
 

 

 

 

 

 

เยอืนเกาะไตห้วนั เที่ยวอุทยานอาลีซานนัง่รถไฟสายโบราณชมสวนสนพนัปี 

ชมอุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ อุทยานแห่งชาตใิหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของไตห้วนั 

ชมเศียรราชินี ประตมิากรรมท่ีธรรมชาตริงัสรรคข้ึ์นมา ณ อุทยานเยห่ลิว  

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ที่ไดค้  าเล่าลือว่าสวยงามดัง่ภาพวาด 

ชมตกึ 101 ความภาคภมิูใจของชาวไตห้วนั ชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ณ ซีเหมินตงิ 

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดก าแพง 

 

ราคาเริม่ตน้ 21,777  บาท พกัระดบั 4 และ 5 ดาว 

เดินทางเดือน มิถุนายน – กนัยายน 2560 

เครื่องล าใหญ ่บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT 



 

 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกูต๊  

พบเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

(หรอืนดัหมายเวลา 23.00 น. ส  าหรบัวนัที่ไฟลทบิ์นเวลา 02.15 น.) 

วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน – วดัจงไถซานซ่ือ – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัเหวินหวู่        

                  วดัพระถงัซมัจัง๋ - เจยีอ้ี 

00.20 น. หรอื 02.15 น. เดินทางโดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW182 น าท่าน 

เหิรฟ้าสู่ ไทเป  (ไม่มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

05.10 น.  หรอื 07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลงัจาก

ผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ น าคณะเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมือง

หนานโถว มณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั 

  (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน  

  ดงันั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวนัเดินทางของท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 

  วนัเช็คอนิตรงกบัวนั อาทติย ์องัคาร พุทธ และ เสาร ์ ไฟลทบ์นิ XW182 (02.15-07.05) 
วนัเช็คอนิตรงกบัวนั จนัทร ์พฤหสั และ ศกุร ์  ไฟลทบ์นิ XW182 (00.20-05.15) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม)้ 

ระหว่างทางน าท่าน เท่ียวชม วัดจงไถซาน ซ่ึงถือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก งบประมาณ

สรา้งกว่าหม่ืนลา้นบาท  มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนักบัตึก 101 

มีโครงสรา้งท่ีแข็งแกร่งมาก เม่ือปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท่ีเมืองหนานโถว 

พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บา้นหายไป แต่วดัจงไถถานน้ีกลบัไม่เป็นอะไรเลย สรา้ง

ความศรทัธาใหก้บัชาวไตห้วนัมาก  มีหอ้งเรียนกว่า  1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษา

พระธรรม น าท่านกราบ นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธภ์ายในวดั          

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู ชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 

 

 

 

 



 

บ่าย น าท่านลงเรือส าหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั - จนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึง

ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย 

ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็ก

ท่ีสุดในโลก น าคณะนมสัการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ท่ี วัดพระถังซัมจัง๋ ท่ีอันเชิญมาจาก

ชมพูทวีป น าท่านนมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊ อเทพเจา้แห่ง

ปัญญาและเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่น้าวดั 

ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางสู่เมืองเจี่ยอ้ี เพื่อพกัผ่อน

เตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวนัรุ่งขึ้ น 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่   SANKAI KAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม เจยีอ้ี - อุทยานอาลีซาน – รา้นชาอู่หลง – ไทจง - อาบน ้าแรโ่รงแรม5ดาว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางต่อสู่ อุทยานฯ อาลีซาน น าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคัญต่างๆ

ภายใน อุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วนั  

น าท่านนัง่รถไฟโบราณ ชมจุดท่องเท่ียวส าคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็น

อุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบาน

สะพรัง่พรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด และจะบานในชว่งเดือน 3 และเดือน 4  เท่าน้ัน  น า

ท่านเดินชมด่ืมด า่กับธรรมชาติของป่าศักด์ิสิทธ์ิอาลีซันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะได้

สมัผัสกบักบัตน้สนสูงชนั, ซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซ่ึงเป็นอุทยานท่ี

มีความสมบูรณอ์ยูม่าก 

 

 

 

 

   

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานอาลีซาน 

หลังจากน้ันเดินทางต่อสู่เมืองไทจงเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองท่ีเป็น

ศนูยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  



แวะชิมชาอูหลงท่ี รา้นใบชา ชาท่ีขึ้ นชื่อท่ีสุดของไตห้วัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วย

ละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็น

ของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลบัเป็นของฝากชนิดหน่ึง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่  THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนและ

เพลิดเพลินกบัน ้าแร่หรือน ้าพุรอ้น การอาบน ้าแร่หรือน ้าพุรอ้นเพ่ือสุขภาพ จะช่วยบรรเทา

อาการปวดเสน้ประสาท,ปวดกลา้มเน้ือ,ปวดขอ้,ปวดไหล่ ช่วยใหคุ้ณสามารถกูคื้นจากความ

เม่ือยลา้ต่อการมีสุขภาพท่ีดีขึ้ นผิวพรรณงาม 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ ไทจง – รา้นพายสบัปะรด - รา้นสรอ้ยสุขภาพ - พิพิธภณัฑกู์ก้ง – ตึกไทเป 101  

                  (ไม่รวมค่าข้ึนตกี) – COSMETIC SHOP 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของ

ไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของ

ประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลา้นคน น ำท่ำนเลือกซ้ือของฝำก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอด

นิยมของไต้หวัน ที่รา้นเหว่ยเกอ๋ (ขนมพำยสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เหด็ทอด เป็นต้น) แวะชม

ศนูย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ 

และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรงัสี ชว่ยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 

รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา 

บ่าย จากน้ันน าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑกู์ก้ง เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บ

วัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ  ท่ี มีประวัติ

ยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก ซ่ึงของล ้าค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ ท่ี น่ีจ านวน

มากกว่า 620,000 ชิ้ นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้อง

หมุนเวียนออกมาจัดใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5,000 ชิ้ น) จะ

ห มุ น เวี ย น ทุ ก  3 เ ดื อ น  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ภ า พ ว า ด



เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองส าริดต่างๆ เหมาะมากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ 

ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองถมของจีนหรือ Cloisonné  หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ท่ีเป็นเทคนิค

ท่ีแวดวงโลกอญัมณี หอ้งแสดงหยกท่ีล ้าค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลกัเป็นรูปผกักาดขาวที่มี

ตัก๊แตนเกาะอยู่” ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั ในความงดงามวิจิตรเป็นอนัดบั 1 ของโลก “หยก

หมูสามชั้น”  “งาชา้งแกะสลัก 17 ชั้น” ท่ีมีชื่อเสียง แมแ้ต่ตราลัญจกร ของจกัรพรรดิ

เฉียนหลงที่ยิง่ใหญ่” ก็อยูท่ี่พิพิธภณัฑแ์หง่น้ี 

หลงัจากน้ันน าท่านแวะรา้น COSMETIC ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / ยานวดท่ี

ขึ้ นช่ือของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี 

    ..จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้ นตึก ชมวิวชั้น 89 ถา้ใครตอ้งการขึ้ น 

ชมวิวแจง้กับไกด์หน้างานค่าขึ้ นประมาณ 600 NTD) ตึกท่ีมีความสูงถึง 508 เมตร เป็น 

สญัลกัษณข์องเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสูงติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ 

ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตนั ท าหน้าท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว  อิสระให้

ท่านเลือกชอ้ปป้ิงแบรนด์ดังระดับโลก อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA ,BURBERRY 

,CALVIN KLEIN,CHANEL,COACH ,GUCCIM ,GIORDANO,HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, 

LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI, 

PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เป็น

ตน้ หรืออิสระให้ท่านได้เลือกขึ้ นลิฟต์ท่ีมีความเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 

1,008 เมตรต่อนาที  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู พระกระโดดก าแพง  

เขา้ที่พกั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

วนัที่หา้ ฮวัเหลียน - อุทยานแห่งชาต ิTAROKO - รา้นหยก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมือง ฮวัเหลียน (โดยนัง่รถไฟไป-กลบัจากกรุงไทเปไปสู่เมือง

ฮวัเหลียน) คือมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั ตั้งอยูบ่นภูเขาฝัง่ทะเลตะวนัออกของไตห้วนั เป็น

จุดเร่ิมตน้ของทางรถไฟสายฮัวเหลียน-Taitung มณฑลฮัวเหลียนมีชื่อเสียงมากในเร่ืองการ

ท่องเท่ียว มีจุดท่องเท่ียวหลักๆได้แก่ อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ และ อุทยานแห่งชาติ 

Yushan และในบริเวณรอบๆชายฝัง่เป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะส าหรบัการปั่นจกัรยาน    



เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านสู่“ อุทยานแห่งชาติ ไท่หลู่ เก๋อ  ” อุทยาน

ธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอนัดับ 

2 ของไตห้วัน)นอกจากจะเป็นอุทยานท่ี มีทัศนียภาพ

ของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอ้นสวยงาม แลว้ ยงัมี 

วฒันธรรมประเพณีท่ีมี เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นส่ิงดึงดูด

ใจนักท่องเท่ียวเชน่กนั เสน้ทางจากเทียนเสียง จนถึงทาโร 

โกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตรเ์ลาะเลียบริมหน้าผาของ 

หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุด ชม วิวท่ีน่าประทับใจใน

อุทยานฯได้แก่ถ้ํานกนางแอ่น และอุโมงค์เกา้โค้ง บน

เสน้ทางคด เค้ียวผ่านหุบเขาและ หน้าผาท่ีเกิดขึ้ นโดย

ธรรมชาติซ่ึงเป็นทางหลวงท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึง  ของเกาะไตห้วนั และแวะชมน้ําตก ฉางชุน 

อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีมี ทัศนียภาพของหุบเขาสลับซอ้นสวยงามตัว

อาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จีน ดา้นขา้งมีน้ําตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารล่ีอูและอีกท่ี

คือ ปากถ้าํนกนางแอ่น ถ้าํนกนางแอ่นเกิดจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลกและการไหล

ผ่านกดัเซาะของล าธารล่ีอูท าใหน้ก นางแอ่น กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพแปลก

ตาดว้ยถ้าํนอ้ยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง  อุโมงค9์ โคง้ เป็นอุโมงคท่ี์อยูบ่นถนนเหิงกวา้งกง

ลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ท่ีตัดผ่าน หุบเขาหินอ่อน จากดา้น ตะวนัออกไปทางทิศ

ตะวนัตกเดิมเป็นถนนสายเก่าส าหรบัคมนาคม  ปัจจุบนั เปิดเป็นเสน้ทางเดินชมวิว ทิวทศัน์

เลียบริมหุบเขาใหนั้กท่องเท่ียวสามารถส ารวจ ความงามของธรรมชาติอยา่งใกลช้ิด สะพาน

หินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียง เดิมเป็นแหล่งท่ีอยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่า

คลา้ยเป็น หมู่บา้นกลางหุบ เขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงท่ีมีธรรมชาติสวยงาม  

น าท่านชอปป้ิงท่ีตลาดขายหยก ณ รา้นหยก ชื่อดงัในไตห้วนั เพ่ือใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหน่ึงใน

ของฝากจากไตห้วนั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั   “WHIRL LAN BAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หก ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานเยห่ลิว - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ซีเหมินตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว

เฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน



บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ 

รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย    

น าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท า

ใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร

ราชินี ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู ซีฟู๊ด 

 

 

 

 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 

205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์ าคญัท่ีหาดูได้

ยากภายในอนุสรณส์ถาน  

...หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ป

ป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, 

Puma หรือจะเลือกชิมชาไขมุ่กท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนั 

ค า่   อิสระอาหารค า่ ณ ยา่นซีเหมินตงิ ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานตามใจชอบ 

  เขา้ที่พกั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม)้ 

04.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

(หรอืออกเดินทางสูส่นามบินเวลา 06.30 น. ส  าหรบัวนัที่ไฟลทบิ์นเวลา 09.40 น.) 

06.20 น. หรอื 09.40 น. สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW181 น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  

            (ไม่มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมง)  

09.05 น. หรอื 12.15 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

  (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน  

  ดงันั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวนัเดินทางท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 

  เดนิทางกลบัวนั จนัทร ์พทุธ พฤหสั และ อาทติย ์ ขากลบั XW181 (06.20-09.05) 



เดนิทางกลบัวนั องัคาร ศกุร ์และ เสาร ์  ขากลบั XW181 (09.40-12.15) 

****************************************  

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า

12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า

12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

07 - 13 พฤษภาคม 2560 25,777 25,777 25,777 8,500 16,900 

08 – 14 พฤษภาคม 2560 25,777 25,777 25,777 8,500 16,900 

14 – 20 พฤษภาคม 2560 23,777 23,777 23,777 7,500 15,900 

21 – 27 พฤษภาคม 2560 23,777 23,777 23,777 7,500 15,900 

22 - 28 พฤษภาคม 2560 23,777 23,777 23,777 7,500 15,900 

28 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2560 23,777 23,777 23,777 7,500 15,900 

29 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2560 23,777 23,777 23,777 7,500 15,900 

04 – 10 มิถุนายน 2560 22,777 22,777 22,777 7,500 15,900 

11 – 17 มิถุนายน 2560 22,777 22,777 22,777 7,500 15,900 

18 – 24 มิถุนายน 2560 22,777 22,777 22,777 7,500 15,900 

25 มิ.ย. – 01 ก.ค.2560 22,777 22,777 22,777 7,500 15,900 

02 – 08 กรกฎาคม 2560 22,777 22,777 22,777 7,500 15,900 

09 – 15 กรกฎาคม 2560 23,777 23,777 23,777 8,000 16,900 

10 – 16 กรกฎาคม 2560 23,777 23,777 23,777 8,000 16,900 

16 – 22 กรกฎาคม 2560 21,777 21,777 21,777 7,500 15,900 

23 – 29 กรกฎาคม 2560 21,777 21,777 21,777 7,500 15,900 

30 ก.ค. – 05 ส.ค.2560 21,777 21,777 21,777 7,500 15,900 

06 – 12 สงิหาคม 2560 23,777 23,777 23,777 8,000 16,900 

13 – 19 สงิหาคม 2560 23,777 23,777 23,777 8,000 16,900 

20 – 26 สงิหาคม 2560 21,777 21,777 21,777 7,500 15,900 



27 ส.ค. – 02 ก.ย.2560 21,777 21,777 21,777 7,500 15,900 

03 – 09 กนัยายน 2560 21,777 21,777 21,777 7,500 15,900 

11 – 17 กนัยายน 2560 21,777 21,777 21,777 7,500 15,900 

17 – 23 กนัยายน 2560 22,777 22,777 22,777 7,500 15,900 

25 ก.ย. – 01 ต.ค.2560  22,777 22,777 22,777 7,500 15,900 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,200 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 5200 NT /ท่าน 

 โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 



 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจอง

ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่ า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัท

ก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี 

มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึง  

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว 

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย 

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้  

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ   

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้  

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน   

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั  ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน 

3.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 


