


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง	

23.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึ่ง

จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับ

บัตรท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 	

(หรือนัดหมายเวลา 22.00น. สำหรับวันท่ีไฟลท์บินเวลา 01.00 น.)	

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง 

- วัดเหวินหวู่ - เจียอี	้

02.25 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหาร

บนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 	
(สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)	

เที่ยวบิน	 เวลาไป	 วัน (สัปดาห์)	

 

XW182	
02.25	 07.05	

วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ / 	

วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์	

01.00	 05.10 วันเสาร์ 

07.05 น.   เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร 

พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วน้ัน นำคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน และได้รับการต้ังช่ือ

เล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)	

เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)	

ระหว่างทางนำท่าน เที่ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณ

สร้างกว่าหมื่นล้านบาท  มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 

มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว 

พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถถานน้ีกลับไม่เป็นอะไรเลย สร้าง

ความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก  มีห้องเรียนกว่า  1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษา

พระธรรม นำท่านกราบ นมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ภายในวัด         	

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)	
	

 

 

 

 

บ่าย นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่

เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย 



ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็ก

ที่สุดในโลก นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที ่วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจาก

ชมพูทวีป นำท่านนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่ง

ปัญญาและเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ต้ังอยู่หน้าวัด 

ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หลังจากน้ันนำคณะเดินทางสู่เมืองเจี่ยอี ้เพื่อพักผ่อน

เตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวันรุ่งขึ้น	

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถ่ิน	

พักที่   SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า	

วันที่สาม เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง 	

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม	

นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีช่ือเสียง

สลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา ชาที่ขึ้นช่ือ

ที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ

ความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก	

จากน้ันเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน	

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน	

 

 

 
	

 

 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็น

อุทยานที่มีความสวยงาม และมีช่ือเสียงที่สุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานที่มี

สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมีช่ือเสียงที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านเดินชม

ด่ืมด่ำกับธรรมชาติของป่าศักด์ิสิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสน

สูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ และในช่วง

ฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระที่จะบานสะพร่ังพร้อม

กับพรรณไม้อีกนานาชนิด จากน้ันนำท่าน น่ังรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนีรถบัส และ

เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลาง

ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา 	

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  	

พักที่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า	

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซ่ึงการ

แช่น้ำแร่เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ

หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น	



วันที่สี่ ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC 

SHOP - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต 	

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม	

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็นศูนย์รวมทางด้านต่างๆ

ของไต้หวัน ทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือ

ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด 

ขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)   	

จากน้ันนำท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ที่เป็นเคร่ืองประดับเพื่อสุขภาพ มี

ทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดใน

ร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เคร่ืองประดับล้ำค่าของชาวไต้หวัน

ต้ังแต่โบราณ	

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา	

บ่าย จากน้ันนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่

สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี 

พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพ

ประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์

สถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันทำจากทองสัมฤทธิ์

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่าน่ังขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้า

อยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการ

ปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ช้ันล่างของ

อนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมี

การจัดโชว์สิ่งของเคร่ืองใช้ รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งน้ีคือ 

พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นช่ัวโมง ต้ังแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน หลังจาก

น้ันนำท่านแวะร้าน COSMETIC ที่มีเคร่ืองสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นช่ือ

ของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากน้ันเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง

แห่งชาติกู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติ

ยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่าทาง

ประวัติศาสตร์มีอยู่ที่น่ีจำนวนมากกว่า 620,000 ช้ินจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้อง

หมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหน่ึงชุด 5,000 ช้ิน) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็น

ภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองสำริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและ

งานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองถมของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่

เป็นเทคนิคที่แวดวงโลก อัญมณี หันมาสนใจมากขึ้น ซึ่งสามารถเรียกความสนใจ จาก

ดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ได้ไม่น้อยทีเดียว อีกทั้งยังมีห้องแสดงหยกที่ล้ำค่าโดยเฉพาะ“หยก

แกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่” ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความงดงาม



วิจิตรเป็นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชั้น”  “งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่มีช่ือเสียง 

แม้แต่ตราลัญจกร ของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ย่ิงใหญ่” ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แหง่น้ี จากน้ันนำ

ท่านสนุกสนานกับการช้อปป้ิงในย่าน ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่

ที่สุดในกรุงไทเป และมีช่ือเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งน้ีท่านสามารถเลือกซื้อของกิน 

ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เคร่ืองสำอางค์ กระเป๋า หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ด้วยความที่ตลาด

แห่งน้ีเดินทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลาย

มากมาย อยู่บริเวณช้ันใต้ดิน หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่

ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที่แห่งน้ีเมื่อมาเยือน ได้แก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึ่งที่ไต้หวัน

ราคาถูกกว่าที่ขายในไทยบ้านเราอีกด้วย อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของไก่ทอดยักษ์เลย

ก็ว่าได้ นอกจากยังมีชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็น หรือพวกของทอดต่างๆ 	

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต	

พักที่  FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า	

วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง	

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม	

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ทีต้ั่งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟ่ิน ปัจจุบันเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบ
ด้ังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและ
ซื้อชาจากร้านค้า มากมาย เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เย่หล่ิว อุทยานแห่งน้ีต้ังอยู่ทางส่วน
เหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำ
ทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว 
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 	

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดแบบไต้หวัน	

บ่าย และนำท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกใน

ปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร 	

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู พระกระโดดกำแพง	

หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ต้ังอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งน้ี

เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช่ันที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน 

ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟช่ัน เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เคร่ืองสำอางค์ หรือของ กิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟช่ันเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบ

รนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีน้ียังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้

อปมากมายให้ได้มาช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ	

พักที่  FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า	

วันที่หก สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ	

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)                                                        	

09.40 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบน

เครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมงโดยประมาณ) 	



12.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ	
(สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)	

เที่ยวบิน	 เวลาไป	 วัน (สัปดาห์)	

 

XW181	

09.40 12.40 วันจันทร์ / วันอังคาร / วันพุธ / 	

วันพฤหัส / วันศุกร์ / วันอาทิตย์	

06.20 09.20 วันเสาร์ 

** หากท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนทำการออกต๋ัว	

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **	

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***	

	
อัตราค่าบริการ	

 

กำหนดการเดินทาง	

ผู้ใหญ่	

ห้องละ 	

2-3 ท่าน	

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กมีเตียง	

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 	

เด็กไม่มีเตียง	

พัก

เดี่ยว

เพ่ิม	

ราคาทัวร์	

ไม่รวมตั๋ว	

เครื่องบิน 

02 – 07 พฤศจิกายน 2560 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

08 – 13 พฤศจิกายน 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 

09 – 14 พฤศจิกายน 2560 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

15 – 20 พฤศจิกายน 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 

16 – 21 พฤศจิกายน 2560 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

22 – 27 พฤศจิกายน 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 

23 – 28 พฤศจิกายน 2560 19,777  19,777 19,777 6,000 12,900 

29 พ.ย. -04 ธ.ค.2560 21,777	 21,777	 21,777	 6,500 12,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2560 22,777 22,777 22,777 7,000 13,900 

06 – 11 ธันวาคม 2560 22,777 22,777 22,777 7,000 13,900 

07 – 12 ธันวาคม 2560  22,777 22,777 22,777 7,000 13,900 

13 – 18 ธันวาคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 

14 – 19 ธันวาคม 2560 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 

20 – 25 ธันวาคม 2560 21,777	 21,777	 21,777	 6,500 12,900 

21 - 26 ธันวาคม 2560	 22,777 22,777 22,777 7,000 13,900 

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2560 24,777 24,777 24,777 9,000 15,900 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2560 25,777 25,777 25,777 9,000 15,900 

29 ธ.ค. -03 ม.ค.2560 25,777 25,777 25,777 9,000 15,900 

30 ธ.ค. - 04 ม.ค.2560 24,777 24,777 24,777 9,000 15,900 

08 – 13 มกราคม 2561 18,777	 18,777	 18,777	 6,000 11,900 

10 – 15 มกราคม 2561 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 



11 – 16 มกราคม 2561 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

15 – 20 มกราคม 2561 18,777	 18,777	 18,777	 6,000 11,900 

17 – 22 มกราคม 2561 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 

18 – 23 มกราคม 2561 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

22 – 27 มกราคม 2561 18,777	 18,777	 18,777	 6,000 11,900 

24 – 29 มกราคม 2561 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 

25 – 30 มกราคม 2561 19,777 19,777 19,777 6,000 12,900 

29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 18,777	 18,777	 18,777	 6,000 11,900 

31 ม.ค. – 05 ก.พ.2561 20,777 20,777 20,777 6,000 12,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***	
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินค้า

พ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจำเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล

ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี

การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน

เป็นจำนวนเงิน 5,200 NT /ท่าน 	
 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และ
คำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก**	

 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน

ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา**	
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม  

R ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ    R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 	

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 	

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  	

R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  	

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    	

R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  	

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 	

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 	



T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ 

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ 

รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 	

Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน	

Tคา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%	

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ	

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่น่ัง 	

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ	

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท 

ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทาง

บริษัท	

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ	

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพื่อทำเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า

ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี	

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ชำระแล้ว	

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระ

แล้ว	

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการนำ

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ	

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ

ค่าบริการทั้งหมด  	



4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท 

ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทาง

บริษัท	

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 	

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ	

1. ทัวร์น้ีสำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน	

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน	

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีทีจ่ะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป	

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คำ 

นำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 	

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะ

คำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 	

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น   	

7. อัตราค่าบริการน้ีคำนวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา   

ดังน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ     	

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น    

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่าน้ัน     	

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง  	

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อช้ิน ได้ไม่เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถนำ 



ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า 

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด

ใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน    	

1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน   	

2. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอร่ีสำรองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังน้ี  	

2.1 แบตเตอร่ีสำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด   

ได้แก่แบตเตอร่ีสำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถนำขึ้นเคร่ืองได้ไม่มีการจำกัดจำนวน  	

2.2 แบตเตอร่ีสำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ

นำขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 	

2.3 แบตเตอร่ีสำรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำข้ึนเคร่ืองในทุก

กรณี 	

3. ห้ามนำแบตเตอร่ีสำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี	

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

 


