
 

1 | 58TW2449_ZG-ZTPE41-SL_NOV-MAY20_ไตห้วัน 5D3N 

 
 

 

วนัแรก       กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – สนามบนิเถาหยวน 

16.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืงช ั�น 3 ทางเขา้ประต ู7 เคาวเ์ตอร ์8  สายการบนิไทยไลออ้น
แอร ์ซึ�งจะมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารช่วยเหลอืเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั �งเช็คอนิรับบัตรที�นั�งบน
เครื�องบนิ 
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสาร
พรอ้ม ณ ประตูขึ�นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิ�ในการเลอืกที�น ั�งบนเครื�อง 
เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**) 
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19.30น.  เหริฟ้าสู่ไตห้วันโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอรเ์ที�ยวบนิที� SL394 (ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื�อง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ั�วโมงโดยประมาณ)  
00.20 น.+1 เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ เมืองไตห้วัน หลังจากผ่านขั�นตอนของด่านศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระ

แลว้นั�นนําคณะเดนิทางสูโ่รงแรมที�พัก 
พกัที�   CITY SUITE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สอง      เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั�ง – วดัเหวิ�นหวู ่– 
                     รา้นชาอูห่ลง – ไทจง – หมู่บา้นสายรุง้ – ฟงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา(Sun Moon Lake)เป็นสถานที�ท่องเที�ยวอกีจุดหนึ�งที�
เป็นที�นยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นี�จะมีจุดสําคัญที�ท่องเที�ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี�มีความยาว
ถงึ 33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะที�เล็กที�สดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระ
ถังซัมจั�งที�วดัพระถงัซมัจ ั�งที�อันเชญิมาจากชมพูทวปี 

  
กรณีถา้ทะเลสาบสุรยัิน-จันทรา ทําการปิดไม่ใหทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 50NTD 
 

 
 

หากมาไตห้วันอกีเมนูที�ไม่แนะนําไม่ได ้นั�นคอื ไข่ตม้ใบชา 
เมื�อมาถงึทะเลสาบสุรยัิน จันทรา ตอ้งมาที�รา้นอาม่าที�ถือว่าเป็นเจา้
แรกและเจา้เดยีวที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสูตรลับเฉพาะของ
อาม่าทําใหไ้ขต่ม้ใบชามีกลิ�นหอมจากสมุนไพรต่างๆ สําหรับรสชาด
นั �นจะมีรสเค็มทานเพลนิ ยิ�งทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ
สรุยัิน จันทราแลว้นั�น ยิ�งทําใหฟิ้นแน่นอน  
 

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

เป็นวัดที�มีชื�อเสยีงอกีหนึ�งแหง่ของไตห้วัน ตั �งอยู่ที�เมืองหนานโถว เป็นที�ประดษิฐานรูปปั�นของศาสดาขงจื�อ 
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(เทพเจา้แห่งปัญญา)และเทพกวนอู(เทพเจ้าแห่งความซื�อสตัย)์เป็นที�น ิยมในหมู่นักท่องเที�ยวและคน
ไตห้วัน หากใครที�ไดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดที�จะมาสักการะสิ�งศักดิ�สทิธิ� ณ วัดแหง่นี� 
นําทกุทา่นเยี�ยมชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกับ สงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ต ั�งอยู่ดา้นหนา้ของวดั มมีูลค่ามากถงึ1 
ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิ�งใหญ ่
 

 
 

และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทราเพราะ
วดัเหวิ�นหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึ�งจุดพกิดัที�สามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  
 

 
 
  จากนั�นนําทกุทา่นไปยังภายในวัดเพื�อสักการะบชูาสิ�งศักดิ�สทิธิ�ภายในวดั ซึ�งจะแบง่ออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน ดังนี� 

จุดที�หนึ�ง : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในท่านั�งบนบัลลงค์ ชาวจีนและชาวไตห้วันมักนิยมมาขอพรเกี�ยวกับเรื�อง
ของความประสบสําเร็จในหนา้ที�การงาน กจิการเจรญิรุ่งเรือง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนี�คน
ไตห้วันมักนยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค์ มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื�อเป็นการเรียกเงนิเรียกทอง 
และเสรมิบารมีของหยกตาแมว 

จุดที�สอง :หรอืวหิารอู่เฉงิ จะมีองคเ์ทพเจา้กวนอใูนท่านั�งบนบัลลังคคู่์กับองคเ์ทพเจา้ขงจื�อ ตรงจุดนี�มักนิยม
ขอพรเกี�ยวกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกี�ยวกับสตปัิญญา 
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จุดที�สาม : หรือวหิาร ตา้เฉิง เป็นที�ประดษิฐานขององค์เทพเจา้ขงจื�อ ตรงจุดนี�มักนิยมขอพรเกี�ยวกับ
การศกึษาการเรยีนหรอืเกี�ยวกับสตปัิญญา 
 

 
 

เดนิทางมุ่งหนา้สู่เมืองไทจง (Taichung)เมืองที�ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมืองที�เป็นศูนย์กลาง
ทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนาจากนั �นพาท่านแวะชมิชาอาลซีานที� รา้นชา (Tea 
Shop)ชาที�ข ึ�นชื�อที�สดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความ
สงูเป็นพันเมตรจากระดับนํ�าทะเล และเป็นของฝากที�คนไทยนยิมซื�อกลับเป็นของฝากนําทุกท่านเดนิทางไปยัง 
หมู่บา้นสายรุง้หรอื RAINBOW VILLAGEเป็นหมู่บา้นที�ถูกวาดลวดลายต่างๆ ดว้ยสีสันสดๆหลากสมีากมาย 
ไม่วา่จะเป็นตามผนัง หรอืกําแพงของ หมู่บา้น ซึ�งในลวดลายนั�นมทีั �งเป็นตัวหนังสอื รูปการต์นู หรือรูปอื�นๆที�ฝีมือ
คลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แต่โดยรวมแลว้ภาพเหล่านี�เมื�อมองดูแลว้กับมีความลงตัวใหค้วามสวยงาม โดย 
เรื�องเหล่าความเป็นมาวา่กันวา่ หมู่บา้นแห่งนี�ถกูสรา้งเพื�อเป็นที�อยู่อาศัยของทหารผ่านศกึ  หรือผูล้ี�ภัยของพรรค
ก๊กมนิ ศกึสภาพหมู่บา้นในตอนนั�นไม่ไดน้่าอยู่ในสมัยปัจจุบัน ไดม้ีการ รื�อถอน ซึ�งในระหวา่งที�ไดม้ีการรื�อถอนนั�น 
ไดม้ีนายทหารเก่า ชื�อว่า Huang Yung-fu ไดทํ้าการวาดลวดลายต่างๆขึ�นมา เมื�อสถานที�นี�มีนักศึกษาใน
มหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้ีการพูดกันตอ่ไปเรื�อยๆ ทําใหส้ถานที�แห่งนี�มีชื�อเสยีง จนรัฐบาลประกาศให ้
เป็นพื�นที�อนุรักษ์ ปัจจบุันจงึหลายเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวชื�อดังของเมืองไทจง 
 

 
 
จากนั�นนําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market)ตั �งอยู่ที�เมือง
ไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจี�ย โดยตลาดแหง่นี�ถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืที�ใหญ่ที�สุดในไตห้วนั มี
ของขายมากมายใหท้กุท่านไดช้อ้ปปิ� งกนัอยา่งจใุจ ไม่ว่าจะเป็น เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอาง 
อกีท ั�งอาหารทอ้งถิ�น หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายที�ดงึดูดนดัท่องเที�ยวใหเ้ขา้มา
ชมิลิ�มรสของความอร่อย และที�สําคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนี�นั �นมีสนิคา้แบรนดท์ี�มักจะลดราคาไดอ้ย่างถูก
สดุๆ อย่างเช่นOnitsuka Tigerลดราคาเยอะที�สุด และมีแบบใหเ้ลอืกมากที�สดุในไตห้วัน 
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เมื�อมาถงึฟงเจี�ยไนท์มาร์เก็ต แนะนํารา้น
รองเทา้ ABC Mart ศูนย์รวมรองเทา้แบรนด์ต่างๆ 
อาทิเช่น Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 
Converse เป็นตน้ บางรุน่ภายในรา้นถอืว่ามีราคาที�
ถูกกวา่เมื�อเทยีบกับรุ่นนั�นๆในไทย 
 

 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (3) 
 
พกัที�   TALMUD HOTEL YUAN DE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม      ไทจง – ไทเป – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิ�ว – หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ�น – หมู่บา้นโบราณสอืเฟิ� น– รา้น 
เครื�องสําอาง– ตลาดปลาไทเป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
จากนั�นนําทา่นเที�ยวชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ลิ�ว (YehliuGeopark Park)อทุยานแหง่นี�ตั �งอยู่ทางส่วนเหนือ
สดุของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื�นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ�าทะเลและลม ทะเล ทําให้
เกดิโขดหนิงอกเป็นรปูร่าง ลกัษณะตา่งๆ น่าตื�นตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึ�งมชีื�อเสยีง
โดง่ดงัไปท ั�วโลก 

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

เดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น (Jiufen Old Street)ที�ตั �งอยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิ�วเฟิ�น ปัจจุบัน
เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�เป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ที�มชีื�อเสยีงในไต้หวนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ั�งเดมิ
ของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชื�นชมววิทวิทศัน ์รวมท ั�งเลอืกชิมและซื�อชาจากรา้นคา้ 
มากมาย 
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แนะนําของอร่อย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนัเป็น
บัวลอยเผือกและเป็นขนมขึ�นชื�อของจิ�วเฟิ�นเลยก็วา่
ได ้บัวลอยของไตห้วันจะชิ�นใหญ่กว่าและเนื�อหนึบ
กว่ามากแต่ละสีก็คนละรสและมีความหนึบไม่
เทา่กันสว่นนํ�าเชื�อมจะเป็นนํ�าถั�วเขียวหอมๆหวานๆ
สามารถสั�งไดทั้�งแบบรอ้นและเย็น 

 
 

พาทา่นมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรือที�รูกั้นในชื�อเสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี�มชีื�อเสยีงโด่งดังมาจากภาพยนตร์รัก
โรแมนตกิเรื�อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื�องจากสถานที�แห่งนี�เป็นหนึ�งในฉากที�ปรากฏใน
ภาพยนตรเ์รื�องนี� จงึทําใหท้ี�นี�ไดช้ื�อวา่เป็นหนึ�งในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดียว และอกีหนึ�ง
สถานที�ที�อยู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซี คือ หมู่บา้นโบราณสอืเฟิ� น เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั �งอยู่ในพื�นที�ของเมืองผงิซ ี
เป็นหมู่บา้นที�มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น ถอืวา่เป็นหมู่บา้นที�มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทั�งที�แหง่นี�ยังขึ�นชื�อ
ในเรื�องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที�แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY 
LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรือวันที� 15 ของเดอืน 1 จากนั �นพาทุกท่านร่วม ปล่อยโคมขงหมงิ
พรอ้มทั �งเขยีนคําอธษิฐานของท่านสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ทา่น)นอกจากนี�ทุกทา่นยัง
สามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถิ�น หรอืขนมชื�อดังไอศครีมถั�วตัด และรา้นขายของที�ระลกึ
มากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  
 

 
 
หลังจากนั�นนําทา่นแวะรา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop)ที�มีเครื�องสําอางรวมถงึพวกยา / นํ�ามัน / ยานวดที�
ข ึ�นชื�อของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มที� 

  จากนั�นพาทุกทา่นไปยัง ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) หรอือกีชื�อAddiction Aquatic 
Development (AAD)ตั �งอยู่ในใจกลางเมอืงไทเป เดมิททีี�ตลาดไทเปเป็นตลาดสดที�ซื�อขายอาหารทะเลสด
เทา่นั�น ตอ่มาทางบรษัิทเอกชนไดป้รับเปลี�ยนใหเ้ป็นตลาดสุดฮติในไตห้วนัไม่แพท้ี�ตลาดปลาในโตเกยีวเลย
ทเีดยีว ซึ�งภายในตลาดปลายังมีซปุเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นอาหารไวบ้รกิารอกีดว้ยทั�งนี�ใหท้กุท่านไดสั้มผัสรสชาด
ของอาหารทะเลมากมายและหลากหลาย ที�บรกิารความสดใหม่ทกุวัน ไม่วา่จะเป็น ปูอลาสกา้กับกุง้ลอ๊บสเตอร ์
อาหารปรุงสดสไตลญ์ี�ปุ่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืปิ�งย่าง บารบ์คีวิ และอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกทาน  
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คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ณ ตลาดปลาไทเป ใหท้่านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที�  NTP NEW TAIPEI HOT SPRING หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

จากน ั�นใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ�าแรธ่รรมชาตแิบบสว่นตวัในหอ้งพกัซึ�งการแช่นํ�าแร่เชื�อว่าถา้

ไดแ้ช่นํ�าแร่แลว้จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึ�น 

 
วนัที�สี�     อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค –รา้นพายสบัปะรด – หมู่บา้นทหารโบราณไตห้วนั SISI NAN CUN  
                    OLD MILITARY VILLAGE – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมช ั�น 89) – รา้นเครื�องสําอาง – ซเีหมนิตงิ – 
                    สนามบนิเถาหยวน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)ที�สรา้งขึ�นเพื�อรําลกึถงึอดีต

ประธานาธบิดีเจียงไคเช็ค ซึ�งใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื�นที�ประมาณ 205 
แสนตารางเมตร  

 

 
 

ท่านสามารถชมชีวประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตร์สําคญัที�หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถานโดย
ภายในจะมรีูปปั�นทําจากทองสมัฤทธิ�ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่าน ั�งขนาดใหญ่ที�มใีบหนา้ยิ�มแยม้ 
และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลาและที�กําแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมืองการ
ปกครองของทา่นอยู่ 3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร์ โซนที�ช ั�นล่างของอนุสรณ์สถานจะ
เป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ั�งท ั�งยงัมกีารจดัโชวส์ิ�งของเครื�องใช ้
รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนึ�งพเิศษหากใครไดม้าเยี�ยมที�แห่งนี�คอื พธิเีปลี�ยนเวรทหาร ซึ�งจะมทีุกๆตน้
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ช ั�วโมง ต ั�งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนันําท่านเลือกซื�อของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple 
Cake Shop)ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสี�ยวหลงเปา (7) 
หลังจากนั �นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทหารโบราณไตห้วนั (SISI NAN CUN OLD MILITARY 
VILLAGE) เป็นหมู่บา้นโบราณแหง่แรกของไตห้วัน ตั �งอยู่ในเมอืงไทเปใกลก้ับตกึไทเป 101 หมู่บา้นแห่งนี�เป็น
หมู่บา้นเก่าแก่ที�รวมไวซ้ึ�งประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมถอืเป็นหนึ�งในจุดชมววิของตกึไทเป 101 ที�สวยที�สุดอกี
ดว้ย 
จากนั�นนําท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(Germanium Shop)ที�เป็นเครื�องประดับเพื�อสุขภาพ มีทั�งแบบ
สรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินป้องกันรังส ีช่วยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทั�งมีชม
หยกไตห้วัน และปะการังแดง เครื�องประดับลํ�าค่าของชาวไตห้วันตั�งแตโ่บราณ  
จากนั�นนําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคู่กับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึที�มี
ความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ�งมีความสูงถ ึง 508 เมตร ซึ�งดา้นล่างเป็น
หา้งสรรพสินคา้ ที�รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น 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�ท่านตอ้งการขึ�นตกึไทเป 101 ชมววิชั �น 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ที�ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง โดยค่า
ตั�วขึ�นตกึไทเป 101 ชั �น 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 

 
 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ ซเีหมนิตงิ(Xi Men Ding) ตั �งอยู่ในเมอืงไทเป ที�แห่งนี�เปรยีบเสมอืน สยามแสควร์
ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ั�นที�ทนัสมยัของวยัรุ่นในไต้หวนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ 
โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ั�น เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค ์หรอืของ กิ�ฟชอ้ปมากมายที�มใีหอ้พัเดท
แฟช ั�นเรื�อยๆไม่วา่จะเป็นของที�มีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด์ อกีทั �งสนิคา้มีแบรนดข์องทนีี�ยังถอืไดว้า่มีราคาที�ถูก
เหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิ�งกันอย่างจใุจ 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหาร
เลอค่าที�คุณตอ้งลองสักครั �งในชีวติ ระดับความ
เหม็นของเตา้หูนั้�นมี 3 ระดับ กลิ�นเหม็นสุดแนะนํา
เป็นแบบตม้, กลิ�นเหม็นปานกลางแนะนําเป็นแบบ
ย่าง, และกลิ�นเหม็นเบาสุดแนะนําเป็นแบบทอด 
สําหรับรสชาดตอ้งทานกับซอสรสเด็ด ทานคู่กับผัก
ดองเครื�องเคยีงแลว้นั�น หากใครไดล้ิ�มลองตอ้งเป็น
เมนูในดวงใจอกี 1 เมนูแน่นอน  
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คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ณ ซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
  หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  
 

วนัที�หา้    สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

01.25 น.  เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอรเ์ที�ยวบนิที� SL395 (ไม่ม ีบรกิารอาหารบนเครื�อง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ั�วโมงโดยประมาณ)  
04.25น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
 

 

 
 

*** สําคญัมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณีที�ตอ้งออกต ั�วภายใน เครื�องบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทาํการออกต ั�วโดยสาร กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�ง  

เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนเที�ยวบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิช่นน ั�น ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดใดท ั�งสิ�น 

ขอบพระคุณทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั5 วนั 3 คนื THAI LION AIR 
ไตห้วนั หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จใุจตวัพอ่] 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ตลุาคม 2562– มถิุนายน 2563 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ั�ว) 

พกัเด ี�ยว 

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 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ขึ�นอยูต่ามความเหมาะสม 

 
**กรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆทั�งสิ�น และขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คนืคา่บรกิาร ไม่วา่กรณีใดๆ  
ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิท** 

 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
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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 
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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 – 09มนีาคม 2563 13,878 9,999 4,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 – 31มนีาคม 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 
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ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 7,900บาท 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น*** 
**ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีมคา่ทปิทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ทา่น ** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจนีเพื�อโปรโมทสนิคา้พื�นเมอืง ในนามของ
รา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการงัสแีดง ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี�แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรอืไม่ซื�อขึ�นอยู่
กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ั�งสิ�น และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุก
เมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากท่าน
เป็นจํานวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น 

**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ�นอยู่กบัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�มี 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  

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 
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 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
 ค่าจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไม่รวม 
 ค่าทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนื�องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซ่ีาสําหรับหนังสือเดนิทางไทย และสามารถ
พํานักในไตห้วันไดไ้ม่เกนิ 14 วัน หากทางไตห้วนัประกาศกลับมาใชว้ซี่าตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการขอวซ่ีาตาม
ทางสถานฑตูไตห้วันกําหนด 
คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท ์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอื รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 
เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000บาทต่อทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นที�เหลอืทั�งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเที�ยวหรือเอ

เจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ ือว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรน์ั �นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

 
 
เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ีชื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอั์กษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ีชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารที�ตอ้งการใหน้ําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมดทั�งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�

ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เช่น การสํารองที�นั�ง
ตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
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3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
เงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั �งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางส่วนหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวซ่ีา  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือ
เดนิทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� มไิดส่้งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั�งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเที�ยวส่วน
ใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยว ที�มิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุุดวสัิยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา   ดังนั�น  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มข ึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี�ยน เงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ 
คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น   

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิ�น ไดไ้ม่เกนิ 

10 ชิ�น โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้ สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋า
ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั �น  
1.1 สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี�ยวกับการนําแบตเตอรี�สํารองขึ�นไปบนเครื�องบนิดังนี� 

2.1 แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี�

สํารองที�มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําข ึ�นเครื�องไดไ้ม่มีการจํากัด

จํานวน  

2.2 แบตเตอรี�สํารองที�มีความจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิคน

ละ 2 กอ้น 

2.3 แบตเตอรี�สํารองที�มีความจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 

3. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
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