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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง  
 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์5 ประต ู5 สายการบนินกสกู๊ต ซึง่
จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 
วนัทีส่อง สนามบนิเถาหยวน – เมอืงหนานโถว – วดัจงไถฉานซือ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ 

– วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเจยีอี ้

 
02.15 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW182 (ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

*ไฟลทบ์นิ XW182 เดอืนเมษายน – เดอืนมถิุนายน 2562   ในวนัพฤหสับด ี  เปลีย่นเวลาบนิเป็นเวลา  
04.00 น. – 08.55 น.*  
** (สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 
07.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋า

สมัภาระแลว้นัน้ น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมอืงหนานโถว ถอืได ้

วา่เป็นมณฑลทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่
แหง่ไตห้วัน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 

ระหวา่งทางน าทา่น เทีย่วชม วดัจงไถฉานซือ่ (Chung Tai Chan Monastery) ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก งบประมาณสรา้งกว่าหมื่นลา้นบาท  มีความสงู 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดียวกันกับตกึ 101 มี

โครงสรา้งทีแ่ข็งแกร่งมาก เมือ่ปี 1999 เกดิแผ่นดนิไหวอย่างรนุแรงทีเ่มอืงหนานโถว พสธุาแยก และเกดิธรณีสบู
กลนืหมูบ่า้นหายไป แตวั่ดจงไถฉานนี้กลับไมเ่ป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วันมาก  มหีอ้งเรยีนกวา่  
1,000 หอ้ง เพือ่ใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาพระธรรม น าทา่นกราบ นมัสการสิง่ศักดิส์ทิธภ์ายในวัด 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (2) 
บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจุดหนึ่ง

ทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมจีุดส าคัญทีท่่องเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามยาว
ถงึ 33 กโิลเมตร น าท่านลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระ

ถังซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพทูวปี  
  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ท าการปิดไม่ใหท้ าการล่องเรือ ทางบรษัิทจะท าการคืนเงนิประมาณ       

50 NTD/ทา่น  
 
 

 
 
 

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยทานที่ท่าเรือก่อนขึ้นไป

นมัสการพระถังซัมจ๋ัง แนะน าไข่ตม้ใบชาสตูรอาม่า ถอืเป็นของ

ทานเล่นอึกหนึ่งอย่างที่ควรค่าแก่การไปลิ้มลอง ดว้ยสูตร
เฉพาะตัวของอาม่า และขัน้ตอนทีพ่ถิพีถัินในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่
การตม้ไข่ที่อาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ด

หลินจือ ท าใหเ้มื่อชมิไปค าแรกจะไดก้ลิ่นหอมของสมุนไพร
พรอ้มกับรสชาดเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมๆ แลว้เขา้กันและ
อร่อยสดุ รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิด

ขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเทา่นัน้ 
 
 

น าทา่นนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึ่งชือ่เรยีกทีรู่จั้กกันในนาม วัดกวนอู 
เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึ่งแห่งของไตห้วัน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ 
(เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย)์ เป็นทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่วและคน

ไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแหง่นี้ 



  

  -4-   

 

 
 

น าทกุท่านเยีย่มชม ภายในวัดทกุท่านจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่มากถงึ 1 
ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่
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และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะ
วดัเหว ิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 

 
 
  จากนัน้น าทกุทา่นไปยังภายในวัดเพือ่สกัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน ดังนี้ 

จุดทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่น่ังบนบัลลังค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกีย่วกับเรือ่งของ

ประสบความส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนี้คนไตห้วันมัก

นยิมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี
ของหยกตาแมว 

จุดทีส่อง : หรอืวหิารอู่เฉิง จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอูในท่าน่ังบนบัลลังคค์ู่กับองคเ์ทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดนี้มัก

นยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  
 

จุดที่สาม : หรือวหิาร ตา้เฉิง เป็นที่ประดษิฐานขององค์เทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับ

การศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 
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หลังจากนั้นน าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้(Chiayi) เมอืงทีถ่กูลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและทะเล เจียอีเ้ป็นเมอืงทีม่ี
แหลง่ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกถงึ 3 อทุยาน ซึง่ทัง้ 3 อทุยานนัน้มทีัศยนียภาพทีโ่ดดเดน่และสวยงาม

แตกตา่งกันไป “จากภเูขาสูท่ีร่าบ จากทีร่าบสูว่วิทะเล”  
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม เมอืงเจยีอี ้– รา้นชา – อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง – ฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าคณะเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ

ไร่ชาอาลซีานทีม่ชี ือ่เสยีงสลับกับภูเขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชมิชาอาลซีานที ่รา้นชา (Tea 
Shop) ชาทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมัน ปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความ
สูงเป็นพันเมตรจากระดับน ้ าทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซือ้กลับเป็นของฝาก เดนิทางต่อสู่อุทยาน

แหง่ชาตอิาลซีาน 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน (5) 

หลังอาหารกลางวันน าทา่นชมจุดทอ่งเทีย่วส าคัญตา่งๆ ภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซึง่เป็นอทุยานทีม่คีวามสวยงาม 

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอทุยานที่
มสีวยงาม มคีวามสมบูรณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก และมชีือ่เสยีงทีส่ดุของไตห้วัน ใหท้า่นเดนิชมดืม่ด ่ากับธรรมชาติ
ของป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณ

รปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4  ทา่นจะไดพ้บสชีมพขูองดอก
ซากรุะทีจ่ะบานสะพร่ังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ  

 
(ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะก าลังเบง่บาน ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 

 
กรณีถา้อทุยานปิดไมใ่หเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณ 250 NTD/ทา่น  
 

 
 
จากนัน้ น าทา่นน ัง่รถไฟโบราณ เพือ่ชมววิธรรมชาตสิองฝั่งขา้งทาง โดยรถไฟสายนี้ถกูสรา้งขึน้โดยชาวญีปุ่่ น
เพือ่ใชใ้นการล าเลยีงไม ้  
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และเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลาง

ทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา น าทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจีย่ ไนท์
มารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจีย่ โดยตลาดแหง่นีถ้อืได้

วา่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีสุ่ดในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่า่จะ
เป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์อกีท ัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food 
มากมายทีด่งึดูดนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอรอ่ย และทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นี้นัน้มี

สนิคา้แบรนดท์ีม่ักจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมาก
ทีส่ดุในไตห้วัน 
 

 
 

มาฟ่งเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต แนะน ารา้นรองเทา้ ABC Mart ศนูย์

รวมรอง เท า้แบรนด์ต่างๆ  เช่น  Onitsuka Tiger Adidas Nike 

Converse เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถอืไดว้่ามรีาคาที่ถูกกว่าเมื่อ
เทยีบกับรุน่นัน้ๆ ในไทย  
 

 
 
 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ฟ่งเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – วดัหลงซานซือ่ - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – รา้นคอส

เมตกิ – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆ ของไตห้วัน 

ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 
3 ลา้นคน น าทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วัน 
(ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนั้นน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium 
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Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการ
ไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าคา่ของชาวไตห้วัน

ตัง้แตโ่บราณ น าทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงของคนไตห้วัน 
วัดแห่งนี้มอีายุราวๆ เกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเรือ่งความรกั เชือ่กนัว่า

ใครทีไ่ม่ประสบความส าเร็จเรือ่งความรกั ใหข้อพรกบัเทพเฒา่จนัทรา ทีว่ดัแหง่นี ้แลว้ความรกัจะกลบัมา
ดขี ึน้ 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา (7) 

บา่ย จากนั้นน าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึ
อดตีประธานาธบิดเีจียงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 

แสนตารางเมตร   
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ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดยภายใน
จะมรูีปป้ันท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
ของทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดั
แสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึภาพถ่าย 

และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่ห่งนีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆ ตน้ช ัว่โมง ต ัง้แตเ่วลา 
10:00 น. - 16:00 น. ของทกุวนั  

 

 
 

หลังจากนัน้น าทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดที่

ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้น าทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซือ่หลนิ
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ไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนืทีถ่อืว่าใหญท่ีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่
ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นีท้า่นสามารถเลอืกซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า 

หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแห่งนี้เดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหาร
ของทานหลากหลายมากมาย อยูบ่รเิวณชัน้ใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของ

ทีทุ่กทา่นไม่ควรพลาดยังทีแ่หง่นี้เมือ่มาเยอืน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถกูกวา่ทีข่ายใน
ไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยังถอืไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมชีานมไข่มุก เตา้หู ้
เหม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  

 
 

แนะน าของทานอรอ่ยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR รา้นไก่ทอดชือ่ดังทีเ่ป็นทีน่ิยมใน

นักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นนี้ไก่ทกุชิน้จะทอดสดใหมต่ลอด ตัวเนื้อไก่มขีนาดแผ่น
ใหญ่และนุ่มมาก สว่นตัวแป้งกรอบอรอ่ยไมห่นาจนเกนิไป  

 
 

 
 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... FUSHIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงผงิซ ี– หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน - ปลอ่ยโคมขงหมงิ – หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – วดัซงซานฉอืโยว่ - ตกึ
ไทเป 101– ยา่นซเีหมนิตงิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

พาท่านมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ี(Pingxi) หรอืที่รูก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมืองนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังมาจาก

ภาพยนตรรั์กโรแมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานทีแ่หง่นี้เป็นหนึ่งในฉากทีป่รากฏ
ในภาพยนตรเ์รือ่งนี้ จงึท าใหท้ีน่ี่ไดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนึง่
สถานทีท่ีอ่ยูใ่นเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณฉอืเฟ่ิน (Shifen Old Street) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูใ่น

พืน้ทีข่องเมอืงผงิซ ีเป็นหมูบ่า้นทีม่ทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น ถอืว่าเป็นหมูบ่า้นทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกี
ทัง้ที่แห่งนี้ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการปล่อยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล 
PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1 จากน ัน้พาทกุทา่น ปล่อยโคม

ขงหมงิ  
 

 

หัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถิน่จะท าการแจกโคมขงหมงิใหท้กุทา่น โดยจะแบง่เป็น 4 คน ตอ่ 1 โคม 
 

นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิไปกับรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถ่ัวตัด และ

รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย  
 



  

  -11-   

 

 
 

แนะน าของอรอ่ย ไอศครมีถ่ัวตัด ไอศครมีรสกะททิีเ่ขม้ขน้ถงึใจ 

โรยดว้ยถ่ัวตัดทีท่ าขึน้สดๆ เมือ่ทานคู่กันกับไอศครมีเขา้กันไดด้แีบบ
ลงตัวสดุๆ เป็นอกีหนึง่ขนมทีม่าเยอืนไตห้วันตอ้งลิม้ลอง  

 
 
 

 
 
 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ
รา้นคา้ ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซื้อชาจากรา้นคา้ 

มากมาย ทัง้นี้หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินยังเป็นทีต่ามรอยของสาวกการต์นู เรือ่ง SPIRITED AWAY การต์นูอนเิมชัน่ชือ่
ดังของญีปุ่่ น ทีไ่ดน้ าฉากตกึโคมไฟในหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ินด าเนนิเรือ่งอกีดว้ย 
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แนะน าของอรอ่ย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของไตห้วัน

จะชิน้ใหญ่กวา่และเนื้อหนึบกวา่มาก แต่ละสกี็คนละรสชาดและมคีวาม

หนบึไม่เทา่กัน สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถ่ัวเขยีวหอมหวาน สามารถสั่งได ้
ทัง้แบบรอ้นและแบบเย็น  

 

  
  
 

  
  
  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั  
บา่ย หลังจากนั้นพาทุกทา่นไปยัง วดัซงซานฉอืโยว่ (Songshan Ciyou Temple) ซึง่ถอืเป็นวัดทีเ่กา่แก่ของเมอืง

ไทเป โดยวัดแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ สกัการะบูชา เจา้แม่ทบัทมิ หรอืเทพธดิาแห่งทอ้งทะเล วัดซงซานฉือโย่วประ
กอบไปดว้ยวหิารหลักขนาดใหญ่ ม ีความสงูถงึ 6 ชัน้ โดยภายในวหิารจะมเีทพตามลัทธเิต๋าต่างๆ ประดษิฐานมากมาย อกี
ทัง้วัดนี้ยังถอืไดว้่าเป็นวัดทีม่คีวาม ละเอยีดสวยงาม เนื่องจากภายในวัดจะประกอบดว้ยงานแกะสลักมากมาย อกีทัง้วัดแห่ง

นี้มคีวามเชือ่กันวา่ไดม้พีระจากลัทธเิต๋าเดนิทางผ่านมาพรอ้มกับน ารูปป้ันของเจา้แม่ทับทมิมาดว้ย และมกีารขอเงนิบรจิาค
จากชาวบา้นเป็นเวลาถงึ 10 ปี จงึจะสามารถเริม่ตน้สรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้มา และคนไตห้วนัเชือ่วา่ความศกัด ิส์ทิธ ิข์องวดัท า
ใหน้ าพาความเจรญิมาสู่ยา่นซง ซาน ท าใหท้ ีแ่ห่งนีเ้ป็นหนึง่ในยา่นการคา้ทีส่ าคญัของเมอืงไทเป  จากนั้นน า

ทา่นไปยัง ตกึไทเป 101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงู
เป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่
รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาท ิ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 โดยคา่ตั๋ว
ขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD/ทา่น 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่ห่งนีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม

แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมาย 
โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง หรอืของกิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท

แฟช ัน่เรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทีน่ี้ยังถอืไดว้่ามรีาคาทีถู่ก
เหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 
 

แนะน าของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อย่างของไตห้วัน ถงึจะมกีลิน่
เหม็นแต่อร่อยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาดของซอสทีก่นิคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ  

แกลม้ดว้ยผักดองสตูรเฉพาะของไตห้วันรสชาดมันเขา้กันดอียา่งลงตัว  
 
 

 
 

 
 
 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... FUSHIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก  สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (9) 

09.45 น.  บนิลัดฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW181 (ไมม่บีรกิาร อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

12.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
*ไฟลทบ์นิ XW181 เดอืนเมษายน – เดอืนมถิุนายน 2562   ในวนัพฤหสับด ี  เปลีย่นเวลาบนิเป็นเวลา  

10.10 น. – 12.45 น.*  
** (สายการบนินกสกู๊ตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 
28 APR DMK-TPE XW182 02.15-07.05 
02 MAY TPE-DMK XW181 10.10-12.45 17,999 7,999 7,999 

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2562 
01 MAY DMK-TPE XW182 02.15-07.05 
05 MAY TPE-DMK XW181 09.40-12.15 17,999 7,999 7,999 

08 – 13 พฤษภาคม 2562 
09 MAY DMK-TPE XW182 04.00-08.55 
13 MAY TPE-DMK XW181 09.45-12.25 17,999 7,999 7,999 

15 – 20 พฤษภาคม 2562 
16 MAY DMK-TPE XW182 04.00-08.55 

20 MAY TPE-DMK XW181 09.45-12.25 17,999 7,999 7,999 

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 มถิุนายน 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 มถิุนายน 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 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงิน หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋ว
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่ว ที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนั้น  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 
10 ชิน้ โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   

2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่

ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 

2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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


