
 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 7 Nok Scoot ประตู 6 สายการบิน Nok Scoot 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ืองบิน 
 

หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, 
จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), 
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า 
หรือเหตุสุดวสิยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ 
ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการ
ทวัร์ หวัหนา้ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

วนัท่ีสอง สนามบินเถาหยวน –หนานโถว– วดัจงไถฉานซ่ือ-ล่องทะเลสาบสุริยนัจนัทรา-วดัพระถงัซ า
จัง๋ - วดักวนอู –ร้านชา - ไถจง –เฟิงเจ๋ียไนทม์าร์เก็ต                                                       

 

02.15 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน Nok Scoot เท่ียวบินท่ี XW182 
(ไม่มีอาหารบนเคร่ืองหากลูกคา้ตอ้งการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม) 

 

07.05 น. ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไตห้วนั 
(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
 พาท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 

เชา้ รับประทานอาหารกลางวนัแบบ BOX SET เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  
 น าท่านเดินทางไปหนานโถวมณฑลท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของไตห้วนั นอกจากนั้นยงัเป็น

มณฑลเดียวท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขามีช่ือเสียงในเร่ืองของชาอูหลงท่ีมี
คุณภาพสูงโดยไดรั้บการการันตีรางวลัชายอดเยี่ยมของไตห้วนัติดต่อกนัหลายปี เน่ืองจากชา
ท่ีน่ีปลูกบนภูเขาสูง อากาศบริสุทธ์ ท าใหไ้ดช้าท่ีมีกล่ินหอมและรสชาติดีเยีย่มอีกดว้ย น าท่าน
เดินทางสู่ วดัจงไถฉานซ่ือ1 ใน 4 วดัใหญ่ของไตห้วนัเป็นสถานท่ีส าหรับจาริกแสวงบุญของ
ชาวไตห้วนั นอกจากน้ียงัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆท่ี์มีหอ้งเรียนหลายพนัหอ้งเพ่ือให้พระสงฆ์ได้
ศึกษาพระธรรมใชง้บประมาณในการก่อสร้างกว่าหม่ืนลา้นบาท ออกแบบโดยC.Y. LEE
วิศวกรคนเดียวกนั กบัท่ีสร้างตึกไทเป 101โดยมีรูปทรงคลา้ยคนก าลงันัง่สมาธิ เม่ือปี 1999 
เกิดแผน่ดิน ไหวอยา่ง รุนแรง ท าใหห้มู่บา้นใกลว้ดัถูกกลืนหายไปแต่วดัน้ีกลบัไม่ไดรั้บความ
เสียหาย ตั้งแต่นั้นมาผูค้นต่างพา กนัเล่ือมใส่ศรัทธาเป็นอยา่งมาก 

 
 

 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลังจากนั้ นพาท่าน ล่องเ รือทะเลสาบสุริยันจันทรา ท่ีได้รับการขนานนามว่าเ ป็น 

"สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนั" และเป็นท่ีๆคนไตห้วนันิยมมาฮนันีมูนกนัอีกดว้ย  
ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั เป็น
ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนัอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเล 760 เมตร มีเน้ือท่ี 900 เฮค
ตาร์ มีเกาะท่ีมีช่ือวา่ กวง หวา เต่า ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเล็กตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ดา้นทิศเหนือของ
ทะเลสาบมีรูปทรงคลา้ยพระอาทิตย ์ส่วนดา้นทิศใตน้ั้นมีรูปทรงคลา้ยพระจนัทร์เส้ียว จึงถูก
ขนานนามวา่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เน่ืองจากเป็นทะเลสาบท่ีอยูบ่นเทือกเขาท่ีมีน ้าใสสะอาด 
ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีมีผูค้นนิยมมาท่องเท่ียวพกัผ่อน มีบริการล่องเรือชมทะเลสาบซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของนกัท่องเท่ียว มีรีสอร์ทและโรงแรมตั้งอยูริ่มทะเลสาบหลายแห่ง หน่ึงในนั้นเคยเป็น
บา้นพกัตากอากาศของประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก และมาดามซ่งผูเ้ป็นภรรยา แต่ปัจจุบนัได้
สร้างเป็นโรงแรมหรูไวบ้ริการนักท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีแหล่งชอ้ปป้ิงรวมตวัอยู่บริเวณ
ท่าเรืออีกดว้ยนมสัการพระบรมสารีริกธาตุท่ีวดัเสวียนจาง หรือ วัดพระถังซัมจั๋งโดยอฐิัส่วน  



กะโหลกศีรษะของพระถงัซมัจัง๋ดว้ย โดยรัฐบาลไตห้วนัและรัฐบาลญ่ีปุ่น ไดต้กลงกนัไดใ้นปี 
1955 โดยแบ่งอฐิันั้นออกเป็น 2 ส่วน คร่ึงหน่ึงคงอยู่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น และอีกคร่ึงหน่ึงอยู่ท่ี
ไตห้วนั คร้ังแรกทางรัฐบาลไตห้วนัเก็บรักษาอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ีวดัไคซัน่ซ่ือ อ าเภอซินจู๋ 
ต่อมารัฐบาลสั่งให้สร้างวดัเสวียนจางซ่ือข้ึนบนเขาชิงหลงซัน นอกจากมีโอกาสสัการะอฐิั
แลว้ ยงัไดข้ึ้นไปชมววิของทะเลสาบสุริยนัจนัทราจากดา้นบนอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ วดักวนอู หรือวดัเหวนิหวู ่เพ่ือใหทุ้กท่านไดมี้โอกาสสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอูและเทพเจา้
ขงจ้ือ ซ่ึง “เทพเจา้กวนอู" เป็นเทพเจา้ท่ีมีอุปนิสัยรักษาค าพูดดว้ยชีวิต รักคุณธรรม ซ่ือสัตย ์
ชาวจีนและชาวไตห้วนัจึงนับถือเป็นเทพเจ้า แห่งความซ่ือสัตยเ์ช่ือกันว่าบารมีของท่าน
สามารถขจดัภูตผีปีศาจคลาดแคลว้จากอนัตรายเเละช่วยหนุน ให้กิจการ เจริญรุ่งเรืองส่วน 
“เทพเจา้ขงจ้ือ” ถือวา่เป็นเทพเจา้แห่งการศึกษาเน่ืองจากท่านขงจ้ือไดท้ าลายธรรมเนียม การ
เรียนการสอนท่ีจ ากดัอยูแ่ต่ในราชส านกัท าใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บการศึกษานอกจากนั้นวดั
น้ียงัมีสิงโต หินหินอ่อน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนัทีเดียว พา
ทุกท่านเลือกซ้ือชาของมณฑลหนานโถว ท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นชาท่ีดีท่ีสุดของไตห้วนั 
น าท่านเดินทางสู่เมืองไทจง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

เยน็ พาท่านเลือกซ้ือของท่ีตลาดเฟิงเจีย่ไนท์มาร์เกต็ ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของไตห้วนั โดยมี
สินคา้ใหท่้านเลือกสรรมากมาย เช่น รองเทา้ Onitsuka tiger เส้ือผา้ คอนเทคเลนส์ รวมถึงของ
กินท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลาย รสชาติถูกปากคนไทยอีกดว้ย 
อิสระอาหารเยน็ เพ่ือใหท่้านมีเวลาเลือกซ้ือของ 

 

 น าคณะพกัท่ีโรงแรม King Bridge Hotel หรือเทียบเท่า  
วนัท่ีสาม ไทเป-ร้านปะการังแดง-ร้านพายสบัปะรด-อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก -ตึกไทเป 101   

(ไม่รวมค่าข้ึนลิฟทช์ั้น 89)- ตลาดปลาไทเป                                                         
 

 รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
เชา้ น าท่านเดินทางสู่ นครไทเป เป็นเมืองหลวงของไตห้วนั และเป็นมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะ

ไตห้วนัอีกดว้ย  โดยไทเปตั้งอยูท่างตอนเหนือของเกาะ นอกจากน้ียงัถูกยกให้เป็นเมืองญ่ีปุ่น
ขนาดย่อมด้วย เพราะสะอาด น่าอยู่ บ้านเมืองเป็นระเบียบ และเป็นศูนยก์ลางการคา้และ
วฒันธรรมของ เป็นท่ีตั้งรัฐบาล และแหล่งอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศ พาท่านเยี่ยมชม
ร้านปะการังแดงอญัมณีท่ีล ้าค่า ของชาวไตห้วนั ซ่ึงปะการังแดงถือเป็นอญัมณีชั้นสูงและเป็น
ท่ีแพร่หลายของชาวไตห้วนั มีพลงัพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซ่ึงชาวไตห้วนันิยม
น ามาท าเป็นเคร่ืองประดบัชนิดต่างๆ เม่ือสวมใส่ก็จะมีพลงัอศัจรรยช่์วยใหร่้างกายปรับสมดุล
รวมถึงปรับสภาพจิตใจไดด้ว้ย ซ่ึงปะการังแดงน้ีจะถูกคน้พบในไม่ก่ีท่ีของโลก คือ ชายฝ่ัง
ภาคตะวนัออกของไตห้วนั ซ่ึงมีอยูม่ากท่ีสุด เกาะโอกินาวา่ของญ่ีปุ่น และชายฝ่ังแถบประเทศ
อิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซ่ึงปะการังแดงน้ีจะอาศัยอยู่ใตท้ะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการ
คน้พบวา่เร่ิมมีการน ามาท าเคร่ืองประดบัในสมยัราชวงศชิ์ง ในอดีตเป็นเคร่ืองประดบัส าหรับ
ราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง หลังจากนั้นพาท่านเลือกซ้ือของฝากข้ึนช่ือ พาย
สับปะรด โดยชาวไตห้วนัมีความเช่ือว่าสับปะรดเป็นผลไมท่ี้น ามาซ่ึงความรัก ความส าเร็จ 
และความมัง่คัง่ครับ ดงันั้นพายสบัปะรดจึงเป็นของฝากยอดนิยมท่ีชาวไตห้วนัมกัซ้ือฝากคน
ท่ีรักหรือเคารพ นอกจากความเช่ือแลว้พายสับปะรดยงัมีรสชาติอร่อย  ตัวเน้ือพายจะใช้
ส่วนผสมของแป้ง ไข่ เนย และน ้ าตาล ตีผสมรวมกนัจนไดแ้ป้งท่ีมีความอ่อนนุ่ม ไดร้สสัมผสั
ท่ีละมุนล้ินพายสับปะรดของไตห้วนัน้ีจะมีทั้งความหวานของน ้ าตาล ความมนัจากเนย และ
เม่ือผสานกบัรสเปร้ียวของสบัปะรดแลว้ จะเป็นความแตกต่างท่ีกลมกลืนทีเดียว 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เส่ียว หลง เปา) 
 

 



 พาทุกท่านเคารพประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวนั ท่ีอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกหน่ึง
สญัญลกัษณ์ของประเทศไตห้วนั และสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัท่ีตอ้งมาของเมืองไทเป สร้างข้ึน
ตั้งแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการร าลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาว
ทั้ง 4 ดา้นมีหลงัคาทรง 8 เหล่ียมสีน ้ าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูต่รง
กลางของจตุรัสเสรีภาพมีบนัไดดา้นหนา้ 89 ขั้นเท่ากบัอายขุองท่านประธานาธิบดี โดยภายใน
จะมีรูปป้ันท าจากทองสัมฤทธ์ิของท่านในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ัน
ของท่านในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีทหารยืนเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงด้านในหลงัจะมี
ขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู ่3 ค  า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ
วิทยาศาสตร์ส่วนท่ีชั้ นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก ซ่ึงจะมีภาพถ่ายต่างๆ ขา้วของเคร่ืองใชส่้วนตวัต่างๆ ไปจนถึง
รถยนตร์ส่วนตวั และฉากจ าลองการท างานของท่าน ไปจนถึงเร่ืองราวของการพฒันาไตห้วนั
ในดา้นต่างๆให้ชมกนัดว้ยไฮไลท์ส าคญัท่ีไม่ควรพลาดในการมาเท่ียวชมอนุสรณ์สถานเจียง
ไคเชก คือพิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั ซ่ึง
ทหารท่ีท าหนา้ท่ีน้ีจะผลดัเปล่ียนกนัมาจาก 3 เหล่าทพัซ่ึงจะมีสีของชุดยนิูฟอร์มไม่เหมือนกนั 
โดยจะท าหนา้ท่ีกนัคร้ังละ 4 เดือน หลงัจากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปแลนด์มาร์คส าคญั ไทเป 
101ความภูมิใจของชาวไตห้วนั เดิมช่ือ ศูนยก์ารเงินโลกไทเป เป็นตึกระฟ้าจุดสงเกตตั้งอยูใ่น
ยา่นซินยี กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั อาคารดงักล่าวจดัเป็นอาคารสูงท่ีสุดในโลกอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กระทัง่การเปิดตวัอาคารเบิร์จคาลิฟา ดูไบ ใน พ.ศ. 2553 ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 อาคารดงักล่าวไดรั้บเอกสารรับรองลีดแพลตินมั รางวลัสูงสุดในระบบ
การจดัอนัดบัผูน้ าการออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้มและกลายเป็นอาคารสีเขียวสูงท่ีสุด
และใหญ่ท่ีสุดในโลกไทเป 101 มี 101 ชั้นเหนือพ้ืนดิน และอีก 5 ชั้นใตดิ้น อาคารดงักล่าว
สร้างข้ึนทางสถาปัตยกรรมเป็นสญัลกัษณ์แห่งวิวฒันาการของเทคโนโลยีและประเพณีเอเชีย 
การใส่หลงัสมยัใหม่นิยมเขา้ไปในสไตลซ่ึ์งรวมองคป์ระกอบการออกแบบดั้งเดิมและจดัการ
แบบสมยัใหม่ อาคารไดรั้บการออกแบบให้ทนพายไุตฝุ้่ นและแผ่นดินไหว ศูนยก์ารคา้หลาย
ชั้นซ่ึงอยูติ่ดกบัอาคารเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ทนัสมยั ร้านอาหารและคลบัหลายร้อยแห่ง 

 

เยน็ เดินทางสู่ตลาดปลาไทเป ตลาดท่ีรวมของสดท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ดว้ยราคาท่ียอ่มเยาวแ์ละ มี
อาหารใหเ้ลือกสรรมากมาย จึงท าใหต้ลาดปลาไทเป เป็นอีกจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียว อาทิ
เช่น ซีฟู๊ ดสดๆ ชาบู ชาบู หรือ บาร์บีคิว 
อิสระอาหารเยน็ท่ีตลาดปลาไทเป 

 
 น าคณะพกัท่ีโรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัท่ีส่ี อุทยานเยห่ล่ิว – ถนนเก่าจ่ิวเฟิน-ร้านเจอมาเน่ียม-ซีเหมิงติง  
 รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
เชา้ พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่วตั้งอยู่ในภาคเหนือของเกาะไตห้วนั ต าบลวา่นหล่ี พ้ืนท่ี

ของอุทยานเยห่ลิวมีลกัษณะเป็นแหลม(ส่วนของผืนดินท่ียื่นเขา้ไปในทะเล) ท าให้อากาศดี
และไดรั้บกล่ินอายของทะเล โดยจุดเด่นของอุทยานน่ีคือมีหินรูปทรงประหลาด ไม่วา่จะเป็น
หินชา้ง หินคิงคอง หินเห็ด หินเทียน หินเตา้หู้  แต่ท่ีเป็นไฮไลท์ท่ีสุดของอุทยานน่ีคือ “หิน
เศียรราชินี” โดยหินรูปทรงประหลาดเหล่าน่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เม่ือเจอกบัน ้ าทะเล แรงลม 
น ้ าฝน และ การเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเป็นเวลานบัลา้นปี ท าให้หินเหล่าน้ีก็จะถูกกดัเซาะ 
เกิดเป็นรูปทรงอยา่งทุกวนัน้ี 

 



หลงัจากนั้นพาทุกท่านเท่ียว หมู่บ้านโบราณจิว่เฟิน หรือหมู่บา้นโคมแดง เป็นถนนท่องเท่ียว
อยูท่ี่ยา่นเมืองเก่าโดยสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ทอ้งถ่ินในบรรยากาศบา้นเรือนและ
อาคารเก่าๆ เช่น โรงน ้ าชา  ร้านขายของท่ีระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะ
ขนมเฉพาะสูตรเมืองจ่ิวเฟ่ินเช่น บวัลอยเผือก ลูกช้ินปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดย
จะมีการประดบัโคมไฟสีแดงอยูท่ี่ดา้นบนถนนท่ีเป็นทางลาดชนัและขั้นบนัไดดว้ย ซ่ึงใน
โซนน้ีเองท่ีจะเห็นโรงน ้ าชาท่ีเป็นอาคารไมต้ั้งเรียงรายลดหลัน่กนัไปเหมือนกบัในรูปภาพท่ี
สวยงามจนเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัภาพยนตร์ Animation เร่ืองดงัจากค่าย Studio Ghibliเร่ือง 
Spirited Away 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัท่ี หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน  
 พาทุกท่านเลือกซ้ือสร้อย เจอมาเนี่ยม ก าไลขอ้มือเพ่ือสุขภาพ ท่ีประกอบไปดว้ยพลงัแม่เหล็ก 

ซ่ึงเป็นแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในเร่ืองของระบบไหลเวียนโลหิต พร้อมกระตุน้
การเผาผลาญอาหาร เสริมสร้างพละก าลงั นอกจากน่ีก าไลเจอมาเน่ียมยงัเป็นส่ิงคา้ส่งออกไป
ญ่ีปุ่นอนัดบัตน้ๆอีกดว้ย 
หลงัจากนั้นพาทุกท่านชอ้ปป้ิง ซีเหมิงติง หรือสยามสแควร์เมืองไทย ยา่นน้ีเป็นถนนคนเดิน
และย่านช๊อปป้ิงยอดฮิตของวยัรุ่นไตห้วนั   โดยถนนแห่งน้ีเต็มไปด้วยร้านอาหาร, ร้าน
รองเทา้, ร้านหนังสือ , ร้านเส้ือผา้, ร้านเคร่ืองส าอาง, ร้านคาราโอเกะและโรงภาพยนตร์ 
นอกจากนั้นยงัมีร้านอาหาร ร้านน ้ าแข็งไส ชานมไข่มุกข้ึนช่ือของไตห้วนัให้ท่านไดล้องอีก
ดว้ย 

 
 

 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ท่ี ซีเหมิงติง  
 น าท่านเขา้ท่ีพกั Choto HOTEL หรือเทียบเท่า  
วนัท่ีหา้ สนามบิน – กรุงเทพ  
 รับประทานอาหารเชา้แบบ BOX SET เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสนามบิน  
07.00น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน   
 หวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวกในการโหลดกระเป๋าและท า TAX REFUND ใหท่้านท่ี

สนามบิน 
 

09.40 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Nok Scoot โดยเท่ียวบินท่ี XW181  
12.40 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ  



อตัราค่าบริการ : 
ช่วงเวลาเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเด่ียว ราคาไม่รวมตัว๋ INF 

6-10 กนัยายน 2560 10,999 10,999 4,000 8,000 4,000 

9-13 กนัยายน 2560 10,999 10,999 4,500 7,500 4,000 

20-24 กนัยายน 2560 15,777 15,777 5,000 7,500 4,000 

4-8 ตุลาคม 2560 15,777 15,777 5,000 7,500 4,000 

14-18 ตุลาคม 2560 15,555 15,555 4,000 8,000 4,000 

18-22 ตุลาคม 2560 17,777 17,777 5,000 7,000 4,000 

ค่าทวัร์รวม : 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ ามนัเช้ือเพลิง  
 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรม

อาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและ
เท่ียวบินกรุณาสอบถามทางบริษทัทวัร์อีกคร้ัง 

 น ้าอ่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 
 น ้าหนกักระเป๋า ส าหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ  
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกิน 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในหอ้งพกั 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 900 NTD หรือ 1100 บาท (ช าระท่ีสนามบินดอนเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัมดัจ า 50 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดินทาง  หกัมดัจ า 80 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 
หมายเหต ุ
 - รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 15 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของ
ท่าน ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดรั้บ
อนุญาต ใหเ้ดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิง
ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าชา้ 
การเปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล 
ภยัธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมด 
โดยความสมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 

- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

- บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์
ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่าน
ไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความ
ประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
- หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

 *.*.*. น ้ าหนกักระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 


