
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 
 

วนัแรก          กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – สนามบนิเถาหยวน 

16.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ั"น 3 ทางเขา้ประต ู7 เคาวเ์ตอร ์8  สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์
ซ ึ�งจะมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั %งเชค็อนิรับบตัรที�นั�งบนเครื�องบนิ 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครื3องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตูข ึ"นเครื3องกอ่นเวลาเครื3องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิ;ในการเลอืกที3น ั3งบนเครื3อง เนื3องจากตอ้ง
เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 

 
 
19.30 น.  เหริฟ้าสูไ่ตห้วนัโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที�ยวบนิที� SL394 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื3อง) (ใชร้ะยะเวลา

บนิ 4 ช ั3วโมงโดยประมาณ)  
00.20 น.+1  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ เมอืงไตห้วัน หลังจากผ่านขั %นตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้

นั%น นําคณะเดนิทางสูโ่รงแรมที�พัก 
พกัที3    CITY SUITE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที3สอง        เถาหยวน – หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัKง – วดัเหว ิ3นหวู ่–  
                     รา้นชาอูห่ลง – ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้ – ฟงเจี3ยไนทม์ารเ์ก็ต   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวอกีจุดหนึ�งที�เป็น
ที�นิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี%จะมจีุดสําคัญที�ท่องเที�ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี%มคีวามยาวถงึ 33 
กโิลเมตร นําท่านลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะที�เล็กที�สดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจั7งที� 
วดัพระถงัซมัจ ัKง ที�อนัเชญิมาจากชมพทูวปี  

  
กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 

หากมาไตห้วันอกีเมนูที�ไมแ่นะนําไมไ่ด ้นั�นคอื ไขต่ม้ใบชา เมื�อ
มาถงึทะเลสาบสรุยิัน จันทรา ตอ้งมาที�รา้นอาม่าที�ถอืวา่เป็นเจา้แรกและ
เจา้เดยีวที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของอาม่าทําให ้
ไขต่ม้ใบชามกีลิ�นหอมจากสมุนไพรต่างๆ สําหรับรสชาดนั%นจะมรีสเค็ม
ทานเพลนิ ยิ�งทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสุรยิัน จันทรา
แลว้นั%น ยิ�งทําใหฟิ้นแน่นอน  
 
 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูปลาประธานาธบิด ี(2) 
บา่ย นําทา่นนมัสการสิ�งศักดิ@สทิธิ@ที� วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึ�งชื�อเรยีกที�รูจั้กกันในนาม วัดกวนอ ูเป็น

วัดที�มชี ื�อเสยีงอกีหนึ�งแหง่ของไตห้วัน ตั %งอยูท่ี�เมอืงหนานโถว เป็นที3ประดษิฐานรปูปั"นของศาสดาขงจื"อ (เทพเจา้
แหง่ปญัญา) และเทพกวนอ ู(เทพเจา้แหง่ความซื3อสตัย)์ เป็นที�นยิมในหมูนั่กทอ่งเที�ยวและคนไตห้วัน หากใครที�
ไดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดที�จะมาสกัการะสิ�งศกัดิ@สทิธิ@ ณ วดัแหง่นี% 
นําทุกทา่นเยี�ยมชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ั"งอยูด่า้นหนา้ของวดั มมีลูคา่มากถงึ1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั ซึ3งแสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิ3งใหญ ่
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

และหากทกุทา่นหนัหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวดั ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา เพราะวดัเห
วิ3นหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึ3งจดุพกิดัที3สามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  
 

 
 
  จากนั%นนําทกุทา่นไปยังภายในวดัเพื�อสกัการะบชูาสิ�งศกัดิ@สทิธิ@ภายในวดั ซึ�งจะแบง่ออกเป็น 3 จดุดว้ยกนั ดงันี% 

จุดที�หนึ�ง : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในท่านั�งบนบัลลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกี�ยวกับเรื�องของ
ความประสบสําเร็จในหนา้ที�การงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนี%คนไตห้วันมัก
นยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื�อเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี
ของหยกตาแมว 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จดุที�สอง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่นั�งบนบัลลังคค์ูก่บัองคเ์ทพเจา้ขงจื%อ ตรงจดุนี%มักนยิมขอพร
เกี�ยวกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกี�ยวกบัสตปัิญญา  

จดุที�สาม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นที�ประดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจื%อ ตรงจดุนี%มักนยิมขอพรเกี�ยวกบัการศกึษา การ
เรยีน หรอืเกี�ยวกบัสตปัิญญา 
 

 
 

เดนิทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงที�ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงที�เป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากนั%นพาท่านแวะชมิชาอาลซีานที� รา้นชา (Tea Shop) ชาที�
ข ึ%นชื�อที�สดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตร
จากระดับนํ%าทะเล และเป็นของฝากที�คนไทยนยิมซื%อกลับเป็นของฝาก นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้ หรอื 
RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นที�ถกูวาดลวดลายตา่งๆ ดว้ยสสีันสดๆหลากสมีากมาย ไม่วา่จะเป็นตามผนัง หรอื
กําแพงของ หมู่บา้น ซึ�งในลวดลายนั%นมทีั %งเป็นตัวหนังสอื รูปการต์ูน หรอืรูปอื�นๆที�ฝีมอืคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด 
แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่นี%เมื�อมองดแูลว้กบัมคีวามลงตวัใหค้วามสวยงาม โดย เรื�องเหลา่ความเป็นมาวา่กนัวา่ หมูบ่า้น
แหง่นี%ถกูสรา้งเพื�อเป็นที�อยูอ่าศัยของทหารผา่นศกึ  หรอืผูล้ ี%ภัยของพรรคกก๊มนิ ศกึสภาพหมูบ่า้นในตอนนั%นไมไ่ดน่้าอยู่
ในสมัยปัจจุบัน ไดม้กีาร รื%อถอน ซึ�งในระหวา่งที�ไดม้กีารรื%อถอนนั%น ไดม้นีายทหารเกา่ ชื�อวา่ Huang Yung-fu ไดทํ้า
การวาดลวดลายตา่งๆขึ%นมา เมื�อสถานที�นี%มนัีกศกึษาในมหาวทิยาลยัใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้กีารพดูกนัตอ่ไปเรื�อยๆ ทํา
ใหส้ถานที�แหง่นี%มชี ื�อเสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นพื%นที�อนุรักษ์ ปัจจบุนัจงึหลายเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวชื�อดงัของเมอืง
ไทจง 
 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั%นนําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกบั ฟงเจี3ยไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตั %งอยูท่ี�เมอืงไทจง 
บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจี�ย โดยตลาดแหง่นี"ถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืที3ใหญท่ี3สุดในไตห้วนั มขีองขาย
มากมายใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปปิ" งกนัอยา่งจใุจ ไมว่า่จะเป็น เสื"อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื3องสําอาง อกีท ั"งอาหาร
ทอ้งถิ3น หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายที3ดงึดดูนดัทอ่งเที3ยวใหเ้ขา้มาชมิ ลิ%มรสของความ
อร่อย และที�สําคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นี%นั %นมสีนิคา้แบรนดท์ี�มักจะลดราคาไดอ้ย่างถกูสดุๆ อย่างเชน่ Onitsuka 
Tiger ลดราคาเยอะที�สดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากที�สดุในไตห้วนั 
 
 

เมื�อมาถึงฟงเจี�ยไนท์มาร์เ ก็ต แนะนํารา้น
รองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วมรองเทา้แบรนดต์า่งๆ อาทิ
เช่น Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Converse เป็น
ตน้ บางรุ่นภายในรา้นถอืว่ามรีาคาที�ถูกกว่าเมื�อเทยีบ
กบัรุน่นั%นๆ ในไทย  
 

 
 
 
   
คํ3า  บรกิารอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (3) 
 
พกัที3    TALMUD HOTEL YUAN DE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที3สาม       ไทจง – ไทเป – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ล ิ3ว – หมูบ่า้นโบราณจิ3วเฟิ3 น – หมูบ่า้นโบราณสอืเฟิ3 น – รา้น 
                    เครื3องสําอาง – ตลาดปลาไทเป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
จากนั%นนําท่านเที�ยวชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ล ิ3ว (Yehliu Geopark Park) อทุยานแหง่นี%ตั %งอยูท่างสว่นเหนือสดุ
ของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื%นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํ"าทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขด
หนิงอกเป็นรปูรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตื3นตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึ3งมชีื3อเสยีงโดง่ดงัไปท ั3ว
โลก 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูฟีู้ ด (5) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิ3วเฟิ3 น (Jiufen Old Street) ที�ตั %งอยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิ�วเฟิ�น ปัจจุบันเป็น
สถานที�ทอ่งเที�ยวที�เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ี3มชีื3อเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ั"งเดมิของรา้นคา้ 
รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชื3นชมววิทวิทศัน ์รวมท ั"งเลอืกชมิและซื"อชาจากรา้นคา้ มากมาย  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

แนะนําของอร่อย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั เป็น
บัวลอยเผือกและเป็นขนมขึ%นชื�อของจิ�วเฟิ�นเลยก็ว่า
ได ้บัวลอยของไตห้วันจะชิ%นใหญ่กว่าและเนื%อหนึบ
กว่ามาก แต่ละสก็ีคนละรสและมคีวามหนบึไม่เท่ากัน 
สว่นนํ%าเชื�อมจะเป็นนํ%าถั�วเขยีวหอมๆ หวานๆ สามารถ
สั�งไดท้ั %งแบบรอ้นและเย็น 

 
  
  
 

พาทา่นมุง่หนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรอืที�รูก้นัในชื�อเสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี%มชี ื�อเสยีงโดง่ดงัมาจากภาพยนตรรั์กโรแมน
ตกิเรื�อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื�องจากสถานที�แห่งนี%เป็นหนึ�งในฉากที�ปรากฏในภาพยนตรเ์รื�องนี% จงึ
ทําใหท้ี�นี�ไดช้ื�อวา่เป็นหนึ�งในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนึ�งสถานที�ที�อยู่ในเสน้ทาง
รถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณสอืเฟิ3 น เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั %งอยู่ในพื%นที�ของเมอืงผงิซ ีเป็นหมู่บา้นที�มทีางรถไฟพาด
ผา่นกลางหมูบ่า้น ถอืวา่เป็นหมูบ่า้นที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั อกีทั %งที�แหง่นี%ยังขึ%นชื�อในเรื�องของการปลอ่ยโคมลอย หรอื 
โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ที�แห่งมจีะมกีารจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรอืวันที� 
15 ของเดอืน 1 จากนั%นพาทุกท่านร่วม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทั %งเขยีนคําอธษิฐานของท่านสูส่รวงสวรรค ์(แถม
ฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ทา่น) นอกจากนี%ทุกท่านยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถิ�น 
หรอืขนมชื�อดงัไอศครมีถั�วตดั และรา้นขายของที�ระลกึมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
หลงัจากนั%นนําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ที�มเีครื�องสําอางรวมถงึพวกยา / นํ%ามัน / ยานวดที�ข ึ%นชื�อ
ของไตห้วนัใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มที�  

  จากนั%นพาทกุทา่นไปยัง ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) หรอือกีชื�อ Addiction Aquatic 
Development (AAD) ตั %งอยูใ่นใจกลางเมอืงไทเป เดมิททีี�ตลาดไทเปเป็นตลาดสดที�ซื%อขายอาหารทะเลสดเทา่นั%น 
ตอ่มาทางบรษัิทเอกชนไดป้รับเปลี�ยนใหเ้ป็นตลาดสดุฮติในไตห้วนัไมแ่พท้ี�ตลาดปลาในโตเกยีวเลยทเีดยีว ซึ�งภายใน
ตลาดปลายังมซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นอาหารไวบ้รกิารอกีดว้ย ทั %งนี%ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสรสชาดของอาหารทะเล
มากมายและหลากหลาย ที�บรกิารความสดใหมท่กุวนั ไมว่า่จะเป็น ปอูลาสกา้กบักุง้ลอ๊บสเตอร ์อาหารปรงุสดสไตล์
ญี�ปุ่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืปิ%งยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
คํ3า  อสิระอาหารคํ3า ณ ตลาดปลาไทเป ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที3   NTP NEW TAIPEI HOT SPRING หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

จากน ั"นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ "าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึ3งการแชนํ่ "าแรเ่ชื3อวา่ถา้ได้
แชนํ่ "าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ"น 

 
วนัที3ส ี3           อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – รา้นพายสบัปะรด – หมูบ่า้นทหารโบราณไตห้วนั SISI NAN CUN  
                    OLD MILITARY VILLAGE – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมช ั"น 89) – รา้นเครื3องสําอาง – ซเีหมนิตงิ –  
                    สนามบนิเถาหยวน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  
 นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที�สรา้งขึ%นเพื�อรําลึกถึงอดีต

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึ�งใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื%นที�ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร   

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์าํคญัที3หาดไูดย้ากภายในอนสุรณ์สถาน โดยภายในจะมี
รปูปั"นทําจากทองสมัฤทธิ;ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ั3งขนาดใหญท่ี3มใีบหนา้ยิ"มแยม้ และจะมทีหารยาม
ยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และที�กําแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู่ 3 
คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนที3ช ั"นลา่งของอนสุรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิอง
อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ั"งท ั"งยงัมกีารจดัโชวส์ ิ3งของเครื3องใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึ3งพเิศษ
หากใครไดม้าเยี3ยมที3แหง่นี"คอื พธิเีปลี3ยนเวรทหาร ซึ3งจะมทีกุๆตน้ช ั3วโมง ต ั"งแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุ
วนั นําท่านเลอืกซื%อของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพาย
สบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูส ี3ยวหลงเปา (7) 
หลงัจากนั%นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทหารโบราณไตห้วนั (SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE) เป็น
หมูบ่า้นโบราณแหง่แรกของไตห้วัน ตั %งอยูใ่นเมอืงไทเปใกลก้ับตกึไทเป 101 หมูบ่า้นแหง่นี%เป็นหมูบ่า้นเกา่แกท่ี�รวมไว ้
ซ ึ�งประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม ถอืเป็นหนึ�งในจดุชมววิของตกึไทเป 101 ที�สวยที�สดุอกีดว้ย  

 
 
จากนั%นนําท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ที�เป็นเครื�องประดับเพื�อสุขภาพ มทีั %งแบบสรอ้ย
ขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทั %งมชีมหยกไตห้วัน 
และปะการังแดง เครื�องประดบัลํ%าคา่ของชาวไตห้วนัตั %งแตโ่บราณ  
จากนั%นนําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตกึที�มคีวาม
สงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ�งมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึ�งดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที�
รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ 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  

 
กรณีที�ทา่นตอ้งการขึ%นตกึไทเป 101 ชมววิชั %น 89 กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที�ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตั7วขึ%น
ตกึไทเป 101 ชั %น 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
จากนั%นนําท่านเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตั %งอยู่ในเมอืงไทเป ที3แหง่นี"เปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์น
กรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ั3นที3ทนัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้
แฟช ั3น เสื"อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื3องสําอางค ์หรอืของ กิ�ฟชอ้ปมากมายที3มใีหอ้พัเดทแฟช ั3นเรื3อยๆ ไมว่า่จะ
เป็นของที�มแีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทั %งสนิคา้มแีบรนดข์องทนีี%ยังถอืไดว้า่มรีาคาที�ถกูเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมาย
ใหไ้ดม้าชอ้ปปิ%งกนัอยา่งจใุจ 
 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหารเลอ
คา่ที�คณุตอ้งลองสักครั %งในชวีติ ระดับความเหม็นของ
เตา้หูนั้ %นม ี3 ระดับ กลิ�นเหม็นสุดแนะนําเป็นแบบตม้, 
กลิ�นเหม็นปานกลางแนะนําเป็นแบบย่าง, และกลิ�น
เหม็นเบาสุดแนะนําเป็นแบบทอด สําหรับรสชาดตอ้ง
ทานกับซอสรสเด็ด ทานคู่กับผักดองเครื�องเคยีงแลว้
นั%น หากใครไดล้ิ%มลองตอ้งเป็นเมนูในดวงใจอกี 1 เมนู
แน่นอน  
  

 
คํ3า  อสิระอาหารคํ3า ณ ซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
  หลงัจากนั%นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
 

วนัที3หา้         สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

01.25 น.  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที�ยวบนิที� SL395 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครื3อง) (ใชร้ะยะเวลา
บนิ 4 ช ั3วโมงโดยประมาณ)  

04.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
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*** สาํคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีที3ตอ้งออกต ัKวภายใน เครื3องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทาํการออกต ัKวโดยสาร กรณุาสอบถามที3เจา้หนา้ที3ทกุคร ั"ง  
เนื3องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี3ยนเที3ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ั"น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ั"งส ิ"น 
ขอบพระคณุทกุทา่นที3ใชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั 5 วนั 3 คนื THAI LION AIR 
ไตห้วนั หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จใุจตวัพอ่] 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ตลุาคม 2562 – มถินุายน 2563 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัKว) 

พกัเดี3ยว 

08 – 12 พฤศจกิายน 2562 13,878 9,999 4,500 

14 – 18 พฤศจกิายน 2562 12,878 9,999 4,500 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 13,878 9,999 4,500 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 12,878 9,999 4,500 

22 – 26 พฤศจกิายน 2562 13,878 9,999 4,500 

28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 17,878 12,999 5,500 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิ;ในการเปลี3ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั"งนี"ข ึ"นอยูต่ามความเหมาะสม 

 
**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ทั %งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั %งสิ%น และขอสงวนสทิธิ@ที�จะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  
ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 

 
พาสสป**อรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ **เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 6 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

05 – 09 ธนัวาคม 2562 17,878 12,999 5,500 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 17,878 12,999 5,500 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 17,878 12,999 5,500 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

26 – 30 ธนัวาคม 2562 13,878 9,999 4,500 

27 – 31 ธนัวาคม 2562  20,878 12,999 6,500 

28 ธนัวาคม 62 – 01 มกราคม 63  21,878 14,999 6,500 

29 ธนัวาคม 62 – 02 มกราคม 63  21,878 14,999 6,500 

30 ธนัวาคม 62 – 03 มกราคม 63  21,878 14,999 6,500 

31 ธนัวาคม 62 – 04 มกราคม 63  21,878 14,999 6,500 

08 – 12 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

09 – 13 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

10 – 14 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

15 – 19 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

16 – 20 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

17 – 21 มกราคม 2563 13,878 9,999 4,500 

29 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

30 มกราคม – 03 กมุภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

31 มกราคม – 04 กมุภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 15,878 10,999 4,500 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

27 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2563 14,878 9,999 4,500 

28 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 14,878 9,999 4,500 

04 – 08 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

05 – 09 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

06 – 10 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

11 – 15 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

12 – 16 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

13 – 17 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

18 – 22 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

19 – 23 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

20 – 24 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

25 – 29 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

26 – 30 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

27 – 31 มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

02 – 06 เมษายน 2563 15,878 10,999 4,500 

03 – 07 เมษายน 2563 15,878 10,999 4,500 

08 – 12 เมษายน 2563 13,878 9,999 4,500 

09 – 13 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

10 – 14 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

11 – 15 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

12 – 16 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 7,900 บาท 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ3น*** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ทา่น ** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเที3ยวแหง่เมอืงจนีเพื3อโปรโมทสนิคา้พื"นเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนี3ยม, ปะการงัสแีดง ซึ3งจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชี"แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื"อหรอืไมซ่ื"อขึ"นอยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั"งส ิ"น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการ
แยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ;ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที3เกดิขึ"นจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมที3พกั และโปรแกรมทอ่งเที3ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี3ยนขึ"นอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ั"งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึ"นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ;ในการเลื3อนการเดนิทาง หรอืเปลี3ยนแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนี"รวม  
� คา่ตั7วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี 
� คา่นํ%าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ  
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   
� คา่อาหารตามมื%อที�ระบใุนรายการ     
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

 
อตัราคา่บรกิารนี"ไมร่วม  

13 – 17 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

14 – 18 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

15 – 19 เมษายน 2563 18,878 12,999 5,500 

16 – 20 เมษายน 2563 14,878 9,999 4,500 

17 – 21 เมษายน 2563 14,878 9,999 4,500 

23 – 27 เมษายน 2563 13,878 9,999 4,500 

24 – 28 เมษายน 2563 13,878 9,999 4,500 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 14,878 9,999 4,500 

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563 14,878 9,999 4,500 

01 – 05 พฤษภาคม 2563 16,878 10,999 5,500 

02 – 06 พฤษภาคม 2563 16,878 10,999 5,500 

06 – 10 พฤษภาคม 2563 16,878 10,999 5,500 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่ทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนื�องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถพํานัก
ในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการขอวซีา่ตามทางสถานฑตู
ไตห้วนักําหนด 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอื รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
�คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

 
เง ื3อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั %งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�

ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยว
สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์%นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี% วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั%นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื3อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี% 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั %งหมดทั %งนี% ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่าย

จรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั7วเครื�องบนิ 
การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื%อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั %งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี% วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั%นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ื3อนไขและขอ้กําหนดอื3นๆ 

1. ทัวรน์ี%สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั%น 
2. ทัวรน์ี%เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั %งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํา นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั7วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั %งนี%บรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@ไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ%นของนักท่องเที�ยว ที�มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนี%คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา   ดังนั%น  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ@
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ%น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี�ยน เงนิตราต่างประเทศ ค่าตั7วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื%อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ      



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั%น      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ%นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิ%น ไดไ้ม่เกนิ 10 
ชิ%น โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นั%น ถา้ สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั%น     
1.1 สิ�งของที�มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั%น    
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สํารองขึ%นไปบนเครื�องบนิดงันี%   

2.1 แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึ%นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรี�สํารองที�มี
ความจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ%นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน   

2.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ%นเครื�องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น  

2.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ%นเครื�องในทกุกรณี  
3. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
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