
 

 

 

 

 

 

ไตห้วนั หนานโถว ไทจง ไทเป 5วนั3คนื 
โดย สายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์(SL) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 – เดอืนพฤษภาคม 63 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เทีย่วไตห้วนัแบบจุใจ ถา่ยรูปเก๋ๆ กบัสถานทีท่อ่งเทีย่วสุดฮติ 

เช็คอนิไฮไลทไ์มห่ลุดเทรนด ์ชอ้ปป้ิงเพลนิตลาดดงัไนทม์ารเ์ก็ต 
ทะเลสาบสุรยินั จนัทรา - วดัพระถงัซมัจ ัง๋ - วดัเหวนิหวู ่– ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต - ซเีหมนิตงิ 

หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน – อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค 

ตกึไทเป 101 – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – ตลาดปลาไทเป - หมูบ่า้นสายรุง้ 
หมูบ่า้นโบราณไตห้วนั SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE 

พเิศษ!! เสีย่วหลงเปา, บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั, ซฟู๊ีด 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) - สนามบนิเถาหยวน 
16.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ทางเขา้ประตู 7 เคาวเ์ตอร ์8  สายการ

บนิไทยไลออ้นแอร ์ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง 
พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร ก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ี
และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  

 

 
 

19.30 น.  เหริฟ้าสูไ่ตห้วนัโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL394  
(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

00.20 น.+1  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ เมอืงไตห้วนั หลังจากผ่านขัน้ตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสัมภาระแลว้นัน้ น าคณะเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 
พกัที ่CITY SUITE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง เถาหยวน - หนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวิน่หวู ่–   

รา้นชาอูห่ลง - ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านลงเรือส าหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั จนัทรา  (Sun Moon Lake) เป็นสถานที่

ท่องเทีย่วอกีจุดหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมจุีดส าคัญทีท่่องเทีย่ว
มากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่

เล็กทีส่ดุในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจาก
ชมพูทวปี กรณีถา้ทะเลสาบสุรยิัน-จันทรา ท าการปิดไม่ใหท้ าการล่องเรือ ทางบรษัิทจะท าการคนื
เงนิประมาณท่านละ 50 NTD  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ปลาประธานาธบิด ี 
 น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จั้กกนัใน

นาม วัดกวนอ ูเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึง่แหง่ของไตห้วัน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐาน
รูปปั้นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซือ่สัตย)์ เป็นที่

นิยมในหมู่นักท่องเทีย่วและคนไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดที่
จะมาสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแห่งนี้ น าทุกท่านเยีย่มชม ภายในวัดทุกท่านจะพบกับ สงิโตหนิ
ออ่น 2 ตัว ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มมีูลคา่มากถงึ1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลังของ

ความยิง่ใหญ่ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกท่านสามารถชมววิของทะเลสาบสุริยัน-
จันทรา เพราะวัดเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดพกิัดทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ย่างสวยงาม  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทุกท่านไปยังภายในวัดเพื่อสักการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 จุด
ดว้ยกัน ดังนี้ 

จุดที่หนึ่ง : องค์เทพเจา้กวนอู ในท่าน่ังบนบัลลงค์ ชาวจีนและชาวไตห้วันมักนิยมมาขอพร
เกี่ยวกับเรื่องของความประสบส าเร็จในหนา้ที่การงาน กจิการเจริญรุ่งเรือง แคลว้คลาดจากภัย

อันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนี้คนไตห้วันมักนิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถาง
ธูป 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมีของหยกตาแมว 

จุดที่สอง : หรือวหิารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจา้กวนอูในท่าน่ังบนบัลลังคค์ู่กับองค์เทพเจา้ขงจื้อ 

ตรงจุดนี้มักนยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  

จุดทีส่าม : หรือวหิาร ตา้เฉิง เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพร

เกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 
 

 
 

เดนิทางมุ่งหนา้สู่ เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากนัน้พาท่านแวะชมิชา

อาลซีานที ่รา้นชา (Tea Shop) ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลาย
ไขมัน ปลูกบนเขาอาลซีานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นของฝากทีค่น

ไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝาก น าทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บา้นสายรุง้ หรือ RAINBOW 
VILLAGE เป็นหมู่บา้นทีถู่กวาดลวดลายต่างๆ ดว้ยสสัีนสดๆหลากสมีากมาย ไม่วา่จะเป็นตามผนัง 
หรือก าแพงของ หมู่บา้น ซึง่ในลวดลายนัน้มทีัง้เป็นตัวหนังสอื รูปการต์ูน หรือรูปอืน่ๆทีฝี่มอืคลา้ย

กับของเด็ก เป็นคนวาด แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่นี้เมือ่มองดแูลว้กับมคีวามลงตัวใหค้วามสวยงาม 
โดย เรื่องเหล่าความเป็นมาว่ากันว่า หมู่บา้นแห่งนี้ถูกสรา้งเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศกึ  

หรอืผูล้ีภั้ยของพรรคก๊กมนิ ศกึสภาพหมู่บา้นในตอนนัน้ไม่ไดน้่าอยู่ในสมัยปัจจุบัน ไดม้กีาร รือ้ถอน 
ซึง่ในระหว่างที่ไดม้ีการรื้อถอนนั้น ไดม้ีนายทหารเก่า ชื่อว่า Huang Yung-fu ไดท้ าการวาด

ลวดลายต่างๆขึน้มา เมื่อสถานที่นี้มีนักศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คียงมาพบเจอไดม้ีการพูดกัน
ตอ่ไปเรือ่ยๆ ท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้มชี ือ่เสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ ปัจจุบันจงึหลาย
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจง 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) 

ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟงเจี่ย โดยตลาดแห่งนี้ถอืไดว้่าเป็นตลาดกลางคนืที่
ใหญ่ที่สุดในไตห้วัน มีของขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง อีกทั ้งอาหารทอ้งถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food 
มากมายทีด่งึดดูนัดท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอร่อย และทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาด

แห่งนี้นัน้มสีนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะ
ทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั 

พกัที ่TALMUD HOTEL YUAN DE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ไทจง - ไทเป – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน 
                      – รา้นเครือ่งส าอาง – ตลาดปลาไทเป 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาต ิเย่หลิว่ (Yehliu Geopark Park) อุทยานแห่งนี้
ตัง้อยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อน

ของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว 
โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟู้ีด 
เดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จีหลง 

จิว่เฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชี ือ่เสียงในไตห้วัน เพลดิเพลนิ
บรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดตี ชืน่ชมววิทวิทัศน์ รวมทัง้เลอืก

ชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ มากมาย  
 

 
 

พาท่านมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรอืทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดังมาจาก

ภาพยนตรร์ักโรแมนตกิเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานทีแ่ห่งนี้เป็นหนึง่
ในฉากที่ปรากฏในภาพยนตรเ์รื่องนี้ จึงท าใหท้ี่นี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึ่งในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนติ

กของไตห้วันเลยทเีดยีว และอีกหนึ่งสถานทีท่ี่อยู่ในเสน้ทางรถไฟผงิซี คือ หมู่บา้นโบราณสอื
เฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ีเป็นหมู่บา้นทีม่ทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น 

ถอืว่าเป็นหมู่บา้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทีแ่ห่งนี้ยังขึน้ชือ่ในเรื่องของการปล่อยโคมลอย 
หรือ โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ทีแ่ห่งมจีะมกีารจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ใน
วันหยวนเซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1 จากนัน้พาทุกท่านร่วม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีน

ค าอธษิฐานของท่านสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ทา่น) นอกจากนี้ทุกท่านยงั
สามารถเดนิชม หรือเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรือขนมชือ่ดังไอศครีมถ่ัวตัด และรา้น

ขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นน าท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องส าอางรวมถงึพวกยา / 
น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มที ่ 

  จากนัน้พาทุกท่านไปยงั ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) หรอือกีชือ่ Addiction 
Aquatic Development (AAD) ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงไทเป เดมิททีีต่ลาดไทเปเป็นตลาดสดที่

ซือ้ขายอาหารทะเลสดเท่านัน้ ตอ่มาทางบรษัิทเอกชนไดป้รับเปลีย่นใหเ้ป็นตลาดสดุฮติในไตห้วัน
ไม่แพท้ีต่ลาดปลาในโตเกยีวเลยทเีดยีว ซึง่ภายในตลาดปลายังมซีปุเปอรม์ารเ์กต็และรา้นอาหารไว ้
บรกิารอกีดว้ย ทัง้นี้ใหทุ้กท่านไดสั้มผัสรสชาดของอาหารทะเลมากมายและหลากหลาย ทีบ่รกิาร

ความสดใหม่ทุกวัน ไม่วา่จะเป็น ปอูลาสกา้กับกุง้ลอ๊บสเตอร ์อาหารปรุงสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ป ูหอย
นางรม หรอืป้ิงย่าง บารบ์คีวิ และอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกทาน  

 

 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ตลาดปลาไทเป ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
พกัที ่ NTP NEW TAIPEI HOT SPRING หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแชน่ า้แร่ธรรมชาต ิแบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่

น า้แรเ่ชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติ
ดขีึน้ 

 
วนัทีส่ ี ่  อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นพายสบัปะรด – หมูบ่า้นทหารโบราณไตห้วนั SISI NAN 

          CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตกึไทเป 101 (ไมร่วมช ัน้ 89) – รา้นเครือ่งส าอาง –  
         ซเีหมนิตงิ – สนามบนิเถาหยวน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพื่อ
ร าลกึถงึอดีตประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 

2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร   
 



 

 

 

 

 

 

 
 

ท่านสามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตรส์ าคัญทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดย

ภายในจะมรีูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิป์ระธานาธบิดีเจียงไคเช็คในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้
แยม้ และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญา
ทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนที่

ชัน้ล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค อกีทัง้ทัง้
ยังมกีารจัดโชวส์ิง่ของเครื่องใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนึ่งพเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นี้คอื 

พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตน้ชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน น าท่านเลอืกซือ้
ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วัน (ขนมพาย

สับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเส ีย่วหลงเปา 

หลังจากนั้นน าท่ านเดินทางสู่  หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวนั  (SISI NAN CUN OLD 

MILITARY VILLAGE) เป็นหมู่บา้นโบราณแห่งแรกของไตห้วัน ตัง้อยู่ในเมอืงไทเปใกลก้ับตกึ
ไทเป 101 หมู่บา้นแหง่นี้เป็นหมู่บา้นเกา่แกท่ีร่วมไวซ้ึง่ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม ถอืเป็นหนึง่ใน

จุดชมววิของตกึไทเป 101 ทีส่วยทีส่ดุอกีดว้ย  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อ
สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืด

ในร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครื่องประดับล ้าค่าของชาวไตห้วัน
ตัง้แต่โบราณ  จากนั้นน าท่านไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนด์

มารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มี
ความสูงถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไว ้
ม ากมาย  อ าทิ เ ช่ น  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  
 

กรณีที่ท่านตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่่วงหนา้ก่อน
เดนิทาง โดยคา่ตั๋วขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่ห่งนี้เปรยีบเสมอืน 
สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นทีท่ันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมขีอง

มากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟชั่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์หรือของ กิ๊ฟชอ้ปมาก
มายทีม่ใีหอ้ัพเดทแฟชัน่เรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรือไม่มแีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนด์
ของทนีี้ยังถอืไดว้า่มรีาคาทีถู่กเหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน  

 



 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 
01.25 น.  เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯโดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL395 

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
04.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

 
 
 

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

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร 

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้  
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ั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 

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 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที่

ระบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิาร 
ไม่วา่กรณีใดๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

 

 

 

 

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 กุมภาพนัธ ์2563 13,878 9,999 4,500 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

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

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

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

28 กุมภาพนัธ ์– 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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 7,900 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ทา่น ** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง 
ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง
รบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 5,200 NT /
ทา่น  

 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซี่าส าหรับหนังสอืเดนิทาง

ไทย และสามารถพ านักในไตห้วันไดไ้ม่เกนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้ง
เสยีคา่ใชจ่้ายในการขอวซีา่ตามทางสถานฑตูไตห้วันก าหนด 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อน

การใชบ้รกิาร)  

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 



 

 

 

 

 

 

คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ
การจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ว

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจน

ซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่ง

หนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่อง

ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระ
เงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิ
คา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหัก
ค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบรกิาร

ทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวี
ซา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่มไิดส้่ง
หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  



 

 

 

 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านึงถงึ ความ

ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ  
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ที่

มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ  
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรือการบรกิารของสาย 
การบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้      
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติร
ต่อชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่าน  ละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมี
ขนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านั้น    
2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   

2.1 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่
แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้

เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัดจ านวน   
2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่อง

ไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น  
2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

 
 

 
 


