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วันที่หนึ่ง
23.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซึ่ง
จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับ
บัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
(หรือนัดหมายเวลา 22.00 น. สาหรับวันที่ไฟลท์บินเวลา 01.00 น.)
วันที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
02.15 น. เหิ น ฟ้ า สู่ ป ระเทศไต้ห วัน โดย สายการบิ น นกสกู๊ต เที่ ย วบิ น ที่ XW182 (ไม่ มี บ ริ ก าร
อาหารบเครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมงโดยประมาณ)
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนของด่าน
ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนั้น
(สายการบินนกสกูต๊ จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

เช้า

นาคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือได้ว่าเป็ น
มณฑลที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศไต้ห วัน และได้รับ การตั้ง ชื่ อ เล่ น ว่า MOTHER EARTH OF
TAIWAN (แผ่นดินแม่แห่งไต้หวัน)
บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และน้ าผลไม้
จากนั้ น น าทุ ก ท่ า นเที่ ย วชม วั ด จงไถซานซื่ อ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นวัด ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก โดยมี
งบประมาณในการสร้างกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่ งมีความสูง150 เมตร โดยที่ วดั แห่งนี้ ได้ถูก
ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับ ที่ เป็ นคนออกแบบตึกไทเป 101 ซึ่ งสามารถออกแบบ
โครงสร้างออกมาได้อย่างแข็งแรงมาก นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์สาคัญ เกิดขึ้ นที่ทาให้วดั แห่ง
นี้ มีชื่อเสียงโด่งดังนั น่ คือ ในปี ค.ศ. 1999 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมือง
หนานโถว ทาให้พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนกินหมู่บา้ นหายไป ยกเว้น วัดจงไถซานซื่อที่
ยืดหยัด และไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆทั้งสิ้ น ทาให้วดั แห่งนี้ สร้างความศรัทธาให้กบั ชาวไต้หวัน
เป็ นอย่างมาก อีกทั้งวัดจงไถซานซื่อยังมีหอ้ งเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษา
พระธรรม ทั้งนี้ พาทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูภ่ ายในวัด
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ ต์)
นาทุ กท่ านลงเรื อสาหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา ซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ งสถานที่
ท่องเที่ ยวที่ โด่งดัง และเป็ นที่ นิยมในหมู่นักท่ องเที่ ยว อีกแห่งของชาวไต้หวั น โดยบริเวณ
รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ มี จุดท่องเที่ยวที่สาคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ ยังมีความยาวถึง
33 กิ โ ลเมตร จากนั้ น น าท่ า นล่ อ งเรื อ ชมบรรยากาศและชมเกาะที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ในโลก ณ
ทะเลสาบแห่งนี้ อีกทั้งนาคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่ วัดพระถังซัมจั ๋ง ที่อนั เชิญ
มาจากชมพูทวีป รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา
นัน่ คือ ไข่ตม้ ใบชา ซึ่งถือเป็ นของกิน หรือของทานเล่นที่เป็ นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่มา
เยือนยังทะเลสาบสุริยนั จันทรา ถือได้วา่ ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งลิ้ มลอง

จากนั้นนาทุกท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้า
แห่งปั ญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์ รวมถึ งสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ ต้งั อยู่
ด้านหน้าของวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หลังจากนั้นนาคณะเดินทางสู่ เมือง
เจีย่ อี้ เพื่อพักผ่อนเตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวันรุ่งขึ้ น
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียง
สลับกับภูเขาน้อยใหญ่อนั สวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านใบชา ชาที่ขนชื
ึ้ ่อ
ที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ
ความสูงเป็ นพันเมตรจากระดับน้ าทะเล และเป็ นของฝากที่คนไทยนิ ยมซื้ อกลับเป็ นของฝาก
จากนั้นเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน
บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
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หลังอาหารกลางวันนาท่านชมจุดท่องเที่ยวสาคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็ น
อุทยานที่มีความสวยงาม และมีชอื่ เสียงที่สุดของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน เป็ นอุทยานที่มี
สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูม่ าก และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ให้ท่านเดินชม
ดื่มดา่ กับธรรมชาติของป่ าศักดิ์สิทธิ์อาลีซนั โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้สมั ผัสกับกับต้นสน
สูงชัน อายุกว่า 1,000ปี ซากต้นไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ ์ และในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดือน 4 ท่านจะได้พบสีชมพูของดอกซากุระที่จะบานสะพรัง่ พร้อม
กับพรรณไม้อีกนานาชนิ ด จากนั้นนาท่าน นั ่งรถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนี รถบัส และน
เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ3 ของไต้หวันเป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ซึ่งการ
แช่ น้ า แร่ เ ชื่ อ ว่ า ถ้า ได้แ ช่ น้ า แร่ แ ล้ว จะท าให้ผิ ว พรรณสวยงามและช่ ว ยให้ร ะบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกูก้ ง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวันเป็ นศูนย์รวมทางด้านต่างๆของไต้หวัน ทั้ง
การศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนื อของประเทศ มี
ประชากรประมาณ 3ล้านคน พาท่ า นแวะชมศู น ย์ สร้อ ยสุ ข ภาพ(เจอมาเนี่ ย ม) ที่ เ ป็ น
เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้งั แบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้ องกันรังสี
ช่วยการไหลเวียนของเลื อดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมี ชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง
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เครื่ อ งประดับ ล้ า ค่า ของชาวไต้ห วัน ตั้ง แต่ โ บราณ ...นาท่ า นเลื อ กซื้ อของฝาก ขนมพาย
สับปะรด ขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊ อปคอร์น, เห็ดทอด เป็ นต้น)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูเสีย่ วหลงเปา
นาท่านเก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูง
เป็ นอันดับ 5 ของโลกในปั จจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมี
ความสู ง ถึ ง 508 เมตร จากนั้ นเข้า ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พระราชวั ง แห่ ง ชาติ กู ก้ ง เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที่ เ ก็ บ วัต ถุ แ ละ
ผลงานทางศิ ลปะของจี นโบราณ ที่ มี ป ระวัติย าวนานกว่ า
5,000 ปี เป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งของล้าค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่
จานวนมากกว่า 620,000 ชิ้ นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่ง
หนึ่ งชุด 5,000 ชิ้ น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาดเครื่องปั้ นดินเผา เครื่อง
ทองสาริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องถม
ของจีนหรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ที่เป็ นเทคนิ คที่แวดวงโลก อัญมณี
หันมาสนใจมากขึ้ น ซึ่งสามารถเรียกความสนใจ จากดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ได้ไม่นอ้ ยทีเดียว อีก
ทั้งยังมีหอ้ งแสดงหยกที่ล้าค่าโดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็ นรูปผักกาดขาวที่มีตกแตนเกาะ
ั๊
อยู่” ที่ได้รบั การจัดอันดับ ในความงดงามวิจิ ตรเป็ นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชั้น”
“งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่ มีชื่อเสี ยง แม้แต่ ตราลัญจกร ของจักรพรรดิเฉี ยนหลงที่
ยิง่ ใหญ่” ก็อยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จากนั้นนาท่านสนุ กสนานกับการช้อปปิ้ งในย่าน ซื่อหลิน
ไนท์มาร์เก็ต เป็ นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุ งไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย
โดยตลาดแห่ง นี้ ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อของกิ น ของฝาก เสื้ อผ้า ร้อ งเท้า เครื่ อ งส าอางค์
กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ด้วยความที่ตลาดแห่งนี้ เดินทางสะดวก อยูใ่ กล้รถไฟฟ้ า MRT
ภายในตลาดมี โซนอาหารของกิ นหลากหลายมากมาย อยู่บริ เวณชั้นใต้ ดิน หรื อเรี ยกว่า
SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ ทุ ก ท่ า นไม่ ค วรพลาดยัง ที่ แ ห่ ง นี้ เมื่ อ มา
เยือน ได้แก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึ่งที่ไต้หวันราคาถูกกว่าที่ขายในไทยบ้านเราอีกด้วย
อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็ นต้นกาเนิ ดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได้ นอกจากยังมีชานมไข่มุ ก เต้าหู ้
เหม็น หรือพวกของทอดต่างๆ
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมือง ฮัวเหลียน (โดยนัง่ รถไฟไป-กลับจากกรุงไทเปไปสู่เมือง
ฮัวเหลียน) คือมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ตั้งอยูบ่ นภูเขาฝั ง่ ทะเลตะวันออกของไต้หวัน เป็ น
จุดเริ่มต้นของทางรถไฟสายฮัวเหลียน-TAITUNG มณฑลฮัวเหลียนมีชื่อเสียงมากในเรื่องการ
ท่ อ งเที่ ย ว มี จุ ด ท่ อ งเที่ ย วหลัก ๆได้แ ก่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ โ ทโรโกะ และ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
YUSHAN และในบริเวณรอบๆชายฝั ง่ เป็ นพื้ นที่ที่เหมาะสาหรับการปั ่นจักรยาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
น าท่ า นสู่ “ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ ท่ ห ลู่ เ ก๋ อ ” อุ ท ยาน
ธรรมชาติ ทาโรโกะ(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็ นอันดับ
2 ของไต้หวัน )นอกจากจะเป็ นอุ ท ยานที่ มี ทัศนี ย ภาพ
ของหุบเขาและเทื อกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม แล้ว ยังมี
วัฒนธรรมประเพณีที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็ นสิ่งดึงดูด
ใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียง จนถึงทาโร
โกะถือเป็ นเส้นทางประวัติศาสตร์เลาะเลียบริมหน้าผาของ
หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุด ชม วิวที่น่าประทับใจใน
อุ ท ยานฯได้แ ก่ ถ้ า นกนางแอ่ น และอุ โ มงค์เ ก้า โค้ง บน
เส้นทางคด เคี้ ยวผ่ า นหุ บ เขาและ หน้า ผาที่ เ กิ ดขึ้ นโดย
ธรรมชาติซึ่งเป็ นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ ง ของเกาะไต้หวัน และแวะชมน้ า ตก ฉางชุน
อนุ สรณ์สถานฉางชุ น จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ งที่ มี ทัศนี ยภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัว
อาคาร เป็ นสถาปั ตยกรรม จีน ด้านข้างมีน้ า ตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลาธารลี่อูและอีกที่
คือ ปากถ้านกนางแอ่น โดยถ้านี้ เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหล ผ่านกัด
เซาะของลาธารลี่อูทาให้นก นางแอ่น กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทศั นี ยภาพแปลก ตาด้วย
ถ้าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็ นอุโมงค์ที่อยูบ่ นถนนเหิงกว้างกง ลู่หรือ
ทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตดั ผ่าน หุบเขาหินอ่อน จากด้าน ตะวันออกไปทางทิศ ตะวันตก
เดิมเป็ นถนนสายเก่าสาหรับคมนาคม ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นเส้นทางเดินชมวิว ทิวทัศน์ เลียบริม
หุบเขาให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม ความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นาท่านชอปปิ้ ง
ที่ ตลาดขายหยก ณ ร้านหยก ชื่อดังในไต้หวัน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้ อหนึ่ งในของฝากจาก
ไต้หวัน
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บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
CHATEAU DE CHINE HUALIEN ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ถนนโบราณจิว่ เฟิ่ น – อุทยานเย่หลิว – COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– ย่านซีเหมินติง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิ่วเฟิ่ น ที่ต้งั อยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่ว
เฟิ่ น ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟ้ ูดแบบไต้หวัน

นาท่านเที่ ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางส่วนเหนื อสุดของเกาะ
ไต้หวัน มีลกั ษณะพื้ นที่เป็ นแหลมยืน่ ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ าทะเลและลม ทะเล ทา
ให้เกิดโขดหินงอกเป็ นรูปร่ าง ลักษณะต่างๆ น่ าตื่นตาที เดี ยว โดยเฉพาะหินรูปพระเศี ยร
ราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสาอางค์รวมถึงพวกยา /
น้ ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้ นนาท่าน
ชม อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้ นเพื่อราลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้
เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตาราง
เมตร ท่ า นสามารถชมชีว ประวัติแ ละรู ปภาพประวัติศ าสตร์ส าคัญ ที่ ห าดู ไ ด้ย ากภายใน
อนุ สรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้ นทาจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านั ง่
ขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้ มแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้ าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และที่กาแพง
ด้านในหลังจะมีขอ้ ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คา คือ จริยธรรม
ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ช้นั ล่างของอนุ สรณ์สถานจะเป็ นห้อ งจัดแสดงประวัติ
ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยังมีการจัดโชว์สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงภาพถ่าย
และอีกหนึ่ งพิเศษหากใครได้มาเยี่ยมที่แห่งนี้ คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชัว่ โมง
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06.20 น.
05.10 น.

ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ตั้งอยูใ่ นเมืองไทเป ที่แห่งนี้ เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ ที่
ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชัน่ เสื้ อผ้า
รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์ หรือของ กิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อพั เดทแฟชัน่ เรื่อยๆ ไม่ว่า
จะเป็ นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูก
เหมาะสาหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ
อิสระมื้ ออาหารคา่ ณ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ าผลไม้)
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ ยวบิ นที่ XW181 (ไม่ มีบริการ อาหารบน
เครือ่ ง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั ่วโมงโดยประมาณ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
(สายการบินนกสกูต๊ จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด
ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
23 ก.พ. – 01 มี.ค.2561
24 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561
02 – 08 มีนาคม 2561
03 – 09 มีนาคม 2561
09 – 15 มีนาคม 2561
10 – 16 มีนาคม 2561
17 – 23 มีนาคม 2561
24 – 30 มีนาคม 2561
31 มี.ค. – 06 เม.ย. 2561
14 – 20 เมษายน 2561
21 – 27 เมษายน 2561
28 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561
05 – 11 พฤษภาคม 2561
12 – 18 พฤษภาคม 2561
19 – 25 พฤษภาคม 2561
26 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561

รายละเอียดเที่ยวบิน
ขาไป XW182 (01.00 – 05.10)
ขากลับ XW181 (09.40 – 12.40)
ขาไป XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ XW181 (09.40 – 12.40)
ขาไป XW182 (01.00 – 05.10)
ขากลับ XW181 (09.40 – 12.40)
ขาไป XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ XW181 (09.40 – 12.40)
ขาไป XW182 (01.00 – 05.10)
ขากลับ XW181 (09.40 – 12.40)
ขาไป XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ XW181 (09.40 – 12.40)
ขาไป XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ XW181 (09.40 – 12.15)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)

ผูใ้ หญ่และเด็ก
พักเดี่ยว
ห้องละ
เพิ่ม
2-3 ท่าน

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั ๋ว
เครือ่ งบิน

24,777

8,000

15,900

24,777

8,000

15,900

23,777

7,000

14,900

22,777

7,000

14,900

22,777

7,000

14,900

22,777

7,000

14,900

22,777

7,000

14,900

22,777

7,000

14,900

23,777

8,000

14,900

27,777

9,000

17,900

22,777

7,000

14,900

23,777

8,000

14,900

21,777

7,000

13,900

22,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

22,777

7,000

13,900
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02 – 08 มิถุนายน 2561
09 – 15 มิถุนายน 2561
16 – 22 มิถุนายน 2561
23 – 29 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 06 ก.ค. 2561
07 – 13 กรกฎาคม 2561
14 – 20 กรกฎาคม 2561
21 – 27 กรกฎาคม 2561
28 ก.ค. – 03 ส.ค. 2561
04 – 10 สิงหาคม 2561
11 – 17 สิงหาคม 2561
18 – 24 สิงหาคม 2561
25 – 31 สิงหาคม 2561
01 – 07 กันยายน 2561
08 – 14 กันยายน 2561
15 – 21 กันยายน 2561
22 – 28 กันยายน 2561
29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2561

ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)
ขาไป XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ XW181 (06.20 – 09.20)

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

23,777

8,000

14,900

22,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

23,777

8,000

14,900

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

21,777

7,000

13,900

22,777

7,000

13,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
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***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้า
พื้ นเมื อง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ ยม, ปะการังสีแดง ซึ่ งจาเป็ นต้องระบุ ไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาล
ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่าน
เป็ นจานวนเงิน 5,200 NT /ท่าน

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และ
คานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอิ นเตอร์เ น็ ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ สัง่ เพิ่ม นอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงินค่าบริก ารคื น นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิ นคืนที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
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2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัว ร์นี้เป็ นทัว ร์แบบเหมา หากท่ านไม่ไ ด้ร่ว มเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นรายการไม่ ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คืนเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
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7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่ มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่ องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น ได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด สนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่าน ละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
1.1 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้อง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
2.1 แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด
ได้แ ก่ แ บตเตอรี่ ส ารองที่ มี ความจุ ไ ฟฟ้ า น้อ ยกว่า 20,000 mAh หรื อ น้อ ยกว่า 100 Wh
สามารถนาขึ้ นเครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
2.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถ
นาขึ้ นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
2.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องใน
ทุกกรณี
3. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
****************************************
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