
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึ่ง

จะมเีจา้หน้าที่คอยตอ้นรบั และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรับ

บตัรที่นัง่บนเครื่องบิน 

วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน – ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – วดัเหว่ินหวู่ – เมืองไถจง – 

COSMETIC SHOP – ฟ่งเจีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต 

02.15 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหาร

บนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

07.05 น.   เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร 

พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้น้ัน  

 (สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังน้ัน 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกับเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง) 

น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือไดว้่าเป็น

มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไตห้วนั และไดร้ับการตั้งชื่อเล่นว่า Mother Earth of Taiwan 

(แผ่นดินแมแ่ห่งไตห้วนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม ้

 น าทุกท่านลงเรือส าหรับคณะเพ่ือ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหน่ึงสถานที่

ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไตห้วัน โดยบริเวณ

รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีมจุีดท่องเที่ยวที่ส าคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งน้ียังมีความยาวถึง 

33 กิโลเมตร จากน้ันน าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ 

ทะเลสาบแห่งน้ี อีกทั้งน าคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ที่ วดัพระถงัซัมจัง๋ ที่อันเชิญ

มาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ไดเ้มื่อ

ใครไดม้าเยือนยังทะเลสาบสุริยัน จันทรา นั่นคือ 

ไข่ตม้ใบชา ซึ่งถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที่

เ ป็นที่ นิยมในหมู่ นั กท่ อ ง เที่ ย วที่มา เยือนยั ง

ทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ถือไดว้่าไม่ว่าใครก็ตอ้งล้ิม

ลอง 

 



 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ยเมนูชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 

บา่ย จากน้ันน าทุกท่านสกัการะบชูาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัเหว่ินหวู่ เพื่อสกัการะศาสดาขงจื๊อเทพเจา้

แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจา้แห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน  2 ตัว ที่ตั้งอยู่

ดา้นหน้าของวดั ซึ่งมมีลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั  

  

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไถจง เมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองที่เป็น

ศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  แวะร้าน 

COSMETIC ที่มีเครื่องส าอางค์รวมถึงพวกยา / น ้ ามนั / ยานวดที่ขึ้ นชื่อของไตห้วนัใหทุ้ก

ท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มที่ น าท่านเพลิดเพลิน ชอ้ป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนทม์าร์

เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่งน้ีถือไดว้่าเป็นตลาด

กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะ

เป็น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค์ อีกทั้งอาหารทอ้งถ่ิน หรืออาหารนานาชาติ

แบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวใหเ้ขา้มาชิม ล้ิมรสของความอร่อย และที่

ส าคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งน้ีน้ันมีสินคา้แบรนด์ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ 

อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมแีบบใหเ้ลือกมากที่สุดในไตห้วนั 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ตลาดฟ่งเจีย๋ ใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที ่  TALMUD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัที่สาม ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ถา่ยรูป

คู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ  

 



 

 

 

 

  มีประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ที่เป็น

เครื่องประดบัเพ่ือสุขภาพ มทีั้งแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี 

ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 

รวมทั้ งมีชมหยกไต้หวัน  และปะการังแดง 

เครื่องประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ 

...น าท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมพายสับปะรด 

ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่  ร้านเหว่ยเก๋อ 

ภายในรา้นมีขนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็น

ขนมชื่อดังอย่างพายสับปะรดอบใหม่ๆ สดๆ มี

รสชาติของแป้งและไสส้ับปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อีกทั้งยังมีพายเผือก เคก้น ้ าผ้ึง ของกิน

เล่นไมว่า่เด็กหรือผูใ้หญ่ก็นิยมซื้ ออย่างปอรป์คอรน์ชีส จากน้ันน าทุกท่านชม อนุสรณส์ถาน

เจยีงไคเช็ค ที่สรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจยีงไคเช็ค ซึ่งใชเ้วลาในการสรา้งถึง 

3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพ้ืีนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถ

ชมชีวประวติัและรปูภาพประวติัศาสตรส์ าคญัที่หาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน

จะมีรูปป้ันท าจากทองสัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้ ม

แยม้ และจะมทีหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความ

ปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่  3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และ

วิทยาศาสตร์  โซนที่ชั้ นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีต

ประธานาธิบดีเจยีงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจดัโชวส่ิ์งของเครื่องใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีก

หน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมที่แห่งน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง ตั้งแต่

เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูเส่ียวหลงเปา   

และน าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป

101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกใน

ปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 

508 เมตร จากน้ันน าท่านสนุกสนานกับการช้

อปป้ิงในย่าน ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาด

กลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมี

ชื่อเสียงโด่งดงัอีกดว้ย โดยตลาดแห่งน้ีท่านสามารถเลือกซื้ อของกิน ของฝาก เส้ือผา้ รอ้งเทา้ 

 

 



 

 

 

 

 เครื่องส าอางค ์กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ดว้ยความที่ตลาดแห่งน้ีเดินทางสะดวก อยู่

ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใต้

ดิน หรือเรียกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไมค่วรพลาดยังที่

แห่งน้ีเมือ่มาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR ซึ่งท่ีไตห้วนัราคาถกูกวา่ที่ขายในไทยบา้น

เราอีกดว้ย อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นตน้ก าเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมีชานม

ไข่มุก เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดต่างๆ  

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทาน

ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี ผิงซี – หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน - ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน – วัดหลงซาน - รา้นนาฬิกา – 

ยา่นซีเหมินติง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พาท่านมุง่หน้าสู่ เมืองผิงซี หรือที่รูก้ันในชื่อเสน้ทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ีมีชื่อเสียงโด่งดัง

มาจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เน่ืองจากสถานที่

แห่งน้ีเป็นหน่ึงในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตร์เรื่องน้ี จึงท าใหท้ี่น่ีไดช้ื่อว่าเป็นหน่ึงในเสน้ทาง

รถไฟสายโรแมนติกของไตห้วนัเลยทีเดียว และอีกหน่ึงสถานที่ที่อยู่ในเสน้ทางรถไฟผิงซี คือ 

หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บา้นที่มีทาง

รถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น ถือว่าเป็นหมู่บา้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งที่แห่งน้ียังขึ้ น

ชื่อในเรื่องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจดัเทศกาล 

PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวนัหยวนเซียว หรือวนัที่ 15 ของเดือน 1 จากน้ันพาทุก

ท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พรอ้มทั้งเขียนค าอธิษฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ (รายการ

ทวัรน้ี์รวมค่าโคมขงหมิง โดยแบ่งเป็น 4 ท่านตอ่ 1 โคม) นอกจากน้ีทุกท่านยังสามารถ

เดินชม หรือเพลิดเพลินไปกบัรา้นอาหารทอ้งถ่ิน หรือขนมชื่อดงัไอศครีมถัว่ตัด และรา้นขาย

ของที่ระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองขา้งทาง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่ว

เฟ่ิน ทีต่ั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนน

คนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นค้า 

รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ ้านโบราณจิ่วเ ฟ่ิน ให้ท่านได้เ ลือก

รบัประทานตามอธัยาศยั 

 



 

 

 

 

 

บา่ย น าทุกท่านไปยัง วัดหลงซาน เป็นวดัที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไตห้วนั วดัแห่งน้ีมีอายุ

ราวๆเกือบ 300 ปี  ส่วนใหญ่ผูค้นมกัจะมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่ส าคัญเรื่องความ

รกั เชื่อกนัวา่ใครท่ีไม่ประสบความส าเร็จเรื่องความรัก ใหม้าขอพรที่วดัแห่งน้ี แลว้ความรัก

จะกลับมาดีขึ้ น น าท่านแวะ รา้นนาฬิกา ใหท่้านไดเ้ลือกชมนาฬิกายี่หอ้ยอดนิยมจากทัว่โลก

มากมาย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งน้ี

เปรียบเสมอืน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ที่ทันสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั 

ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั ่น เ ส้ือผ้า  รองเท้า  กระเป๋า 

เครื่องส าอางค์ หรือของกิ๊ฟชอ้ปมากมายที่มีใหอ้ัพเดทแฟชัน่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบ

รนด ์หรือไมม่แีบรนด ์อีกทั้งสินคา้มแีบรนดข์องทีน้ียงัถือไดว้า่มรีาคาที่ถกูเหมาะส าหรับนักช้

อปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ตลาดซีเหมินติง ใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่  

วนัทีห่า้ สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวิช+น ้าผลไม)้                                                         

09.40 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบน

เครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

12.15 น.  เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดงัน้ัน โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกับเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง) 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใ้หญ ่, เด็ก 

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
11,987 4,000 6900 

01 – 05 พฤษภาคม 2561 
ขาไป     XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
13,987 4,000 6,900 

02 – 06 พฤษภาคม 2561 
  ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
11,987 4,000 6,900 

08 – 12 พฤษภาคม 2561 
ขาไป     XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

10 – 14 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
14,987 4,000 6,900 

12 – 16 พฤษภาคม 2561 
ขาไป     XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
13,987 4,000 6,900 

เปิดเพ่ิม!! 

14 – 18 พฤษภาคม 2561 

 

ขาไป     XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.55) 
12,987 4,000 6,900 

15 – 19 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

เปิดเพ่ิม!! 

17 – 21 พฤษภาคม 2561 

 

ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
12,987 4,000 6,900 

19 – 23 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

22 – 26 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
11,987 4,000 6,900 

25 – 29 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
14,987 4,000 6,900 

26 – 30 พฤษภาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
14,987 4,000 6,900 

29 พ.ค. – 02 มิ.ย.2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
13,987 4,000 6,900 

02 – 06 มิถนุายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

05 - 09 มิถนุายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

07 – 11 มิถนุายน 2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
13,987 4,000 6,900 

12 – 16 มิถนุายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

19 – 23 มิถนุายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

20 – 24 มิถนุายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
13,987 4,000 6,900 

26 – 30 มิถนุายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 



 

 

28 มิ.ย. – 02 ก.ค.2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
13,987 4,000 6,900 

03 – 07 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

10 – 14 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

17 – 21 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

25 – 29 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
15,987 4,500 7,900 

27 – 31 กรกฎาคม 2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
15,987 4,500 7,900 

04 – 08 สิงหาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

07 – 11 สิงหาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

09 – 13 สิงหาคม 2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
15,987 4,500 7,900 

10 – 14 สิงหาคม 2561 
ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
15,987 4,500 7,900 

18 – 22 สิงหาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

21 – 25 สิงหาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

25 – 29 สิงหาคม 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

01 – 05 กนัยายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

08 – 12 กนัยายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

11 – 15 กนัยายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

15 – 19 กนัยายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
12,987 4,000 6,900 

18 – 22 กนัยายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

25 – 29 กนัยายน 2561 
ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
12,987 4,000 6,900 

 ** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**  

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพ่ือโปรโมทสินคา้

พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 5,200 NT /ทา่น  

 



 

 

 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมทอ่งเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยูก่ับความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือ 

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

 

 



 

 

 

 

 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่

ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

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

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนัีกท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 

 



 

 

  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่ มไิดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินท าง ทั้งน้ีบริษัทจะ

ค านึงถึง ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเที่ยว ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ   อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    

แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

 

 

 



 

 

 

      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อชิ้ น ไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท้่าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ 

ส่ิงของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลด

ใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอรี่ส ารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากัด   

ไดแ้ก่แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าข้ึนเครื่องไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ

น าข้ึนเครื่องไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเครื่องใน

ทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 

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

 

 

 

 

 

  


