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*ปรบัโปรแกรมเฉพาะช่วงเดินทาง เดือน กรกฎาคม เทา่น้ัน* 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – ไทเป – วดัหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – รา้นคอสเมตกิ – 
ถา่ยรูปคูต่กึไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิ 

 

03.30 น.  นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 แถว 6 สายการบนินกสกู๊ต ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อย
ตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

06.05 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนินกสกู๊ต เทีย่วบนิที ่XW182 (ไม่มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืน่

บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
** (สายการบนินกสกู๊ตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

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

สัมภาระแลว้นั้น จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วม

ทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของ
ประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน 



  

- 2 - 

RYRK191674 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา (1) 
หลังจากนัน้น าทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่เีครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดที่

ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้พาทกุทา่นไปยัง ตลาดปลา ในเมอืงไทเป ให ้
ทกุทา่นไดส้มัผัสรสชาตขิองอาหารทะเลมากมาย ทัง้หลากหลาย พรอ้มทัง้ความสดใหม ่ไมว่า่จะเป็น ปอูลาสกา้
กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรงุสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืป้ิงยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

น าทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงของคนไตห้วัน วัดแห่งนี้มี

อายรุาวๆเกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเรือ่งความรกั เชือ่กนัว่าใครทีไ่ม่
ประสบความส าเร็จเรือ่งความรกั ใหม้าขอพรทีว่ดัแหง่นี ้แลว้ความรกัจะกลบัมาดขี ึน้  
 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่ห่งนีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม
แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 

โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท
แฟช ัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้่ามรีาคาทีถู่ก
เหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 

แนะน าของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึ่งอย่างของไตห้วัน ถงึจะมกีลิน่เหม็น

แตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาดของซอสสตูรพเิศษทีท่านคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 
แกลม้ดว้ยผักดองรสละมุนรสชาดดีอย่างลงตัว หากใครอยากทานแบบโหดๆ แนะน าใหห้า
เตา้หูเ้หม็นแบบตม้ กลิน่โหดตอ่จมกูมาก แตร่สชาดอรอ่ยพอตัว 

 

ที่พลาดไม่ไดส้ าหรับสาวกชานมไข่มุก กบัร้านดงั 

TIGER SUGAR เป็นรา้นทีไ่ดรั้บความนิยมสงูมากทีไ่ตห้วันในขณะนี้ รวมถงึหลายๆ 
ประเทศในแถบเอเชยี ทีเ่ปิดสาขากันมากมาย แต่ออรจินัิลตอ้งทานทีไ่ตห้วันเท่านั้น 

ราคานัน้ก็ไมแ่พง แถมรสชาดทา่นสามารถเลอืกไดต้ามใจชอบ 
 

 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่อง ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – GERMANIUM SHOP – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ซือ่หลนิ
ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
เดนิทางสู ่หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ที่ตัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิว่เฟ่ิน 
ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบ

ด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจาก
รา้นคา้ มากมาย  

 

 
 

แนะน าของอร่อย บัวลอยเผือกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของไตห้วันจะชิน้

ใหญ่กวา่และเนื้อหนบึกวา่มากครับ แตล่ะสกี็คนละรสและมคีวามหนึบไม่เท่ากัน
ครับ สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถ่ัวเขยีวหอมๆหวานๆ สามารถสั่งไดท้ัง้แบบรอ้นและ

เย็น  
 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูพระกระโดดก าแพง (3) 
บา่ย จากนั้นน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบ

สรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีม

หยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนม
พายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด 
เป็นตน้) จากนัน้น าทา่นชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่

ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ที่
ประมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 

 
 

ท่านสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดย
ภายในจะมรูีปป้ันท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ 
และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืง

การปกครองของทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ล่างของอนุสรณ์สถาน
จะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้
รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่ห่งนีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตน้

ช ัว่โมง ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  
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จากนั้นน าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด
กลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแห่งนีท้า่นสามารถเลอืก

ซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแห่ง
นี้เดนิทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชัน้ใต ้
ดนิ หรอืเรยีกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของทีทุ่กท่านไม่ควรพลาดยังทีแ่ห่งนี้เมือ่มา

เยอืน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถูกกว่าทีข่ายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยังถอืไดว้่า
เป็นตน้ก าเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยังมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  

แนะน าของกนิอรอ่ยๆ ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR รา้นไกท่อดชือ่ดังทีเ่ป็นทีน่ิยมในนักท่องเทีย่ว

และคนไตห้วัน ทีร่า้นนี้ไกท่กุชิน้จะทอดสดใหมต่ลอด ตัวเนื้อไก่มขีนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก สว่นตัว

แป้งกรอบอรอ่ยไมห่นาจนเกนิไป  
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม ตกึไทเป 101 (ไมร่วมช ัน้ 89) – สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากนัน้น าทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่ี
ความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสูงถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น 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  เป็น ตน้  
กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตั๋วขึน้
ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 
 

12.10 น./12.40 น.  บนิลัดฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต เทีย่วบนิที ่XW181 (ไม่มบีรกิาร อาหารบนเครือ่ง) 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

14.50 น./15.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
** (สายการบนินกสกู๊ตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
**************************************** 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 
23.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 แถว 6 สายการบนินกสกู๊ต ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อย

ตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  
 
วนัทีส่อง สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิเถาหยวน – ไทเป – วดัหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – รา้นคอสเมตกิ – 

ถา่ยรูปคูต่กึไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิ 
 
03.00 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนินกสกู๊ต เทีย่วบนิที ่XW182 (ไม่มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืน่

บนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  
** (สายการบนินกสกู๊ตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด

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

สมัภาระแลว้นัน้ 

 เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆของ
ไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากร

ประมาณ 3 ลา้นคน น าทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงของคน
ไตห้วัน วัดแห่งนี้มอีายุราวๆเกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเรือ่งความรกั 
เชือ่กนัวา่ใครทีไ่มป่ระสบความส าเร็จเรือ่งความรกั ใหม้าขอพรทีว่ดัแหง่นี ้แลว้ความรกัจะกลบัมาดขี ึน้  

 

 
 

จากนัน้พาทกุทา่นไปยงั ตลาดปลา ในเมอืงไทเป ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสรสชาตขิองอาหารทะเลมากมาย ทัง้

หลากหลาย พรอ้มทัง้ความสดใหม ่ไมว่า่จะเป็น ปอูลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรงุสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ป ูหอย
นางรม หรอืป้ิงยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา (2) 

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

ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่จากนัน้น าทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ให ้
ทา่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 
2016) ซึง่มีความสูงถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไว ้

มากมาย อาทเิชน่ ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , 
GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT 
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BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG 
HEUER, VERSACE , ZARA  เป็น ตน้  

 
กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้ก่อนเดนิทาง โดยค่า
ตั๋วขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

           
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่ห่งนีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม
แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 

โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท
แฟช ัน่เรือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไม่มแีบรนด ์อกีทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีี้ยังถอืไดว้่ามรีาคาทีถู่ก

เหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 

แนะน าของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อยา่งของไตห้วัน ถงึจะมกีลิน่เหม็น

แตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาดของซอสสตูรพเิศษทีท่านคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 
แกลม้ดว้ยผักดองรสละมุนรสชาดดอีย่างลงตัว หากใครอยากทานแบบโหดๆ แนะน าใหห้า
เตา้หูเ้หม็นแบบตม้ กลิน่โหดตอ่จมกูมาก แตร่สชาดอรอ่ยพอตัว 

 

ทีพ่ลาดไมไ่ดส้ าหรับสาวกชานมไข่มุก กบัรา้นดงั TIGER SUGAR เป็นรา้นทีไ่ดรั้บ

ความนยิมสงูมากทีไ่ตห้วันในขณะนี้ รวมถงึหลายๆ ประเทศในแถบเอเชยี ทีเ่ปิดสาขากันมากมาย แตอ่อรจินัิลตอ้ง
ทานทีไ่ตห้วันเทา่นัน้ ราคานัน้ก็ไมแ่พง แถมรสชาดทา่นสามารถเลอืกไดต้ามใจชอบ 

 
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – GERMANIUM SHOP – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ซือ่หลนิ
ไนทม์ารเ์ก็ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เดนิทางสู ่หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ที่ตัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิว่เฟ่ิน 
ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเก่าแก่ทีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบ
ด ัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจาก

รา้นคา้ มากมาย  
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แนะน าของอรอ่ย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของไตห้วันจะชิน้ใหญ่กวา่และ

เนื้อหนบึกวา่มากครับ แตล่ะสกี็คนละรสและมคีวามหนบึไมเ่ทา่กันครับ สว่นน ้าเชือ่มจะเป็นน ้า
ถ่ัวเขยีวหอมๆหวานๆ สามารถสัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูพระกระโดดก าแพง (4) 
บา่ย จากนั้นน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ทีเ่ป็นเครือ่งประดับเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบ

สรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีม

หยกไตห้วัน และปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนม
พายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด 
เป็นตน้) จากนัน้น าทา่นชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพือ่

ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ที่
ประมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 

 
 

ท่านสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดย
ภายในจะมรูีปป้ันท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ 

และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืง
การปกครองของทา่นอยู ่3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ล่างของอนุสรณ์สถาน
จะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้

รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่ห่งนีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตน้
ช ัว่โมง ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  

 

 
 

จากนั้นน าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด
กลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแห่งนีท้า่นสามารถเลอืก

ซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแห่ง
นี้เดนิทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชัน้ใต ้
ดนิ หรอืเรยีกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของทีทุ่กท่านไม่ควรพลาดยังทีแ่ห่งนี้เมือ่มา

เยอืน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถูกกว่าทีข่ายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทัง้ยังถอืไดว้่า
เป็นตน้ก าเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยังมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  
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แนะน าของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR รา้นไก่ทอดชื่อดังที่เป็นที่นิยมใน

นักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นนี้ไก่ทุกชิน้จะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื้อไก่มขีนาดแผ่นใหญ่

และนุ่มมาก สว่นตัวแป้งกรอบอรอ่ยไมห่นาจนเกนิไป  
ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่  สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (5) 

10.20 น.  บนิลัดฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต เที่ยวบนิที่ XW181 (ไม่มบีรกิาร อาหารบนเครือ่ง) (ใช้

ระยะเวลาบนิ 4 ช ัว่โมงโดยประมาณ)  

13.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
** (สายการบนินกสกู๊ตจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ัน้ โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

17 – 20 มถิุนายน 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.00 – 07.45 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 9,999 3,500 

24 – 27 มถิุนายน 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.00 – 07.45 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 9,999 3,500 

02 – 04 กรกฎาคม 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50 10,999 3,500 

06 – 08 กรกฎาคม 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 13.00 – 15.35 10,999 3,500 

09 – 11 กรกฎาคม 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50 10,999 3,500 

16 – 18 กรกฎาคม 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 06.05 – 10.35 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50 11,999 4,500 

20 – 22 กรกฎาคม 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 13.00 – 15.35 10,999 3,500 

23 – 25 กรกฎาคม 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50 10,999 3,500 

25 – 27 กรกฎาคม 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 06.05 – 10.35 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 12.40 – 15.20 11,999 4,500 

26 – 28 กรกฎาคม 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 06.55 – 11.50 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 12.10 – 14.50 11,999 4,500 

27 – 29 กรกฎาคม 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 06.05 – 10.35 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 13.00 – 15.35 11,999 4,500 

30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 06.35 – 11.20 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 9,999 3,500 
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02 – 05 สงิหาคม 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

05 – 08 สงิหาคม 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

09 – 12 สงิหาคม 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 11,999 4,500 

12 – 15 สงิหาคม 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

16 – 19 สงิหาคม 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

19 – 22 สงิหาคม 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

23 – 26 สงิหาคม 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

26 – 29 สงิหาคม 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

02 – 05 กนัยายน 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 9,999 3,500 

06 – 09 กนัยายน 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 9,999 3,500 

09 – 12 กนัยายน 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 9,999 3,500 

13 – 16 กนัยายน 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

16 – 19 กนัยายน 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

20 – 23 กนัยายน 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

23 – 26 กนัยายน 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 9,999 3,500 

27 – 30 กนัยายน 2562  
   ขาไป    DMK-TPE XW182 03.45 – 08.30 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 10,999 3,500 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทกุทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

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  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ

พ านักในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการขอวซีา่ตาม

ทางสถานฑตูไตห้วันก าหนด 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท ์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ตอ้งช าระเงนิเต็มจ านวนเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
 

**กรณุาช าระมดัจ าทนัที/ภายใน 2วนัท าการ หลงัได้รบัการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่** 
                                     ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจิดศิริ 

    ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

                       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                   ธนาคาร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สาขาสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                               ธนาคารกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                      ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 
   - หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พร้อมระบุหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม 

วนัเดินทางมาท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 
0818171514 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
3. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ  
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยว ที่มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

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

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   
2.1 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่

ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัด

จ านวน   

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

ละ 2 กอ้น  

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

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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