
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง  
 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน 3 เคาน์เตอร ์5 ประต ู5 สายการบนินกสกูต๊ ซงึ

จะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทงัเชค็อนิรับบัตรทนัีงบนเครอืงบนิ  
 
วนัทสีอง สนามบนิเถาหยวน – เมอืงหนานโถว – วดัจงไถฉานซอื – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจงั 

– วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอ ี
 
02.15 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไตห้วนัโดย สายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW182 (ไมม่บีรกิารอาหาร และเครอืงดมืบน

เครอืง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมงโดยประมาณ)  
** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั) ** 



07.05 น.  เดนิทางถึง สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขันตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋า
สัมภาระแลว้นัน นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว ถือได ้
วา่เป็นมณฑลทใีหญ่ทสีดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตังชอืเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแม่
แหง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนแูซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
ระหวา่งทางนําทา่น เทยีวชม วดัจงไถฉานซอื (Chung Tai Chan Monastery) ซงึถอืวา่เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุใน
โลก งบประมาณสรา้งกว่าหมืนลา้นบาท  มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดียวกันกับตกึ 101 มี
โครงสรา้งทแีข็งแกรง่มาก เมอืปี 1999 เกดิแผน่ดนิไหวอย่างรนุแรงทเีมอืงหนานโถว พสธุาแยก และเกดิธรณีสบู
กลนืหมูบ่า้นหายไป แตวั่ดจงไถฉานนกีลับไมเ่ป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วันมาก  มหีอ้งเรยีนกวา่  
1,000 หอ้ง เพอืใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาพระธรรม นําทา่นกราบ นมัสการสงิศักดสิทิธภ์ายในวัด 

 

 
          
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (2) 
บา่ย นําทา่นลอ่งเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีจุดหนงึ

ทเีป็นทนีิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจะมีจดุสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแห่งนีมีความยาว
ถงึ 33 กโิลเมตร นําทา่นล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระ
ถังซมัจังท ีวดัพระถงัซมัจงั ทอัีนเชญิมาจากชมพูทวปี  

  
กรณีถา้ทะเลสาบสุรยิัน-จันทรา ทําการปิดไม่ใหทํ้าการล่องเรือ ทางบรษัิทจะทําการคืนเงนิประมาณ       
50 NTD/ทา่น  

 

 



 
 

แวะพักเหนือย หาของอร่อยทานทีท่าเรือก่อนขึนไป
นมัสการพระถังซัมจัง แนะนําไข่ตม้ใบชาสตูรอาม่า ถือเป็นของ
ทานเล่นอึกหนึงอย่างทีควรค่าแก่การไปลิมลอง ดว้ยสูตร
เฉพาะตัวของอาม่า และขันตอนทีพถิีพถัินในทุกขันตอน ตังแต่
การตม้ไข่ทีอาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ด
หลินจือ ทําใหเ้มือชมิไปคําแรกจะไดก้ลินหอมของสมุนไพร
พรอ้มกับรสชาดเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมๆ แลว้เขา้กันและ
อร่อยสุด รา้นอาม่าเป็นรา้นเดียวทไีดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิด
ขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาทนีทีเีดยีวเทา่นัน 
 
 
นําทา่นนมัสการสงิศักดสิทิธทิ ีวดัเหวนิหวู่ (Wen Wu Temple) หรอือกีหนงึชอืเรยีกทรีูจั้กกันในนาม วัดกวนอ ู
เป็นวัดทีมีชอืเสยีงอกีหนงึแห่งของไตห้วัน ตังอยู่ทเีมืองหนานโถว เป็นทปีระดษิฐานรูปปันของศาสดาขงจอื 
(เทพเจา้แหง่ปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย)์ เป็นทนีิยมในหมู่นักท่องเทยีวและคน
ไตห้วัน หากใครทไีดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทจีะมาสกัการะสงิศักดสิทิธ ิณ วดัแหง่น ี

 
 

นําทกุท่านเยยีมชม ภายในวัดทกุท่านจะพบกับ สงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ตงัอยู่ดา้นหนา้ของวดั มมีูลค่ามากถงึ 1 
ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซงึแสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยงิใหญ ่
 



 
 

และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกท่านสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะ
วดัเหวนิหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนงึจดุพกิดัทสีามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  
 

 
 
  จากนันนําทกุทา่นไปยังภายในวัดเพอืสักการะบชูาสงิศักดสิทิธภิายในวัด ซงึจะแบง่ออกเป็น 3 จดุดว้ยกัน ดังน ี

จดุทหีนงึ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่นังบนบัลลังค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกยีวกับเรอืงของ
ประสบความสําเร็จในหนา้ทกีารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจดุนีคนไตห้วันมัก
นยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพอืเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี
ของหยกตาแมว 

จดุทสีอง : หรอืวหิารอูเ่ฉิง จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอูในทา่นังบนบัลลังคค์ู่กับองคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจุดนีมัก
นยิมขอพรเกยีวกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกยีวกบัสตปัิญญา  

 



จุดทสีาม : หรือวหิาร ตา้เฉิง เป็นทปีระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจุดนีมักนิยมขอพรเกยีวกับ
การศกึษา การเรยีน หรอืเกยีวกับสตปัิญญา 
 

 
หลังจากนันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอ ี(Chiayi) เมอืงทถีูกลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและทะเล เจยีอเีป็นเมอืงทมีี
แหลง่ธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลกถงึ 3 อทุยาน ซงึทัง 3 อทุยานนันมทัีศยนียภาพทโีดดเดน่และสวยงาม
แตกตา่งกนัไป “จากภเูขาสูท่รีาบ จากทรีาบสูว่วิทะเล”  

คํา   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ (3) 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทสีาม เมอืงเจยีอ ี– รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง – ฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ต  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําคณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ
ไร่ชาอาลซีานทมีีชือเสยีงสลับกับภูเขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนันพาท่านแวะชมิชาอาลีซานที รา้นชา (Tea 
Shop) ชาทขีนึชอืทสีดุของไตห้วัน มีรสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความ
สูงเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล และเป็นของฝากทีคนไทยนิยมซือกลับเป็นของฝาก เดนิทางต่อสู่อุทยาน
แหง่ชาตอิาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอทุยานฯ อาลซีาน (5) 
หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจดุทอ่งเทยีวสําคัญตา่งๆ ภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีีความสวยงาม 
และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอุทยานที
มสีวยงาม มคีวามสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน ใหท้่านเดนิชมดมืดํากับธรรมชาติ
ของป่าศักดสิทิธอิาลซัีนโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกบักับตน้สนสงูชัน อายุกวา่ 1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณ
รปูร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ทา่นจะไดพ้บสชีมพูของดอก
ซากรุะทจีะบานสะพรังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ  
 

(ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบง่บาน ทังนี
ขนึอยูกั่บสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อทุยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณ 250 NTD/ทา่น  

 



 
 
จากนัน นําทา่นนงัรถไฟโบราณ เพอืชมววิธรรมชาตสิองฝงัขา้งทาง โดยรถไฟสายนีถูกสรา้งขนึโดยชาวญปีุ่ น
เพอืใชใ้นการลําเลยีงไม ้  

 
 

และเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมืองทใีหญ่เป็นอันดับ 3 ของไตห้วันเป็นเมืองทเีป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา นําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจยี ไนท์
มารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตังอยูท่เีมอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจยี โดยตลาดแหง่นถีอื
ไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทใีหญท่สีดุในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปปิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่า่
จะเป็น เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์อกีทงัอาหารทอ้งถนิ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street 
Food มากมายทดีงึดดูนกัท่องเทยีวใหเ้ขา้มาชมิ ลมิรสของความอรอ่ย และทสํีาคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่
นีนันมสีนิคา้แบรนดท์มัีกจะลดราคาไดอ้ยา่งถูกสดุๆ อย่างเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะทสีดุ และมแีบบให ้
เลอืกมากทสีดุในไตห้วัน 

มาฟ่งเจยี ไนทม์ารเ์ก็ต แนะนํารา้นรองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วมรองเทา้แบรนดต์า่งๆ เชน่ Onitsuka Tiger 
Adidas Nike Converse เป็นตน้ บางรุน่ภายในรา้นถอืไดว้า่มรีาคาทถีูกกวา่เมอืเทยีบกับรุน่นันๆ ในไทย  

 
คํา  อสิระอาหารคํา ณ ฟ่งเจยี ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทสี ี เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – วดัหลงซานซอื - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นคอส
เมตกิ – ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆ ของไตห้วัน 
ทงัการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 
3 ลา้นคน นําทา่นเลือกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน 
(ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนันนําท่านแวะชม ศูนยส์ร้อยสุขภาพ (Germanium 
Shop) ทเีป็นเครอืงประดับเพือสุขภาพ มีทังแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบัตใินป้องกันรังสี ช่วยการ
ไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทังมชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครอืงประดับลําค่าของชาวไตห้วัน
ตงัแตโ่บราณ นําทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทเีกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงของคนไตห้วัน 
วัดแห่งนีมอีายรุาวๆ เกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรอืงการงาน การเรยีน ทสํีาคญัเรอืงความรกั เชอืกนัว่า
ใครทไีมป่ระสบความสําเร็จเรอืงความรกั ใหข้อพรกบัเทพเฒ่าจนัทรา ทวีดัแหง่น ีแลว้ความรกัจะกลบัมา
ดขีนึ 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสยีวหลงเปา (7) 
บา่ย จากนันนําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซงึใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 
แสนตารางเมตร   

 

 



 
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ําคญัทหีาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน
จะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธปิระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่านงัขนาดใหญ่ทมีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมี
ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทชีนัล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้ง
จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทงัยงัมีการจดัโชว์สงิของเครืองใช้ รวมถงึ
ภาพถ่าย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยยีมทแีหง่นคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีุกๆ ตน้ชวัโมง 
ตงัแตเ่วลา 10:00 น. - 16:00 น. ของทุกวนั  

 

 
 

หลังจากนันนําท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทมีเีครอืงสําอางรวมถงึพวกยา / นํามัน / ยานวดที
ขนึชอืของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มท ีจากนันนําทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปปิงในย่าน ซอืหลนิ
ไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทถีอืว่าใหญท่สีุดในกรุงไทเป และมชีอืเสยีงโดง่
ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นทีา่นสามารถเลอืกซอืของกนิ ของฝาก เสอืผา้ รอ้งเทา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า 
หรอือนืๆ อกีมากมาย ดว้ยความทตีลาดแหง่นีเดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหาร
ของทานหลากหลายมากมาย อยูบ่รเิวณชันใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของ
ททีกุท่านไม่ควรพลาดยังทแีหง่นีเมอืมาเยอืน ไดแ้ก ่ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR ซงึทไีตห้วันราคาถูกกว่าทขีายใน
ไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทังยังถือไดว้่าเป็นตน้กําเนิดของไกท่อดยักษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยังมีชานมไข่มุก เตา้หู ้
เหม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  
 
 

แนะนําของทานอรอ่ยๆ ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR รา้นไกท่อดชอืดังทเีป็นทนียิมใน
นักท่องเทยีวและคนไตห้วัน ทรีา้นนีไกท่กุชนิจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนือไกม่ีขนาดแผ่น
ใหญแ่ละนุ่มมาก สว่นตัวแป้งกรอบอรอ่ยไมห่นาจนเกนิไป  
 
 
 
 
 

คํา  อสิระอาหารคาํ ณ ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... FUSHIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทหีา้ เมอืงผงิซ ี – หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟิน - ปลอ่ยโคมขงหมงิ – หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน – วดัซงซานฉอืโยว่ - 

ตกึไทเป 101– ยา่นซเีหมนิตงิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 



พาท่านมุ่งหนา้สู่ เมอืงผงิซ ี(Pingxi) หรือทรีูกั้นในชอืเสน้ทางรถไฟผงิซี โดยเมืองนีมีชอืเสยีงโด่งดังมาจาก
ภาพยนตรรั์กโรแมนตกิเรอืง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนืองจากสถานทแีหง่นีเป็นหนงึในฉากทปีรากฏ
ในภาพยนตรเ์รอืงนี จงึทําใหท้นีีไดช้อืวา่เป็นหนงึในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนงึ
สถานททีอียูใ่นเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟิน (Shifen Old Street) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตังอยูใ่น
พนืทขีองเมอืงผงิซ ีเป็นหมู่บา้นทมีทีางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น ถือวา่เป็นหมู่บา้นทมีีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีก
ทังทีแห่งนียังขนึชือในเรืองของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ทแีห่งมีจะมีการจัดเทศกาล 
PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรอืวันท ี15 ของเดอืน 1 จากนนัพาทุกท่าน ปลอ่ยโคม
ขงหมงิ  
 
 

หัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถนิจะทําการแจกโคมขงหมงิใหท้กุทา่น โดยจะแบง่เป็น 4 คน ตอ่ 1 โคม 
 
นอกจากนีทุกท่านยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถนิ หรอืขนมชอืดังไอศครมีถัวตัด และ
รา้นขายของทรีะลกึมากมาย  
 

 
 

แนะนําของอรอ่ย ไอศครมีถัวตัด ไอศครมีรสกะททิเีขม้ขน้ถงึใจ 
โรยดว้ยถัวตัดททํีาขนึสดๆ เมอืทานคู่กันกับไอศครมีเขา้กันไดด้ีแบบ
ลงตัวสดุๆ เป็นอกีหนงึขนมทมีาเยอืนไตห้วันตอ้งลมิลอง  

 
 
 
 
 
 
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน (Jiufen Old Street) ทตีังอยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จวิเฟิน ปัจจบุัน
เป็นสถานททีอ่งเทยีวทเีป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดงัเดมิของ
รา้นค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวนัในอดีต ชืนชมววิทวิทศัน์ รวมทงัเลือกชิมและซือชาจากร้านคา้ 
มากมาย ทังนีหมูบ่า้นโบราณจวิเฟินยังเป็นทตีามรอยของสาวกการต์นู เรอืง SPIRITED AWAY การต์นูอนเิมชนัชอื
ดังของญปีุ่ น ทไีดนํ้าฉากตกึโคมไฟในหมูบ่า้นโบราณจวิเฟินดําเนนิเรอืงอกีดว้ย 

 



 
 

แนะนําของอร่อย บัวลอยเผือกสไตล์ไตห้วัน  บัวลอยของ
ไตห้วันจะชนิใหญก่วา่และเนอืหนบึกวา่มาก แตล่ะสกี็คนละรสชาดและมี
ความหนบึไม่เทา่กัน สว่นนําเชอืมจะเป็นนําถัวเขยีวหอมหวาน สามารถ
สงัไดทั้งแบบรอ้นและแบบเย็น  

 
  
  
 
  
  
  
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั  
บา่ย หลังจากนันพาทกุทา่นไปยัง วดัซงซานฉอืโยว่ (Songshan Ciyou Temple) ซงึถือเป็นวัดทเีกา่แกข่องเมือง

ไทเป โดยวัดแห่งนีสรา้งขนึเพอื สกัการะบูชา เจา้แม่ทบัทมิ หรอืเทพธดิาแห่งทอ้งทะเล วัดซงซานฉือโย่วประ
กอบไปดว้ยวหิารหลักขนาดใหญ่ ม ีความสงูถงึ 6 ชัน โดยภายในวหิารจะมเีทพตามลัทธเิต๋าตา่งๆ ประดษิฐานมากมาย อีก
ทงัวัดนียังถอืไดว้า่เป็นวัดทมีคีวาม ละเอยีดสวยงาม เนืองจากภายในวัดจะประกอบดว้ยงานแกะสลักมากมาย อกีทังวัดแหง่
นมีคีวามเชอืกนัวา่ไดม้พีระจากลัทธเิตา๋เดนิทางผา่นมาพรอ้มกับนํารูปปันของเจา้แม่ทับทมิมาดว้ย และมกีารขอเงนิบรจิาค
จากชาวบา้นเป็นเวลาถงึ 10 ปี จงึจะสามารถเรมิตน้สรา้งวัดแหง่นีขนึมา และคนไตห้วนัเชอืวา่ความศกัดสิทิธขิองวดัทํา
ใหนํ้าพาความเจรญิมาสูย่า่นซง ซาน ทําใหท้แีหง่นเีป็นหนงึในย่านการคา้ทสํีาคญัของเมอืงไทเป  จากนันนํา
ทา่นไปยัง ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทมีีความสูง
เป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจบุัน (อันดับในปี 2016) ซงึมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซงึดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที
รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาท ิALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVINKLEIN 
, CHANEL, COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, LANCOME, 
LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM, OMEGA, PANERAI, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER 
DRY , TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้  
 

กรณีททีา่นตอ้งการขนึตกึไทเป 101 ชมววิชัน 89 กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทลีว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตัว
ขนึตกึไทเป 101 ชนั 89 ราคาประมาณ 600 NTD/ทา่น 

  

 
 



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ย่านซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตังอยู่ในเมอืงไทเป ทแีหง่นเีปรยีบเสมอืน สยาม
แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชนัททีนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมาย 
โดยเฉพาะสนิคา้แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอาง หรอืของกฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอ้พัเดท
แฟชนัเรอืยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทมีีแบรนด ์หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทังสนิคา้มีแบรนดข์องทีนียังถือไดว้า่มีราคาทถีูก
เหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิงกนัอยา่งจใุจ 
 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขนึชอือกีหนงึอย่างของไตห้วัน ถงึจะมีกลนิ
เหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาดของซอสทกีนิคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ  
แกลม้ดว้ยผักดองสตูรเฉพาะของไตห้วันรสชาดมันเขา้กนัดอียา่งลงตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา  อสิระอาหารคาํ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... FUSHIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทหีก  สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (9) 
09.45 น.  บนิลัดฟ้า  กรงุเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW181 (ไม่มบีรกิาร อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมงโดยประมาณ)  
12.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

*ไฟลทบ์นิ XW181 เดอืนเมษายน – เดอืนมถินุายน 2562   ในวนัพฤหสับด ี  เปลยีนเวลาบนิเป็นเวลา  
10.10 น. – 12.45 น.*  
** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั) ** 

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

 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการ 
ออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทยีวบนิ ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั 
เครอืงบนิ 

02 – 07 ตลุาคม 2562 03 OCT DMK-TPE XW182 02.15-07.05 
07 OCT TPE-DMK XW181 09.40-12.15 15,999 7,999 7,999 

09 – 14 ตลุาคม 2562 10 OCT DMK-TPE XW182 02.15-07.05 
14 OCT TPE-DMK XW181 09.40-12.15 19,999 7,999 9,999 

19 – 24 ตลุาคม 2562 20 OCT DMK-TPE XW182 02.15-07.05 
24 OCT TPE-DMK XW181 09.40-12.15 17,999 7,999 7,999 

22 – 27 ตลุาคม 2562 23 OCT DMK-TPE XW182 02.15-07.05 
27 OCT TPE-DMK XW181 09.10-12.00 18,999 7,999 7,999 

12 – 17 พฤศจกิายน 2562 13 NOV DMK-TPE XW182 02.25-07.05 
17 NOV TPE-DMK XW181 09.40-12.30 16,878 7,999 7,900 

19 – 24 พฤศจกิายน  2562 20 NOV DMK-TPE XW182 02.15-07.05 
24 NOV TPE-DMK XW181 09.40-12.30 16,878 7,999 7,900 

04 – 09 ธนัวาคม 2562 05 DEC DMK-TPE XW182 03.45-08.25 
09 DEC TPE-DMK XW181 10.20-13.00 20,878 9,000 9,900 

05 – 10 ธนัวาคม 2562 06 DEC DMK-TPE XW182 02.25-07.05 
10 DEC TPE-DMK XW181 09.40-12.30 20,878 9,000 9,900 

20 – 25 ธนัวาคม 2562 21 DEC DMK-TPE XW182 02.25-07.05 
25 DEC TPE-DMK XW181 10.20-13.00 17,878 7,999 8,900 

24 – 29 ธนัวาคม 2562 25 DEC DMK-TPE XW182 02.25-07.05 
29 DEC TPE-DMK XW181 10.20-13.00 16,878 7,999 7,900 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 28 DEC DMK-TPE XW182 02.25-07.05 
01 JAN TPE-DMK XW181 10.20-13.00 26,878 9,500 12,000 



28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 29 DEC DMK-TPE XW182 02.25-07.05 
02 JAN TPE-DMK XW181 10.20-13.00 26,878 9,500 12,000 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 30 DEC DMK-TPE XW182 03.45-08.25 
03 JAN TPE-DMK XW181 10.20-13.00 26,878 9,500 12,000 

15 – 20 มกราคม 2563 16 JAN DMK-TPE XW182 03.45-08.25 
20 JAN TPE-DMK XW181 10.20-13.00 17,878 7,900 8,900 

29 ม.ค. 62 – 03 ก.พ. 63 30 JAN DMK-TPE XW182 03.45-08.25 
03 FEB TPE-DMK XW181 10.20-13.00 17,878 7,900 8,900 

05 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 06 FEB DMK-TPE XW182 03.45-08.25 
10 FEB TPE-DMK XW181 10.20-13.00 17,878 7,900 8,900 

12 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 13 FEB DMK-TPE XW182 03.45-08.25 
17 FEB TPE-DMK XW181 10.20-13.00 17,878 7,900 8,900 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 27 FEB DMK-TPE XW182 03.45-08.25 
02 MAR TPE-DMK XW181 10.20-13.00 17,878 7,900 8,900 

11 – 16 มนีาคม 2563 11 MAR DMK-TPE XW182 03.45-08.25 
16 MAR TPE-DMK XW181 10.20-13.00 17,878 7,900 8,900 

18 – 23 มนีาคม 2563 19 MAR DMK-TPE XW182 03.45-08.25 
23 MAR TPE-DMK XW181 10.20-13.00 17,878 7,900 8,900 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนยีม, ปะการงัสแีดง ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือหรอืไม่ซอืขนึอยู่กบัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทพีกั และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 
**การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ  
 คา่ทพีักตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 ค่าทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนืองจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลกิวซี่าสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ
พํานักในไตห้วนัไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตามทาง
สถานฑตูไตห้วันกําหนด 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท ์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 
รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัร ์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซีตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอ

เจนซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 



3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซ(ีผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอย่างหนึงเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซี (ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีด ้

จา่ยจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัว
เครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทมีีวซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีีนักทอ่งเทยีวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ีมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ ์
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวส่วน
ใหญเ่ป็นสําคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทียว ทีมไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตรา  แลกเปลยีน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ ค่า
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ      

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน      

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชนิ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชนิ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน ถา้ สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน     
1.1 สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน    
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกับการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดังน ี  

2.1 แบตเตอรสํีารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถือขนึเครืองบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี
สํารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี  
3. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณ ี

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


