วงสุดท้ายก่อนอ าลา เรือ
ส าราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ไว้ให้ท่านประทับใจ  จากนั้นเตรียมตัวลงจากเรอื  

  (ท่านที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถช าระได้ที่แผนกต้อนรับ ชั้น 7) 
16.00 น.  เทพีแห่งท้องทะเลเรอืส าราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรยีส จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือคีลุง ไต้หวัน   
  จากนั้นเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน  

  ก่อนกลับน าท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์

เนมชั้นน าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย   
18.00 น. รับประทานอาหารค่ าที่ภัตตาคาร  ** เมนูพระกระโดดก าแพง 

  น าท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือ ที่คนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทย มีทั้ง

แหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก ที่ร้าน NET, UNIQLO 
รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญ่ีปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น 
NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุด
ในโลก หรือ จะเลือกซือ้ของที่ร้านวัตสัน ซึ่งสินค้าบางอย่างราคาถูกกว่าเมืองไทย เช่น โฟม 

  ล้างหน้าชื่อดัง SHISEIDO, มาร์คหน้า Beauty Diary และเครือ่งส าอาง อื่นๆ อีกมากมาย 
และยังมี ร้านขายอาหารทานเล่น, ชานมไข่มุกชื่อดงั, น้ ามะระขาว ดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ท่านไม่ 

  ควรพลาดที่จะลิ้มลอง  
 พักที่ ORCHARD PARK HOTEL   www.hotelorchardpark.com/  หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่เก้า (พฤหัส 5 พ.ค. 59)  เถาหยวน-ดอนเมือง 

05.30 น. รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) ขณะเดินทางไปสนามบินเถาหยวน 

09.00 น. เดินทางกลับสนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบิน XW 182 ** บริการอาหารร้อนบนเครื่อง 

11.55 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taladtours.com/
http://www.hotelorchardpark.com/
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อัตราค่าบริการ   พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 31,000 บาท  
   เตียงเสริม หรือ เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
อัตรานี้รวม 
 ค่าบัตรโดยสาร (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินนกสกู๊ด (กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ)  

 ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมสนามบินไทยและไต้หวัน 
 ค่าที่พักโรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน จ านวน 4 คืน     
 ค่าบริการได้รวม ค่าห้องพักห้องละ 2 ท่าน 3 คืน OCEAN VIEW with WINDOW และรวมค่าภาษีท่าเรือ 
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ   
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ          
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางฝากขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ (ตามที่ระบุในรายการ)  

 ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 

อัตราไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวไต้หวัน (DOUBLE VISA) 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้าออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด้าว / ส่วนต่าง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าของหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นๆ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด  ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 700 NT  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3 %   

หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ และ ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 30 
ท่าน  
1.  ระหว่างท่องเที่ยวท่านที่ไม่เดินทางพร้อมคณะ ล่าช้า หรือขอถอนตัว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
สิทธิใดๆได้ 
2.  ท่านที่ถูกปฏิเสธ ม่ให้ออกนอกประเทศและ/หรือไม่ให้เข้าเมืองปลายทาง จากกองตรวจคนเข้าเมือง ไม่
อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้  
3.  หากท่านไม่สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุอันใดก็ตามไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้ 
4.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจ
รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาทิเช่น การนัดหยุดงาน 
การจลาจล อุบัติเหตุ การล่าช้า การเปลี่ยนแปลงในก าหนดเวลาตารางการบิน ภัยธรรมชาติ 
5.  กรณีลูกค้าลืมของ หรือท าของหล่นหายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ 
หรือของบริษัทฯ หากแต่จะช่วยประสานงานให้อย่างสุดความสามารถ 
6.  สตรีมีครรภ์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ก่อนการเดินทาง  
เง่ือนไขการจองและช าระเงิน 
1.  ส ารองห้องพัก ภายในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 
2.  ช าระมัดจ าทันที 50 % เมื่อจอง และช าระเต็มส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 5 เมษายน 2559 
3.  ส่งรายชื่อผู้เดินทาง และ หนังสือเดินทาง ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง 
4.  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิกผู้เดินทาง หลังจากส่งรายชื่อแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บเงินตามจริง 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
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เอกสารยื่นวีซ่า 

1. หนังสือเดินทาง อายุเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดินทาง 

2. รูปถ่าย 2น้ิว 2 รูป อายุไมเ่กิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า พื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเทา่น้ัน 

3. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบตัร หรือ ใบเปลี่ยนชือ่ หรือ ชื่อสกลุ (ถา้มี) 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ส าเนาสมดุบญัชเีงินฝาก ออมทรัพย์หรือ ฝากประจ าเท่าน้ัน (ปรับบญัชียอดล่าสดุย้อนหลัง 6 เดือน) ทกุหน้าทุกแผ่น 

ยอดคงเหลอืไม่น้อยกวา่ 30,000.-บาท 

6. หนังสือรับรองการท างาน / การเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 

     - ลูกจ้าง : ระบวุันทีเ่ร่ิมท างาน, ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืน เป็นภาษาอังกฤษ 

     - เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไมเ่กินกวา่ 3 เดอืน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง 

     - นักเรียน /นักศกึษา (อาย ุ16 ปีข้ึนไป): หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (อายตุ่ ากวา่ 16 ปี) : 

สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บตัรประจ าตวันักเรียน 

7. ส าเนา ทะเบียนสมรส / สูจิบัตรลกู กรณีไม่ได้ท างานให้สามีท าหนังสอืรับรองการเป็น ภรรยาและรับรอง คา่ใช้จา่ย 

8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ (ถา้มี)  

9. กรณี เด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ต้องไปท าหนังสือยินยอมให้ลกูเดนิทางไป

ต่างประเทศที่อ าเภอหรือเขตและตอ้งใช้ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของ บิดามารดา ด้วย อย่างละ 1 ชุด 

10. ใบกรอกประวัติสว่นตัว ส าหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ เร่ิม 1 เมษายน 2555 

หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไวก้่อนส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่าเพื่อเป็นการ ป้องกัน

การสญูหาย เน่ืองจากขณะย่ืนเล่มเข้าสถานทตู ทางสถานทูตจะตอ้งให้เอาซองที่ใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น   

 

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน 
1. ตั้งแตว่ันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มวีีซ่า (หรือสิทธกิารพ านกัถาวร) ของประเทศใด

ประเทศหน่ึงคอื อเมรกิา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อยีู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่

หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไตห้วันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพ านกัอยู่ในประเทศ ไต้หวันได้

ไม่เกิน 30 วัน  

2. ผู้ถือหนังสอืเดินทางไทยดังกลา่วข้างต้น สามารถขอหลกัฐานการเข้าไตห้วันไดท้างเว็บไซต์  

http://immigration.gov.tw และน าหลักฐานที่ได้รับแสดงตอ่สายการบินและเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน 

(กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแตไ่ม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที ่1จะถูกปฏิเสธการเข้าไตห้วัน)  

3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอหลกัฐานทางเว็บไซด์ มดีังน้ี:  

 3.1 เป็นผู้ถอืหนังสอืเดินทางไทยที่มีอายุเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่

พาสปอร์ต)  

 3.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจา้งไปใช้แรงงานในไต้หวนัมาก่อน  

 3.3 ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารเรือขากลบัหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบวุันเดินทางและ

เที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน 

 3.4    ไม่เป็นผู้เคยมีประวตัิเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของส านักตรวจคนเข้าเมอืงของไตห้วัน การขออนุญาตเข้าเมอืงทาง

อินเทอร์เน็ต ประชาชนในห้าประเทศของอาเซ่ียนสามารถขออนุญาตเข้าเมืองทางอินเทอร์เน็ต โดยท าการตรวจเชค็

คุณสมบตัิของทา่นก่อนดังน้ี： 

1. คุณสมบัตทิั่วไป (ตอ้งครบทุกประการ)  

• หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายเุหลืออยูไ่ม่น้อยกว่า 6 เดอืน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึง ไตห้วัน ไมใ่ช่

วันที่ขออนุญาตทางอินเทอรเ์น็ต)  

• ต้องมีตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋เรือขากลบั  

• ต้องเป็นผู้ที่ไมเ่คยได้รับการว่าจา้งไปใช้แรงงานในไตห้วันมากอ่น  

2. คุณสมบัติพเิศษ (ปัจจุบันน้ีมีเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังต่อไปน้ี)  

ปัจจุบันเป็นผู้ที่ (ก) ได้รับอนุญาต (มีสทิธิ) พ านักถาวร หรือ (ข) ผู้มีวีซ่าเข้าเมอืงซ่ึงยังไม่หมดอายุของประเทศ

สหรัฐอเมริกา,แคนาดา,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,ออสเตรเลีย,นิวซีแลนด ์หรือ เชงเกนสหภาพยุโรป ประเทศใดประเทศหน่ึง ขณะ

เข้าเมือง ต้องแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หากไมม่ีจะถูกปฏเิสธเข้าเมือง 
                      

                      

http://www.taladtours.com/


 

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เที่ยวทั่วโลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต ์www.taladtours.com                              หน้า 11 จาก 14 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน ้า 

 

11 
 โปรดกรอกรายละเอยีดเปน็ภาษาองักฤษหรือไทยให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการ

ยื่นวีซ่าของท่าน   เนือ่งจากมคีวามจ าเปน็ต้องกรอกในข้อมูลการขอวีซ่า 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)  ................................................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด .............................................................. 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ..................................................................................................................................... 
4.ชื่อ – นามสกุล บิดา............................................................ว/ด/ป เกิดบิดา............................................................. 
5.ชื่อ – นามสกุล มารดา.............................................................ว/ด/ป เกิดมารดา..................................................... 
6. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................  
โทรศัพท์บ้าน ........................................................................  มือถือ ....................................................................... 
7. อาชีพปัจจุบัน ..................................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน หรือร้านค้า ............................................................ ที่อยู่ ................................................................ 
................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท างาน ...................................................  โทรสาร .......................................... 
8. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ...........................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................................  มือถือ .......................................................................... 
9. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................   ความสัมพันธ์ ..................................... 
 ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................   ความสัมพันธ์ ..................................... 
 ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................   ความสัมพันธ์ ..................................... 
10. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ................................................................................ 
ที่อยู่ .............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................................... 
โทรศัพท์ ..................................................... 
11.ชื่อโรงแรมหรือที่พักที่ไต้หวันพร้อมเบอร์โทรศัพท์............................................................................................... 
.............................................................................................................................Tel………………………………… 
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                สรุปแผนความคุ้มครองประกนัภัยอบุัติเหตุระหว่างการเดินทาง  

ส าหรับผู้เดินทางในแผนท่องเที่ยวข้างต้น 
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

ความคุ้มครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีข้ึนไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุน

ประกัน  

ทุนประกัน  
(SUM INSURE) 

1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน 
500,000 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนยา้ย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับ
ประเทศ (เน่ืองจากอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident 
Evacuation and Repatriation of Remains) 

4. การรับผิดต่อบคุคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ  (Personal Liability) 200,000 บาท 
 

การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้

เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการตดิยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหาย

โดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท 

การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ 

และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบตัิเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกิน สี่สิบล้านบาท....เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

ค่ารักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอบุัติเหต ุ

ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง 

* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส ์ คุณ

สมชาย ประทุมสุวรรณ ที่โทร 02-649-1049 และมอืถือ 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงตาม

ความประสงค์ของบริษัทหลักที่เป็นผู้บริหารและจดัการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์

อินชัวรันส์ 

* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ท าประกันไว้ เช่น ต้องการเพิ่ม

ความคุ้มครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้า หรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น 

ฯลฯ ท่านสามารถติดตอ่ขอทราบรายละเอียดหรอืซื้อประกันและช าระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดตอ่ที ่

คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 

หรือเลือกซื้อกรมธรรมจ์ากบริษัทหรือตัวแทนประกนัภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ 
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