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วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซ่ึง

จะมีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรบั

บัตรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

(หรือนดัหมายเวลา 22.00 น. ส าหรบัวนัท่ีไฟลท์บินเวลา 01.00 น.) 
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วนัท่ีสอง สนามบินเถาหยวน – ฟารม์ดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จนัทรา – วดัพระถงั

ซัมจ ัง๋ - วดัเหวินหวู่ - เจยีอี้  

02.25 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีบริการอาหาร

บนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

07.05 น.   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขั้นตอนของด่าน

ศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสัมภาระแล้วน้ัน  

 (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ ง) 

เท่ียวบิน เวลาไป วนั (สัปดาห)์ 

 

XW182 

( DMK – TPE ) 

02.25 07.05 

วันจันทร ์/ วันอังคาร / วันพุธ /  

วันพฤหัส / วันศุกร ์/ วันอาทิตย ์

**ตั้งแต่ อาทิตย ์29 ต.ค. 60 – ศุกร ์23 มี.ค. 61** 

02.15 07.05 วันจันทร ์/ วันพุธ / วันพฤหัส /  

วันอาทิตย ์

**ตั้งแต่ อาทิตย ์25 มี.ค. 61 – พฤหัส 25 ต.ค. 61** 

00.20 05.10 วันอังคาร / วันศุกร ์/ วันเสาร ์

**ตั้งแต่ อังคาร 27 มี.ค. 61 –  เสาร ์27 ต.ค. 61** 

เช้า          บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม้) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ท่ีเต็มไปดว้ย

ดอกไม้นานาชนิดมากกว่า 1,000 สายพนัธุ์ เช่น ดอกลิลล่ี ดอกลาเวนเดอร ์ ดอกเสจ และ

ท่ีน่ียังเป็นฟาร์มดอกไม้เดียวท่ีประสบความส าเ ร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประ เทศ

ไตห้วนั  ซ่ึงฟารม์ดอกไม้จงเซ่อจะมีดอกไม้ และพนัธุ์ไม้ต่างๆ สลับหมุนเวียนกนัใหไ้ดช้มกนั

ตลอดทั้งปี  

ชนิดดอกไม ้/ เดือน 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

ดอกทานตะวนั             

ดอกดาวกระจาย             

ดอกทิวลิป             

ดอกลิลล่ี             

ดอกคาลล่า ลิลล่ี             

ดอกเสจ             

ดอกดาวกระจาย  

(สีเหลือง) 

    
       

 

ดอกกุหลาบ             

ดอกสกุลเทียน             

ดอกเสจ (สีแดง)             

ดอกดาวเรือง             

ดอกบวั             
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 **ตารางขา้งต้นแสดงระยะเวลา ของดอกไมท่ี้พลิบานในแต่ละเดือน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศในแต่ละปีดว้ย ซ่ึงระยะเวลาขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลง** 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านลงเรือส าหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั - จนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึง

ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย 

ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็ก

ท่ีสุดในโลก น าคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ท่ี วดัพระถงัซัมจ ัง๋ ท่ีอันเชิญมาจาก

ชมพูทวีป จากน้ันน าท่านนมัสการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊ อเทพเจ้า

แห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยู่หน้า

วดั ซ่ึงมีมูลค่าตวัละ 1 ล้านเหรียญไตห้วัน หลังจากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เมืองเจีย่อี้  เพ่ือ

พกัผ่อนเตรียมเดินทางสู่อุทยานอาลีซานในวนัรุ่งขึ้ น 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนู ชาบูไตห้วนั(บุฟเฟ่ต)์ 

พกัท่ี   SANKAI KAN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เจยีอี้  – รา้นชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานท่ีมีช่ือเสียง

สลับกบัภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชิมชาอาลีซานท่ี รา้นชา ชาท่ีขึ้ นช่ือ

ท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับ

ความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือกลับเป็นของฝาก 

จากน้ันเดินทางต่อสู่อุทานแห่งชาติอาลีซาน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 

หลังอาหารกลางวันน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคญัต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็น

อุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อุทยานฯ อาลีซาน เป็นอุทยานท่ีมี

สวยงาม มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั ใหท่้านเดินชม

ด่ืมด า่กบัธรรมชาติของป่าศกัด์ิสิทธ์ิอาลีซันโดยตลอดเส้นทางท่านจะไดส้ัมผัสกบักบัต้นสน

สูงชนั อายุกว่า 1,000ปี ซากตน้ไม้โบราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไม้นานาพนัธุ์ และในช่วง

ฤดูใบไม้ผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสีชมพูของดอกซากุระท่ีจะบานสะพรัง่พร้อม

กบัพรรณไม้อีกนานาชนิด  
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จากน้ันน าท่าน นัง่รถไฟโบราณ กลับลงสู่สถานนีรถบัส และเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไถจง 

เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ

และวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระ

ก าลังเบ่งบาน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีท้องถ่ิน    

พกัท่ี  SUN HOT SPRING & RESORT ระดบั 5 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในห้องพกั ซ่ึงการ

แช่น ้ าแร่เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้ าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ

หมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัท่ีส่ี ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค -           

ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆ

ของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือ

ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสบัปะรด 

ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)    

จากน้ันน าท่านแวะชม รา้นสรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มี

ทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัติในป้องกนัรงัสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดใน

ร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วัน

ตั้งแต่โบราณ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนู เส่ียวหลงเปา 

บ่าย  จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ีประมาณ 

205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวัติศาสตรส์ าคัญท่ีหาดูได้

ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสัมฤทธ์ิประธานาธิบดีเจีย งไค

เช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้าย้ิมแย้ม และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา 

และท่ีก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่  3 ค า 

คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์โซนท่ีชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดั
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แสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้ งทั้งยังมีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใช้ 

รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเย่ียมท่ีแห่งน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมี

ทุกๆตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

 

 

 

 

 

 

 ...และน าท่านเก็บภาพประทับใจกบั ตึกไทเป101 ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดบั 5 ของโลกใน

ปัจจุบัน (อันดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  

ซีเหมินติงไนท์มารเ์ก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ 

เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทันสมัยของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะ

สินคา้แฟชัน่ เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์ หรือของ กิ๊ฟชอ้ปมากมายท่ีมีใหอ้ัพเดท

แฟชัน่เร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด ์ หรือไม่มีแบรนด ์ อีกทั้งสินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียัง

ถือไดว่้ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ  

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น ้าผลไม้)                                                         

09.40 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบน

เครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

12.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

(สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรับเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น โปรด

ตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของท่านกับเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ ง) 

เท่ียวบิน เวลาไป วนั (สัปดาห)์ 

XW181 

( TPE – DMK ) 

09.40 12.15 วันจันทร ์/ วันพุธ / วันพฤหัส /  

วันอาทิตย ์

**ตั้งแต่ อาทิตย ์25 มี.ค. 61 – พฤหัส 25 ต.ค. 61** 

 
06.20 09.05 วันอังคาร / วันศุกร ์/ วันเสาร ์

**ตั้งแต่ อังคาร 27 มี.ค. 61 –  เสาร ์27 ต.ค. 61** 
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** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 

 
อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใ้หญ่ และเด็ก 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทัวร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
17,777 5,000 10,900 

04 – 08 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
15,777 4,500 9,900 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
15,777 4,500 9,900 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
17,777 5,000 10,900 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
17,777 5,000 10,900 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
17,777 5,000 10,900 

24 – 28 กุมภาพนัธ ์2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
16,777 4,500 10,900 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561  
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
17,777 5,000 10,900 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
17,777 5,000 10,900 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
17,777 5,000 10,900 

03 – 07 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
16,777 4,500 10,900 

06 – 10 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
 15,777 4,500 10,900 

07 – 11 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
17,777 5,000 10,900 

08 – 12 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
17,777 5,000 10,900 

10 – 14 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
16,777 4,500 10,900 

13 – 17 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
 16,777 4,500 10,900 

14 – 18 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
17,777 5,000 10,900 

15 – 19 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 17,777 5,000 10,900 



ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-353-9399 เว็บไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 7 จาก 11 
รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ในกา รแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 

17 – 21 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
16,777 4,500 10,900 

20 – 24 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 09.20) 
16,777 4,500 10,900 

21 – 25 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
17,777 5,000 10,900 

22 – 26 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.40) 
17,777 5,000 10,900 

24 – 28 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
17,777 5,000 10,900 

25 – 29 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
15,777 4,500 10,900 

26 – 30 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
15,777 4,500 10,900 

27 – 31 มีนาคม 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
16,777 4,500 10,900 

28 มี.ค. – 01 เม.ย.2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
17,777 5,000 10,900 

29 มี.ค. – 02 เม.ย.2561 
ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
17,777 5,000 10,900 

30 มี.ค. – 03 เม.ย.2561 
ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
17,777 5,000 10,900 

01 – 05 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
17,777 5,000 10,900 

02 – 06 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
17,777 5,500 11,900 

04 – 08 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
18,777 5,500 11,900 

05 – 09 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
18,777 5,500 11,900 

09 – 13 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
18,777 5,500 11,900 

10 – 14 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
24,777 7,000 15,900 

11 – 15 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
25,777 7,000 15,900 

12 – 16 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
25,777 7,000 15,900 

13 – 17 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
24,777 7,000 15,900 

17 – 21 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
17,777 4,500 10,900 

20 – 24 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
17,777 4,500 10,900 
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21 – 25 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
17,777 4,500 10,900 

24 – 28 เมษายน 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
17,777 4,500 10,900 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 
ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10) 

ขากลบั  XW181 (06.20 – 08.45) 
21,777 5,500 12,900 

28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
19,777 5,500 11,900 

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 
ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (09.40 – 12.15) 
18,777 5,500 11,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน เพ่ือโปรโมท สินค้า

พ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นต้องระบุไวใ้น

โปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี

การบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้ร้านรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่าน

ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 5,200 NT /ท่าน  
 
**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และ

ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวน

ดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)   
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์  

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั ่งเพ่ิมนอกเหนือ  

รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบ ริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ ถึงศุกร ์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่ างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเข ้า

ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ในกา รแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่ า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า 

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า  

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคล้อง 

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง  

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  

หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้    

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   

ดงัน้ัน  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา  

แลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้     

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   
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รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ในกา รแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100     

มิลลิลิตรต่อช้ิน ไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า 

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลด

ใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้ง

ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด    

ได้แก่แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000  mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh 

สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ  านวน   

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

น าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองใน

ทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


