
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

วนัแรก          กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – สนามบนิเถาหยวน 

16.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ทางเขา้ประตู 7 เคาวเ์ตอร ์8  สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์
ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเคร ือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตูข ึน้เคร ือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้ง
เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 

 
 
19.30 น.  เหริฟ้าสู่ไตห้วันโดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร  ์เที่ยวบินที่ SL394 (ไม่ม ีบรกิารอาหารบนเครือ่ง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
00.20 น.+1  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ เมืองไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระแลว้

นัน้ นําคณะเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
พกัที ่   CITY SUITE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง        เถาหยวน – หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหว ิน่หวู ่–  
                     รา้นชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บา้นสายรุง้ – ฟงเจ ีย่ไนทม์ารเ์ก็ต   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอีกจุดหนึง่ทีเ่ป็น
ทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถงึ 33 
กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจ๋ังที ่
วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอั่นเชญิมาจากชมพูทวีป  

  
กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา ทําการปิดไม่ใหท้ําการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

หากมาไตห้วันอีกเมนูทีไ่ม่แนะนําไม่ได ้น่ันคอื ไขต่ม้ใบชา เมื่อ
มาถงึทะเลสาบสรุยัิน จันทรา ตอ้งมาทีร่า้นอาม่าทีถ่อืว่าเป็นเจา้แรกและ
เจา้เดยีวทีไ่ดร้ับอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของอาม่าทําให ้
ไขต่ม้ใบชามีกลิน่หอมจากสมุนไพรตา่งๆ สําหรับรสชาดนั้นจะมีรสเค็ม

ทานเพลนิ ยิง่ทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบสุรยัิน จันทรา
แลว้นัน้ ยิง่ทําใหฟิ้นแน่นอน  
 
 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ปลาประธานาธบิด ี(2) 
บา่ย นําทา่นนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธ ิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือีกหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จั้กกันในนาม วัดกวนอู เป็น

วัดทีม่ีชือ่เสยีงอีกหนึง่แหง่ของไตห้วัน ตัง้อยูท่ีเ่มืองหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปปัน้ของศาสดาขงจือ้ (เทพเจา้
แหง่ปญัญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ เป็นทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน หากใครที่
ไดม้าเยอืนยังเมืองหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาสักการะสิง่ศักดิส์ทิธ ิ ์ณ วัดแหง่น้ี 
นําทกุทา่นเยีย่มชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่มากถงึ1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่
 



 

 

 

 
 

และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะวดัเห
วิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  
 

 
 
  จากนัน้นําทกุทา่นไปยังภายในวัดเพื่อสักการะบูชาสิง่ศักดิส์ทิธ ิภ์ายในวัด ซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน ดังน้ี 

จุดทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในทา่น่ังบนบัลลงค ์ชาวจีนและชาวไตห้วันมักนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของ
ความประสบสําเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดน้ีคนไตห้วันมัก



 

 

 

นยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพื่อเป็นการเรยีกเงินเรียกทอง และเสรมิบารมี
ของหยกตาแมว 

จุดทีส่อง : หรอืวหิารอู่เฉงิ จะมีองคเ์ทพเจา้กวนอูในทา่น่ังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนยิมขอพร
เกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  

จุดทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนยิมขอพรเกีย่วกบัการศกึษา การ
เรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 
 

 
 

เดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมืองทีใ่หญเ่ป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางดา้น
การศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากนัน้พาทา่นแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา (Tea Shop) ชาที่
ข ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มีรสชาตหิอม มีสรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสูงเป็นพันเมตร
จากระดับน้ําทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนยิมซือ้กลับเป็นของฝาก นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้ หรือ 
RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นทีถ่กูวาดลวดลายตา่งๆ ดว้ยสสัีนสดๆหลากสมีากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรือ
กําแพงของ หมู่บา้น ซึง่ในลวดลายนัน้มีทัง้เป็นตัวหนังสอื รปูการต์นู หรอืรปูอื่นๆทีฝี่มือคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด 
แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่น้ีเมื่อมองดแูลว้กบัมคีวามลงตัวใหค้วามสวยงาม โดย เรือ่งเหลา่ความเป็นมาวา่กันวา่ หมู่บา้น
แหง่น้ีถกูสรา้งเพื่อเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของทหารผ่านศกึ  หรอืผูล้ีภั้ยของพรรคก๊กมนิ ศกึสภาพหมู่บา้นในตอนนัน้ไม่ไดน่้าอยู่
ในสมัยปัจจุบัน ไดม้ีการ รือ้ถอน ซึง่ในระหว่างทีไ่ดม้ีการรือ้ถอนนัน้ ไดม้ีนายทหารเกา่ ชื่อว่า Huang Yung-fu ไดท้ํา
การวาดลวดลายตา่งๆขึน้มา เมื่อสถานทีน้ี่มีนักศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้ีการพูดกันตอ่ไปเรือ่ยๆ ทํา
ใหส้ถานทีแ่หง่น้ีมีชือ่เสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ ปัจจุบันจงึหลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืง
ไทจง 
 



 

 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยูท่ีเ่มืองไทจง 
บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจี่ย โดยตลาดแหง่นีถ้อืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั มขีองขาย
มากมายใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งสําอาง อกีท ัง้อาหาร
ทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนดัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชิม ลิม้รสของความ
อรอ่ย และทีสํ่าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่น้ีนัน้มีสนิคา้แบรนดท์ีมั่กจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อย่างเช่น Onitsuka 
Tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมีแบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 
 
 

เมื่อมาถึงฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แนะ นํารา้น
รองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วมรองเทา้แบรนดต์า่งๆ อาทิ
เชน่ Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Converse เป็น

ตน้ บางรุน่ภายในรา้นถอืว่ามีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบ
กับรุน่นัน้ๆ ในไทย  
 

 
 
 
   
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (3) 
 
พกัที ่   TALMUD HOTEL YUAN DE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัทีส่าม       ไทจง – ไทเป – อุทยานแหง่ชาตเิย่หล ิว่ – หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – หมู่บา้นโบราณสอืเฟ่ิน – รา้น 

                    เคร ือ่งสําอาง – ตลาดปลาไทเป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ (Yehliu Geopark Park) อุทยานแหง่น้ีตัง้อยูท่างสว่นเหนือสุด

ของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขด
หนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่
โลก 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟู้ีด (5) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีตั่ง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมือง จีหลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชีือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของรา้นคา้ 
รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย  

 

 
 
 

แนะนําของอรอ่ย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั เป็น
บัวลอยเผือกและเป็นขนมขึน้ชื่อของจิ่วเฟ่ินเลยก็ว่า
ได ้บัวลอยของไตห้วันจะช ิน้ใหญ่กว่าและเน้ือหนึบ
กว่ามาก แตล่ะสกี็คนละรสและมีความหนบึไม่เท่ากัน 
สว่นน้ําเชือ่มจะเป็นน้ําถ่ัวเขยีวหอมๆ หวานๆ สามารถ
ส่ังไดทั้ง้แบบรอ้นและเย็น 

 
  



 

 

 

 
พาทา่นมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรอืทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมืองน้ีมีชือ่เสยีงโดง่ดังมาจากภาพยนตรรั์กโรแมน
ตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เน่ืองจากสถานทีแ่หง่น้ีเป็นหนึง่ในฉากทีป่รากฏในภาพยนตร์เรื่องน้ี จึง
ทําใหท้ีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเสน้ทาง
รถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยูใ่นพื้นทีข่องเมืองผงิซ ีเป็นหมู่บา้นที่มีทางรถไฟพาด
ผ่านกลางหมู่บา้น ถอืว่าเป็นหมู่บา้นทีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทัง้ทีแ่หง่น้ียังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปลอ่ยโคมลอย หรอื 
โคมขงหมงิ โดยทกุๆปี ทีแ่หง่มีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที ่
15 ของเดอืน 1 จากนัน้พาทกุทา่นรว่ม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนคําอธษิฐานของท่านสู่สรวงสวรรค์ (แถม
ฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ทา่น) นอกจากน้ีทกุทา่นยังสามารถเดนิชม หรือเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถิน่ 

หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถ่ัวตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  
 

 
 
หลังจากนัน้นําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่ีเครือ่งสําอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่

ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่ 
  จากนัน้พาทกุทา่นไปยัง ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) หรอือีกชือ่ Addiction Aquatic 

Development (AAD) ตัง้อยูใ่นใจกลางเมืองไทเป เดมิททีีต่ลาดไทเปเป็นตลาดสดทีซ่ือ้ขายอาหารทะเลสดเทา่นัน้ 
ตอ่มาทางบรษัิทเอกชนไดป้รับเปลีย่นใหเ้ป็นตลาดสดุฮติในไตห้วันไมแ่พท้ีต่ลาดปลาในโตเกยีวเลยทเีดยีว ซึง่ภายใน

ตลาดปลายังมีซปุเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นอาหารไวบ้รกิารอกีดว้ย ทัง้น้ีใหท้กุทา่นไดสั้มผัสรสชาดของอาหารทะเล
มากมายและหลากหลาย ทีบ่รกิารความสดใหม่ทกุวัน ไม่วา่จะเป็น ปอูลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรงุสดสไตล์
ญีปุ่่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืป้ิงยา่ง บารบ์ีควิ และอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน  

 



 

 

 

 
คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ตลาดปลาไทเป ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่  NTP NEW TAIPEI HOT SPRING หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํา้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่นํา้แร่เชื่อว่าถา้ได้

แช่นํา้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่          อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นพายสบัปะรด – หมู่บา้นทหารโบราณไตห้วนั SISI NAN CUN  
                    OLD MILITARY VILLAGE – ตกึไทเป 101 (ไม่รวมช ัน้ 89) – รา้นเคร ือ่งสําอาง – ซเีหมนิตงิ –  
                    สนามบนิเถาหยวน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  
 นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สรา้งขึน้เพื่อรําลกึถงึอดีต

ประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร   

 



 

 

 

 
 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะ
มรีูปปัน้ทําจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ และจะมทีหาร
ยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ําแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่าน
อยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวิทยาศาสตร์ โซนทีช่ ัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดง
ประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเคร ือ่งใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกี

หนึง่พเิศษหากใครไดม้าเย ีย่มทีแ่ห่งนีค้อื พธิีเปลีย่นเวรทหาร ซึ่งจะมทุีกๆตน้ช ัว่โมง ต ัง้แต่เวลา 10:00-
16:00 ของทุกวนั นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของ
ไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา (7) 
หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทหารโบราณไตห้วนั (SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE) เป็น
หมู่บา้นโบราณแหง่แรกของไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเมืองไทเปใกลก้ับตกึไทเป 101 หมู่บา้นแหง่น้ีเป็นหมู่บา้นเกา่แกท่ีร่วมไว ้
ซึง่ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม ถอืเป็นหนึง่ในจุดชมววิของตกึไทเป 101 ทีส่วยทีส่ดุอีกดว้ย  



 

 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพื่อสุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ย
ขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคณุสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวียนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน 
และปะการังแดง เครือ่งประดับล้ําคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ  
จากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่ีความ
สงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่
รวบรวมรา้นคา้แบรนดดั์งระดับโลกไวม้ากมาย 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  
 

กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ต๋ัวขึน้
ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  



 

 

 

 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมืองไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์น
กรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้
แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งสําอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เร ือ่ยๆ ไม่ว่าจะ
เป็นของทีม่ีแบรนด ์หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทัง้สนิคา้มีแบรนดข์องทน้ีียังถอืไดว้่ามีราคาทีถ่กูเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมาย
ใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 
 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหารเลอ
คา่ทีค่ณุตอ้งลองสักครัง้ในชวีติ ระดับความเหม็นของ
เตา้หูนั้น้มี 3 ระดับ กลิน่เหม็นสุดแนะนําเป็นแบบตม้, 
กลิน่เหม็นปานกลางแนะนําเป็นแบบย่าง, และกลิน่

เหม็นเบาสดุแนะนําเป็นแบบทอด สําหรับรสชาดตอ้ง
ทานกับซอสรสเด็ด ทานคูก่ับผักดองเครื่องเคียงแลว้
นัน้ หากใครไดล้ิม้ลองตอ้งเป็นเมนูในดวงใจอีก 1 เมนู
แน่นอน  
  

 
คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
  หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
 
 
 
 



 

 

 

วนัทีห่า้         สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

01.25 น.  เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร  ์เที่ยวบินที่ SL395 (ไม่มบีร ิการอาหารบนเครือ่ง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

04.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
 

 
 

 

 

 
 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เคร ือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

กําหนดการเดนิทาง 
ตุลาคม 2562 – มถินุายน 2563 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ท่าน 

จอยแลนด ์
(ไม่รวมต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

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 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น ีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิาร ไม่วา่กรณีใดๆ  
ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

 

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 

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 



 

 

 

ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 7,900 บาท 
 

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

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการ
แยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

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 

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 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ  
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เน่ืองจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลกิวีซา่สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถพํานัก
ในไตห้วันไดไ้ม่เกนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ีซา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการขอวีซา่ตามทางสถานฑตู
ไตห้วันกําหนด 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขับรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อสํารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่านักท่องเที่ยว
สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเรือ่งขอรับเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่าย

จรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ 
การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบิน 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปี
นัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 

 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง
และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผิด
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ช ิน้ ไดไ้ม่เกนิ 10 

ช ิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
2. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังน้ี   

2.1 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรีสํ่ารองทีม่ี

ความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น  

2.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 


