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โครงการศึกษาดูงานห้ องสมุดและแหล่ งเรียนรู้ ณ ไต้หวัน
ระหวางวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2562
และการประชุมนานาชาติฯ ระหว่ างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562
สาธารณรัฐจีน-ไต้หวัน มีสังคมความรู้ทันสมัย มั่งคั่งร่่ารวย มีพื้นฐานความรู้เก่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา วรรณกรรม อันยาวนานของจีน กับการปรับเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว
รัฐและประชาชนให้ความส่าคัญต่อการศึกษา การใฝ่หาความรู้ กิจการหนังสือ สื่อความรู้ ห้องสมุดและแหล่งความรู้ทุก
ประเภท การศึกษาและวัฒนธรรมจึงรุ่งเรืองมาก ไต้หวันจึงกลายเป็นสังคมความรู้ ประกอบกับการมีธรรมชาติงดงาม
อากาศดี มีสถาบันการศึกษา วัฒนธรรมที่เนื้อหาลุ่มลึกจ่านวนมาก ดังตัวอย่างของ หอสมุดแห่งชาติศูนย์กลาง
(National Central Library) ห้องสมุดประชาชนไทเปแห่งใหม่ ห้องสมุดประชาชนไผ่โถว Baitou Public Library)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University) และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระราชวังกู้กง (National Palace Museum) เป็นต้น
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เล็งเห็นว่าสาธารณรัฐจีน-ไต้หวัน มีความส่าคัญและน่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง จึงขอน่าท่านเดินทางไปศึกษาและดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562
และ/หรือ การเข้าร่วมประชุมนานาชาติฯ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ ที่ 8 ก.ค. 62
06.00 น.

กรุ งเทพฯ – ไทเป

08.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์
ของสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์
ออกเดินทางโดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 838

12.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเถาหยวนประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการระหว่างประเทศ

14.30 น.

น่าท่านดูงาน หอสมุดแห่งชาติ NATIONAL CENTRAL LIBRARY หอสมุดแห่งชาติ แห่งนี้
นับว่า เป็นหอสมุดที่ใหญ่และส่าคัญที่สุดในไต้หวัน เป็นหอสมุดแห่งชาติแนวหน้าและส่าคัญ
ที่สุดแห่งหนึ่งในระดับเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงไทเป มีหน้าที่รวบรวม จัดหาสิ่งพิมพ์
และทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภทจัดท่าในไต้หวัน จัดเก็บสิ่งพิมพ์และทรัพยากรที่ตีพิมพ์
และจัดท่า ในไต้หวัน และประเทศอื่นๆ แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ ทรัพยากร และร่วมมือกับนานา
ประเทศจัดท่าบรรณานุกรมแห่งชาติ ค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการห้องสมุด สารสนเทศ และจีนศึกษา
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายห้องสมุดในประเทศและกับต่างประเทศ

16.00 น.

น่าท่านมาซื้อของที่ย่าน จงเสี้ยวตูนฮวา จงเสี้ยวฟู่ซิ่ง
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18.00 น.

รับประทานอาหารค่่าที่ภัตตาคาร ( พระกระโดก่าแพง )

19.30 น.

น่าท่านเข้าพักที่โรงแรม ( CU HOTEL TAIPEI ) หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

วันอังคารที่ 9 ก.ค.62 ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยแห่ งชาติ – ห้ องสมุดประชาชนเป่ ยโถว
พิพิธภัณฑ์ กู้กง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
09.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

15.00 น.

18.00 น.
19.00 น.

ศึกษาดูงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน National Taiwan Normal UniversityNTNU เยี่ยมชม ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย เป็น
มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไต้หวัน เริ่มจากเน้นวิชาครู การศึกษา ต่อมาขยายออกไปครอบคลุมทุก
สาขาวิชา มี 3 วิทยาเขต 9 วิทยาลัย 54 ภาควิชา รวมทั้ง Graduate School of Information
Sciences มีนักศึกษา 15,836 คน อาจารย์ 1,672 คน ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลโนเบลถึง
3 ท่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร ฝู่เฉินจิงหวา
ศึกษาดูงาน ห้องสมุด BEITOU PUBLIC LIBRARY เป็นสาขาเก่าแก่ตั้งอยู่ที่ในสวนสาธารณะไผ่โถว
อ่าเภอไผ่โถว ดินแดนภูเขาเหนือสุดของกรุงไทเป เป็นเอกลักษณ์ของห้องสมุดที่ค่านึงถึงสิ่งแวดล้อม
สวยงาม
น่าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระราชวังกู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของจีนมากกว่า
5,000 ปี มีโบราณวัตถุ กว่า 600,000 ชิ้น และจะหมุนเวียนน่า
โบราณวัตถุของแต่ละราชวงศ์ ทุกๆ 3 เดือนมาจัดแสดง ทั้งภาชนะดิน
เผา เครื่องถ้วยชาม เครื่องส่าริด เครื่องหยก ฯลฯ ประมาณค่ามิได้
รับประทานอาหารค่่า ที่ภัตตาคาร ( สเต็กเนื้อ,หมู,ไก่ เลือกได้ 1 อย่าง และสลัดบาร์ )
น่าท่านเข้าพักที่โรงแรม ( CU HOTEL TAIPEI ) หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

วันพุธที่ 10 ก.คต. 62
07.00 น.
08.00 น.
11.30 น.

13.00 น
14.30 น.

เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ซื้อของ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ศึกษาอุทยานหินประหลาดเย่หลิว อยู่ทางเหนือของไทเป ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 45 นาที อยู่ติดชายทะเลมีหินรูปทรงต่างๆ
น่าท่านชมตึก ไทเป 101 ( รวมชั้นชมวิว ) ตึกนี้เป็นตึกการเงินเคย เป็น
ตึกสูงที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี 2004-2010 หลังจากนั้นถูกตึก เบิร์จ อัลคอ
ลีฟะฮ์ ได้ต่าแหน่งไปแทน
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารติ่งไทฟง ( เสียวหลงเป่า )
ศึกษาดูงาน New Taipei City Library ศูนย์กลางของห้องสมุด
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15.00 น.
19.00 น.
20.30 น.
23.10 น.

ประขาชนไต้หวันที่ทันสมัย บรรยากาศนานาชาติหลายรูปแบบ ภายใต้
ค่าขวัญที่ว่า “ Being considerate of all users” ด่าเนินงานทั้งใน
รูปแบบที่สืบทอดกันมาตามประเพณี มีชั้นหนังสือยาวมาก
ทั้งยังด่าเนินการตามเทเทคโนโลยีทันสมัย เป็นห้องสมุดสีเขียวระดับ
สูงสุด มีเคาน์เตอร์ตรวจเช็คด้วยตนเองที่ชั้น 1 และห้องค้นคว้าชั้น 4
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
น่าท่านมา ซื้อของที่ ซิเหมินตึง และที่ MITSUI OUTLET
รับประทานอาหาร ค่่าที่ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางไปสนามบินเถาหยวน
เดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CI 837

วันพฤหัสที่ 11 ก.ค. 62
02.10 น.

กรุงเทพ ฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า หนังสือเดินทางต้องไม่หมดอายุก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
อัตราค่าบริการ
เดินทางขั้นต่่าพร้อมหัวหน้าทัวร์จาก กทม.

ผู้ใหญ่ 15 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ2-3ท่าน ราคาท่านละ
พักห้องเดี่ยว เพิ่มราคาท่านละ

29,500.-บาท
4,500.-บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-ไทเป-กทม. ชั้นทัศนาจร โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯ และสนามบินทุกแห่งตามรายการระบุ
ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน หรือเทียบเท่า
ค่ารถบริการน่าเที่ยว (ตามที่ระบุในรายการ)
ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ตามที่ระบุในรายการ)
ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุในรายการ)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้่าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง * เงื่อนไขกรมธรรม์*
ทิปคนขับรถ และไกด์
ไม่ลงร้านซื้อชอง
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารส่าคัญในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกเหนือรายการ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มในตู้เย็น ภายในโรงแรมที่พัก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีออกนอกประเทศ (กรณีที่รัฐบาลประกาศใช้) และภาษีอื่นๆ
ค่าน้่าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม,
ข้อก่าหนดและเงื่อนไขการจองทัวร์
➢ ท่านจะต้องช่าระเงินค่ามัดจ่า จ่านวน 5,000 บาทต่อผู้โดยสาร ภายใน 2 วัน หรือ เมื่อได้ท่าการช่าระเงินค่ามัด
จ่าเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจ่าได้
➢ ท่านจะต้องช่าระเงินเต็มจ่านวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวัน DUEDATE ที่ก่าหนดให้
➢ เมื่อท่านได้ช่าระเงินมัดจ่าหรือทั้งหมด จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
เงื่อนไขการยกเลิก :
▪ กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 21-15 วันท่าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ่า
▪ กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 14 -8 วันท่าการ ทางบริษัทฯมีความจ่าเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
และค่าใช้จ่ายที่เกิดจริง
▪ กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 7 วันท่าการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จ่าเป็นต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
เงื่อนไข:
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท่าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ช่าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส่ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค่าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ่านาจของบริษัทฯ ก่ากับเท่านั้น
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