
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

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

จะมเีจา้หน้าที่คอยตอ้นรบั และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรับ

บตัรที่นัง่บนเครื่องบิน 

(หรือนดัหมายเวลา 22.00 น. ส าหรบัวนัที่ไฟลทบ์ินเวลา 01.00 น.) 

วนัที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วดัจงไถซานซ่ือ – ลอ่งเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา  

                  วดัเหว่ินหวู่ – เมืองเจยีอ้ี 

02.15 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินนกสกูต๊ เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบ

เครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

07.05 น.   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขั้นตอนของด่าน

ศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระแลว้น้ัน  

 (สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังน้ัน 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกับเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง) 

น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือไดว้่าเป็น

มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไตห้วัน และไดร้ับการตั้งชื่อเล่นว่า MOTHER EARTH OF 

TAIWAN (แผ่นดินแมแ่ห่งไตห้วนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวิช และน ้าผลไม ้

จากน้ันน าทุกท่านเที่ยวชม วัดจงไถซานซ่ือ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี

งบประมาณในการสรา้งกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งมีความสูง150 เมตร โดยที่วัดแห่งน้ีไดถู้ก

ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับที่เป็นคนออกแบบตึกไทเป 101 ซึ่งสามารถออกแบบ

โครงสรา้งออกมาไดอ้ย่างแข็งแรงมาก นอกจากน้ียงัมเีหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้ นที่ท าใหว้ดัแห่ง

น้ีมชีื่อเสียงโด่งดงันัน่คือ ในปี ค.ศ. 1999 ไดเ้กิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมือง

หนานโถว ท าใหพ้สุธาแยก และเกิดธรณีสบูกลืนกินหมูบ่า้นหายไป ยกเวน้ วดัจงไถซานซื่อที่

ยืดหยดั และไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆทั้งส้ิน ท าใหว้ดัแห่งน้ีสรา้งความศรทัธาใหก้ับชาวไตห้วนั

เป็นอย่างมาก  อีกทั้งวัดจงไถซานซื่อยังมีหอ้งเรียนกว่า 1,000 หอ้ง เพ่ือใหพ้ระสงฆ์ได้

ศึกษาพระธรรม ทั้งน้ีพาทุกท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่ภายในวดั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ยเมนูชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 

 



 

 

 

 

บา่ย 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 รวมถึงของกินที่พลาดไม่ไดเ้มื่อใครไดม้าเยือนยังทะเลสาบสุริยัน จนัทรา 

นัน่คือ ไข่ตม้ใบชา ซึ่งถือเป็นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มา

เยือนยงัทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ถือไดว้า่ไมว่า่ใครก็ตอ้งล้ิมลอง  

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทุกท่านสกัการะบชูาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัเหว่ินหวู่ เพื่อสกัการะศาสดาขงจื๊อเทพเจา้

แห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจา้แห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน  2 ตัว ที่ตั้งอยู่

ดา้นหน้าของวดั ซึ่งมมีลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั หลังจากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เมือง

เจีย่อ้ี เพื่อพกัผ่อนเตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวนัรุ่งขึ้ น 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน 

พกัที ่  SANKAI KAN HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

วนัทีส่าม รา้นชาไตห้วนั – อุทยานแหง่ชาติอาลีซาน – เมืองไจง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิไร่ชาอาลีซานที่มชีื่อเสียง

สลับกบัภเูขาน้อยใหญ่อนัสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ รา้นใบชา ชาที่ข้ึนชื่อ

ที่สุดของไตห้วนั มรีสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลกูบนเขาอาลีซานในระดบั

ความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้ อกลับเป็นของฝาก 

จากน้ันเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน 

 

 



 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 

 

 

 

 

หลังอาหารกลางวนัน าท่านชมจุดท่องเที่ยวส าคญัต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็น

อุทยานที่มคีวามสวยงาม และมชีื่อเสียงที่สุดของไตห้วนั อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานที่มี

สวยงาม มีความสมบรูณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมชีื่อเสียงที่สุดของไตห้วนั ใหท้่านเดินชม

ด่ืมด า่กบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซนัโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผสักบักบัตน้สน

สงูชนั อายุกวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์และในช่วง

ฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสีชมพขูองดอกซากุระที่จะบานสะพรัง่พรอ้ม

กบัพรรณไมอ้ีกนานาชนิด จากน้ันน าท่าน นัง่รถไฟโบราณ กลบัลงสู่สถานนีรถบสั และน

เดินทางมุง่หน้าสู่ เมืองไถจง เมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมอืงที่เป็นศนูยก์ลาง

ทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน  

พกัที ่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

จากนั้นใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพัก ซ่ึงการ

แช่น ้ าแร่เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แล้ว จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ

หมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัทีส่ี่ ไทเป - รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ถา่ยรูปคู่ตึกไทเป 101–             

พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัแหง่ชาติกูก้ง - ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้ง

การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม 

 

 



 

 

 

 

   ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลา้นคน 

พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ที่เป็น

เครื่องประดับเ พ่ือสุขภาพ มีทั้ งแบบสร้อยข้อมือ และ

สรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียน

ของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วัน และ

ปะการังแดง เครื่องประดับล ้ าค่าของชาวไต้หวันตั้ งแต่

โบราณ ...น าท่านเลือกซื้ อของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพาย

สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูเส่ียวหลงเปา    

น าท่านเก็บภาพประทบัใจกบั ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูง

เป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมี

ความสูง ถึง  508 เมตร  จาก น้ัน เข้าชม พิ พิธภัณฑ์

พระราชวังแห่งชาติกู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและ

ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 

5,000 ปี เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล ้าค่าทางประวติัศาสตร์มีอยู่ที่น่ี

จ านวนมากกวา่ 620,000 ชิ้ นจากทุกราชวงศข์องจนี จนตอ้งหมุนเวยีนออกมาจดัใหช้ม (ซึ่ง

หน่ึงชุด 5,000 ชิ้ น) จะหมุนเวยีนทุก 3 เดือน ไมว่า่จะเป็นภาพวาดเครื่องป้ันดินเผา เครื่อง

ทองส าริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถม

ของจนีหรือ Cloisonné  หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่เป็นเทคนิคที่แวดวงโลก อัญมณี 

หนัมาสนใจมากขึ้ น ซึ่งสามารถเรียกความสนใจ จากดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ไดไ้ม่น้อยทีเดียว อีก

ทั้งยงัมหีอ้งแสดงหยกที่ล ้าค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลกัเป็นรูปผกักาดขาวท่ีมีตัก๊แตนเกาะ

อยู่” ที่ไดร้ับการจดัอันดับ ในความงดงามวิจิตรเป็นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชั้น”  

“งาชา้งแกะสลกั 17 ชั้น” ที่มีชื่อเสียง แมแ้ต่ตราลัญจกร ของจกัรพรรดิเฉียนหลงที่

ย่ิงใหญ”่ ก็อยู่ที่พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี จากน้ันน าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซ่ือหลิน

ไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกดว้ย 

โดยตลาดแห่งน้ีท่านสามารถเลือกซื้ อของกิน ของฝาก เส้ือผา้ ร้องเทา้ เครื่องส าอางค ์

กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ดว้ยความที่ตลาดแห่งน้ีเดินทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT 

ภายในตลาดมโีซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใตดิ้น  

 

 



 

 

 

 

หรอืเรียกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไมค่วรพลาดยังที่แห่ง

น้ีเมือ่มาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR ซึ่งท่ีไตห้วนัราคาถูกกว่าที่ขายในไทยบา้นเรา

อีกดว้ย อีกทั้งยงัถือไดว้า่เป็นตน้ก าเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมีชานมไข่มุก 

เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดต่างๆ  

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

พกัที ่  FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ฮวัเหลียน - อุทยานแหง่ชาติทาโรโกะ - รา้นหยก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันออกเดินทางมุง่หน้าสู่ เมอืง ฮวัเหลียน (โดยนัง่รถไฟไป-กลับจากกรุงไทเปไปสู่เมือง

ฮวัเหลียน) คือมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั ตั้งอยู่บนภเูขาฝัง่ทะเลตะวนัออกของไตห้วนั เป็น

จุดเริ่มตน้ของทางรถไฟสายฮวัเหลียน-TAITUNG มณฑลฮวัเหลียนมีชื่อเสียงมากในเรื่องการ

ท่องเที่ยว มีจุดท่องเที่ยวหลักๆได้แก่ อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ และ อุทยานแห่งชาติ 

YUSHAN และในบริเวณรอบๆชายฝัง่เป็นพ้ืนที่ท่ีเหมาะส าหรบัการป่ันจกัรยาน    

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน 

บา่ย น าท่านสู่“ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยาน

ธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดบั 

2 ของไตห้วัน)นอกจากจะเป็นอุทยานที่ มีทัศนียภาพ

ของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอ้นสวยงาม แลว้ ยังมี 

วฒันธรรมประเพณีที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นส่ิงดึงดูด

ใจนักท่องเที่ยวเช่นกนั เสน้ทางจากเทียนเสียง จนถึงทาโร 

โกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตรเ์ลาะเลียบริมหน้าผาของ 

หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุด ชม วิวที่น่าประทับใจใน

อุทยานฯได้แก่ถ ้านกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บน

เสน้ทางคด เคี้ ยวผ่านหุบเขาและ หน้าผาที่เกิดขึ้ นโดย

ธรรมชาติซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึง  ของเกาะไตห้วนั และแวะชมน ้ าตก ฉางชุน 

อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงที่มี ทัศนียภาพของหุบเขาสลับซอ้นสวยงามตัว

อาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จีน ดา้นขา้งมีน ้ าตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารล่ีอูและอีกที่ 

คือ ปากถ ้านกนางแอ่น โดยถ ้าน้ีเกิดจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลกและการไหล  

 

 



 

 

 

 

ผ่านกดัเซาะของล าธารล่ีอทู าใหน้ก นางแอ่น กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลก 

ตาดว้ยถ ้าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง  อุโมงค์ 9 โคง้ เป็นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกวา้ง

กง ลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตรท์ี่ตดัผ่าน หุบเขาหินอ่อน จากดา้น ตะวนัออกไปทางทิศ 

ตะวนัตกเดิมเป็นถนนสายเก่าส าหรบัคมนาคม  ปัจจุบนั เปิดเป็นเสน้ทางเดินชมวิว ทิวทัศน์ 

เลียบริมหุบเขาใหนั้กท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม ความงามของธรรมชาติอย่างใกลช้ิด น า

ท่านชอปป้ิงที่ตลาดขายหยก ณ รา้นหยก ชื่อดงัในไตห้วนั เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อหน่ึงในของ

ฝากจากไตห้วนั  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน 

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE HUALIEN ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

วนัทีห่ก ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานเยห่ลิว – COSMETIC SHOP - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

– ช้ิอปป้ิงซีเหมินติง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว

เฟ่ิน ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มชีื่อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน

กบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต  

เที่ยง  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นดว้ย เมนูซีฟู้ ดแบบไตห้วนั 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  น าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หล่ิว อุทยานแห่งน้ีตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ

ไตห้วนั มลีักษณะพ้ืนที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท า

ใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร

ราชินี ซึ่งมชีื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลก แวะรา้น COSMETIC ที่มีเครื่องส าอางคร์วมถึงพวกยา / 

น ้ ามนั / ยานวดที่ขึ้ นชื่อของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มที่  จากน้ันน าท่าน

ชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ที่สรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจยีงไคเช็ค  

 

 



 

 

 

 

  ซึ่งใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสน

ตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรปูภาพประวติัศาสตรส์ าคญัที่หาดูไดย้ากภายใน

อนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั่ง

ขนาดใหญ่ที่มใีบหน้ายิ้ มแยม้ และจะมทีหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่ก าแพง

ดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่  3 ค า คือ จริยธรรม 

ประชาธิปไตย และวทิยาศาสตร์ โซนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติั

ของอดีตประธานาธิบดีเจยีงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจดัโชวส่ิ์งของเครื่องใช ้รวมถึงภาพถ่าย 

และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมที่แห่งน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง 

ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนทม์ารเ์ก็ต 

ตั้งอยู่ในเมอืงไทเป ที่แห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ที่

ทันสมยัของวัยรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์หรือของ กิ๊ฟชอ้ปมากมายที่มีใหอ้ัพเดทแฟชัน่เรื่อยๆ ไม่ว่า

จะเป็นของที่มแีบรนด ์หรือไมม่แีบรนด์ อีกทั้งสินคา้มีแบรนด์ของทีน้ียังถือไดว้่ามีราคาที่ถูก

เหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ 

ค า่  อิสระม้ืออาหารค า่ ณ ตลาดซีเหมินติง ใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที ่  FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวิช+น ้าผลไม)้                                                         

06.20 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบน

เครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

09.20 น.  เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดงัน้ัน โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของท่านกับเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง) 

 

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

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใ้หญแ่ละเด็ก 

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

30 มิ.ย. – 06 ก.ค. 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
21,777 7,000 13,900 

07 – 13 กรกฎาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
21,777 7,000 13,900 

14 – 20 กรกฎาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
21,777 7,000 13,900 

21 – 27 กรกฎาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
23,777 8,000 14,900 

28 ก.ค. – 03 ส.ค. 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
22,777 7,000 13,900 

04 – 10 สิงหาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
21,777 7,000 13,900 

11 – 17 สิงหาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
23,777 8,000 14,900 

18 – 24 สิงหาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
21,777 7,000 13,900 

25 – 31 สิงหาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
21,777 7,000 13,900 

01 – 07 กนัยายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
21,777 7,000 13,900 

08 – 14 กนัยายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
21,777 7,000 13,900 

15 – 21 กนัยายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
21,777 7,000 13,900 

22 – 28 กนัยายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
21,777 7,000 13,900 

29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
22,777 7,000 13,900 

 ** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**  

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 



 

 

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้

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  

 

**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 1,200 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 าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน 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 หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไ วใ้นรายการไม่ว่า

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 วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 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 

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


