
 

 

 

 

เยอืนเกาะไตห้วนั เที�ยวอุทยานอาลีซานนั �งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพนัปี 
ชมอุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ อุทยานแห่งชาตใิหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของไตห้วนั 
ชมเศียรราชินี ประตมิากรรมที�ธรรมชาตริงัสรรคขึ์0 นมา ณ อุทยานเยห่ลิว  
ลอ่งเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ที�ไดค้าํเลา่ลือว่าสวยงามดั �งภาพวาด 

ชมตกึ 454 ความภาคภมิูใจของชาวไตห้วนั ชอ้ปปิ0 งสุดมนัส ์ณ ซีเหมินตงิ 
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั / เสี�ยวหลงเปา / พระกระโดดกาํแพง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเริ�มตน้ :4,;;;  บาท พกัระดบั < และ = ดาว 

เดินทางเดือน มิถุนายน – กนัยายน :=?5 

เครื�องลาํใหญ ่บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT 



 

 

วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั�น � แถว � สายการบินนกสกูต๊  

พบเจา้หน้าที"คอยตอ้นรบั และบริการเรื"องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรที"นั"งบนเครื"องบิน  
(หรอืนดัหมายเวลา 23.00 น. สาํหรบัวนัที�ไฟลทบิ์นเวลา 5:.4= น.) 

วนัที�สอง สนามบินเถาหยวน – วดัจงไถซานซื�อ – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัเหวินหวู่        

                  วดัพระถงัซมัจั Lง - เจยีอี0  
00.20 น. หรอื 5:.4= น. เดินทางโดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต เที"ยวบินที" XW182 นําท่าน 

เหิรฟ้าสู่ ไทเป  (ไม่มีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน < ชั �วโมง)  
05.10 น.  หรอื 5;.5= น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลงัจาก

ผ่านขั�นตอนศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ นําคณะเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมือง
หนานโถว มณฑลที"ใหญ่ที"สุดของไตห้วนั 

  (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี�ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน  
  ดงันั0น 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+นํ0าผลไม)้ 

ระหว่างทางนําท่าน เที"ยวชม วัดจงไถซาน ซึ"งถือว่าเป็นวดัที"ใหญ่ที"สุดในโลก งบประมาณ

สรา้งกว่าหมื"นลา้นบาท  มีความสูง;<= เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนักบัตึก ;=; 
มีโครงสรา้งที"แข็งแกร่งมาก เมื"อปี ;>>> เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที"เมืองหนานโถว 
พสุธาแยก และเกิดธรณีสบูกลืนหมู่บา้นหายไป แต่วดัจงไถถานนี� กลบัไม่เป็นอะไรเลย สรา้ง
ความศรทัธาใหก้บัชาวไตห้วนัมาก  มีหอ้งเรียนกว่า  ;,=== หอ้ง เพื"อใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษา
พระธรรม นําท่านกราบ นมสัการสิ"งศกัดิDสิทธภ์ายในวดั          

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู ชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 
 
 
 

 
 



บ่าย นําท่านลงเรือสาํหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั - จนัทรา เป็นสถานที"ท่องเที"ยวอีกจุดหนึ"ง

ที"เป็นที"นิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี� จะมีจุดสําคัญที"ท่องเที"ยวมากมาย 
ทะเลสาบแหง่นี� มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที"เล็ก
ที"สุดในโลก นําคณะนมสัการพระอฐิัของพระถังซัมจั Hงที" วัดพระถังซัมจั Lง ที"อนัเชิญมาจาก

ชมพูทวีป นําท่านนมัสการสิ"งศักดิD สิทธิD ที" วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจืI อเทพเจา้แห่ง

ปัญญาและเทพกวนอ ูเทพเจา้แห่งความซื"อสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ที"ตั�งอยูห่น้าวดั 
ซึ"งมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั หลงัจากนั�นนําคณะเดินทางสู่เมืองเจี�ยอี0  เพื"อพกัผ่อน

เตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวนัรุ่งขึ� น 
คํ �า   บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
พกัที�   SANKAI KAN HOTEL ระดบั < ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที�สาม เจยีอี0  - อุทยานอาลีซาน – รา้นชาอู่หลง – ไทจง - อาบนํ0าแรโ่รงแรม=ดาว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั�นนําคณะเดินทางต่อสู่ อุทยานฯ อาลีซาน นําท่านชมจุดท่องเที"ยวสําคัญต่างๆ

ภายใน อุทยานฯ อาลีซาน ซึ"งเป็นอุทยานที"มีความสวยงาม และมีชื"อเสียงที"สุดของไตห้วนั  

นําท่านนั �งรถไฟโบราณ ชมจุดท่องเที"ยวสําคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ"งเป็น

อุทยานที"มีความสวยงาม และมีชื"อเสียงที"สุดของไตห้วนั ในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระจะบาน
สะพรั "งพรอ้มกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด และจะบานในชว่งเดือน � และเดือน M  เท่านั�น  นํา
ท่านเดินชมดื"มดํ "ากับธรรมชาติของป่าศักดิD สิทธิDอาลีซันโดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะได้
สมัผสักบักบัตน้สนสงูชนั, ซากตน้ไมโ้บราณแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซึ"งเป็นอุทยานที"
มีความสมบรูณอ์ยูม่าก 
 
 
 
 

   
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานอาลีซาน 

หลังจากนั�นเดินทางต่อสู่เมืองไทจงเมืองที"ใหญ่เป็นอันดับ� ของไตห้วันเป็นเมืองที"เป็น
ศนูยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  



แวะชิมชาอูหลงที" รา้นใบชา ชาที"ขึ� นชื"อที"สุดของไตห้วัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วย

ละลายไขมนั ปลกูบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบันํ�าทะเล และเป็น
ของฝากที"คนไทยนิยมซื� อกลบัเป็นของฝากชนิดหนึ"ง 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

พกัที�  THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพกัผ่อนและ
เพลิดเพลินกบันํ�าแร่หรือนํ�าพุรอ้น การอาบนํ�าแร่หรือนํ�าพุรอ้นเพื"อสุขภาพ จะช่วยบรรเทา
อาการปวดเสน้ประสาท,ปวดกลา้มเนื� อ,ปวดขอ้,ปวดไหล่ ช่วยใหคุ้ณสามารถกูคื้นจากความ
เมื"อยลา้ต่อการมีสุขภาพที"ดีขึ� นผิวพรรณงาม 

 

 

 

 

วนัที�สี� ไทจง – รา้นพายสบัปะรด - รา้นสรอ้ยสุขภาพ - พิพิธภณัฑกู์ก้ง – ตึกไทเป 454  

                  (ไม่รวมค่าขึ0 นตกี) – COSMETIC SHOP 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของ

ไตห้วนั ทั�งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของ

ประเทศ มีประชากรประมาณ � ลา้นคน นาํท่านเลือกซื�อของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอด

นิยมของไต้หวัน ที�รา้นเหว่ยเกอ๋ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เหด็ทอด เป็นต้น) แวะชม

ศนูย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนี�ยม) ที"เป็นเครื"องประดบัเพื"อสุขภาพ มีทั�งแบบสรอ้ยขอ้มือ 

และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรงัสี ชว่ยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 

รวมทั�งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เครื"องประดบัลํ�าค่าของชาวไตห้วนัตั�งแต่โบราณ 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู เสี�ยวหลงเปา 
บ่าย จากนั�นนําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑกู์ก้ง เป็นพิพิธภณัฑที์"เก็บ

วัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที" มีประวัติ
ยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหนึ"งในพิพิธภณัฑที์"ใหญ่ที"สุด
ในโลก ซึ" งของลํ�าค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที" นี" จํานวน
มากกว่า 620,000 ชิ� นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนตอ้ง
หมุนเวียนออกมาจดัใหช้ม (ซึ"งหนึ"งชุด 5,000 ชิ� น) จะ
หมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด



เครื"องปั� นดินเผา เครื"องทองสาํริดต่างๆ เหมาะมากกบัท่านที"ชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ 
ไม่ว่าจะเป็นเครื"องถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที"เป็นเทคนิค
ที"แวดวงโลกอญัมณี หอ้งแสดงหยกที"ลํ�าค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลกัเป็นรูปผกักาดขาวที�มี
ตั cกแตนเกาะอยู่” ที"ไดร้บัการจดัอนัดบั ในความงดงามวิจิตรเป็นอนัดบั 1 ของโลก “หยก
หมูสามชั0น”  “งาชา้งแกะสลกั 17 ชั0น” ที"มีชื"อเสียง แมแ้ต่ตราลญัจกร ของจกัรพรรดิ
เฉียนหลงที�ยิ�งใหญ่” ก็อยูที่"พิพิธภณัฑแ์หง่นี�  
หลงัจากนั�นนําท่านแวะรา้น COSMETIC ที"มีเครื"องสาํอางรวมถึงพวกยา / นํ�ามนั / ยานวดที"
ขึ� นชื"อของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที" 

    ..จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป454 (ไม่รวมค่าขึ� นตึก ชมวิวชั�น `> ถา้ใครตอ้งการขึ� น 
ชมวิวแจง้กับไกด์หน้างานค่าขึ� นประมาณ �== NTD) ตึกที"มีความสูงถึง <=` เมตร เป็น 
สญัลกัษณข์องเมืองไทเป ที"นี"ยงัมีจุดชมวิวที"สงูติดอนัดบัโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ 
ขนาดใหญ่หนักกว่า >== ตนั ทาํหน้าที"กนัการสั "นสะเทือนเวลาที"เกิดแผ่นดินไหว อิสระให้
ท่านเลือกชอ้ปปิ� งแบรนดด์งัระดบัโลก 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 หรืออิสระใหท่้านไดเ้ลือกขึ� นลิฟต์ที"มีความเร็วที" สุดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 
;,==` เมตรต่อนาที  

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู พระกระโดดกาํแพง  

เขา้ที�พกั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั < ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

วนัที�หา้ ฮวัเหลียน - อุทยานแห่งชาต ิTAROKO - รา้นหยก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั�นออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมือง ฮวัเหลียน (โดยนั"งรถไฟไป-กลบัจากกรุงไทเปไปสู่เมือง

ฮวัเหลียน) คือมณฑลที"ใหญ่ที"สุดในไตห้วนั ตั�งอยูบ่นภเูขาฝั"งทะเลตะวนัออกของไตห้วนั เป็น
จุดเริ"มตน้ของทางรถไฟสายฮวัเหลียน-Taitung มณฑลฮัวเหลียนมีชื"อเสียงมากในเรื"องการ
ท่องเที"ยว มีจุดท่องเที"ยวหลักๆไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ และ อุทยานแห่งชาติ 
Yushan และในบริเวณรอบๆชายฝั"งเป็นพื� นที"ที"เหมาะสาํหรบัการปั"นจกัรยาน    



เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านสู่“ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยาน

ธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอนัดบั 
2 ของไตห้วัน)นอกจากจะเป็นอุทยานที" มีทัศนียภาพ
ของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอ้นสวยงาม แลว้ ยงัมี 
วฒันธรรมประเพณีที"มี เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นสิ"งดึงดูด
ใจนักท่องเที"ยวเชน่กนั เสน้ทางจากเทียนเสียง จนถึงทาโร 
โกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตรเ์ลาะเลียบริมหน้าผาของ 
หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุด ชม วิวที"น่าประทบัใจใน
อุทยานฯไดแ้ก่ถ้}านกนางแอ่น และอุโมงค์เกา้โคง้ บน
เสน้ทางคด เคี� ยวผ่านหุบเขาและ หน้าผาที"เกิดขึ� นโดย
ธรรมชาติซึ"งเป็นทางหลวงที"มีชื"อเสียงแห่งหนึ"ง  ของเกาะไตห้วนั และแวะชมน้}าตก ฉางชุน 
อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ"งที"มี ทัศนียภาพของหุบเขาสลับซอ้นสวยงามตัว
อาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จีน ดา้นขา้งมีน้}าตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลาํธารลี"อแูละอีกที"
คือ ปากถ้}านกนางแอ่น ถ้}านกนางแอ่นเกิดจาก การเคลื"อนตวัของเปลือกโลกและการไหล
ผ่านกดัเซาะของลาํธารลี"อทูาํใหน้ก นางแอ่น กลายเป็นแหล่งท่องเที"ยวที"มีทศันียภาพแปลก
ตาดว้ยถ้}านอ้ยใหญ่เรียงรายบนหนา้ผาสงู  อุโมงค9์ โคง้ เป็นอุโมงคที์"อยูบ่นถนนเหิงกวา้งกง
ลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที"ตดัผ่าน หุบเขาหินอ่อน จากดา้น ตะวนัออกไปทางทิศ
ตะวนัตกเดิมเป็นถนนสายเก่าสาํหรบัคมนาคม  ปัจจุบนั เปิดเป็นเสน้ทางเดินชมวิว ทิวทศัน์
เลียบริมหุบเขาใหนั้กท่องเที"ยวสามารถสาํรวจ ความงามของธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด สะพาน
หินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียง เดิมเป็นแหล่งที"อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่า
คลา้ยเป็น หมู่บา้นกลางหุบ เขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ"งที"มีธรรมชาติสวยงาม  
นําท่านชอปปิ� งที"ตลาดขายหยก ณ รา้นหยก ชื"อดงัในไตห้วนั เพื"อใหท่้านไดเ้ลือกซื� อหนึ"งใน
ของฝากจากไตห้วนั 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
ที�พกั   “WHIRL LAN BAY HOTEL ระดบั < ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วนัที�หก ถนนโบราณจิ�วเฟิ� น – อุทยานเยห่ลิว - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค - ซีเหมินตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น ที"ตั�งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ"ว
เฟิ" น ปัจจุบนัเป็นสถานที"ท่องเที"ยวที"เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที"มีชื"อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลิน



บรรยากาศแบบดั�งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดีต ชื"นชมวิวทิวทัศน์ 
รวมทั�งเลือกชิมและซื� อชาจากรา้นคา้ มากมาย    
นําท่านเที"ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ�ว อุทยานแห่งนี� ตั�งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะ
ไตห้วนั มีลกัษณะพื� นที"เป็นแหลมยื"นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ�าทะเลและลมทะเล ทาํ
ใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื"นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียร
ราชินี ซึ"งมีชื"อเสียงโด่งดงัไปทั "วโลก  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู ซีฟู๊ด 
 
 
 
 
 
บ่าย จากนั�นนําท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค ที"สรา้งขึ� นเพื"อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค ใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื� นที"ประมาณ 
205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์าํคญัที"หาดูได้
ยากภายในอนุสรณส์ถาน  
...หลงัจากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปปิ0 งซีเหมินตงิ หรือสยามสแควรไ์ตห้วนั อิสระชอ้ป

ปิ� งสินคา้หลากหลายรวมทั�งสินคา้แฟชั "นเทรนดใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, 
Puma หรือจะเลือกชิมชาไขมุ่กที"ขึ� นชื"อของไตห้วนั 

คํ �า   อิสระอาหารคํ �า ณ ยา่นซีเหมินตงิ ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานตามใจชอบ 
  เขา้ที�พกั CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั < ดาว หรอืเทียบเท่า 

 
วนัที�เจด็ สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (แซนวิช+นํ0าผลไม)้ 
5<.55 น.  นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 

(หรอืออกเดินทางสูส่นามบินเวลา 06.30 น. สาํหรบัวนัที�ไฟลทบิ์นเวลา 5z.<5 น.) 
5?.:5 น. หรอื 5z.<5 น. สายการบินนกสกูต๊ เที"ยวบินที" XW181 นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  
            (ไม่มีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน < ชั �วโมง)  
09.05 น. หรอื 4:.4= น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

  (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี�ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน  
  ดงันั0น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวนัเดินทางท่านดา้นทา้ยโปรแกรม) 
  เดนิทางกลบัวนั จนัทร ์พทุธ พฤหสั และ อาทติย ์ ขากลบั XW181 (06.20-09.05) 



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

** หากท่านที�ตอ้งออกตั Lวภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั0งก่อนทาํการออกตั Lว 
เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที�ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบริการ 

 
กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

:-} ท่าน 

4 เด็ก : 
ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 
(เด็กอายตุ ํ �า
กว่า4:ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายตุ ํ �ากว่า4:

ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั Lว 
เครื�องบิน 

04 – 10 มิถุนายน :=?5 ::,;;; ::,;;; ::,;;; ;,=55 15,900 
11 – 17 มิถุนายน :=?5 ::,;;; ::,;;; ::,;;; ;,=55 15,900 
18 – 24 มิถุนายน :=?5 ::,;;; ::,;;; ::,;;; ;,=55 15,900 
25 มิ.ย. – 01 ก.ค.:=?5 ::,;;; ::,;;; ::,;;; ;,=55 15,900 

5: – 5� กรกฎาคม :=?5 ::,;;; ::,;;; ::,;;; ;,=55 15,900 
5z – 4= กรกฎาคม :=?5 :},;;; :},;;; :},;;; �,555 16,900 
45 – 4? กรกฎาคม :=?5 :},;;; :},;;; :},;;; �,555 16,900 
4? – :: กรกฎาคม :=?5 :4,;;; :4,;;; :4,;;; ;,=55 15,900 
:} – :z กรกฎาคม :=?5 :4,;;; :4,;;; :4,;;; ;,=55 15,900 
}5 ก.ค. – 5= ส.ค.:=?5 :4,;;; :4,;;; :4,;;; ;,=55 15,900 
5? – 4: สงิหาคม :=?5 :},;;; :},;;; :},;;; �,555 16,900 
4} – 4z สงิหาคม :=?5 :},;;; :},;;; :},;;; �,555 16,900 
:5 – :? สงิหาคม :=?5 :4,;;; :4,;;; :4,;;; ;,=55 15,900 
:; ส.ค. – 5: ก.ย.:=?5 :4,;;; :4,;;; :4,;;; ;,=55 15,900 
5} – 5z กนัยายน :=?5 :4,;;; :4,;;; :4,;;; ;,=55 15,900 
44 – 4; กนัยายน :=?5 :4,;;; :4,;;; :4,;;; ;,=55 15,900 
4; – :} กนัยายน :=?5 ::,;;; ::,;;; ::,;;; ;,=55 15,900 
:= ก.ย. – 54 ต.ค.:=?5  ::,;;; ::,;;; ::,;;; ;,=55 15,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน : ปี =,900 บาท** 



***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 4,255 NTD /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วันร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินคา้
พื0 นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการงัสีแดง ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี0 แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล
ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื0 อหรือไม่ซื0 อขึ0 นอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี
การบงัคบัใดๆ ทั0งสิ0 น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ0 นจากท่าน
เป็นจาํนวนเงิน =:55 NT /ท่าน 

• โรงแรมที"พักที"อาจะมีการสลับปรับเปลี"ยนขึ� นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

 
การเดินทางในแต่ละครั0งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 4= ท่านขึ0 นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
อตัราค่าบริการนี0 รวม 
� ค่าตั Hวเครื"องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที"มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน �= กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที"ยวตามรายการ 
� ค่าที"พกัตามที"ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่านหรือ  � ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที"ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื� อที"ระบุในรายการ    
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ ;,===,=== บาท  (เงื"อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบรกิารนี0 ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที"ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื"องดื"มที"สั "งเพิ"มนอกเหนือ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
�ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ"น ท่านละ ;,2== NTD/ทริป/ต่อท่าน 
�ค่าภาษีมลูค่าเพิ"ม �% และภาษีหกั ณ ที"จา่ย �% 
 



เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที"ยวหรือเอเจนซี"ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื"อสาํรองที"นั"ง  
2. นักท่องเที"ยวหรือเอเจนซี"ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที"เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที"ยวหรือเอเจนซี"ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที"ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที"รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 
 
เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที"นักท่องเที"ยวหรือเอเจนซี"ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื"อนการเดินทาง นักท่องเที"ยวหรือ
เอเจนซี"(ผูมี้ชื"อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที"บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ"งเพื"อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที"ยวหรือเอเจนซี"ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที"ยวหรือเอเจนซี" (ผูมี้ชื"อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที"บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ" งเพื"อทําเรื"องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที"ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื"อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที"ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที"ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที"ชาํระแลว้ทั�งหมดทั�งนี�  ทางบริษัทจะ
หกัค่าใชจ้า่ยที"ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที"ชาํระแลว้เนื"องในการเตรียมการจดัการนําเที"ยวใหแ้ก่นักท่องเที"ยว 
เชน่ การสาํรองที"นั"งตั Hวเครื"องบิน การจองที"พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที"ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื"อนไข หรือเที"ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั�งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี�  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที"รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที"ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 



1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื"อการท่องเที"ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที"ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิD ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที"มีนักท่องเที"ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า ;< 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที"ยวหรือเอเจนซี"ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วนัก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที"ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย ;= วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที" มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที"ยวทุกท่านยนิดีที"จะชาํระค่าบริการเพิ"มจากการที"มีนักท่องเที"ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที"ทางบริษัท
กาํหนดเพื"อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที"จะใหบ้ริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิD ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื"อ นามสกุล คํา 
นําหนา้ชื"อ เลขที"หนังสือเดินทางและอื"นๆ เพื"อใชใ้นการจองตั Hวเครื"องบิน ในกรณีที"นักท่องเที"ยวหรือเอเจนซี" 
มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ  
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการเปลี"ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื"อใหส้อดคลอ้ง 
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที"เดินทางจริงของประเทศที"เดินทาง ทั�งนี� บริษัทจะคํานึงถึง 
ความปลอดภยัของนักท่องเที"ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั  
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ที"เพิ"มขึ� นของนักท่องเที"ยว 
ที"มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี"ยนแปลง หรือการบริการของสาย 
การบิน เหตุสุดวิสยัอื"น เป็นตน้  
7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที"ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั�น  
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการปรบัราคาค่าบริการเพิ"มขึ� น ในกรณีที"มีการเปลี"ยนแปลงอตัราแลกเปลี"ยน 
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั Hวเครื"องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี"ยนแปลงเที"ยวบิน
ฯลฯ   
8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ 
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น   
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที"จะนําติดตัวขึ� นเครื"องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ;== 
มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน ;,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ"งมีซิปล็อคปิดสนิท 
และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที"ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ ; ใบ
เท่านั�น ถา้สิ"งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที"กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที"
โหลดใตท้อ้งเครื"องบินเท่านั�น  
2. สิ"งของที"มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที"โหลดใตท้อ้งเครื"องบินเท่านั�น  



3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ0 นไปบนเครื�องบินดงันี0  
 แบตเตอรี"สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ� นเครื"องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที"จาํกดั ไดแ้ก่ 

3.; แบตเตอรี"สาํรองที"มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า �=,=== mAh หรือน้อยกว่า ;== Wh สามารถนําขึ� น
เครื"องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

3.� แบตเตอรี"สาํรองที"มีความจุไฟฟ้า �=,=== - ��,=== mAh หรือ ;==-;�= Wh สามารถนําขึ� น
เครื"องไดไ้ม่เกินคนละ � กอ้น 

3.� แบตเตอรี"สาํรองที"มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ ��,=== mAh หรือ ;�= Wh หา้มนําขึ� นเครื"องในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรี"สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื"องในทุกกรณี 

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

 
 

 

 


