


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินเถาหยวน	-	เมืองไทเป	-	หนานโถว	-	ทะเลสาบสุริยันจันทรา	-	วัด
พระถังซัมจัง๋	-	ชาอวูหลง	-	วัดเหวินหวู	หรือ	วัดกวนอู	-	เมืองไถจง	-	ตลาดฝง
เจี่ยไนทมาเก็ต

พักที่	KING
BRIDGE
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองไทเป	-	รานเหวยเกอ	-	อนุสรณเจียงไคเช็ค	-	ซื่อหลินไนทมารเก็ต

พักที่
RAINBOW
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน	-	อุทยานเหยหลิ่ว	-	ตึกไทเป	101	-	ซีเหมินติง

พักที่
HEDO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินเถาหยวน	-	สนามบินดอนเมือง

26	ส.ค.	60	-	30	ส.ค.	60 11,991	บาท 11,991	บาท 11,991	บาท 4,500	บาท

27	ส.ค.	60	-	31	ส.ค.	60 11,991	บาท 11,991	บาท 11,991	บาท 4,500	บาท



ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบิน	เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบินซึง่
ระบบการจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	หากทานมีความประสงคทีจ่ะระบุทีน่ัง่บนเครื่อง	หรือเปลีย่น
ทีน่ัง่	จะมีคาใชจายเพิม่เติม	โปรดติดตอสายการบินและชําระคาบริการเพิม่เติมดวยตัวทานเอง

21.30	น.*	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	1	ชัน้	3
เคานเตอร	7	ประตู	5-6	สายการบินนกสกูต	(Nok	Scoot)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนขึน้เครื่อง	*สําหรับกรุปทีอ่อกเดินทางวันจันทร,	วันพฤหัสบดี,	วันศุกร
23.30	น.**	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	1	ชัน้	3

เคานเตอร	7	ประตู	5-6	สายการบินนกสกูต	(Nok	Scoot)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนขึน้เครื่อง	**สําหรับกรุปทีอ่อกเดินทางวันอังคาร,	วันพุธ,	วันเสาร,	วันอาทิตย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
00.20	น.*	ออกเดินทางสู	กรุงไทเป	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	นกสกูต	(Nok	Scoot)	เทีย่วบินที่

XW182	(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
02.40	น.**	ออกเดินทางสู	กรุงไทเป	ประเทศไตหวัน	โดยสายการบิน	นกสกูต	(Nok	Scoot)	เทีย่วบินที่

XW182	(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
05.10	น.	หรือ	07.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินเถาหยวน	กรุงไทเป	ประเทศไตหวัน	เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	1	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)	หลังจาก
ทานไดผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
รับประทานอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู	เมืองหนานโถว	มณฑลที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ที่ไมมีทางออกสูทะเล
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา	ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดและเป็นเขื่อนที่สําคัญในไตหวัน

มีความยาวถึง	33	กิโลเมตร	ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย	ครึ่งลางเหมือนพระจันทรเสี้ยว	รอบๆ	ทะเลสาบแหงน้ีจะ
มีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย
จากน้ันนําทานสู	วัดพระถังซัมจัง๋	นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋	ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทานแวะชิมชาอูหลง	เป็นชาตนตํารับและขึน้ชื่อของชาวไตหวัน	ที่ทานสามารถซื้อเป็นของ

ฝาก
จากน้ันนําทานกราบไหวสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่	วัดเหวินหวู	เชน	ศาสดาขงจื้อ	เทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอู



เทพเจาแหงความซื่อสัตย	รวมถึงสิงโตหินออน	2	ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัด	ซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญดอลลา
ไตหวัน
หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	เมืองไถจง	นําทานชอปป้ิง	ตลาดฝงเจีย่ไนทมารเก็ต	ที่มีสินคาหลาก

หลายใหทานเลือกสรร	ซึ่งถือไดวาเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไถจงเลยทีเดียว

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
ทีพ่ัก	KING	BRIDGE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

ตั้งอยูทางตอนกลางของไตหวัน	เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน
(ไตหวัน)	และมีขนาดใหญที่สุดในไตหวัน	มีเมืองหลวงชื่อ	หนานโถวซิตี้	มีเน้ือที่
4,106.436	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรประมาณ	536,190	คน	ความหนาแนน
131	คนตอตารางกิโลเมตร	เทศมณฑลหนานโถวคือเทศมณฑลเดียวของ
ไตหวัน	ทิศเหนือติดกับTaichung	ทิศตะวันตกติดกับ	Changhua	และ	Yunlin
ทิศใตติดกับ	Chiayi	และ	Kaohsiung	ทิศตะวันออกติดกับ	Hualien	เป็นเมือง
เดียวที่ไมมีทางออกสูทะเล	พื้นที่สวนใหญรอบลอมไปดวยภูเขาสูง	ที่ลดหลั่น
กันไป	หุบเขาทางดานตะวันตกมีลักษณะที่คลายกับ	Shenzhen	พื้นที่รวม
ทั้งหมดมีความสูงเฉลี่ย	200	เมตร

ตั้งอยูในเขตอําเภอหนานโถว	ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน	เป็นทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดของไตหวัน	ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลาย
พระอาทิตย	สวนดานทิศใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสี้ยว	จึงถูกขนานนาม
วา	ทะเลสาบสุริยัน	จันทรา

วัดแหงน้ีมีศาสนสถานที่สําคัญคือ	เจดีย	หรือ	ถะ	ซึ่งมีตํานานเลาขานกันวา
พระถังซัมจัง๋ไดสรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงที่มีหานป าตกลงมา	รวมไปถึง
ใชพระเจดียเป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีรที่อัญเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย



ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลง
ลดความอวน	เชน	แกกระหาย	เพิ่มความสดชื่น	ตอตานแบคทีเรียในชองปาก
ปองกันฟันผุ	ปองกันโรคหัวใจ	ลดอาการหอบหืด	ขับสารพิษในรางกาย	และอีก
มากมายนานัปการ	แตประโยชนที่เรียกวาเดนชัดที่สุดนาจะเป็นการที่ชาอูหลง
มีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุมความอวน	ลดปริมาณไขมันใน
เสนเลือด	และลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเป็นอยางดี

วัดเหวินอู	หรือ	วัดกวนอู	เป็นวัดศักดิส์ิทธิอ์ีกแหงของไตหวัน	ซึ่งภายในจะเป็น
ที่ประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจื้อเทพเจาแหงปัญญา	และเทพกวนอูเทพเจา
แหงความซื่อสัตย	เป็นที่นับถือของชาวจีนและไตหวัน	รวมถึงสิงโตหินออน	2
ตัว	ที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาตัวละ	1	ลานเหรียญไตหวัน

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน	(ไตหวัน)	มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต	เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในเมืองไถจง	เป็นตลาด
ที่สามารถเลือกหาซื้อสินคาคุณภาพดี	อาทิเชน	รองเทา	เสื้อผาของแบรนดดังๆ
ไดในราคาถูกที่ตลาดแหงน้ี

	พักที่	KING	BRIDGE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองไทเป	(ใชเวลาประมาณ	3	ชั่วโมง)	นําทานเลือกซื้อของฝาก	ขนมยอดนิยมของไตหวัน

ที่	รานเหวยเกอ	(ขนมพายสับปะรด,	ปอปคอรน,	เห็ดทอด	เป็นตน)
นําทานชม	อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค	ที่สรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค	ใชเวลาในการ

สรางถึง	3	ปี	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2523	มีพื้นที่ประมาณ	205	แสนตารางเมตร	ทานสามารถชมชีวประวัติ
และรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายในอนุสรณสถาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ..บุฟเฟตชาบูชาบู



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
นําทานแวะชอปป้ิงราน	Germanium	ที่ขึน้ชื่อเรื่องสรอยขอมือ	Germanium	ที่มีคุณสมบัติ	ทําใหเลือดลมเดินดี

ขึน้	เพิ่มความกระปรี้กระเปรา	และคลาย	ความเครียด	รวมถึงปะการังแดง	เป็นอัญมณีลํ้าคาที่สุดในโลกซึ่งมีอยู
ไมกี่ที่
นําทานชอปป้ิง	ตลาดซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดที่ใหญที่สุดในไทเป	ใหทานซื้อสินคาพื้นเมือง	อาหาร

หรือสินคาที่ระลึก	อิสระตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	...เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
ทีพ่ัก	RAINBOW	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ไทเป	เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน	เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรม
ของไตหวัน	เป็นที่ตั้งรัฐบาล	และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันที่มาแลวทุก
คนตองซื้อกลับบานภัยจากรถของที่น่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอน
รอนเทาน้ันนะครับสําหรับคนที่ซื้อกลับบานซื้อไปฝากใครแนะนําใหอุน
ไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชาเย็นอรอยที่สุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือ
พายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรี้ยวเพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนม
เปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวยอรอยดีครับสอง
อยางน้ีใชไดเลยซื้อกลับมาอีกสองกลองกลองละ	300-400	กวาบาทถือวาแพง
พอสมควร	ถาราคาถูกกวาน้ีจะซื้อกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูที่ไดติด
อันดับหน่ึงใน	10	ของหวานที่อรอยที่สุดในโลก

อนุสรณสถานเจียงไคเช็คของเมืองไทเป	เป็นอาคารสีขาวสี่ดาน	ขนาดใหญ	อยู
เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป	อนุสรณสถานแหงน้ีสรางขึน้เพื่อรําลึกถึงอดีต
ประธานาธิบดีเจียง	ไคเช็คมีสนามหญาสวนดอกไมเป็น	3	สีเดียวกับสีธงชาติ
ไตหวัน	เป็นตัวแทนของทองฟา	พระอาทิตยและเลือดเน้ือที่สูญเสียไป	เป็น
สัญลักษณแหงอิสรภาพ	ความเสมอภาค

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ..บุฟเฟตชาบูชาบู

ซื่อหลินไนทมารเก็ต	เป็นตลาดนัดกลางคืน	ที่ใหญที่สุดในไทเป	มีสินคาใหเดิน
ชอปป้ิงมากมาย	ตั้งแตอาหาร	ขนม	เครื่องดื่ม	เสื้อผา	เครื่องประดับ	กระเปา
รองเทา

	พักที่	RAINBOW	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
ใหทานอิสระชอปป้ิงหมูบานโบราณจิว่เฟ่ิน	ซึ่งเป็นแหลงเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษตัริยกวงสวี้

แหงราชวงศชิง	มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี	การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ	ทําใหจํานวนแร
ลดลงอยางนาใจหาย	ผูคนพากันอพยพยายออกไปเหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา	จนกระทั่งมี	การใชจิ่วเฟ่ิน
เป็นฉากในการถายทําภาพยนตร	“เปยซังเฉิงชื่อ”	และ	“อูเหยียน	เตอะซันชิว”	ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตร	ไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากใหเดินทางมาชื่นชม	จิ่วเฟ่ินจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติเยหลิว่	อุทยานแหงน้ีตั้งอยูทางสวนเหนือสุดของเกาะไตหวัน	มีลักษณะ

พื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล	การเซาะกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล	ทําใหเกิดโขดหินงอกเป็นรูปรางลักษณะ
ตาง	ๆ	นาตื่นตาทีเดียว	โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี	ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหาร	ซีฟ ูด)

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ตึกไทเป	101	(ไมรวมคาขึน้ตึกชมวิวชั้น	89	ราคา	600NTD)	ตึกที่มีความสูงถึง	508	เมตร

เป็นสัญลักษณของเมืองไทเป	ที่น่ียังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกดวย	ภายในตัวอาคารมีลูกตุมขนาดใหญหนัก
กวา	900	ตัน	ทําหนาที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผนดินไหว

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
นําทานอัพเดทแฟชั่น	และการตกแตงรานคา	สไตลไตหวัน	ใหทานได	ชอปป้ิงยานซีเหมินติง	หรือ

สยามสแควรไตหวัน	อิสระชอปป้ิงสินคาหลากหลายรวมทั้งสินคาแฟชั่นเทรนดใหมๆ	มากมาย	อาทิ	Onitsuka
Tiger,	Nike,	Puma	etc.

ทีพ่ัก	HEDO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

หมูบานโบราณจิ่วเฟิน	ตั้งอยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง	และเป็นถนนคนเดิน
เกาแกที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน	ที่น่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป	ดวยคะ
แคใชเวลาเดินทางน่ังรถประมาณ	1	ชม.	นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบน
ภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาใหเดินเลนชอปป้ิงอีกดวย

มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไป
ดวยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม	ซึ่งเกิดจากการกัดกรอนของน้ํา
ทะเลลมทะเล	ทําใหทรายมีรูปรางตาง	ๆ	เชน	หินเศียรราชินี	และรองเทา
เทพธิดา	รูปเทียน	ดอกเห็ด	เตาหู	รังผึง้ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไตหวัน	และ	ทั่ว
โลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(อาหาร	ซีฟ ูด)



ไมรวมคาขึ้นตึกชมวิวชัน้	89	ราคา	600NTD
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

อาคารไทเป	101	เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยูชวงหน่ึง	จนกระทั่งถึงวันที่	22
กรกฎาคม	พ.ศ.	2550	จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา	ตั้งอยูที่กรุงไทเป	ประเทศ
ไตหวัน	มีความสูง	509.2	เมตรจากพื้นดิน	มีจํานวนชั้นทั้งหมด	101	ชั้น	โดยรูป
แบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลด
อันตรายจากแรงลม	อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร	กับการตกแตงดวยรูป
หัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง	4	ดานทุกปลองเพื่อขับไลภูติผีปิศาจ	ตามหลักความ
เชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

	พักที่	HEDO	HOTEL	หรือเทียบเทา

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง	ชื่อดังแหงไทเป	พอๆ	กันกับสยามสแควรบานเรา	เรียกวา
เป็นแหลงช็อปป้ิงของวัยรุน	เป็นที่รวมแฟชั่น	เสื้อผา	กระเปา	เครื่องประดับ
ตางๆ	รวมกันอยูที่น่ี

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินเถาหยวน	สนามบินแหงชาติประเทศไตหวัน
06.20	น.*	อําลากรุงไทเป	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	นกสกูต	(NokScoot)

โดยเทีย่วบินที	่XW181	(ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง)	*สําหรับกรุปทีเ่ดินทางกลับในวันจันทร,	วัน
อังคาร,	วันศุกร
09.05	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

09.30	น.**	อําลากรุงไทเป	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	นกสกูต	(NokScoot)
โดยเทีย่วบินที	่XW181	(ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง)	**สําหรับกรุปทีเ่ดินทางกลับในวันเสาร,	วัน
อาทิตย,	วันพุธ,	วันพฤหัสบดี
11.30	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	แบบกลอง	(แซนวิช+น้ําผลไม)

ทาอากาศยานไตหวัน	เถาหยวน	เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก
เป็นทาอากาศยานที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐจีน



ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา,	รูปแบบการใหบริการหรือยกเลิกการเดินทาง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกขอแลว

กรณีคณะออกเดินทางได	
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระยอดเต็ม
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหอง
พักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	ตอทาน
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทาง	(PASSPORT)	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายสวนตัวและอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คา

โทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และหัก	ณ	ทีจ่าย	3	%
6.	คาทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิน่	ทานละ	1000	เหรียญดอลลาไตหวัน	ตอทาน/ทริป	…หัวหนา

ทัวรขึ้นอยูกับดุลยพินิจของลูกคา
7.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศไตหวัน	สําหรับหนังสือเดินทางไทย(เลมขาราชการ)	ตองยื่นวีซาเขาประเทศ

ไตหวันมีคาธรรมเนียม	1,700	บาทตอทาน	และคาบริการยื่นวีซา	500	บาทตอทาน	ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา	5-7
วันทําการ	(สําหรับพาสปอรตไทย	[เลมสีแดงเลือดหมู]	หมายเหตุ	ตั้งแตวันที่	1	สิงหาคม	2559	-	31	กรกฎาคม
2561	ไตหวันยกเลิกการขอวีซาสําหรับหนังสือเดินทางไทย	ทานสามารถเขาไตหวันโดยไมตองขอวีซา...	แตหากมี
ประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใชวีซา	ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาเพิม่ทีเ่กิดขึ้นตามจริง



**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

โปรดตรวจสอบ	PASSPORT:	ตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	หรือ	180	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	และตองมีหนา
วางประทับตราเขาออกเมืองอยางตํ่ า	2	หนา

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	1,000	เหรียญไตหวัน	/ทริป/ตอทาน
**เด็กเก็บเทาผูใหญ**	***ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี

การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครัง้	มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย



การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด
2.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด		
4.		ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ
5.		กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนบัสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศปลายทาง
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทย,ฮองกง	และจีน	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
6.		เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดิน

ทาง	พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


