ล่องเรือสาราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส Super Star Aquarius 7 วัน 5 คืน

ไต้หวัน ไทเป - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ไทเป 101 - ไนท์มาร์เก็ต
ญี่ปุ่น, โอกินาว่า - นาฮ่า - เกาะมิยาโกะจิมา
โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) น้าหนักกระเป๋า 1 ใบ 30 กิโลกรัม
Room: OCEAN VIEW with WINDOW
กาหนดการเดินทาง

ราคา 56,900.-

วันที่ 15-21 เม.ย. 60
สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินเถาหยวน - วัดหลงซาน - ท่าเรือคีหลุง - ขึ้นเรือสาราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส - พักบนเรือ
วันที่3

เรือเทียบท่า เกาะมิยาโกะจิมา - สะพาน Ikema Ohashi และเกาะ Ikema - แหลม Nishi Hennazaki Miyakojima Marine Park - ช้อปปิ้ง Aeon Shopping Mall - กลับขึ้นเรือสาราญ - อิสระพักผ่อนบนเรือ

วันที่4

เรือเทียบท่า เกาะนาฮ่า - ถ่ายรูปประตูชเู รอิมอน - ปราสาทชูริ - ช้อปปิ้งห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ - ย่านถนน
โคคุไซโดริ - อิสระพักผ่อนบนเรือ

วันที่5

อิสระพักผ่อนบนเรือสาราญ - อาลาเรือสาราญ จอดเทียบท่าคีหลุง - ร้านขนมเหวยเก๋อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
- พักโรงแรม

วันที่6 พิพิธภัณฑ์กู้กง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมูบ่ ้านโบราณจิ่วเฟิน - พักโรงแรม
วันที่7

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้ง Duty Free - Linkou
Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก (เสาร์ 15 เม.ย. 60) นัดพบสุวรรณภูมิ
23.00 น.
เช็คอินพร้อมกันที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ Q-R เข้าทางประตู 8 สายการบินอีวี
เอแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
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วันที่สอง (อาทิตย์ 16 เม.ย. 60) สุวรรณภูมิ-ไต้หวัน-วัดหลงซาน-คีหลุง-เรือซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส (B/L/D/Supper)
02.15 น.
เดินทางสู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR 062 (บริการอาหารบนเครื่อง)
07.05 น.
ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่าง
จากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มี
กรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสี่ ุด
 บริการอาหารเช้า SANDWICH+น้าผลไม้ บนรถ
 นําท่านไปชมวัดหลงซาน หรือ วัดมังกร วัดแห่งอภินิหารเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในไทเป สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1738 ในสมัยราชวงศ์ชิง วัดหลงซันเคยถูกเครื่องบินรบญี่ปุ่นทิ้งระเบิดจนอาคารทั้งวัดได้รับความ
เสียหายเป็นอย่างมาก วิหารพังถล่มลงมาทั้งหลัง แต่ "องค์เจ้าแม่กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในศาลาได้รับความ
เสียหายเพียงแค่ปลายเท้าเท่านั้น ชาวไต้หวันต่างศรัทธาในอภินิหารของเจ้าแม่กวนอิม ในแต่ละวันมีผู้คนจากทั่ว
เกาะไต้หวันมากราบไหว้ และสวดมนต์ขอพรพระองค์ไม่ขาดสาย โดยเฉพาะวันตรุษจีนและวันปีใหม่ วัดหลงซาน
ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ เช่น องค์เทพขงจื้อ, เจ้าแม่ทับทิม, เจ้าพ่อกวนอู และเชื่อว่าวัดนี้มีเทพเจ้า
สถิตอีกกว่า 165 องค์
แล้วนําท่านสู่ท่าเรือคีหลุง (Keelung)
12.00 น.
ลงทะเบียนและผ่านพิธีการ ตม.ไต้หวัน ขึ้นสู่เรือสําราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส
14.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ที่ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9
จากนั้นอิสระเดินเที่ยวชม และสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกบนเรือตามอัธยาศัย พร้อมทั้งรับชมการสาธิต การ
ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ โดยเจ้าหน้าทีมงานหนุ่มสาววัยใส ของเรือ
17.00 น.
เทพีแห่งท้องทะเล ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะมิยาโกจิมา ญี่ปุ่น
18.30 น.
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ
ท่านสามารถเลือกทานได้มื้อละ 1 ห้อง ใน 3 ห้อง ในทุกมือ้ ดังนี้ :- 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 หรือเลือกสนุกสนาน
กับกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ตามอัธยาศัย อาทิ ร้องเพลงคาราโอเกะ ฟังเพลงเบาๆ จากศิลปินทีค่ ัดสรรอย่าง
พิถีพิถันเพื่อคุณ สนุกสุดเวี่ยงกับดิสโก้เธค ลองชิมไวน์และเบียร์จากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมไว้เพื่อคุณ หรือ
กิจกรรม สันทนาการ อื่นอีกมากมาย
* ท่านสามารถตรวจหาสถานที่ ที่จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่ท่านสนใจพร้อมตารางเวลา ได้จาก * เอกสาร Star
Navigator ที่จะจัดส่งให้ถึงห้องของท่าน...ทุกวัน *
23.30 น.
บริการอาหารมื้อดึกเพื่อให้ท่านได้หลับสบาย ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9
จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย --- เรือสาราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส
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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
วันที่สาม (จันทร์ 17 เม.ย. 60) เกาะมิยาโกะจิมา (B/L/D/Supper)
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เชิญท่านออกกําลังกายเบาๆเพื่อสุขภาพ พร้อมสูดโอโซลบริสทุ ธิ ด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้งบริเวณชั้น
7 แล้ว…
เชิญท่านเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
09.00 น.
เรือจอดเทียบท่าที่ เกาะมิยาโกะจิมา (宮古島, Miyakojima) เป็นเกาะที่มีหาดทรายที่สวยงามสมบูรณ์แบบ
สําหรับการท่องเที่ยวพักผ่อน ว่ายน้ํา และเหมาะสําหรับการดําน้ําดูแนวปะการังดําในเขตน้ําตื้น ตั้งอยู่ทางใต้ของ
ห่างจากเกาะโอกินาวา 300 กิโลเมตร สภาพภูมิอากาศในเขตร้อนทําให้เกือบตลอดปีอากาศที่อบอุ่น และมี
ธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ มีพืชพันธุ์ไม้กว่า 1,500 รวมถึงพืชที่แปลกๆ ใหม่ๆ หายาก
10.00 น.
 นําท่านชมสะพาน Ikema Ohashi และเกาะ Ikema สะพานอิเคมะ เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะ
มิยาโกจิมา และ เกาะอิเคมะ ความยาวทั้งหมด1,425 ม. ท่านจะได้ชมภาพมหาสมุทร สีเขียวมรกตผสานสีกับ
ท้องฟ้าสีฟ้าสดใสทีส่ วยงาม จนทําให้ท่านเบิกบานไปกับบรรยกาศรอบตัวอย่างไม่น่าเชื่อ แวะให้ท่านดื่มด่ําและ
เก็บภาพที่ระลึก
ต่อจากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยังจุดชมวิวยอดนิยม ณ. แหลม Nishi Hennazaki เป็นอีกหนึ่งบรรยกาศที่คน
เดินทางมาถึงมิยาโกจิมา แล้วไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจคู่กับหังหันลมทั้ง 3
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แล้วนําท่านเยี่ยมชม Yukishio Saltworksให้ท่านได้พสิ ูจน์ผลิตภัณฑ์จากเกลือของ เกาะมิยาโกจิมา ซึ่งได้การ
รับการยกย่องและรับรองว่าเป็น "เกลือที่มคี วามหลากหลายของแร่ธาตุมากที่สุดในโลก"เมื่อสิงหาคมปี 2000 โดย
กินเนสส์เวิลด์เร็กคอร์ด ให้ทา่ นได้เรียนรู้เพิ่มเติมการใช้งานของเกลือ Yukishio และหาความลับของ Yukishio ที่
กําเนิดจากน้ําทะเลสีฟ้าของ เกาะมิยาโกะ
และไม่พลาดทีจ่ ะนําท่านเที่ยวชม Miyakojima Marine Park ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโลกใต้ท้องมหาสมุทร
ผ่านอุโมงค์กระจกที่ท่านจะเพลิดเพลินจนลืมเวลา
12.30 น.
รับประทานอาหาร ณ. ภัตรคารท้องถิ่น
13.30 น.
 นําท่านมุ่งสู่ Aeon Shopping Mall แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวญึ่ปุ่นและนักท่องเที่ยว และยังมี
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านร้อยเยน หรือร้าน Matsumoto Kiyoshi ก็มีให้ท่านได้อิสระสนุกกับการช้อปปิ้ง ได้เวลา
สมควรเดินทางกลับท่าเรือ
18.00 น.
ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ออกเดินทางจากเกาะมิยาโกจิมา มุ่งสู่ เกาะนาฮ่า ประเทศญี่ปุ่น
19.00 น.
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังอาหารเพลิดเพลินกับการชมการแสดงสุดอลังการชุดใหม่ๆที่ไม่ซ้ํากันทุกคืน ณ ห้อง Stardust Lounge
บริเวณชั้น 10 หรือ สนุกสนานกับกิจกรรม สันนาการ ต่างๆ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้เพื่อท่าน
23.30 น.
บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย --- เรือสาราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส
วันที่สี่ (อังคาร 18 เม.ย. 60) นาฮ่า-ปราสาทชูริโจ-ประตูชูเรอิมอน-ช้อบปิ้ง (B/L/D/Supper)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ ที่มีให้ท่านเลือกได้ถึง 3 ห้อง 3 สไตล์
 หลังอาหารเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ ชมการสาธิตการพับผ้าแบบญี่ปุ่น เข้าร่วมการสอน
เต้นรําแบบต่างๆ หรือพักผ่อนในแบบของท่านตามอัธยาศัย
08.00 น.
เรือเทียบท่า ณ.เกาะนาฮ่า เมืองเอกของจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียง มี
หาดทรายขาวสวยน้ําทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีความเป็นอัตตาลักษณ์ของตนเอง ทั้ง
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากัน
โอกินาวามีการแลกเปลี่ยนการค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รวมถึงการเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรี
อยุธยาของประเทศสยาม โอกินาว่ายังเป็นต้นกําเนิดศิลปะการต่อสู้ “คาราเต้” และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุมาก โดยผู้ชายมีอายุเฉลี่ยยืนยาวถึง 90.1 ปี และผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยถึง 93.2 ปี ซึ่งมากที่สุดในโลก สาเหตุ
น่าจะเป็นเพราะว่าสภาพของสังคมและอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
09.00 น.
 นําท่านเทีย่ วชมถ่ายรูปคู่กับ ประตูชูเรอิมอน ของปราสาทชูริโจ ทีถ่ ูกสร้างขึ้นใหม่แทนของเดิมที่ถูกทําลาย
ลง ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และถือเป็นเอกลักษณ์ทสี่ ําคัญของโอกินาว่า จนถูกเลือกนําไปบรรจุลงไว้ อยู่หลัง
ธนบัตร 2,000 เยน ที่ออกในปี 2000 เพื่อรําลึกถึงการจัดประชุมสุดยอด G8 ครั้งที่ 26 ที่จัดขึ้นในโอกินาว่า แล้ว
นําท่านชม ปราสาทชูริ เดิมเป็นพระราชวังเก่าของอาณาจักรริวกิวที่เคยรุ่งโรจน์ แต่ได้ถูกทําลายหลายครั้งจาก
ผลของสงครามระหว่างกองทัพญี่ปุ่นกับกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อแย่งชิงการครอบครองเกาะโอกินาวา ได้รับการ
บูรณะใหม่ทั้งหมดในปี ค.ศ. 1922 มีลักษณะโครงสร้างมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดง เป็นลักษณะเด่นของศิลปะ
ริวกิว ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง จีนกับญี่ปุ่น ภายในมีบัลลังก์ของผูค้ รองแผ่นดินและมงกุฎทอง
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โดยรอบปราสาท
ยังมีสิ่งของล่ําค่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติและมรดกโลก
คือ
(SHIREIMONUTAKI) ประตูหินขนาดเล็กของศาลเจ้าโซโนะฮัน อุทากิ สร้างโดยพระเจ้าโซชิน กษัตริย์องค์ที่ 2
แห่งราชวงศ์โซที่ 2 เป็นศิลปะแบบจีน ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความชํานาญ ในการเกะสลักหินปูน ของช่างในสมัย
อาณาจักรริวกิว เช่นเดียวกับประตูหินชิเรอิมอน ซึ่งเป็นประตูหินที่มีขนาดใหญ่กว่า ทาด้วยสีแดง สร้างในปี
1519 โดยกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรริวกิว ได้เชิญพระมาสวดมนต์ขอพรให้อาณาจักรริวกิวรอดพ้นจากภยัน
อันตรายทั้งหลายทั้งปวง
 นําท่านสู่ ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของ โอกินาว่า มีสินค้าแบรนด์เนม
มากมายหลายยี่ห้อให้ท่านเลือกซื้อของดีของแท้ราคาถูก เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel,
Gap, Croc ฯลฯ
12.30 น.
รับประทานอาหาร ณ. ภัตรคารท้องถิ่น
13.30 น.
 นําท่านสู่ ย่านถนนโคคุไซโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาฮา เป็นถนนสายที่ได้รับการบูรณะ ภายหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปัจจุบันกลายเป็นสวรรค์ของนักช้อป ถือเป็นสุดยอดถนนช้อปปิ้งจนได้รับฉายาว่า“The
Miracle Mile” เพราะแม้จะเป็นถนนสายสัน้ ๆ เพียง 1.6 กม. แต่กลับคึกคักไปด้วยผู้คน เพราะสองข้างทางเต็ม
ไปด้วยร้านค้านับพันร้าน ทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก และร้านงานฝีมือละลาน
ตา คุณจะสนุกกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึก อาทิ สิงโตคู่ชิสะสัญลักษณ์เมืองโอกินาวา ขนม
ญี่ปุ่นที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามแบบ ญี่ปุ่น เป็นต้น นําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
18.00 น.
 เรือออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือคีลงุ เกาะไต้หวัน พร้อมบริการอาหารค่ําบนเรือ
หลังอาหารอิสระพักผ่อน หรือเลือกชมการแสดงชุดต่างๆ ตามอัธยาศัย หรือ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง
เรือจัดเตรียมไว้คอยท่าน
23.30 น.
บริการอาหารมื้อดึก ณ ห้องอาหาร Mariners Buffet ชั้น 9
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย --- เรือสาราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส
วันที่ห้า (พุธ 19 เม.ย. 60)
คีหลุง-ไทเป-พายสัปรด-ซีเหมินติง
(B/L/D)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
 อิสระพักผ่อนหรือสนุกสนานกับกิจกรรม ต่างๆ บนเรือ อาทิ ว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําบนชั้น 9 หรือเลือกพักผ่อน
ในรูปแบบของท่านตามอัธยาศัย ไม่ควรพลาดที่จะแวะชม และเลือกซื้อภาพถ่ายส่วนตัวท่านที่ห้อง Klix Photo
Gallery หรือช้อปปิ้งของฝากที่ Port O’ Call
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
บ่าย
 เต็มอิม่ กับความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม ทีท่ ีมงานหนุ่มสาววัยใสของเรือ ยังคงเตรียมไว้ให้ท่านอีกมากมาย
สําหรับในช่วงสุดท้ายก่อนอําลา เรือสําราญ ซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส ไว้ให้ท่านประทับใจ จากนั้นเตรียมตัวลง
จากเรือ (ท่านที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถชําระได้ที่แผนกต้อนรับ ชั้น 7)
16.00 น.
เทพีแห่งท้องทะเลเรือสําราญซูเปอร์สตาร์อะแควเรียส จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือคีลุง ไต้หวัน
จากนั้นเดินทางสู่กรุงไทเป

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS100217

www.etravelway.com/+

Page 5 of 10

Emergency call only : 0853642449

 นําทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ ร้านขนมเหวยเก๋อ เป็นร้านขนมที่อร่อยและขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากจากเมืองไต้หวันได้ โดยทีเด็ดคือ พายสับประรด (เฟิ้งหลีสู่)
อันโด่งดัง
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ** เมนูเสี่ยวหลงเปาจินผิง
 นําท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือ ที่คนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม
สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก ทีร่ ้าน NET, UNIQLO รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบ
รนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่
ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุดในโลก หรือ จะเลือกซื้อของที่ร้านวัตสัน ซึ่งสินค้าบางอย่างราคาถูกกว่าเมืองไทย
เช่น โฟมล้างหน้าชื่อดัง SHISEDO, มาร์คหน้า Beauty Diary และเครื่องสําอาง อื่นๆ อีกมากมาย และยังมี ร้าน
ขายอาหารทานเล่น, ชานมไข่มุกชื่อดัง, น้ํามะระขาว ดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลอง
พักที่ TAO GARDEN HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่หก (พฤหัส 20 เม.ย. 60) กู้กง-GERMANIUM-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิน-ซีเหมินติง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่
รวบรวมของล้ําค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด ซึ่งมี ประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปีชมของล้ําค่าหา
ยาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจําตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลัก ฯลฯ
 แวะชมศูนย์ GERMANIUM POWER แหล่งผลิตสินค้าที่ทํามาจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัตใิ นการแผ่อิ
ออนปะจุลบ ที่ส่งผลดีผู้สวมใส่โดยตรง อาทิ ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกําลัง ผ่อนคลายความตึง
เครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยมที่แผ่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วเอเชีย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ** กุ้งมังกร SEAFOOD
 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุด
ของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพืน้ ที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเล
และลมทะเล ทําให้เกิด โขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ซึ่งเดิมเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง
ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่
ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา
จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว”
ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเทีย่ วจํานวนมากให้เดินทางมาชื้นชมจิ่วเฟิ่นจึง
กลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ** อาหารจีนกวางตุ้ง
 นําท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือ ที่คนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม
สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก ทีร่ ้าน NET, UNIQLO รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบ
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รนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่
ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุดในโลก หรือ เลือกซื้อของที่ร้านวัตสัน ซึ่งสินค้าบางอย่างราคาถูกกว่าเมืองไทย เช่น
โฟม ล้างหน้าชื่อดัง SHISEIDO, มาร์คหน้า Beauty Diary และเครื่องสําอาง อื่นๆ อีกมากมาย และยังมี ร้าน
ขายอาหารทานเล่น, ชานมไข่มุก ชื่อดัง, น้ํามะระขาว เพื่อสุขภาพ ที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลอง
พักที่ TAO GARDEN HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่เจ็ด (ศุกร์ 21 เม.ย. 60) ไทเป 101-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-Duty Free-Mitsui Outlet
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นําท่านไปชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) ตึกทีม่ ีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมือง
ไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่
กันการสั่นสะเทือน เวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่มคี วามเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008
เมตร ต่อนาที
 นําชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือน
ท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐาน อยู่ชั้นบนด้าน
ในของอนุสรณ์สถาน สําหรับรูปแบบการก่อสร้าง เป็นไปตามวัฒนธรรม
จีน ตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทําด้วยหินอ่อนทั้ง 4
ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธง
ชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความ
เสมอภาคและภราดรภาพ
ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สําคัญที่หาดูได้ยากภายใน
อนุสรณ์สถาน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ** พระกระโดดกําแพง
 จากนั้นนําท่านไปช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําให้ท่านได้
เลือกซื้อมากมาย
 ส่งท่านทีช่ ้อปปิ้งมอลล์ใหม่ล่าสุด ที่ Linkou Mitsui Outlet Park ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองไทเป
เป็นห้างร้านขนาดใหญ่ ที่ดาํ เนินการโดย บริษัทมิตซุยกลุ่มญี่ปุ่น (三井グループ) ในส่วนของห้างมี
ความหลากหลายของร้านค้า พื้นที่ศูนย์อาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ Mitsui Outlet Park จะมีแบรนด์
แฟชั่นที่ราคาไม่สูงเกินไป เช่น Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo,
Snidel, Rayban, Issey Miyake, Max Mara, Mango และมีร้านค้าประเภทอื่นๆ เช่น ร้านหนังสือ เครื่องครัว
ของใช้ในบ้าน เครื่องสําอางค์ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านที่เราคุ้นๆกันก็เช่น Elsite Alessi Le Creuset
Oakley และ Apple Store ให้คนที่ไม่ได้อนิ เรื่องแฟชั่นมากนักเดินเล่นได้ด้วย
17.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ** สเต็ก+สลัดบาร์
เดินทางไปสนามบินเถาหยวน
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20.45 น.
23.30 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน BR 203
(เช้าวันรุ่งขึ้น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน คณะออกเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป
งดแถมกระเป๋า วันที่ 15-21 เม.ย. 60
พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ หรือ
ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก เตียงเสริม Bunk Bed (บนเรือ)
พักเดี่ยว บวกเพิ่มท่านละ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
56,900
32,000

หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
และ ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน
1. ระหว่างท่องเที่ยวท่านที่ไม่เดินทางพร้อมคณะ ล่าช้า หรือขอถอนตัว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้
2. ท่านที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกนอกประเทศและ/หรือไม่ให้เข้าเมืองปลายทาง จากกองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้
3. หากท่านไม่สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุอันใดก็ตามไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆได้
4. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาทิเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ การล่าช้า การ
เปลี่ยนแปลงในกําหนดเวลาตารางการบิน ภัยธรรมชาติ
5. กรณีลูกค้าลืมของ หรือทําของหล่นหายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ หรือของบริษัทฯ
หากแต่จะช่วยประสานงานให้อย่างสุดความสามารถ
6. สตรีมีครรภ์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ก่อนการเดินทาง
การชาระเงิน
* กรุณาสํารองห้องพักทันที่ แล้วชําระค่ามัดจําทัวร์ 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
* ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางภายในวันที่ 14 กุมภาพัน 2560 หรือก่อนการเดินทาง 2 เดือน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
* กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิกผู้เดินทาง หลังจากส่งรายชื่อแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บเงินตามจริง
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ และค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินไต้หวัน, ค่าภาษีท่าเรือ, รวมประกัน
อุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
- ค่าที่พักที่ระบุในรายการ
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อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าไต้หวัน 2 รอบ (Multiple) สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ, ต่างด้าว และหนังสือเดินทางไทย (ราชการ)
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นไต้หวัน 200 NT / ค่าทิปคนขับรถไต้หวัน 200 NT / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 700 บาท /
ค่าทิปกระเป๋าข้น-ลงทุกแห่ง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต WIFI, ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจาก
ที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดจากค่าบริการ ไม่รวมค่าตั๋วเครือ่ งบิน)
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่บริษัทต้องการ)
- ค่าทําหนังสือเดินทาง
- กิจกรรมบางอย่างบนเรือ (กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง)
โปรดทราบ
* หนังสือเดินทางไทย (ปกติ) ไม่ต้องทําวีซ่าไต้หวัน
* รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ราคาอาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโดยมิ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ในกรณี ค่ า เงิ น มี ก ารผั น ผวน และ / หรื อ สายการบิ น ขึ้ น ราคา
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ / หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
* คณะออกเดินทางเมื่อมีผู้เดินทางครบ 30 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
* สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลา
กระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สาหรับผู้เดินทางในแผนท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
ทุนประกัน
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ
500,000 บาท
(เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and
Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Personal Liability)
200,000 บาท
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การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน
, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกิน สี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลา
การเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ที่โทร 02-649-1049 และมือถือ
081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะ ให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัท
หลักที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทําประกันไว้ เช่น ต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย
กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้า หรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือ
ซื้อประกันและชําระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือ้ กรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ
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