
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ปรบัโปรแกรมเฉพาะช่วงเดินทาง เดือน กรกฎาคม เทา่นั้น* 



 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป –รา้นคอสเมตกิ – ตลาดปลาไทเป – วดัหลง

ซาน – ซีเหมินตงิ 

 

03.30 น.  นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซ่ึงจะมี

เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บน

เคร่ืองบิน 

06.05 น.  บินลัดฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีบริการอาหาร และ

เครือ่งดื่นบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

** (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอี่กครั้ง) ** 

10.35 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสมัภาระแลว้น้ัน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วนั

เป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม 

ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลา้นคน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสี่ยวหลงเปา (1) 

หลงัจากน้ันน าท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / 

ยานวดท่ีขึ้ นชื่อของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอย่างเต็มท่ี จากน้ันพาทุกท่านไปยงั ตลาดปลา ใน

เมืองไทเป ใหทุ้กท่านไดส้มัผสัรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พรอ้มทั้งความสดใหม่ 

ไม่ว่าจะเป็น ปอูลาสกา้กบักุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรุงสดสไตลญ่ี์ปุ่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรือป้ิงย่าง บารบ์ี

คิว และอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านไปยงั วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไตห้วนั วัดแห่ง

น้ีมีอายุราวๆเกือบ 300 ปี คนนิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่ส  าคัญเรื่องความรกั เชื่อกัน

ว่าใครทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็เรือ่งความรกั ใหม้าขอพรทีว่ดัแห่งน้ี แลว้ความรกัจะกลบัมาดีขึ้ น  

 



 

 

 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งน้ีเปรียบเสมือน 

สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ทีท่นัสมยัของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมีของ

มากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เสื้ อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์หรือของ ก๊ิฟชอ้ปมาก

มายที่มีใหอ้ัพเดทแฟชัน่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั้งสินคา้มีแบรนด์

ของทีน้ียงัถือไดว้่ามีราคาที่ถูกเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ 

 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึ้ นชื่ออีกหน่ึงอย่างของไตห้วนั ถึงจะ

มีกล่ินเหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชียว ดว้ยรสชาดของซอสสูตรพิเศษท่ีทานคู่

กบัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ แกลม้ดว้ยผักดองรสละมุนรสชาดดีอย่างลงตวั หาก

ใครอยากทานแบบโหดๆ แนะน าใหห้าเตา้หูเ้หม็นแบบตม้ กล่ินโหดต่อจมูกมาก 

แต่รสชาดอร่อยพอตวั 

 

 

ท่ีพลาดไม่ไดส้ าหรบัสาวกชานมไข่มุก กบัรา้นดัง TIGER SUGAR เป็น

รา้นท่ีไดร้บัความนิยมสงูมากท่ีไตห้วนัในขณะน้ี รวมถึงหลายๆ ประเทศในแถบ

เอเชีย ที่เปิดสาขากนัมากมาย แต่ออริจินัลตอ้งทานท่ีไตห้วนัเท่าน้ัน ราคาน้ันก็

ไม่แพง แถมรสชาดท่านสามารถเลือกไดต้ามใจชอบ 

 

 



 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ยา่นซีเหมินตงิ ใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – GERMANIUM SHOP – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ซ่ือ

หลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

เดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน 

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมี่ชื่อเสียงในไตห้วัน เพลิดเพลินบรรยากาศ

แบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทศัน ์รวมทั้งเลือกชิมและ

ซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย  

 

 
 

แนะน าของอร่อย บวัลอยเผือกสไตล์ไตห้วัน  บวัลอยของ

ไตห้วนัจะชิ้ นใหญ่กว่าและเน้ือหนึบกว่ามากครับ แต่ละสีก็คนละ

รสและมีความหนึบไม่เท่ากนัครบั ส่วนน ้าเชื่อมจะเป็นน ้าถัว่เขียว

หอมๆหวานๆ สามารถสัง่ไดท้ั้งแบบรอ้นและเย็น  

 

  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูพระกระโดดก าแพง (3) 

บ่าย จากน้ันน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเป็นเคร่ืองประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้ง

แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 

รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ น าท่านเลือก

ซ้ือของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, 



 

 

ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek 

Memorial Hall) ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี 

สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 

 

 

ทา่นสามารถชมชีวประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์  าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดย

ภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจยีงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ที่มีใบหนา้ยิ้ ม

แยม้ และจะมีทหารยามยนืเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญา

ทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ชั้น

ล่างของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดีตประธานาธิบดีเจยีงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยงัมี

การจดัโชวส์ิ่งของเครือ่งใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมที่แห่งน้ีคือ พิธี

เปลี่ยนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง ตั้งแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  

 



 

 

 
 

จากน้ันน าท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงในย่าน ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็น

ตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกดว้ย โดยตลาดแห่งน้ีท่าน

สามารถเลือกซ้ือของกิน ของฝาก เสื้ อผา้ รอ้งเทา้ เครื่องส าอางค ์กระเป๋า หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย 

ดว้ยความท่ีตลาดแห่งน้ีเดินทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกิน

หลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใตดิ้น หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของ

ท่ีทุกท่านไม่ควรพลาดยงัท่ีแห่งน้ีเมื่อมาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR ซ่ึงท่ีไตห้วนัราคาถูกกว่าท่ี

ขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทั้งยังถือไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดของไก่ทอดยกัษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมี

ชานมไข่มุก เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดต่างๆ  

 

แนะน าของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR รา้นไก่ทอดชื่อดงัท่ีเป็นท่ี

นิยมในนักท่องเท่ียวและคนไตห้วนั ท่ีรา้นน้ีไก่ทุกชิ้ นจะทอดสดใหม่ตลอด ตวัเน้ือ

ไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตวัแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกินไป  

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

 

วนัทีส่าม ตกึไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากน้ันน าท่านไปยัง ตึกไทเป101 (Taipei 101) ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศ

ไตห้วัน ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 

เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย 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  

 

กรณีท่ีท่านตอ้งการขึ้ นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หน้าท่ีล่วงหน้าก่อน

เดินทาง โดยค่าตัว๋ขึ้ นตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 

 

12.10 น./12.40 น.  บินลัดฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบน

เครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

14.50 น./15.20 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

** (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอี่กครั้ง) ** 

 

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

 

 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

 

23.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซ่ึงจะมี

เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บน

เคร่ืองบิน  

 

วนัทีส่อง สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วดัหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – รา้นคอส

เมตกิ – ถ่ายรูปคู่ตกึไทเป 101 (ไม่รวมขึ้ นชั้น 89) – ซีเหมินตงิ 

 

03.00 น.  บินลัดฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินนกสกู๊ต เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีบริการอาหาร และ

เครือ่งดื่นบนเครือ่ง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

** (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอี่กครั้ง) ** 

07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับ

กระเป๋าสมัภาระแลว้น้ัน 

 เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวิช + ชาไตห้วนั (1) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้น

ต่างๆของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของ

ประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลา้นคน น าทุกท่านไปยงั วัดหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัท่ี

เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไตห้วนั วัดแห่งน้ีมีอายุราวๆเกือบ 300 ปี คนนิยมมาขอพรเรื่องการงาน 

การเรยีน ทีส่  าคญัเรือ่งความรกั เชื่อกนัว่าใครทีไ่ม่ประสบความส าเร็จเรื่องความรกั ใหม้าขอพรที่

วดัแห่งน้ี แลว้ความรกัจะกลบัมาดีขึ้ น  

 



 

 

จากน้ันพาทุกท่านไปยงั ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทุ้กท่านไดส้มัผสัรสชาติของอาหารทะเลมากมาย 

ทั้งหลากหลาย พรอ้มทั้งความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ปอูลาสกา้กบักุง้ล๊อบสเตอร ์ อาหารปรุงสดสไตล์

ญ่ีปุ่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรือป้ิงย่าง บารบ์ีคิว และอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หลังจากน้ันน าท่านแวะ รา้นคอสเมติก (Cosmetic Shop) ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / 

ยานวดท่ีขึ้ นชื่อของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอย่างเต็มท่ี จากน้ันน าท่านไปยงั ตึกไทเป101 

(Taipei 101) ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 5 ของ

โลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ี

รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย 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  

 

กรณีท่ีท่านตอ้งการขึ้ นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หน้าท่ีล่วงหน้าก่อน

เดินทาง โดยค่าตัว๋ขึ้ นตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 



 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งน้ีเปรียบเสมือน 

สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ทีท่นัสมยัของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมีของ

มากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เสื้ อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์หรือของ ก๊ิฟชอ้ปมาก

มายที่มีใหอ้ัพเดทแฟชัน่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีมีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทั้งสินคา้มีแบรนด์

ของทีน้ียงัถือไดว้่ามีราคาที่ถูกเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ 

 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึ้ นชื่ออีกหน่ึงอย่างของไตห้วนั ถึงจะ

มีกล่ินเหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชียว ดว้ยรสชาดของซอสสูตรพิเศษท่ีทานคู่

กบัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ แกลม้ดว้ยผักดองรสละมุนรสชาดดีอย่างลงตวั หาก

ใครอยากทานแบบโหดๆ แนะน าใหห้าเตา้หูเ้หม็นแบบตม้ กล่ินโหดต่อจมูกมาก 

แต่รสชาดอร่อยพอตวั 

 

ท่ีพลาดไม่ไดส้ าหรบัสาวกชานมไข่มุก กบัรา้นดัง TIGER SUGAR เป็น

รา้นท่ีไดร้บัความนิยมสงูมากท่ีไตห้วนัในขณะน้ี รวมถึงหลายๆ ประเทศในแถบ

เอเชีย ที่เปิดสาขากนัมากมาย แต่ออริจินัลตอ้งทานท่ีไตห้วนัเท่าน้ัน ราคาน้ันก็

ไม่แพง แถมรสชาดท่านสามารถเลือกไดต้ามใจชอบ 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ยา่นซีเหมินตงิ ใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – GERMANIUM SHOP – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค – ซ่ือ

หลินไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

เดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน 

ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ทีมี่ชื่อเสียงในไตห้วัน เพลิดเพลินบรรยากาศ

แบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทศัน ์รวมทั้งเลือกชิมและ

ซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย  

 



 

 

 
 

แนะน าของอร่อย บวัลอยเผือกสไตล์ไตห้วัน  บวัลอยของ

ไตห้วนัจะชิ้ นใหญ่กว่าและเน้ือหนึบกว่ามากครับ แต่ละสีก็คนละ

รสและมีความหนึบไม่เท่ากนัครบั ส่วนน ้าเชื่อมจะเป็นน ้าถัว่เขียว

หอมๆหวานๆ สามารถสัง่ไดท้ั้งแบบรอ้นและเย็น  

 

  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูพระกระโดดก าแพง (4) 

บ่าย จากน้ันน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเป็นเคร่ืองประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้ง

แบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา 

รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ น าท่านเลือก

ซ้ือของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, 

ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek 

Memorial Hall) ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี 

สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 



 

 

 
 

ทา่นสามารถชมชีวประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์  าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดย

ภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจยีงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ที่มีใบหนา้ยิ้ ม

แยม้ และจะมีทหารยามยนืเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญา

ทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนที่ชั้น

ล่างของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดีตประธานาธิบดีเจยีงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยงัมี

การจดัโชวส์ิ่งของเครือ่งใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมที่แห่งน้ีคือ พิธี

เปลี่ยนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้ชัว่โมง ตั้งแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  

 

 



 

 

จากน้ันน าท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงในย่าน ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็น

ตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกดว้ย โดยตลาดแห่งน้ีท่าน

สามารถเลือกซ้ือของกิน ของฝาก เสื้ อผา้ รอ้งเทา้ เครื่องส าอางค ์กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย 

ดว้ยความท่ีตลาดแห่งน้ีเดินทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกิน

หลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใตดิ้น หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของ

ท่ีทุกท่านไม่ควรพลาดยงัท่ีแห่งน้ีเมื่อมาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR ซ่ึงท่ีไตห้วนัราคาถูกกว่าท่ี

ขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทั้งยังถือไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดของไก่ทอดยกัษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมี

ชานมไข่มุก เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดต่างๆ  

 

แนะน าของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR รา้นไก่ทอดชื่อดงัท่ีเป็นท่ี

นิยมในนักท่องเท่ียวและคนไตห้วนั ท่ีรา้นน้ีไก่ทุกชิ้ นจะทอดสดใหม่ตลอด ตวัเน้ือ

ไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก ส่วนตวัแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกินไป  

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ี่  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง (5) 

10.20 น.  บินลดัฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบนเครื่อง) (ใช้

ระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

13.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

** (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดังนั้น 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอี่กครั้ง) ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 

รายละเอียดเทีย่วบิน 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

02 – 04 กรกฎาคม 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

06.35 – 11.20 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 

12.10 – 14.50 

10,999 3,500 7,900 

06 – 08 กรกฎาคม 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

06.35 – 11.20 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 

13.00 – 15.35 

10,999 3,500 7,900 

09 – 11 กรกฎาคม 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

06.35 – 11.20 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 

12.10 – 14.50 

10,999 3,500 7,900 

16 – 18 กรกฎาคม 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

06.05 – 10.35 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 

12.10 – 14.50 

11,999 4,500 7,900 

20 – 22 กรกฎาคม 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

06.35 – 11.20 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 

13.00 – 15.35 

10,999 3,500 7,900 

23 – 25 กรกฎาคม 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

06.35 – 11.20 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 

12.10 – 14.50 

10,999 3,500 7,900 

25 – 27 กรกฎาคม 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

06.05 – 10.35 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 

12.40 – 15.20 

11,999 4,500 7,900 



 

 

26 – 28 กรกฎาคม 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

06.55 – 11.50 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 

12.10 – 14.50 

11,999 4,500 7,900 

27 – 29 กรกฎาคม 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

06.05 – 10.35 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

13.00 – 15.35 

11,999 4,500 7,900 

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 6,900 

02 – 05 สิงหาคม 2562 

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 

05 – 08 สิงหาคม 2562 

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 

09 – 12 สิงหาคม 2562 

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

11,999 4,500 7,900 

12 – 15 สิงหาคม 2562 

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 

16 – 19 สิงหาคม 2562 

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 



 

 

19 – 22 สิงหาคม 2562 

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 

23 – 26 สิงหาคม 2562 

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 

26 – 29 สิงหาคม 2562 

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 

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 7,900 

02 – 05 กนัยายน 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

9,999 3,500 6,900 

06 – 09 กนัยายน 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

9,999 3,500 6,900 

09 – 12 กนัยายน 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

9,999 3,500 6,900 

13 – 16 กนัยายน 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 



 

 

16 – 19 กนัยายน 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 

20 – 23 กนัยายน 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 

23 – 26 กนัยายน 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

9,999 3,500 6,900 

27 – 30 กนัยายน 2562  

   ขาไป    DMK-TPE XW182 

03.45 – 08.30 

   ขากลบั TPE-DMK XW181 

10.20 – 13.00 

10,999 3,500 7,900 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท** 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ 

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมืองจนีเพื่อโปรโมทสินคา้พื้ นเมือง ในนาม

ของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับราคา

ทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือ

หรอืไม่ซ้ือขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์

จะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดขึ้ นจากทา่นเป็นจ  านวนเงิน 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 



 

 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ทา่นขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว บรษิัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าที่พกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าท าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้ว เน่ืองจากทางไตห้วนัมีประกาศยกเลิกวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางไทย 

และสามารถพ านักในไตห้วันไดไ้ม่เกิน 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ีซ่าตามปกติ ผูเ้ดินทางตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายในการขอวีซ่าตามทางสถานฑตูไตห้วนัก าหนด 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท ์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ

บาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก่์อนการใช้

บรกิาร)  

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินเต็มจ านวนเป็นเงินจ านวน 9,999 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วัน

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อ



 

 

แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วัน

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหน้าชื่อ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคล้อง กับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึง ความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย 



 

 

ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอื่น 

เป็นตน้    

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดงัน้ัน  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  แลกเปล่ียน เงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน      

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100     มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น ไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจ

ไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์

มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั   ไดแ้ก่

แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 


