
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึง่จะมีเจา้หนา้ที่คอย
ตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 
วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – วดัจงไถซานซือ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่- 

เจยีอ ี ้
02.15 น.  เหริฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนินกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
(สายการบนินกสกู๊ตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) 

07.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋า
สัมภาระแลว้นัน้ นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมืองหนานโถว ถอืไดว้่าเป็นมณฑล
ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่ว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่แหง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+นํา้ผลไม)้ 
ระหว่างทางนําทา่น เทีย่วชม วดัจงไถซาน ซึง่ถอืว่าเป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก งบประมาณสรา้งกว่าหมื่นลา้นบาท  
มีความสงู150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดยีวกันกับตกึ 101 มีโครงสรา้งที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกดิ
แผ่นดนิไหวอยา่งรนุแรงทีเ่มืองหนานโถว พสธุาแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมู่บา้นหายไป แตวั่ดจงไถถานน้ีกลับไม่

เป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วันมาก  มีหอ้งเรยีนกว่า  1,000 หอ้ง เพื่อใหพ้ระสงฆ์ไดศ้กึษาพระ
ธรรม นําทา่นกราบ นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภ์ายในวัด          

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 
บา่ย นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาว

ไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดสําคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่น้ีมีความยาวถงึ 33 กโิลเมตร นํา

ทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก  
 

 



 

 

นําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจ๋ังที่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ที่อันเชญิมาจากชมพูทวีป นําท่านนมัสการสิ่ง
ศักดิส์ทิธ ิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจา้แหง่ปัญญาและเทพกวนอู เทพเจา้แหง่ความซือ่สัตย ์รวมถงึ
สงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทีตั่ง้อยูห่นา้วัด ซึง่มีมูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  
 

 
 
หลังจากนัน้นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงเจีย่อ ี ้เพื่อพักผ่อนเตรยีมเดนิทางสูอุ่ทยานอาลซีานในวันรุง่ข ึน้ 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

พกัที ่  SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เจยีอ ี ้– รา้นชา – อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน – ไถจง – ฟ่งเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําคณะเดนิทางสู ่อุทยานฯ อาลซีาน ระหว่างทางทา่นจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานทีม่ีชือ่เสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญ่
อันสวยงาม จากนัน้พาทา่นแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มีรสชาตหิอม มีสรรพคณุชว่ย
ละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยม
ซือ้กลับเป็นของฝาก จากนัน้เดนิทางตอ่สูอุ่ทานแหง่ชาตอิาลซีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน 
หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจุดทอ่งเทีย่วสําคัญตา่งๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานทีม่ีความสวยงาม 
และมีชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานฯ อาลซีาน เป็นอุทยานทีม่ีสวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก 
และมีชือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ใหท้า่นเดนิชมดืม่ดํา่กับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธ ิอ์าลซัีนโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะ
ไดสั้มผัสกับกับตน้สนสงูชัน อายกุว่า 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ์ และในช่วง
ฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ทา่นจะไดพ้บสชีมพูของดอกซากรุะทีจ่ะบานสะพรั่งพรอ้มกับพรรณไมอ้ีกนานา
ชนดิ จากนัน้นําทา่น น ัง่รถไฟโบราณ กลับลงสูส่ถานนีรถบัส  



 

 

 
 
และเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไถจง เมืองทีใ่หญเ่ป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา นําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจีย๋ ไนทม์ารเ์ก็ต ตัง้อยู่ที่

เมืองไถจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแหง่น้ีถอืไดว้่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วัน มี
ของขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องสําอางค์ อีกทัง้
อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดดูนัดทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความ
อร่อย และที่สําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งน้ีนั้นมีสนิคา้แบรนด์ที่มักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น 

ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมีแบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 
คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ตลาดฟ่งเจีย๋ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่  TALMUD HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – วดัหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – COSMETIC 

SHOP – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้
การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 
ลา้นคน นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, 
เห็ดทอด เป็นตน้) จากนัน้นําทา่นแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มีทัง้
แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคณุสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวียนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มีชม

หยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล้ําคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ นําทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน เป็น
วัดทีเ่กา่แกแ่ละมีชือ่เสยีงของคนไตห้วัน วัดแหง่น้ีมอีายรุาวๆเกอืบ 300 ปี  สว่นใหญผู่ค้นมักจะมาขอพรเรือ่งการ
งาน การเรยีน ทีสํ่าคัญเรือ่งความรัก เชือ่กันว่าใครทีไ่มป่ระสบความสําเร็จเรือ่งความรัก ใหม้าขอพรทีวั่ดแหง่น้ี แลว้
ความรกัจะกลับมาดขีึน้ 



 

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา 
บา่ย จากนัน้นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพื่อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาใน

การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทา่นสามารถชมชวีประวัติ
และรปูภาพประวัตศิาสตร์สําคัญที่หาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นทําจากทองสัมฤทธิ์
ประธานาธบิดเีจียงไคเช็คในทา่น่ังขนาดใหญท่ีม่ีใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา 
และที่กําแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คํา คือ จร ิยธรรม 

ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดตีประธานาธบิดี
เจียงไคเช็ค อีกทัง้ทัง้ยังมีการจัดโชว์ส ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอีกหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่
น้ีคอื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมีทกุๆตน้ชั่วโมง ตัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวัน  



 

 

 
 
หลังจากนัน้นําทา่นแวะรา้น COSMETIC ทีม่ีเครือ่งสําอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันให ้
ทกุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้นําทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็น

ตลาดกลางคนืทีถ่อืว่าใหญท่ีส่ดุในกรงุไทเป และมีชือ่เสยีงโดง่ดังอีกดว้ย โดยตลาดแห่งน้ีท่านสามารถเลือกซื้อ
ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งสําอางค ์กระเป๋า หรอือื่นๆ อีกมากมาย ดว้ยความที่ตลาดแห่งน้ีเดนิทาง
สะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชัน้ใตด้นิ หรือ
เรยีกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของทีท่กุทา่นไม่ควรพลาดยังทีแ่หง่น้ีเมื่อมาเยือน ไดแ้ก ่
ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถกูกว่าทีข่ายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อีกทัง้ยังถอืไดว้่าเป็นตน้กําเนดิของ
ไกท่อดยักษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมีชานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  
 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

พกัที ่  FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีห่า้ ผงิซ ี– หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน - ปลอ่ยโคมขงหมงิ – ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – วดัซงซานฉอืโยว่ - ตกึไทเป 
101– ยา่นซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พาทา่นมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรอืทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมืองน้ีมีชือ่เสยีงโดง่ดังมาจากภาพยนตรรั์กโร
แมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เน่ืองจากสถานทีแ่หง่น้ีเป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์
เรือ่งน้ี จงึทําใหท้ีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอีกหนึง่สถานทีท่ีอ่ยู่
ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยูใ่นพื้นทีข่องเมืองผงิซี เป็นหมู่บา้นที่มี
ทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น ถอืว่าเป็นหมู่บา้นทีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทัง้ทีแ่หง่น้ียังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการ
ปลอ่ยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ โดยทกุๆปี ทีแ่หง่มีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ใน
วันหยวนเซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1 จากนัน้พาทกุทา่น ปลอ่ยโคมขงหมงิ (หัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถิน่จะทํา
การแจกโคมขงหมิงใหทุ้กท่าน โดยจะแบ่งเป็น 4 คน ต่อ 1 โคม) นอกจากน้ีทุกท่านยังสามารถเดนิชม หรือ
เพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถ่ัวตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย  



 

 

 
 
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ทีตั่ง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมือง จีหลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ีชือ่เสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาว

ไตห้วันในอดตี ชืน่ชมววิทวิทัศน์ รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน 
บา่ย หลังจากนัน้พาทกุทา่นไปยัง วดัซงซานฉอืโยว่ ซึง่ถอืเป็นวัดทีเ่กา่แกข่องเมืองไทเป โดยวัดแห่งน้ีสรา้งขึน้เพื่อ

สักการะบูชา เจา้แม่ทับทมิ หรอืเทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล วัดซงซานฉือโยว่ประกอบไปดว้ยวหิารหลักขนาดใหญ ่มีความสงู
ถงึ 6 ชัน้ โดยภายในวหิารจะมีเทพตามลัทธเิตา๋ตา่งๆ ประดษิฐานมากมาย อีกทัง้วัดน้ียังถอืไดว้่าเป็นวัดทีม่ีความละเอียด
สวยงาม เน่ืองจากภายในวัดจะประกอบดว้ยงานแกะสลักมากมาย อีกทัง้วัดแหง่น้ีมีความเชือ่กันว่าไดม้ีพระจากลัทธเิตา๋เดนิ
ทางผ่านมาพรอ้มกับนํารปูปัน้ของเจา้แม่ทับทมิมาดว้ย และมีการขอเงนิบรจิาคจากชาวบา้นเป็นเวลาถงึ 10 ปี จงึจะสามารถ
เร ิม่ตน้สรา้งวัดแหง่น้ีขึน้มา และคนไตห้วันเชือ่วา่ความศักดิส์ทิธ ิข์องวัดทําใหนํ้าพาความเจรญิมาสูย่า่นซงซาน ทําใหท้ีแ่หง่
น้ีเป็นหนึง่ในยา่นการคา้ทีสํ่าคัญของเมืองไทเป จากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์าร์ค
ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่ีความสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสงูถงึ 508 เมตร 

ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น ALDO, BOTTEGA 
VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN , 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 (ไม่รวมค่า
ข ึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 หากทา่นใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะข ึน้ชมววิ กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที ่โดยค่าต ัว๋ข ึน้
ตกึไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคา 600 NTD)  

 

 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ ตัง้อยูใ่นเมืองไทเป ทีแ่หง่น้ีเปรยีบเสมือน สยามแสควร์ในกรงุเทพฯ เป็น
แหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น เสื้อผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์หรอืของ ก ิ๊ฟชอ้ปมากมายทีม่ีใหอั้พเดทแฟชั่นเรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด ์
หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทัง้สนิคา้มีแบรนดข์องทน้ีียังถอืไดว้่ามรีาคาทีถ่กูเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิง
กันอยา่งจุใจ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่ FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
วนัทีห่ก สนามบนิเถาหยวน- สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+นํา้ผลไม)้                                                         

09.40 น.  เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯโดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW181 (ไมม่บีรกิาร อาหารบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลา

บนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

12.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
(สายการบนินกสกู๊ตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เคร ือ่งบนิ 

02 – 07 พฤศจกิายน 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

14,999 5,000 9,999 

09 – 14 พฤศจกิายน 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
14,999 5,000 9,999 

16 – 21 พฤศจกิายน 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

14,999 5,000 9,999 

23 – 28 พฤศจกิายน 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

14,999 5,000 9,999 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

17,999 5,000 9,999 

08 – 13 ธนัวาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

16,999 5,000 9,999 

14 – 19 ธนัวาคม 2561 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
15,999 5,000 9,999 

16 – 21 ธนัวาคม 2561 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.55) 

15,999 5,000 9,999 

28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10) 
ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

22,999 7,000 12,999 

30 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62 ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.55) 

22,999 7,000 12,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 5,900 บาท** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรอืไม่ซื้อข ึน้อยู่กบัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจํานวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ  
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  



 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อสํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้

จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองที่น่ังต๋ัว
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ
เดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ มิไดส้่งหนา้หนังสือเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญเ่ป็นสําคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยว ที่มิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้    



 

 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ช ิน้ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ช ิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
2. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังน้ี   

2.1 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบินไดใ้นจํานวนและปรมิาณที่จํากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่

สํารองทีม่ีความจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 


