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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง  
23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์5 ประตู 5 สายการบนินกสกูต๊ 

ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั และบรกิารชว่ยเหลอืเร ือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรบับตัรทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ  
วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – เมอืงหนานโถว – วดัจงไถฉานซือ่ – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมั

จ ัง๋ – วดัเหวนิหวู่ – เมอืงเจยีอี ้
02.15 น.  บนิลดัฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW182  

(ไม่มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
*ไฟลทบ์นิ XW182 เดอืนเมษายน – เดอืนมถิุนายน 2562 ในวนัพฤหสับด ีเปลีย่นเวลาบนิเป็นเวลา 
04.00 น. – 08.55 น.*  
** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของท่านกบัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้) ** 

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋า
สมัภาระแลว้น้ัน น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืได ้
ว่าเป็นมณฑลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศไตห้วนั และไดร้บัการตัง้ช ือ่เล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่
แห่งไตห้วนั) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
ระหว่างทางน าท่านเทีย่วชม วดัจงไถฉานซือ่ (Chung Tai Chan Monastery) ซึง่ถอืว่าเป็นวดัทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก งบประมาณสรา้งกว่าหมื่นลา้นบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนักบัตึก 101 มี
โครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่มาก เมือ่ปี 1999 เกดิแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงทีเ่มืองหนานโถว พสุธาแยก และเกดิธรณีสูบ
กลนืหมู่บา้นหายไป แต่วดัจงไถฉานนีก้ลบัไม่เป็นอะไรเลย สรา้งความศรทัธาใหก้บัชาวไตห้วนัมาก  มหีอ้งเรยีนกวา่  
1,000 หอ้ง เพือ่ใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาพระธรรม น าท่านกราบนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธภ์ายในวดั 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (2) 
บ่าย น าท่านล่องเรอืส าหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจดุหน่ึง

ทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีจดุส าคญัทีท่่องเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนีม้คีวามยาวถงึ 
33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และน าคณะนมสัการพระอฐัขิองพระถงัซมั
จ ัง๋ที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่นัเชญิมาจากชมพูทวปี  

กรณีถา้ทะเลสาบสุรยินั-จนัทราท าการปิดไม่ใหท้ าการล่องเรอื ทางบรษิทัจะท าการคืนเงินประมาณ 50 
NTD/ท่าน  

 
 



 

แวะพกัเหน่ือย หาของอรอ่ยทานทีท่่าเรอืก่อนขึน้ไปนมสัการพระถงั
ซมัจ ั๋ง แนะน าไข่ตม้ใบชาสูตรอาม่า ถอืเป็นของทานเล่นอกึหน่ึงอย่างที่

ควรค่าแก่การไปลิม้ลอง ดว้ยสูตรเฉพาะตวัของอาม่า และขัน้ตอนที่

พถิพีถินัในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การตม้ไข่ทีอ่าม่าจะตม้พรอ้มกบัสมุนไพร
ต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ท าใหเ้มื่อชมิไปค าแรกจะไดก้ลิ่นหอมของ
สมุนไพรพรอ้มกบัรสชาดเค็มนิดหน่อยของตวัซอส รวมๆ แลว้เขา้กนั
และอรอ่ยสุด รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทีไ่ดร้บัอนุญาตใหส้ามารถเปิดขาย
ไดบ้นเกาะ และมสีาขาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเท่าน้ัน 
น าท่านนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู่ (Wen Wu Temple) หรอือกีหน่ึงช ือ่เรยีกทีรู่จ้กักนัในนาม วดักวน
อู เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหน่ึงแห่งของไตห้วนั ตัง้อยู่ทีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ (เทพ
เจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย)์ เป็นทีนิ่ยมในหมู่นักท่องเทีย่วและคนไตห้วนั หากใครที่

ไดม้าเยอืนยงัเมอืงหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ วดัแห่งนี ้

 
น าทุกท่านเยีย่มชมภายในวดัทุกท่านจะพบกบัสงิโตหินอ่อน 2 ตวั ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวดั มีมูลค่ามากถงึ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ่ 
 



 
และหากทุกท่านหนัหนา้มองไปยงัดา้นหนา้ของวดั ทุกท่านสามารถชมวิวของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะวดั    
เหวิน่หวู่ถอืไดว้่าเป็นอกีหน่ึงจดุพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ย่างสวยงาม  

 
  จากน้ันน าทุกท่านไปยงัภายในวดัเพือ่สกัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในวดั ซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 จดุดว้ยกนั ดงันี ้

จุดทีห่น่ึง : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในท่าน่ังบนบลัลงัค ์ชาวจนีและชาวไตห้วนัมกันิยมมาขอพรเกีย่วกบัเร ือ่งของ
ประสบความส าเรจ็ในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภยัอนัตราย เป็นตน้ ตรงจุดนีค้นไตห้วนั
มกันิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิ
บารมขีองหยกตาแมว 

จุดทีส่อง : หรอืวหิารอู่เฉิง จะมีองคเ์ทพเจา้กวนอูในท่าน่ังบนบลัลงัคค์ู่กบัองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนีม้กันิยมขอ
พรเกีย่วกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา  

จุดทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉิง เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนีม้กันิยมขอพรเกีย่วกบัการศกึษา 
การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 

 
หลงัจากน้ันน าคณะเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้(Chiayi) เมืองทีถู่กลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจยีอีเ้ป็นเมืองทีม่ี
แหล่งธรรมชาตทิีม่ีช ือ่เสยีงโด่งดงัไปทั่วโลกถงึ 3 อุทยาน ซึง่ทัง้ 3 อุทยานน้ันมทีศัยนียภาพทีโ่ดดเด่นและสวยงาม
แตกต่างกนัไป “จากภเูขาสู่ทีร่าบ จากทีร่าบสู่ววิทะเล”  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 



วนัทีส่าม เมอืงเจยีอี ้– รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง – ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์กต็  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าคณะเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางท่านจะไดช้ม
ววิไรช่าอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลบักบัภเูขานอ้ยใหญ่อนัสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา (Tea 
Shop) ชาทีข่ึน้ช ือ่ทีสุ่ดของไตห้วนั มรีสชาตหิอม มสีรรพคุณชว่ยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลซีานในระดบัความ
สูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่นไทยนิยมซือ้กลบัเป็นของฝาก เดนิทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติ
อาลซีาน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอทุยานฯ อาลซีาน (5) 
หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชมจุดท่องเทีย่วส าคญัต่างๆ ภายในอุทยานอาลซีาน ซึง่เป็นอุทยานทีม่ีความสวยงาม 
และมีช ือ่เสียงที่สุดของไตห้วนั อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area) มีความ
สมบูรณข์องธรรมชาตอิยู่มาก ใหท่้านเดนิชมดืม่ด ่ากบัธรรมชาตขิองป่าศกัดิส์ทิธิอ์าลซีนั โดยตลอดเสน้ทางท่านจะ
ไดส้มัผสักบักบัตน้สนสูงชนัอายุกว่า 1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์และในชว่ง
ฤดูใบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ท่านจะไดพ้บสชีมพูของดอกซากุระทีจ่ะบานสะพร ัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานา
ชนิด  

(ชว่งประมาณเดอืนกุมภาพนัธ ์– เมษายน ของทุกปี เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระก าลงัเบ่งบาน ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษิทัจะท าการคนืเงนิประมาณ 250 NTD/ท่าน  

 
จากน้ันน าท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพือ่ชมววิธรรมชาตสิองฝ่ังขา้งทาง โดยรถไฟสายนีถู้กสรา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่น
เพือ่ใชใ้นการล าเลยีงไม ้  

 
และเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงไทจง (Taichung) เมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของไตห้วนัเป็นเมืองทีเ่ป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา น าท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกบั ฟ่งเจีย่ ไนท ์
มารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยู่ทีเ่มืองไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลยัฟ่งเจีย่ โดยตลาดแห่งนีถ้อืได ้
ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั มีของขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น 
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งส าอาง อีกทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่

ดงึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ย และทีส่ าคญัและพเิศษสุดๆ ตลาดแห่งนีน้ั้นมสีนิคา้แบรนดท์ี่



มกัจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อย่างเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเ้ลือกมากที่สุดใน
ไตห้วนั 

มาฟ่งเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต แนะน ารา้นรองเทา้ ABC Mart ศูนยร์วมรองเทา้แบรนด ์
ต่างๆ เชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse เป็นตน้ บางรุน่ภายในรา้น
ถอืไดว้่ามรีาคาทีถู่กกว่าเมือ่เทยีบกบัรุน่น้ันๆ ในไทย  

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ฟ่งเจีย่ ไนทม์ารเ์กต็ ใหท่้านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่ เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – วดัหลงซานซือ่ - อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – รา้น
คอสเมตกิ – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆ ของไตห้วนั 
ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 
3 ลา้นคน น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั 
(ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากน้ันน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium 
Shop) ทีเ่ป็นเคร ือ่งประดบัเพือ่สุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบตัิในป้องกนัรงัสี ชว่ยการ
ไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร ือ่งประดบัล า้ค่าของชาวไตห้วนั
ตัง้แต่โบราณ น าทุกท่านไปยงั วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชี ือ่เสยีงของคนไตห้วนั 
วดัแห่งนีม้อีายุราวๆ เกอืบ 300 ปี คนนิยมมาขอพรเร ือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเร ือ่งความรกั เช ือ่กนัว่าใครทีไ่ม่
ประสบความส าเรจ็เร ือ่งความรกั ใหข้อพรกบัเทพเฒ่าจนัทราทีว่ดัแห่งนี ้แลว้ความรกัจะกลบัมาดขีึน้ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา (7) 
บ่าย จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึ

ถึงอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2523 มีพืน้ทีป่ระมาณ 
205 แสนตารางเมตร   

 



ท่านสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดยภายในจะมรีปูป้ัน
ท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ีใบหนา้ยิม้แยม้ และจะมีทหารยามยนืเฝ้าอยู่ 2 
นายตลอดเวลา และที่ก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ 
จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวิทยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ล่างของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัิของอดีต
ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ อกีทัง้ยงัมีการจดัโชวส์ิง่ของเคร ือ่งใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกีหน่ึงพเิศษหากใครไดม้า
เยีย่มทีแ่ห่งนีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทุีกตน้ช ัว่โมง ตัง้แต่เวลา 10:00 น. - 16:00 น. ของทุกวนั  

 
หลงัจากน้ันน าท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่ีเคร ือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามนั / ยานวดที่

ขึน้ช ือ่ของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอย่างเต็มที ่จากน้ันน าท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงในย่าน ซือ่หลนิ
ไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีถ่อืว่าใหญ่ทีสุ่ดในกรุงไทเป และมีช ือ่เสยีงโด่งดงั
อกีดว้ย โดยตลาดแห่งนีท่้านสามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกี
มากมาย ดว้ยความที่ตลาดแห่งนี้เดินทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของทาน
หลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณช ัน้ใตด้นิ หรอืเรยีกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของทีทุ่ก
ท่านไม่ควรพลาดยงัทีแ่ห่งนีเ้มือ่มาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ ์HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วนัราคาถูกกว่าทีข่ายในไทย
บา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยงัถอืไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดของไก่ทอดยกัษเ์ลยก็ว่าได ้นอกจากยงัมีชานมไข่มุก เตา้หูเ้หม็น 
หรอืพวกของทอดต่างๆ  

แนะน าของทานอรอ่ยๆ ไก่ทอดยกัษ ์HOT-STAR รา้นไก่ทอดชือ่ดงัที่เป็นทีนิ่ยมใน
นักท่องเทีย่วและคนไตห้วนั ทีร่า้นนีไ้ก่ทุกชิน้จะทอดสดใหม่ตลอด ตวัเนือ้ไก่มีขนาดแผ่น
ใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตวัแป้งกรอบอรอ่ยไม่หนาจนเกนิไป  

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์กต็ ใหท่้านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั... FUSHIN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้ เมอืงผงิซ ี– หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน - ปล่อยโคมขงหมงิ – หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน – วดัซงซานฉือโย่ว 
- ตกึไทเป 101– ย่านซเีหมนิตงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
พาท่านมุ่งหนา้สู่ เมอืงผงิซ ี(Pingxi) หรอืทีรู่ก้นัในชือ่เสน้ทางรถไฟผิงซ ีโดยเมืองนีม้ีช ือ่เสียงโด่งดงัมาจาก
ภาพยนตรร์กัโรแมนติกเร ือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เน่ืองจากสถานที่แห่งนี้เป็นหน่ึงในฉากที่

ปรากฏในภาพยนตรเ์ร ือ่งนี ้จงึท าใหท้ีน่ี่ไดช้ ือ่ว่าเป็นหน่ึงในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วนัเลยทเีดยีว และ
อกีหน่ึงสถานทีท่ีอ่ยู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมู่บา้นโบราณฉือเฟ่ิน (Shifen Old Street) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ 
ตัง้อยู่ในพืน้ที่ของเมืองผิงซ ีเป็นหมู่บา้นที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น ถือว่าเป็นหมู่บา้นที่มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั อกีทัง้ทีแ่ห่งนีย้งัขึน้ช ือ่ในเร ือ่งของการปล่อยโคมลอย หรอื โคมขงหมิง โดยทุกปีทีน่ี่จะมีการจดัเทศกาล 
PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวนัหยวนเซยีว หรอืวนัที่ 15 เดือน 1 จากน้ันน าทุกท่าน  ปล่อยโคม
ขงหมงิ  

หวัหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่จะท าการแจกโคมขงหมงิใหทุ้กท่าน โดยจะแบ่งเป็น 4 คน ต่อ 1 โคม 
นอกจากนีทุ้กท่านยงัสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกบัรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดงัไอศครมีถัว่ตดั และ
รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย  
 



 

แนะน าของอรอ่ย ไอศกรมีถัว่ตดั ไอศกรมีรสกะททิีเ่ขม้ขน้ถงึใจ โรยดว้ยถัว่ตดัที่

ท าขึน้สดๆ เมือ่ทานคู่กนักบัไอศกรมีเขา้กนัไดด้แีบบลงตวัสดุๆ เป็นอกีหน่ึงขนมทีม่า
เยอืนไตห้วนัตอ้งลิม้ลอง  
 
เดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจบุนั
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ 
รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ช ืน่ชมวิวทิวทศัน ์รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้มากมาย ทัง้นีห้มู่บา้น
โบราณจิว่เฟ่ินยงัเป็นทีต่ามรอยของสาวกการต์ูน เร ือ่ง SPIRITED AWAY การต์ูนอนิเมช ัน่ช ือ่ดงัของญีปุ่่น ทีไ่ด ้
น าฉากตกึโคมไฟในหมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ินด าเนินเร ือ่งอกีดว้ย 

 
 

แนะน าของอรอ่ย บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วนั  บวัลอยของไตห้วนัจะชิน้ใหญ่กว่า
และเนือ้หนึบกว่ามาก แต่ละสก็ีคนละรสชาดและมคีวามหนึบไม่เท่ากนั ส่วนน ้าเช ือ่ม
จะเป็นน ้าถัว่เขยีวหอมหวาน สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและแบบเย็น  

 กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ใหท่้านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั  
บ่าย หลงัจากน้ันพาทุกท่านไปยงั วดัซงซานฉือโย่ว (Songshan Ciyou Temple) ซึง่ถอืเป็นวดัทีเ่กา่แกข่องเมอืง

ไทเป โดยวดัแห่งนีส้รา้งขึน้เพือ่สกัการะบูชาเจา้แม่ทบัทมิ หรอืเทพธดิาแห่งทอ้งทะเล วดัซงซานฉือโย่วประกอบไปดว้ย
วหิารหลกัขนาดใหญ่ มคีวามสูงถงึ 6 ช ัน้ โดยภายในวหิารจะมเีทพตามลทัธเิต๋าต่าง  ๆประดษิฐานมากมาย อกีทัง้วดันีย้งัถอื
ไดว้่าเป็นวดัทีม่คีวามละเอยีดสวยงาม เน่ืองจากภายในวดัจะประกอบดว้ยงานแกะสลกัมากมาย อกีทัง้วดัแห่งนีม้คีวามเชือ่กนั
ว่าไดม้ีพระจากลทัธเิต๋าเดนิทางผ่านมา พรอ้มกบัน ารูปป้ันของเจา้แม่ทบัทมิมาดว้ย และมีการขอเงนิบรจิาคจากชาวบา้น
เป็นเวลาถงึ 10 ปี จงึจะสามารถเร ิม่ตน้สรา้งวดัแห่งนีข้ึน้มา และคนไตห้วนัเช ือ่ว่าความศกัดิส์ทิธิข์องวดัท าใหน้ าพาความ
เจรญิมาสู่ย่านซงซาน ท าใหท้ีแ่ห่งนีเ้ป็นหน่ึงในย่านการคา้ทีส่ าคญัของเมอืงไทเป จากน้ันน าท่านไปยงั ตกึไทเป 101 
(Taipei 101) ใหท่้านไดถ้่ายรูปคู่กบัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตึกทีม่ีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกใน
ปัจจบุนั (อนัดบัในปี 2016) ซึง่มคีวามสูงถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์งั
ร ะดับ โลกไว ้ม ากมาย  อาทิ  ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 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  

กรณีทีท่่านตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิช ัน้ 89 กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีล่่วงหนา้กอ่นเดนิทาง โดยค่า
ตั๋วขึน้ตกึไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD/ท่าน 

   
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านซเีหมินตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรยีบเสมือน สยาม
แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะ
สนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งส าอาง หรอืของกิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เร ือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็น
ของทีม่แีบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทีนี่ย้งัถอืไดว้่ามรีาคาทีถู่กเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมาย
ใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ 

แนะน าของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ช ือ่อกีหน่ึงอย่างของไตห้วนั ถงึจะมกีลิน่เหม็นแต่อรอ่ย
อย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาดของซอสทีก่นิคู่กบัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ แกลม้ดว้ยผกัดองสูตร
เฉพาะของไตห้วนัรสชาดมนัเขา้กนัดอีย่างลงตวั  

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ย่านซเีหมนิตงิ ใหท่้านไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั... FUSHIN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (9) 
09.45 น.  บนิลดัฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW181  

(ไม่มบีรกิาร อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
12.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

*ไฟลทบ์นิ XW181 เดอืนเมษายน – เดอืนมถินุายน 2562 ในวนัพฤหสับด ีเปลีย่นเวลาบนิเป็นเวลา  
10.10 น. – 12.45 น.*  
** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของท่านกบัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้) ** 

 

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

** หากท่านทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ 
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ่ และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไม่รวมต ัว๋ 

เคร ือ่งบนิ 

22 – 27 พฤษภาคม 2562 

23 MAY DMK-TPE  
XW182 04.00-08.55 
27 MAY TPE-DMK  

XW181 09.45-12.25 

15,999 7,999 7,999 

05 – 10 มถินุายน 2562 

06 JUN DMK-TPE  
XW182 04.00-08.55 

10 JUN TPE-DMK  
XW181 09.45-12.25 

16,999 7,999 7,999 

19 – 24 มถินุายน 2562 

19 JUN DMK-TPE  
XW182 04.00-08.55 

24 JUN TPE-DMK  
XW181 09.45-12.25 

15,999 7,999 7,999 

03 – 08 กรกฎาคม 2562 

03 JUL DMK-TPE  
XW182 02.15-07.05 

08 JUL TPE-DMK  
XW181 09.40-12.15 

15,999 7,999 7,999 

13 – 18 กรกฎาคม 2562 

14 JUL DMK-TPE  
XW182 02.15-07.05 

18 JUL TPE-DMK  
XW181 09.40-12.15 

19,999 7,999 9,999 

24 – 18 กรกฎาคม 2562 

25 JUL DMK-TPE  
XW182 02.15-07.05 

29 JUL TPE-DMK  
XW181 09.40-12.15 

19,999 7,999 9,999 

07 – 12 สงิหาคม 2562 

08 AUG DMK-TPE  
XW182 02.15-07.05 
12 AUG TPE-DMK  

XW181 09.40-12.15 

18,999 7,999 8,999 

21 – 26 สงิหาคม 2562 

22 AUG DMK-TPE  
XW182 02.15-07.05 
26 AUG TPE-DMK  

XW181 09.40-12.15 

15,999 7,999 7,999 

11 – 16 กนัยายน 2562 

12 SEP DMK-TPE  
XW182 02.15-07.05 

16 SEP TPE-DMK  
XW181 09.40-12.15 

16,999 7,999 7,999 

25 – 30 กนัยายน 2562 

26 SEP DMK-TPE  
XW182 02.15-07.05 

30 SEP TPE-DMK  
XW181 09.40-12.15 

15,999 7,999 7,999 

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 



 
** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรท่์านละ 1,500 NTD/ทรปิ*** 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของ
รา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทาง
บรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้
ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 5,200 NT /ท่าน  
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ  
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท ์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกั
รดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 NTD/ทรปิ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
เง่ือนไขการช าระคา่บรกิาร 
1. กรณุาช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. กรณุาช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีทท่ีานไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายใน

ก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรน้ั์นๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์

เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการ
ของทางบรษิทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง ขอใหท่้านทีม่ชี ือ่ในเอกสารการจองท าการแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทาง

มาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบรษิทัไม่รบั
ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีตอ้งการขอรบัเงินค่าบรกิารคืน ขอใหท่้านทีม่ีช ือ่ในเอกสารการจองท าการแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการ
ขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพือ่ท าเร ือ่งขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไข
การคนืเงนิค่าบรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงนิค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิ

จากค่าบรกิารทีช่  าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเคร ือ่งบนิ การจอง
ทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   



4. การติดต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีน้ันๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการ
ของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน 
2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวรว่มเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซีา่  
แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยินดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วรว่มเดินทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนด
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ ในกรณีทีท่่านมไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหบ้รษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า  

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษิทัจะค านึงถงึ ความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ิไดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตัิ  อุบตัเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้    

7. อตัราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัรา แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร ือ่งบิน ค่าภาษี
เช ือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   
1.  กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรต่อชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 10 

ชิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน     

1.1 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ    จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอร ีส่ ารองขึน้ไปบนเคร ือ่งบนิดงันี ้  
2.1 แบตเตอร ีส่ ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ แบตเตอร ีส่ ารองทีม่ี

ความจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากดัจ านวน   
2.2 แบตเตอร ีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น  
2.3 แบตเตอร ีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เคร ือ่งในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร ีส่ ารองใส่กระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้คร ือ่งในทุกกรณี 
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