
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  
��.�� น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร � ชั�น � เคาน์เตอร์ � ประตู � สายการบินนกสกู๊ต ซึ! งจะมี

เจา้หนา้ที!คอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเรื!องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั�งเชค็อินรับบตัรที!นั!งบนเครื!องบิน  
วนัที�สอง สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วดัจงไถฉานซื�อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – วดัพระถังซัมจั)ง – วดัเห

วนิหวู่ – เมืองเจียอี+ 
��.,- น.  บินลดัฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบนินกสกู๊ต เที!ยวบินที! XW182 

 (ไม่มบีริการอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใช้ระยะเวลาบนิ ; ชั�วโมงโดยประมาณ)  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

** (สายการบนินกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี�ยนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบิน ดงันั+น โปรดตรวจสอบ
รายละเอยีดวนัเดนิทางของท่านกบัเจ้าหน้าที�อกีครั+ง) ** 

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผา่นขั�นตอนของด่านศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสมัภาระ
แลว้นั�น นาํคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึ! ง เมืองหนานโถว ถือไดว้า่เป็นมณฑล
ที!ใหญ่ที!สุดของประเทศไตห้วนั และไดรั้บการตั�งชื!อเล่นวา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดินแม่แห่งไตห้วนั) 

เช้า บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช + ชาไต้หวนั (,) 
ระหว่างทางนาํท่าน เที!ยวชม วัดจงไถฉานซื�อ (Chung Tai Chan Monastery) ซึ! งถือว่าเป็นวดัที!ใหญ่ที!สุดในโลก 
งบประมาณสร้างกวา่หมื!นลา้นบาท  มีความสูง ��J เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกนักบัตึก �J� มีโครงสร้างที!
แขง็แกร่งมาก เมื!อปี �KKK เกิดแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรงที!เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บา้น
หายไป แต่วดัจงไถฉานนี�กลบัไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วนัมาก  มีหอ้งเรียนกวา่  �,JJJ หอ้ง 
เพื!อใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระธรรม นาํท่านกราบ นมสัการสิ!งศกัดิQ สิทธ์ภายในวดั 

 
          
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวนั (�) 
 นาํท่านล่องเรือสาํหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที!ท่องเที!ยวอีกจุดหนึ!งที!เป็น

ที!นิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี� จะมีจุดสาํคญัที!ท่องเที!ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี� มีความยาวถึง 33 
กิโลเมตร นาํท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที!เลก็ที!สุดในโลก และนาํคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัUง
ที! วดัพระถังซัมจั)ง ที!อนัเชิญมาจากชมพทูวีป  

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กรณีถา้ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา ทาํการปิดไม่ใหท้าํการล่องเรือ ทางบริษทัจะทาํการคืนเงินประมาณ �J NTD/ท่าน  

 
 
นาํท่านนมสัการสิ!งศกัดิQ สิทธิQ ที! วดัเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ!งชื!อเรียกที!รู้จกักนัในนาม วดักวนอู เป็น
วดัที!มีชื!อเสียงอีกหนึ!งแห่งของไตห้วนั ตั�งอยู่ที!เมืองหนานโถว เป็นที!ประดิษฐานรูปปั� นของศาสดาขงจื�อ (เทพเจา้
แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซื!อสัตย)์ เป็นที!นิยมในหมู่นกัท่องเที!ยวและคนไตห้วนั หากใครที!
ไดม้าเยอืนยงัเมืองหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดที!จะมาสกัการะสิ!งศกัดิQ สิทธิQ  ณ วดัแห่งนี�  

 
 

นาํทุกท่านเยี!ยมชม ภายในวดัทุกท่านจะพบกบั สิงโตหินอ่อน Z ตวั ตั�งอยู่ดา้นหน้าของวดั มีมูลค่ามากถึง � ลา้น
เหรียญไตห้วนั ซึ!งแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัของความยิ!งใหญ่ และหากทุกท่านหนัหนา้มองไปยงัดา้นหนา้ของวดั ทุกท่าน



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สามารถชมวิวของทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา เพราะวดัเหวิ!นหวู่ถือไดว้า่เป็นอีกหนึ!งจุดพิกดัที!สามารถชมวิวทะเลสาบ
ไดอ้ยา่งสวยงาม  จากนั�นนาํทุกท่านไปยงัภายในวดัเพื!อสกัการะบูชาสิ!งศกัดิQ สิทธิQ ภายใน 
หลงัจากนั�นนาํคณะเดินทางสู่ เมืองเจียอี+ (Chiayi) เมืองที!ถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจียอี� เป็นเมืองที!มีแหล่ง
ธรรมชาติที!มีชื!อเสียงโด่งดงัไปทั!วโลกถึง � อุทยาน ซึ!งทั�ง � อุทยานนั�นมีทศัยนียภาพที!โดดเด่นและสวยงามแตกต่าง
กนัไป “จากภูเขาสู่ที!ราบ จากที!ราบสู่วิวทะเล”  

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ�น (�) 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั... SANKAI KAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
วนัที�สาม เมืองเจียอี+ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี�ยไนท์มาร์เกต็  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (;) 

นาํคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลซีาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวไร่ชาอาลี
ซานที!มีชื!อเสียงสลบักบัภูเขานอ้ยใหญ่อนัสวยงาม จากนั�นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที! ร้านชา (Tea Shop) ชาที!ขึ�น
ชื!อที!สุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตร
จากระดบันํ� าทะเล และเป็นของฝากที!คนไทยนิยมซื�อกลบัเป็นของฝาก เดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ภายในอุทยานฯ อาลซีาน (5) 
หลงัอาหารกลางวนันาํท่านชมจุดท่องเที!ยวสาํคญัต่างๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ! งเป็นอุทยานที!มีความสวยงาม 
และมีชื!อเสียงที!สุดของไตห้วนั อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area)  เป็นอุทยานที!มีสวยงาม 
มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก และมีชื!อเสียงที!สุดของไตห้วนั ให้ท่านเดินชมดื!มดํ!ากบัธรรมชาติของป่า
ศกัดิQ สิทธิQ อาลีซนัโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผสักบักบัตน้สนสูงชนั อายกุว่า �,JJJ ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่าง
แปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เดือน � และเดือน `  ท่านจะไดพ้บสีชมพูของดอกซากุระที!
จะบานสะพรั!งพร้อมกบัพรรณไมอี้กนานาชนิด  
(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระกาํลงัเบ่งบาน ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บั
สภาพอากาศ)   ** กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบริษทัจะทาํการคืนเงินประมาณ Z�J NTD/ท่าน  ** 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
จากนั�น นําท่านนั�งรถไฟโบราณ เพื�อชมววิธรรมชาติสองฝั�งข้างทาง โดยรถไฟสายนี� ถูกสร้างขึ�นโดยชาวญี!ปุ่ นเพื!อใช้
ในการลาํเลียงไม ้  

 
 

และเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมืองไทจง (Taichung) เมืองที!ใหญ่เป็นอนัดบั � ของไตห้วนัเป็นเมืองที!เป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา  
นาํท่านเพลิดเพลิน ชอ้ป ชิม ชิล ไปกบั ฟ่งเจี�ย ไนท์มาร์เกต็ (Fengjia Night Market) ตั�งอยูที่!เมืองไทจง บริเวณใกล้
มหาวิทยาลยัฟ่งเจี!ย โดยตลาดแห่งนี� ถือไดว้า่เป็นตลาดกลางคืนที!ใหญ่ที!สุดในไตห้วนั มีของขายมากมายใหทุ้กท่าน
ได้ช้อปปิ� งกนัอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื� อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื! องสําอางค์ อีกทั�งอาหารท้องถิ!น หรืออาหาร
นานาชาติแบบ Street Food มากมายที!ดึงดูดนกัท่องเที!ยวใหเ้ขา้มาชิม ลิ�มรสของความอร่อย และที!สาํคญัและพิเศษ
สุดๆ ตลาดแห่งนี� นั�นมีสินคา้แบรนด์ที!มกัจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที!สุด 
และมีแบบใหเ้ลือกมากที!สุดในไตห้วนั 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ณ ฟ่งเจี�ย ไนท์มาร์เกต็ ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอธัยาศัย 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั... TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สี� เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วดัหลงซานซื�อ - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื�อ
หลนิไนท์มาร์เก็ต  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆ ของไตห้วนั ทั�ง
การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ � 
ลา้นคน นาํท่านเลือกซื�อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพาย
สบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้)  
จากนั�นนาํท่านแวะชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium Shop) ที!เป็นเครื!องประดบัเพื!อสุขภาพ มีทั�งแบบสร้อย
ขอ้มือ และสร้อยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั�งมีชมหยก
ไตห้วนั และปะการังแดง เครื!องประดบัลํ�าค่าของชาวไตห้วนัตั�งแต่โบราณ  
นาํทุกท่านไปยงั วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัที!เก่าแก่และมีชื!อเสียงของคนไตห้วนั วดัแห่งนี� มีอายุ
ราวๆ เกือบ �JJ ปี คนนิยมมาขอพรเรื! องการงาน การเรียน ที!สําคญัเรื! องความรัก เชื!อกันว่าใครที!ไม่ประสบ
ความสาํเร็จเรื!องความรัก ใหข้อพรกบัเทพเฒ่าจนัทรา ที!วดัแห่งนี�  แลว้ความรักจะกลบัมาดีขึ�น 

 
 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี�ยวหลงเปา (r) 
 จากนั�นนําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที!สร้างขึ� นเพื!อรําลึกถึงอดีต

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ! งใชเ้วลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื�นที!ประมาณ 205 แสน



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตารางเมตร   ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์สําคญัที!หาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดย
ภายในจะมีรูปปั� นทาํจากทองสมัฤทธิQ ประธานาธิบดีเจียงไคเชค็ในท่านั!งขนาดใหญ่ที!มีใบหนา้ยิ�มแยม้ และจะมีทหาร
ยามยนืเฝ้าอยู ่Z นายตลอดเวลา และที!กาํแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู ่� 
คาํ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที!ชั�นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั�งยงัมีการจดัโชวสิ์!งของเครื!องใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหนึ! งพิเศษหากใคร
ไดม้าเยี!ยมที!แห่งนี� คือ พิธีเปลี!ยนเวรทหาร ซึ!งจะมีทุกๆ ตน้ชั!วโมง ตั�งแต่เวลา �J:JJ น. - �p:JJ น. ของทุกวนั  

 
 

หลงัจากนั�นนาํท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที!มีเครื!องสาํอางรวมถึงพวกยา / นํ� ามนั / ยานวดที!ขึ�นชื!อ
ของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที!  
จากนั�นนาํท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปปิ� งในยา่น ซื�อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที!
ถือว่าใหญ่ที!สุดในกรุงไทเป และมีชื!อเสียงโด่งดงัอีกดว้ย โดยตลาดแห่งนี� ท่านสามารถเลือกซื�อของกิน ของฝาก 
เสื�อผา้ ร้องเทา้ เครื!องสาํอาง กระเป๋า หรืออื!นๆ อีกมากมาย ดว้ยความที!ตลาดแห่งนี� เดินทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า 
MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของทานหลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั�นใตดิ้น หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT 
MARKET FOOD COURT และของที!ทุกท่านไม่ควรพลาดยงัที!แห่งนี� เมื!อมาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ ์HOT-STAR 
ซึ! งที!ไตห้วนัราคาถูกกว่าที!ขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทั�งยงัถือไดว้่าเป็นตน้กาํเนิดของไก่ทอดยกัษ์เลยก็ว่าได ้
นอกจากยงัมีชานมไข่มุก เตา้หูเ้หมน็ หรือพวกของทอดต่างๆ  

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ณ ซื�อหลนิไนท์มาร์เกต็ ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอธัยาศัย 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั... FUSHIN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที�ห้า เมืองผงิซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ� น - ปล่อยโคมขงหมงิ – หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น – วดัซงซานฉือโย่ว - ตกึไทเป ,�,– 
ย่านซีเหมินตงิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (u) 
พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองผิงซี (Pingxi) หรือที! รู้กันในชื!อเส้นทางรถไฟผิงซี โดยเมืองนี� มีชื!อเสียงโด่งดังมาจาก
ภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื! อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื!องจากสถานที!แห่งนี� เป็นหนึ! งในฉากที!
ปรากฏในภาพยนตร์เรื!องนี�  จึงทาํใหที้!นี!ไดชื้!อวา่เป็นหนึ!งในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนติกของไตห้วนัเลยทีเดียว และ
อีกหนึ!งสถานที!ที!อยูใ่นเส้นทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ� น (Shifen Old Street) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ตั�งอยู่
ในพื�นที!ของเมืองผิงซี เป็นหมู่บา้นที!มีทางรถไฟพาดผา่นกลางหมู่บา้น ถือวา่เป็นหมู่บา้นที!มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีก
ทั�งที!แห่งนี�ยงัขึ�นชื!อในเรื!องของการปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ที!แห่งมีจะมีการจดัเทศกาล PINGXI 
SKY LANTERN FESTIVAL ในวนัหยวนเซียว หรือวนัที! �� ของเดือน �  
จากนั�นพาทุกท่าน ปล่อยโคมขงหมิง  หัวหน้าทวัร์และไกด์ทอ้งถิ!นจะทาํการแจกโคมขงหมิงให้ทุกท่าน โดยจะ
แบ่งเป็น ` คน ต่อ � โคม  นอกจากนี� ทุกท่านยงัสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกบัร้านอาหารทอ้งถิ!น หรือขนม
ชื!อดงัไอศครีมถั!วตดั และร้านขายของที!ระลึกมากมาย  

 
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น (Jiufen Old Street) ที!ตั�งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ!วเฟิ! น ปัจจุบนัเป็น
สถานที!ท่องเที!ยวที!เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที!มีชื!อเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั�งเดิมของร้านคา้ 
ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ชื!นชมวิวทิวทศัน์ รวมทั�งเลือกชิมและซื�อชาจากร้านคา้ มากมาย ทั�งนี� หมู่บา้น
โบราณจิ!วเฟิ! นยงัเป็นที!ตามรอยของสาวกการ์ตูน เรื!อง SPIRITED AWAY การ์ตูนอนิเมชั!นชื!อดงัของญี!ปุ่น ที!ไดน้าํ
ฉากตึกโคมไฟในหมู่บา้นโบราณจิ!วเฟิ! นดาํเนินเรื!องอีกดว้ย 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านโบราณจิ�วเฟิ� น ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอธัยาศัย  
 หลงัจากนั�นพาทุกท่านไปยงั วดัซงซานฉือโย่ว (Songshan Ciyou Temple) ซึ! งถือเป็นวดัที!เก่าแก่ของเมืองไทเป โดย

วดัแห่งนี�สร้างขึ�นเพื!อ สักการะบูชา เจา้แม่ทบัทิม หรือเทพธิดาแห่งทอ้งทะเล วดัซงซานฉือโย่วประกอบไปดว้ยวิหาร
หลกัขนาดใหญ่ มี ความสูงถึง p ชั�น โดยภายในวิหารจะมีเทพตามลทัธิเต๋าต่างๆ ประดิษฐานมากมาย อีกทั�งวดันี� ยงัถือไดว้่า
เป็นวดัที!มีความ ละเอียดสวยงาม เนื!องจากภายในวดัจะประกอบดว้ยงานแกะสลกัมากมาย อีกทั�งวดัแห่งนี� มีความเชื!อกนัว่า
ไดมี้พระจากลทัธิเต๋าเดินทางผ่านมาพร้อมกบันาํรูปปั� นของเจา้แม่ทบัทิมมาดว้ย และมีการขอเงินบริจาคจากชาวบา้นเป็น
เวลาถึง �J ปี จึงจะสามารถเริ!มตน้สร้างวดัแห่งนี� ขึ�นมา และคนไตห้วนัเชื!อวา่ความศกัดิQ สิทธิQ ของวดัทาํใหน้าํพาความเจริญมา
สู่ยา่นซง ซาน ทาํใหที้!แห่งนี� เป็นหนึ!งในยา่นการคา้ที!สาํคญัของเมืองไทเป   
จากนั�นนาํท่านไปยงั ตึกไทเป ,�, (Taipei 101) ใหท่้านไดถ้่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วนั ตึกที!มีความ
สูงเป็นอนัดบั � ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซึ! งมีความสูงถึง �J� เมตร ซึ!งดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ที!
ร ว บ ร ว ม ร้ า น ค้า แ บ ร น ด์ ดัง ร ะ ดับ โ ล ก ไ ว้ม า ก ม า ย  อ า ทิ  ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, 
CALVINKLEIN , CHANEL, COACH, GUCCIM, GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON, 
LONGCHAMP, LANCOME, LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM, OMEGA, PANERAI, PRADA, POLO, 
ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE, ZARA  เป็นตน้  
กรณีที!ท่านตอ้งการขึ�นตึกไทเป �J� ชมวิวชั�น 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที!ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง โดยค่าตัUวขึ�นตึก
ไทเป �J� ชั�น �K ราคาประมาณ pJJ NTD/ท่าน 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั�งอยูใ่นเมืองไทเป ที!แห่งนี� เปรียบเสมือน สยามแสควร์ใน
กรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั!นที!ทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินคา้แฟชั!น 
เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื!องสาํอาง หรือของกิ�ฟชอ้ปมากมายที!มีให้อพัเดทแฟชั!นเรื!อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที!มีแบ
รนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั�งสินคา้มีแบรนดข์องที!นี� ยงัถือไดว้า่มีราคาที!ถูกเหมาะสาํหรับนกัชอ้ปมากมายใหไ้ดม้า 
ชอ้ปปิ� งกนัอยา่งจุใจ 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ณ ย่านซีเหมนิติง ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอธัยาศัย 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั... FUSHIN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
วนัที�หก  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (z) 
�z.;- น.  บินลดัฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต เที!ยวบินที! XW181  

(ไม่มีบริการ อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) (ใช้ระยะเวลาบนิ ; ชั�วโมงโดยประมาณ)  
12.�- น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 
** (สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี�ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั+น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวัน
เดนิทางของท่านกบัเจ้าหน้าที�อกีครั+ง) ** 

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

** หากท่านที�ต้องออกตั)วภายใน (เครื�องบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั+งก่อนทําการ 
ออกตั)วเนื�องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเที�ยวบนิ 

ผู้ใหญ่ และเดก็ 
ห้องละ �-� ท่าน 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ราคาทัวร์ 
ไม่รวมตั)ว 
เครื�องบิน 

12 – 17 พฤศจิกายน �-}� 

,� NOV DMK-TPE  
XW182 02.25-07.05 
17 NOV TPE-DMK  
XW181 09.40-12.30 

16,878 7,900 7,900 

19 – 24 พฤศจิกายน  �-}� 

�� NOV DMK-TPE 
 XW182 02.15-07.05 
24 NOV TPE-DMK  
XW181 09.40-12.30 

1},878 7,900 7,900 

04 – 09 ธันวาคม �-}� 

�- DEC DMK-TPE  
XW182 03.45-08.25 
09 DEC TPE-DMK 
 XW181 10.20-13.00 

20,878 9,000 9,900 

05 – 10 ธันวาคม �-}� 

06 DEC DMK-TPE  
XW182 02.25-07.05 
10 DEC TPE-DMK  
XW181 09.40-12.30 

20,878 9,000 9,900 

20 – 25 ธันวาคม �-}� 

�, DEC DMK-TPE  
XW182 02.25-07.05 
25 DEC TPE-DMK  
XW181 10.20-13.00 

17,878 7,999 8,900 

24 – 29 ธันวาคม �-}� 
�- DEC DMK-TPE  
XW182 02.25-07.05 
29 DEC TPE-DMK  

16,878 7,999 7,900 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

XW181 10.20-13.00 

27 ธ.ค. }� – �, ม.ค. }� 

�u DEC DMK-TPE  
XW182 02.25-07.05 
01 JAN TPE-DMK  
XW181 10.20-13.00 

26,878 9,500 12,000 

28 ธ.ค. }� – �� ม.ค. }� 

�z DEC DMK-TPE  
XW182 02.25-07.05 
02 JAN TPE-DMK  
XW181 10.20-13.00 

26,878 9,500 12,000 

29 ธ.ค. }� – �� ม.ค. }� 

�� DEC DMK-TPE 
 XW182 03.45-08.25 
03 JAN TPE-DMK 
 XW181 10.20-13.00 

26,878 9,500 12,000 

15 – �� มกราคม �-}� 

,} JAN DMK-TPE  
XW182 03.45-08.25 
20 JAN TPE-DMK 
 XW181 10.20-13.00 

17,878 7,900 8,900 

29 ม.ค. }� – �� ก.พ. }� 

�� JAN DMK-TPE  
XW182 03.45-08.25 
03 FEB TPE-DMK  
XW181 10.20-13.00 

1r,878 7,900 8,900 

05 – 10 กมุภาพนัธ์ �-}� 

�} FEB DMK-TPE  
XW182 03.45-08.25 
10 FEB TPE-DMK  
XW181 10.20-13.00 

17,878 7,900 8,900 

12 – 17 กมุภาพนัธ์ �-}� 
,� FEB DMK-TPE  
XW182 03.45-08.25 

1r,878 7,900 8,900 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

17 FEB TPE-DMK  
XW181 10.20-13.00 

26 ก.พ. – �� มี.ค. �-}� 

�r FEB DMK-TPE  
XW182 03.45-08.25 
02 MAR TPE-DMK  
XW181 10.20-13.00 

1r,878 7,900 8,900 

11 – ,} มีนาคม �-}� 

,, MAR DMK-TPE  
XW182 03.45-08.25 
16 MAR TPE-DMK 
 XW181 10.20-13.00 

17,878 7,900 8,900 

18 – 23 มีนาคม �-}� 

,z MAR DMK-TPE  
XW182 03.45-08.25 
23 MAR TPE-DMK  
XW181 10.20-13.00 

1r,878 7,900 8,900 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ � ปี r,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์ 

ท่านละ ,,-�� NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนเพื�อโปรโมทสินค้าพื+นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ 
ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการังสีแดง ซึ�งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี+แจง
ลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื+อหรือไม่ซื+อขึ+นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ
บังคบัใดๆ ทั+งสิ+น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ+นจากท่านเป็นจํานวนเงนิ -,��� NT /ท่าน  

 

**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรับเปลี�ยนขึ+นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของลูกค้าเป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแต่ละครั+งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน ,- ท่านขึ+นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการ
เลื�อนการเดนิทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา** 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี+รวม  
� ค่าตัUวเครื!องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที!มี  
� ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน ZJ กก.  � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที!ยวตามรายการ  
� ค่าที!พกัตามที!ระบุในรายการ พกัหอ้งละ Z ท่านหรือ  � ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที!ต่างๆ ตามรายการ   
� ค่าอาหารตามมื�อที!ระบุในรายการ     � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ �,JJJ,JJJ บาท  (เงื!อนไขตามกรมธรรม)์  
 
อตัราค่าบริการนี+ไม่รวม  
� ค่าทาํหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื!องจากทางไตห้วนัมีประกาศยกเลิกวีซ่าสาํหรับหนงัสือเดินทางไทย และสามารถ
พาํนกัในไตห้วนัไดไ้ม่เกิน �` วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชว้ีซ่าตามปกติ ผูเ้ดินทางตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการขอวีซ่าตามทาง
สถานฑูตไตห้วนักาํหนด 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที!ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท ์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง 
รวมถึ ง ค่าอาหารแล ะ เค รื! อง ดื! ม ที! สั! ง เ พิ! มนอกเหนือ ร ายการ  (ก รุ ณาสอ บถามจากหัว หน้าทัว ร์ ก่ อน การใ ช้บ ริ ก าร ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ!น ท่านละ �,�JJ NTD/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ!ม �% และภาษีหกั ณ ที!จ่าย �% 
 
เงื�อนไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที!ยวตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื!อสาํรองที!นั!ง  
2. นกัท่องเที!ยวตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที!เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเที!ยวไม่ชาํระเงิน หรือชาํระ

เงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที!ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นั�นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์!รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที!นกัท่องเที!ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื!อนการเดินทาง นกัท่องเที!ยว(ผูมี้ชื!อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที!บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ!งเพื!อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. กรณีนกัท่องเที!ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที!ยว (ผูมี้ชื!อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที!บริษทัอย่างใดอย่างหนึ! งเพื!อทาํเรื!องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที!ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื!อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที!ชาํระแลว้ 
Z.Z ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที!ชาํระแลว้ 
Z.� ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที!ชาํระแลว้ทั�งหมดทั�งนี�  ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที!ได้

จ่ายจริงจากค่าบริการที!ชาํระแลว้เนื!องในการเตรียมการจดัการนาํเที!ยวให้แก่นกัท่องเที!ยว เช่น การสํารองที!นั!งตัUว
เครื!องบิน การจองที!พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที!ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื!อนไข หรือเที!ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์!รัฐบาลประกาศ
ในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิQ ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที!ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื!อการท่องเที!ยวเท่านั�น 
2. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที!ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิQ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที!มีนักท่องเที!ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเที!ยวหรือเอเจนซี!ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย � วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที!ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย �J วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศที!มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที!ยวทุกท่านยินดีที!จะชาํระค่าบริการเพิ!มจากการที!มีนกัท่องเที!ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที!ทางบริษทักาํหนดเพื!อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที!จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิQ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื!อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื!อ เลขที!หนังสือ
เดินทางและอื!นๆ เพื!อใชใ้นการจองตัUวเครื!องบิน ในกรณีที!นกัท่องเที!ยวหรือเอเจนซี! มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิQ ในการเปลี!ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื!อใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที!เดินทางจริงของประเทศที!เดินทาง ทั�งนี� บริษทัจะคาํนึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเที!ยวส่วนใหญ่เป็น
สาํคญั  

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิQ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที!เพิ!มขึ�นของนักท่องเที!ยว ที!มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี!ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอื!น เป็นตน้    

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที!ทางบริษทัเสนอราคา   ดงันั�น  ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิQ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ!มขึ�น ในกรณีที!มีการเปลี!ยนแปลงอตัรา  แลกเปลี!ยน เงินตราต่างประเทศ ค่าตัUวเครื!องบิน ค่า
ภาษีเชื�อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี!ยนแปลงเที!ยวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้    แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น      

 
ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง   
�.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที!จะนาํติดตวัขึ�นเครื!องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน �JJ     มิลลิลิตรต่อชิ�น ไดไ้ม่เกิน �J 

ชิ�น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ!งมีซิปลอ็คปิด  สนิท และสามารถนาํ ออกมาใหเ้จา้หนา้ที!ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์
อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ � ใบเท่านั�น ถา้ สิ!งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที!กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที!โหลดใตท้อ้งเครื!องบินเท่านั�น     

1.1 สิ!งของที!มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที!โหลดใตท้อ้งเครื!องบินเท่านั�น    

2. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี!ยวกบัการนาํแบตเตอรี!สาํรองขึ�นไปบนเครื!องบินดงันี�    
2.1 แบตเตอรี!สํารองสามารถนาํใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ�นเครื!องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที!จาํกดั   ไดแ้ก่แบตเตอรี!

สาํรองที!มีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ ZJ,JJJ mAh หรือนอ้ยกวา่ �JJ Wh สามารถนาํขึ�นเครื!องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน   
2.2 แบตเตอรี!สาํรองที!มีความจุไฟฟ้า ZJ,JJJ - �Z,JJJ mAh หรือ �JJ-�pJ Wh สามารถนาํขึ�นเครื!องไดไ้ม่เกินคนละ Z 

กอ้น  
2.3 แบตเตอรี!สาํรองที!มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ �Z,JJJ mAh หรือ �pJ Wh หา้มนาํขึ�นเครื!องในทุกกรณี  

3. หา้มนาํแบตเตอรี!สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื!องในทุกกรณี 
**************************************** 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


