
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ ทาอากาศยานดอนเมอืง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนก

สกูต ซึ่งจะมีเจาหนาทีค่อยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง 

พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน  

วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – ฟารมดอกไมจงเซอ – ลองเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดั

พระถงัซมัจัง๋ - วดัเหวนิหวู - เจยีอี ้

02.25 น.  เหิรฟาสูประเทศไตหวนัโดย สายการบนินกสกูต เทีย่วบินที ่XW182 (ไมมบีรกิาร

อาหารบนเครือ่ง) (ใชระยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

07.05 น.   เดินทางถึง สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตหวัน หลงัจากผานขั้นตอน

ของดานศุลกากร พรอมรับกระเปาสัมภาระแลวนั้น  



 

 (สายการบนินกสกูตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการ

บนิ ดงันัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทานกบัเจาหนาทีอ่กีครัง้) 

เชา          บรกิารอาหารเชาชานม และแซนวชิ 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ฟารมดอกไมจงเซอ ฟารมดอกไมขนาด 37 ไร ที่เต็มไป

ดวยดอกไมนานาชนิดมากกวา 1,000 สายพนัธุ เชน ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร 

ดอกเสจ และที่นี่ยังเปนฟารมดอกไมเดียวทีป่ระสบความสําเร็จในการปลูกดอกทวิ

ลิปในประเทศไตหวัน  ซึ่งฟารมดอกไมจงเซอจะมีดอกไม และพันธุไมตางๆ สลับ

หมุนเวียนกันใหไดชมกันตลอดทั้งป  

 

 

 

 

 

**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมทีพ่ลบิานในแตละเดอืน ทัง้นีข้ึน้อยูกบัสภาพอากาศในแต

ละปดวย ซึง่ระยะเวลาขางตนอาจมกีารเปลีย่นแปลง** 



 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทองถิน่ 

บาย นํานําทุกทานลงเรือสาํหรับคณะเพื่อ ลองทะเลสาบสรุยินั จนัทรา ซึ่งเปนอีกหน่ึง

สถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง และเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว อกีแหงของชาว

ไตหวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแหงนี้มจีดุทองเที่ยวที่สําคัญมากมาย และ

ทะเลสาบแหงนีย้ังมีความยาวถึง 33 

กิโลเมตร จากนั้นนําทานลองเรือชม

บรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดใน

โลก ณ ทะเลสาบแหงนี้ อีกทั้งนําคณะ

นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที ่วดั

พระถงัซมัจัง๋ ที่อันเชญิมาจากชมพู

ทวีป รวมถึงของกินทีพ่ลาดไมไดเมื่อ

ใครไดมาเยือนยังทะเลสาบสุรยิัน 

จันทรา นั่นคือ ไขตมใบชา ซึง่ถือเปน



 
ของกิน หรือของทานเลนที่เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวที่มาเยือนยังทะเลสาบ

สุริยัน จันทรา ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิ้มลอง จากนั้นนําทุกทานสกัการะบชูาสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิ ณ วดัเหวิน่หวู เพ่ือสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจาแหงปญญา เทพกวนอ ู

และเทพเจาแหงความซื่อสัตย รวมถึงสิงโตหนิออน 2 ตัว ที่ตั้งอยูดานหนาของวัด 

ซึ่งมีมลูคาตวัละ 1 ลานเหรียญไตหวัน  

  
หลังจากนั้นนําคณะเดนิทางสู เมอืงเจีย่อี ้เพ่ือพักผอนเตรียมเดินทางสูอุทยานอาลี

ซานในวันรุงขึ้น 

ค่าํ   บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทานดวยเมน ูบฟุเฟตชาบูไตหวนั 

พกัที ่  SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา 

วนัทีส่าม เจยีอี ้– รานชา – อทุยานแหงชาตอิาลซีาน - ฟงเจีย๋ ไนทมารเกต็ – ไทจง  

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดินทางสู อทุยานฯ อาลซีาน ระหวางทางทานจะไดชมววิไรชาอาลซีานที่

มีชื่อเสียงสลับกับภูเขานอยใหญอันสวยงาม จากนั้นพาทานแวะชิมชาอาลซีานที ่

รานชา ชาทีข่ึ้นชื่อที่สดุของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคณุชวยละลายไขมัน 

ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสูงเปนพนัเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของ

ฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเปนของฝาก 

จากนั้นเดินทางตอสูอทุานแหงชาติอาลซีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนอูาหารจนีทองถิน่ ภายในอทุยานฯ อาลซีาน 

หลังอาหารกลางวันนําทานชมจุดทองเที่ยว

สําคัญตางๆภายในอุทยานฯ อาลซีาน ซึ่งเปน

อุทยานที่มีความสวยงาม และมชีื่อเสียงที่สุดของ

ไตหวัน อทุยานฯ อาลซีาน เปนอุทยานที่มี

สวยงาม มีความสมบรูณของธรรมชาติอยูมาก 

และมชีื่อเสียงที่สุดของไตหวันใหทานเดินชมดื่ม

ด่ํากับธรรมชาตขิองปาศักดิ์สิทธ์ิอาลีซันโดย

ตลอดเสนทางทานจะไดสัมผัสกับกับตนสนสูงชัน อายุกวา 1,000ป ซากตนไม

โบราณรูปรางแปลกตา และตนไมนานาพันธุ และในชวงฤดูใบไมผล ิเดือน 3 และ



 
เดือน 4  ทานจะไดพบสีชมพูของดอกซากรุะท่ีจะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอกี

นานาชนิด จากนั้นนําทาน นัง่รถไฟโบราณ กลับลงสูสถานนีรถบัส 

  

 
และเดินทางมุงหนาสู เมอืงไถจง เมืองที่ใหญเปนอันดับ3 ของไตหวันเปนเมืองที่

เปนศูนยกลางทางดานการศกึษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา นําทาน

เพลิดเพลิน ชอป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจีย๋ ไนทมารเกต็ ตั้งอยูที่เมืองไถจง บริเวณใกล

มหาวิทยาลัยฟงเจี๋ย โดยตลาดแหงนีถ้ือไดวาเปนตลาดกลางคืนทีใ่หญที่สุดใน

ไตหวัน มขีองขายมากมายใหทกุทานไดชอปปงกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เสื้อผา 

รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค อีกทั้งอาหารทองถิ่น หรืออาหารนานาชาตแิบบ 

Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดทองเที่ยวใหเขามาชิม ลิ้มรสของความอรอย และ

ที่สําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแหงน้ีนั้นมีสินคาแบรนดทีม่ักจะลดราคาไดอยางถกู

สุดๆ อยางเชน ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเลือกมาก

ที่สุดในไตหวัน 

ค่าํ  อสิระอาหารค่าํ ณ ตลาดฟงเจีย๋ ใหทานไดเลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั   

พกัที ่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 

จากนัน้ใหทานไดผอนคลายกบัการแชน้าํแรธรรมชาต ิแบบสวนตวัในหองพกั ซึง่

การแชน้าํแรเชือ่วาถาไดแชน้าํแรแลว จะทาํใหผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบ

หมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่ี ่ ไทเป - รานสรอยสขุภาพ – รานพายสบัปะรด – อนสุรณสถานเจยีงไคเชค็ – 

ถายรปูคูตกึไทเป 101 – ซือ่หลนิไนทมารเกต็ 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

  นําทานเดินทางสู กรงุไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนยรวมทางดานตางๆของ

ไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูตอน

เหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลานคน พาทานแวะชมศูนย สรอยสขุภาพ

(เจอมาเนีย่ม) ที่เปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทั้งแบบสรอยขอมอื และสรอยคอ มี

คุณสมบัติในการปองกันรังส ีชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทั้ง

มีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ําคาของชาวไตหวันตั้งแต

โบราณ ...นําทานเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตหวันที่ 

รานเหวยเกอ ภายในรานมีขนมของฝากมากมายไมวาจะเปนขนมชื่อดังอยางพาย

สับปะรดอบใหมๆ สดๆ มีรสชาตขิองแปงและไสสับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีก



 
ทั้งยังมีพายเผือก เคกน้ําผึ้ง ของกินเลนไมวาเด็กหรือผูใหญก็นิยมซื้ออยางปอรป

คอรนชีส จากนั้นนําทกุทานชม อนสุรณสถานเจยีงไคเชค็ ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลกึถึง

อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึง่ใชเวลาในการสรางถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป 

พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ทานสามารถชมชีวประวตัิและ

รูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยาก

ภายในอนุสรณสถาน โดยภายในจะมรีูป

ปนทําจากทองสัมฤทธิป์ระธานาธิบดีเจียง

ไคเช็คในทานั่งขนาดใหญที่มีใบหนายิ้ม

แยม และจะมทีหารยามยืนเฝาอยู 2 นาย

ตลอดเวลา และทีก่ําแพงดานในหลังจะมี

ขอความปรัชญาทางการเมืองการปกครอง

ของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม 

ประชาธิปไตย และวทิยาศาสตร โซนทีช่ั้นลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัด

แสดงประวัตขิองอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชวสิ่งของ

เครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดมาเยี่ยมทีแ่หงน้ีคือ พิธี

เปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆตนชั่วโมง ตั้งแตเวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทานดวย เมนเูสีย่วหลงเปา   

 และนําทานเก็บภาพประทับใจกับ ตกึไทเป101 ตกึที่มีความสูงเปนอันดับ 5 ของ

โลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึ่งมคีวามสูงถึง 508 เมตร 

 
จากนั้นนําทานสนุกสนานกับการชอปปงในยาน ซือ่หลนิไนทมารเกต็ เปนตลาด

กลางคืนที่ถือวาใหญที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโดงดังอีกดวย โดยตลาดแหง

นี้ทานสามารถเลือกซือ้ของกิน ของฝาก เสื้อผา รองเทา เครื่องสําอางค กระเปา 

หรืออื่นๆ อีกมากมาย ดวยความที่ตลาดแหงนี้เดินทางสะดวก อยูใกลรถไฟฟา 

MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยูบริเวณชั้นใตดิน 

หรือเรียกวา SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกทานไม

ควรพลาดยังที่แหงน้ีเมื่อมาเยือน ไดแก ไกทอดยักษ HOT-STAR ซึ่งที่ไตหวัน



 
ราคาถกูกวาทีข่ายในไทยบานเราอกีดวย อกีทั้งยังถือไดวาเปนตนกําเนิดของไก

ทอดยักษเลยก็วาได นอกจากยังมีชานมไขมกุ เตาหูเหม็น หรือพวกของทอดตางๆ  

ค่าํ อสิระอาหารค่าํ ณ ซือ่หลนิไนทมารเกต็ ใหทานไดเลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัที ่ FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 

วนัทีห่า ฮวัเหลยีน - อทุยานแหงชาตทิาโรโกะ - รานหยก 

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นออกเดินทางมุงหนาสู เมือง ฮวัเหลยีน (โดยนั่งรถไฟไป-กลับจากกรุงไทเป

ไปสูเมืองฮัวเหลียน) คอืมณฑลที่ใหญที่สุดในไตหวัน ตั้งอยูบนภูเขาฝงทะเล

ตะวันออกของไตหวัน เปนจุดเริ่มตนของทางรถไฟสายฮวัเหลียน-TAITUNG 

มณฑลฮัวเหลยีนมีชื่อเสียงมากในเรื่องการทองเที่ยว มีจุดทองเทีย่วหลกัๆไดแก 

อุทยานแหงชาติโทโรโกะ และ อทุยานแหงชาต ิYUSHAN และในบริเวณรอบๆ

ชายฝงเปนพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการปนจกัรยาน    

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทองถิน่ 

บาย นําทานสู“ อทุยานแหงชาตไิทหลูเกอ ” อทุยานธรรมชาต ิทาโรโกะ(อทุยาน

แหงชาตใิหญเปนอนัดบั 2 ของไตหวนั)นอกจากจะเปนอุทยานที ่มีทัศนียภาพของ

หุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอนสวยงาม แลว ยังม ีวัฒนธรรมประเพณีที่มี 

เอกลักษณเฉพาะตัวเปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเที่ยวเชนกัน เสนทางจากเทียนเสียง 

จนถึงทาโร โกะถือเปนเสนทางประวตัิศาสตรเลาะเลียบริมหนาผาของ หุบเขาหิน

ออนไปตลอดแนว จุด ชม วิวที่นาประทบัใจในอุทยานฯไดแกถ้ํานกนางแอน และ

อุโมงคเกาโคง บนเสนทางคด เคี้ยวผานหุบเขาและ หนาผาที่เกดิขึน้โดยธรรมชาติ

ซึ่งเปนทางหลวงที่มีชือ่เสียงแหงหนึ่ง  ของเกาะไตหวัน  

  
และแวะชมน้ําตก ฉางชุน อนุสรณสถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแหงหนึ่งที่ม ี

ทัศนียภาพของหุบเขาสลับซอนสวยงามตัวอาคาร เปนสถาปตยกรรม จีน ดานขาง

มีน้ําตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสูลําธารลี่อูและอีกที ่คือ ปากถ้าํนกนางแอน โดยถ้าํ

นีเ้กิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหล ผานกัดเซาะของลําธารลี่อูทาํ

ใหนก นางแอน กลายเปนแหลงทองเที่ยวทีม่ีทัศนียภาพแปลก ตาดวยถ้ํานอยใหญ

เรียงรายบนหนาผาสูง  อุโมงค 9 โคง เปนอุโมงคที่อยูบนถนนเหิงกวางกง ลูหรือ

ทางหลวงสายยุทธศาสตรทีต่ัดผาน หุบเขาหินออน จากดาน ตะวนัออกไปทางทิศ 

ตะวันตกเดิมเปนถนนสายเกาสําหรับคมนาคม  ปจจุบัน เปดเปนเสนทางเดินชมววิ 



 
ทิวทัศน เลียบริมหุบเขาใหนักทองเที่ยวสามารถเยีย่มชม ความงามของธรรมชาติ

อยางใกลชิด  

  
นําทานชอปปงทีต่ลาดขายหยก ณ รานหยก ชือ่ดังในไตหวัน เพื่อใหทานไดเลือก

ซื้อหน่ึงในของฝากจากไตหวัน  

ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทองถิน่ 

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE HUALIEN ระดบั 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 

วนัทีห่ก ถนนโบราณจิว่เฟน – อทุยานแหงชาตเิหยหลิว่ – วดัหลงซาน – COSMETIC 

SHOP –  

                  ซเีหมนิตงิไนทมารเกต็ 

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิว่

เฟน ทีต่ั้งอยูบริเวณไหลเขาในเมือง จี

หลง จิว่เฟน ปจจุบันเปนสถานที่

ทองเที่ยวที่เปนถนนคนเดินเกาแกทีม่ี

ชื่อเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา ราน

ขายขนมและอาหารตางๆ โดยเฉพาะ

ขนมเฉพาะสูตรเมืองจิว่เฟนที่หากใคร

มาเยือนที่แหงน้ีแลวไมควรพลาดอันไดแก บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ 

และไอศครีมถัว่ตดั และที่แหงนี้ยังมกีารประดับโคมไฟสีแดงอยูที่ดานบนถนนโดย

เปนทางลาดชันและเปนขั้นบันได เพราะแบบนี้จึงทําใหโซนนี้ทุกทานจะมองเห็น

เปนภาพโรงน้ําชาที่เปนอาคารไมตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนดังในรูปที่



 
สวยงาม ซึ่งกลายเปนแรงบันดาลใจใหกับภาพยนตรอนิเมชันเรื่องดังจาก เรื่อง 

SPIRITED AWAY จากคาย STUDIO GHIBLI   

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทานดวยเมนซูฟีูด  

บาย  จากนั้นนําทานเที่ยวชม อทุยานแหงชาต ิเยหลิว่ อุทยานแหงนี้ตั้งอยูทางสวนเหนือ

สุดของเกาะไตหวัน มลีักษณะพื้นที่เปนแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกรอนของนํ้า

ทะเลและลม ทะเล ทําใหเกิดโขดหินงอกเปนรูปราง ลกัษณะตางๆ นาตื่นตาทีเดียว 

โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชิน ีซึ่งมชีื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก 

 
 นําทุกทานไปยัง วดัหลงซาน เปนวัดที่

เกาแกและมีชื่อเสียงของคนไตหวัน วดั

แหงน้ีมีอายุราวๆเกือบ 300 ป  สวน

ใหญผูคนมักจะมาขอพรเรื่องการงาน 

การเรียน ที่สําคัญเรื่องความรกั เชื่อกัน

วาใครที่ไมประสบความสําเร็จเรื่อง

ความรกั ใหมาขอพรที่วัดแหงนี้ แลว

ความรกัจะกลบัมาดีขึน้ แวะราน 

COSMETIC ที่มีเครื่องสําอางครวมถึง

พวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไตหวนัใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยาง

เต็มทีจ่ากนั้นนําทานเดินทางสู ซเีหมนิตงิไนทมารเกต็ ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหงนี้

เปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟชั่นที่ทนัสมัยของวยัรุน

ในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เสื้อผา รองเทา 

กระเปา เครื่องสําอางค หรือของกิ๊ฟชอปมากมายทีม่ีใหอัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆ ไมวา

จะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อกีทัง้สินคามีแบรนดของทนีี้ยังถือไดวามี

ราคาทีถู่กเหมาะสําหรบันักชอปมากมายใหไดมาชอปปงกันอยางจใุจ 

ค่าํ  อสิระอาหารค่าํ ณ ซเีหมนิตงิไนทมารเกต็ ใหทานไดเลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 



 

พกัที ่ FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา 

วนัทีเ่จด็ สนามบนิเถาหยวน- สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา  บรกิารอาหารเชา แบบกลอง (แซนวชิ+น้าํผลไม)                                                        

09.40 น.  เหิรฟาสู กรุงเทพฯโดย สายการบนินกสกูต เทีย่วบินที ่XW181 (ไมมบีรกิาร อาหาร

บนเครือ่ง) (ใชระยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

12.40 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

(สายการบนินกสกูตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการ

บนิ ดงันัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทานกบัเจาหนาทีอ่กีครัง้) 

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้

กอนทาํการออกตัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 

 

อตัราคาบรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใหญ และเดก็ 

หองละ  

2-3 ทาน 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร 

ไมรวมตัว๋ 

เครือ่งบนิ 

13 – 19 ตลุาคม 2561 

ขาไป    XW182 
(02.15 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 
(06.20 – 08.55) 

23,999 7,000 15,999 

20 – 26 ตลุาคม 2561 

ขาไป    XW182 
(02.15 – 07.05) 
ขากลบั  XW181 
(06.20 – 08.55) 

23,999 7,000 15,999 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 5,900 บาท** 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่และหวัหนาทวัร 

ทานละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอทาน*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตหวนัรวมกบัการทองเทีย่วแหงเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา

พืน้เมอืง ในนามของรานรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จาํเปนตองระบไุวใน

โปรแกรมทวัร เพราะมผีลกบัราคาทวัร ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคาทกุทานวา ราน

รฐับาลทกุรานจาํเปนตองรบกวนทกุทานแวะชม ซือ้หรอืไมซือ้ขึน้อยูกบัความพอใจของลกูคา



 
เปนหลกั ไมมกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถาหากลกูคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรฐับาลทกุ

เมอืง หรอืหากทานตองการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

คาใชจายทีเ่กดิขึน้จากทานเปนจาํนวนเงนิ 5,200 NT /ทาน  

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้

กอนทาํการออกตัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทองเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูกบัความเหมาะสม และ
คาํนงึถงึผลประโยชนและความปลอดภยัของลกูคาเปนหลกั** 

**การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 
อตัราคาบรกิารนีร้วม  

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนาํเที่ยวตามรายการ  

 คาที่พักตามทีร่ะบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   

 คาอาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ     

 คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพท ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรีด มินิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง

เพ่ิมนอกเหนือ รายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนาทวัรกอนการใชบรกิาร)  

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NTD/ทริป/ตอทาน 

คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงือ่นไขการชาํระคาบรกิาร 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชาํระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารอง

ที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชาํระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนกัทองเที่ยวหรือเอเจนซีไ่มชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 



 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถอืวานักทองเทีย่วสละสทิธิ

การเดินทางในทวัรนัน้ๆ 

1. กรณีที่นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมชีื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษทัอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลกิการจองกับทางบริษทัเปน

ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลกิการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นกัทองเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการทีช่ําระแลว 

2.2 ยกเลกิกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ

คาบริการทีช่ําระแลว 

2.3 ยกเลกิกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชาํระแลวทั้งหมดทั้งนี ้

ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีช่ําระแลวเนื่องในการ

เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเทีย่ว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 

การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ

ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนกัทองเทีย่วเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงือ่นไขและขอกาํหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรนี้สําหรบัผูมวีัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วเทานั้น 

2. ทัวรนีข้อสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง

ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ

ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใช

หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา

เมือง ทั้งฝงประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการไมรบัผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ

เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบางสวน



 
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทวัรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม

คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนกัทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมมีวซีา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ

ประเทศที่มวีีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดทีี่จะชาํระคาบริการเพิ่มจากการทีม่ี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบรษิัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี

ที่จะใหบริการตอไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล คํา นําหนาชือ่ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ใน

กรณีที่นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ

ชําระเงินมดัจํา  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให

สอดคลอง กับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้บริษัทจะคาํนึงถึง ความปลอดภยัของนกัทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น

ของนักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การ

นัดหยุดงาน การปฏวิตัิ  อุบัติเหต ุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรอืเสียหายของสัมภาระ 

ความลาชา เปลีย่นแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสดุวิสัยอื่น เปนตน    

8. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา   ดังนั้น  ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณทีี่มีการ

เปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบนิ คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

9. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของบริษทักํากับเทาน้ัน      

ขอแนะนาํกอนการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมขีนาดบรรจภุัณฑไมเกิน 

100     มลิลิลติรตอชิน้ ไดไมเกิน 10 ชิ้น โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด  สนิท 

และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอก็ซเรย อนุญาตใหถือได

ทาน  ละ 1 ใบเทาน้ัน ถา สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภณัฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น     

1.1 สิ่งของที่มีลกัษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    

จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่หลดใตทองเครื่องบนิเทานั้น    



 

2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี ้  

2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตวัถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและ

ปริมาณที่จํากดั   ไดแกแบตเตอรี่สํารองที่มคีวามจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh 

หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากดัจํานวน   

2.2 แบตเตอรี่สํารองทีม่ีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 

สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน  

2.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น

เครื่องในทุกกรณ ี 

3. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทกุกรณ ี

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

  


