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เดินทางวันที่ 25 – 28 มกราคม 2562

ราคาเพียง 23,900 บาท

อุทยานเหย่ หลิว
หมู่บ้านขุดทองจิ่วเฟิ่ น
ชอปปิ้ ง 89 ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ตึก)
ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง
ตลาดซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
พักใกล้ แหล่ งช้ อปปิ้ ง
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ทัวร์ ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน เดินทางวันที่ 25 – 28 มกราคม 2561

วันแรก

เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน (ไต้ หวัน) – ตึกไทเป 101 – เหยาเหอไนท์ มาร์ เก็ต

09.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางโดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 258
ถึงสนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นให้การ
ต้อนรับ และเดินทางสู่เมืองไทเป

11.30 น.
16.45 น.

คา่

นาท่านสู่ ตึกไทเป101 (ไม่ รวมค่าขึ้นตึก หากต้ องการขึ้นชมวิวชั้น 89 เพิม่ อีกท่ านละ 550 ดอลล่ าร์ ไต้ หวัน
ใหม่ ) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเปที่นี่ยงั มีจุดชมวิวที่สูงเป็ นอันดับสองในโลกอีก
ด้วย ภายในตัวอาคารมีลกู ตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิด
แผ่นดินไหว จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชอปปิ้ งสินค้าบริ เวณตึกไทเป 101 จากนั้นนาท่านชอปปิ้ ง ณ ตลาดเหรา
เหอไนท์มาร์เก็ต เป็ นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป ทาให้ได้บรรยากาศของความ
เป็ นไทเปแบบดั้งเดิมมากกว่าตลาดอื่นๆ ของที่ขายภายในตลาดเหราเหอส่วนใหญ่จะเป็ นอาหาร ขนมและ
เครื่ องดื่ม นอกจากนี้ก็จะมีสินค้าอื่นๆ ด้วย เช่น เสื้อผ้า รองเท่า กระเป๋ า ของใช้ ของสะสม ของเล่น ตุ๊กตา
และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร CITY SUITE BUFFET
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม LEALEA HOTEL TAIPEI หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันที่สอง

เช้ า

เที่ยง

DIY เค้ กสั บปะรด – อุทยานเย่ หลิว – หมู่บ้านขุดทองจิ่วเฟิ่ น – หมู่บ้านโคมลอยสื อ
เฟิ น – ชอปปิ้ งซีเหมินติง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาเดินทางสู่กรุ งไทเป พาท่านชิม ขนมขึ้นชื่อ "พายสัปปะรด" เป็ นขนมที่ชาวไต้หวันนิยมกันมาก นาท่าน
เดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเย๋หลิว่ อุทยานแห่งนี้ต้งั อยูท่ างส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ น
แหลมยืน่ ไปในทะเล การเซาะกร่ อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทาให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรู ปร่ างลักษณะต่าง ๆ
น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรู ปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูอาหารทะเล

นาท่านชม หมู่บ้านขุดทองโบราณจิว่ เฟิ่ น แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริ ยก์ วงสวี แห่ง
ราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทองจานวนมากพากันมาขุทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ ธาตุต่างๆ ทาให้จานวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีกรใช้จิ่วเฟิ่ น
เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีก
ครั้ง นาท่านเดินทางสู่ เมืองสือเฟิ น ให้ท่านได้ปล่อยโคมลอย (ให้ ท่านเลือกซื้อโคมลอยตามอัธยาศัย) สู่
ท้องฟ้ าทั้งยามกลางวันและยามราตรี พร้อมใจเขียนคาอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค์
เชื่อกันว่าโคมลอย หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ข้ ึนโดยขงเบ้ง ที่ปรึ กษาด้านการทหารคน
สาคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารของกองทัพ จากนั้น นาท่านไป ช้อปปิ้ ง ตลาดซี
เหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีท้งั แหล่งเสื้อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วยั รุ่ น กระเป๋ า

Ruby Travel Head Office
104/2 M.5 T.Chaisatan
A.Saraphee Chiang Mai
TEL: 053 115 912
E – Mail: info@rubytravel.com
Line@ : @rubytravel

ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายีห่ อ้ ต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดงั ของญี่ปุ่น รวมทั้งยีห่ อ้ ต่างๆ
เช่น, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS , NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุดใน
โลก เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

คา่

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เดินเล่นชมตลาด ช้อปปิ้ งของกิน ของใช้มากมาย
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม LEALEA HOTEL TAIPEI หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ศู นย์ สร้ อยข้ อมือสุ ขภาพ – หอระลึกเจียงไคเช็ ค – COSMETIC SHOP – ถนน
โบราณตันสุ่ ย – สะพานคู่รัก – ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต – เถาหยวน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาชม ศูนย์สร้ อยข้อมือสุ ขภาพไทเทเนียม ที่เป็ นเครื่ องประดับล้าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ เป็ น
เครื่ องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้งั แบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกใน
ร่ างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวันและ ปะการังแดง ซึ้งกาลังเป็ นที่นิยมของคนเอเชีย

นาท่านเดินทางสู่ "อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค" ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้าย
วิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทาให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติ นาท่านอิสระช้อป
ปิ้ งที่ COSMETIC SHOP
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร TOP CHEF
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จากนั้น ชมถนนโบราณตั้นสุ่ ย เป็ นถนนสายโบราณริ มแม่น้ าตันสุ่ยซึ่งเคยเป็ นท่าเรื อแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ. 1858
ดังนั้นเมืองแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความคึกครื้ นของเมืองท่าในอดีต โดย
ภายในเมืองล้วนมีสิ่งก่อสร้างและอาคารบ้านเรื อนในรู ปแบบของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และญี่ปุ่นทาง
ตอนใต้ ซึ่งตลอดถนนริ มแม่น้ าสายนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายสินค้าพื้นเมืองมากมาย รวมทั้งร้านอาหาร
ประจาท้องถิ่นด้วย นา ชมสะพานคู่รัก จุดชมวิวที่สาคัญถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองตั้นสุ่ย ตั้งอยูบ่ ริ เวณปาก
แม่น้ าตั้นสุ่ย นาท่านเดินทางสู่ ตลาดซื่อหลินไนท์ มาเก็ต เป็ นไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป จึงเป็ น
ไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป อายุกว่า 200 ปี เป็ นจุดเริ่ มต้นของความเจริ ญของเมืองไทเป
เมื่อครั้งที่ชาวฮัน่ เริ่ มอพยพมาจากจีนเพื่อมาตั้งรกรากใหม่ที่เกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ส่วนถนน
ด้านหน้าของหัวซีไนท์มาร์เก็ตก็จะเป็ นไนท์มาร์เก็ตทัว่ ไป ที่มีขายของทั้ง ของกิน เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูเสี่ยวหลงเปา
นาท่านเดินทางกลับเถาหยวน
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม ORCHARD PARK หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

คา่

วันที่สี่

เถาหยวน – สนามบินเถาหยวน - เชียงใหม่

เช้ า
รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
05.00 น. คณะเดินทางไปยังสนามบินเพื่อทาการเช็คอิน
07.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 257
10.25 น. เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************************

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ**
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อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ค่ าบริการท่ านละ (บาท)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

25 – 28 มกราคม 2562

เด็กอายุ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็กอายุ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดี่ยว ชาระเพิ่มท่านละ

23,900
23,900
23,900
22,900
4,500

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ
บินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การชาระค่าบริ การ
2.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.– บาท
2.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.5 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน
เงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
3.6 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มผี รู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินและรายการทัวร์ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก
สาเหตุต่างๆ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

