
#10362 ทัวรไตหวัน ไถจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ชมดอกซากุระวัด
เทียนหยวน ฟารมดอกไมจงเซอ ลองทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน
SL
ทัวรไตหวัน ไถจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจ๋ัง ฟารมดอกไมจง
เซอ ฟงเจ๋ียไนทมารเก็ต รานเหวยเกอ ตลาดปลา วัดเทียนหยวน ตึกไทเป101(ไม
รวมคาขึ้นตึก) ซีเหมินติงไนทมารเก็ต หมูบานโบราณจ่ิวเฟน หมูบานโบ
ราณฉือเฟน





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระ
ถังซัมจัง๋ - เมืองไถจง - ฟารมดอกไมจงเซอ - ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต   

YONGYUE
HOTEL หรือเทียบ
เทา

3 ไทเป - ศูนยเจอมาเน่ียม - รานเหวยเกอ / รานพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป -
ยานถนนเกาตัน้สุย - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง   

CHATEAU DE
CHINE
SINJHUANG หรือ
เทียบเทา

4 หมูบานโบราณจิ่วเฟ่ิน - เมืองผิงซี - หมูบานโบราณฉือเฟ่ิน - มิตซุย เอาทเล็ต -
อาบน้ําแร   

EASTERN
HOTEL &amp;
RESORT หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿6,500

23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยัน
จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองไถจง - ฟารมดอกไมจงเซอ -
ตลาดฝงเจี่ยไนทมาเก็ต

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 ทางเขาประตู 7 เคาวเตอร 8 สายการบินไทยไลออนแอร
ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทัง้เช็คอินรับบัตรท่ีน่ังบนเครื่องบิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช และน้ําผลไม

03.10 น. เหินฟาสูประเทศไตหวันโดย สายการบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL398

(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตหวัน หลังจากผานขัน้ตอนของดานศุลกากร พรอมรับกระเปา
สัมภาระแลวน้ัน

นําคณะเดินทางสู เมืองหนานโถว โดยรถโคชปรับอากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดวาเป็นมณฑลท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
ไตหวัน และไดรับการตัง้ชื่อเลนวา Mother Earth of Taiwan (แผนดินแมแหงไตหวัน)

นําทุกทานลงเรือสําหรับคณะเพ่ือ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีโดงดัง และเป็นท่ีนิยมใน
หมูนักทองเท่ียว อีกแหงของชาวไตหวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีมีจุดทองเท่ียวท่ีสําคัญมากมาย และทะเลสาบแหงน้ียัง
มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร

จากน้ันนําทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก ณ ทะเลสาบแหงน้ี อีกทัง้นําคณะนมัสการพระอัฐิของ
พระถังซัมจัง๋ท่ี วัดพระถังซัมจัง๋ ท่ีอันเชิญมาจากชมพูทวีป

่ ่ ่ ่



รวมถึงของกินท่ีพลาดไมไดเมื่อใครไดมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน จันทรา น่ันคือ ไขตมใบชา ซ่ึงถือเป็นของกิน หรือของทาน
เลนท่ีเป็นท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนยังทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถือไดวาไมวาใครก็ตองลิม้ลอง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูบุฟเฟตชาบูไตหวัน

จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไถจง เมืองท่ีใหญเป็นอันดับ3 ของไตหวันเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยกลางทางดานการศึกษา
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

จากน้ันนําทานเดินทางสู ฟารมดอกไมจงเซอ ฟารมดอกไมขนาด 37 ไร ท่ีเต็มไปดวยดอกไมนานาชนิดมากกวา 1,000 สาย
พันธุ

**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท่ีพลิบานในแตละเดือน ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศในแตละปีดวย ซ่ึงระยะเวลาขางตน
อาจมีการเปล่ียนแปลง**

นําทานเพลิดเพลิน ชอป ชิม ชิล ไปกับ ฟงเจ๋ีย ไนทมารเก็ต ตัง้อยูท่ีเมืองไถจง บริเวณใกลมหาวิทยาลัยฟงเจ๋ีย โดยตลาดแหง
น้ีถือไดวาเป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในไตหวัน มีของขายมากมายใหทุกทานไดชอปป้ิงกันอยางจุใจ ไมวาจะเป็น เสื้อผา
รองเทา กระเปา

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ณ ตลาดฟงเจ๋ีย ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

พักท่ี YONGYUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

หนานโถว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แซนวิช และน้ําผลไม

ทาอากาศยานไตหวัน เถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็นทา
อากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐจีน

ตัง้อยูทางตอนกลางของไตหวัน เป็นเทศมณฑลหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และมี
ขนาดใหญท่ีสุดในไตหวัน มีเมืองหลวงชื่อ หนานโถวซิตี ้มีเน้ือท่ี 4,106.436 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 536,190 คน ความหนาแนน 131 คนตอตารางกิโลเมตร
เทศมณฑลหนานโถวคือเทศมณฑลเดียวของไตหวัน ทิศเหนือติดกับTaichung ทิศตะวัน
ตกติดกับ Changhua และ Yunlin ทิศใตติดกับ Chiayi และ Kaohsiung ทิศตะวัน
ออกติดกับ Hualien เป็นเมืองเดียวท่ีไมมีทางออกสูทะเล พ้ืนท่ีสวนใหญรอบลอมไปดวย
ภูเขาสูง ท่ีลดหล่ันกันไป หุบเขาทางดานตะวันตกมีลักษณะท่ีคลายกับ Shenzhen พ้ืนท่ี
รวมทัง้หมดมีความสูงเฉล่ีย 200 เมตร

ตัง้อยูในเขตอําเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไตหวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ี
ใหญท่ีสุดของไตหวัน ดานทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคลายพระอาทิตย สวนดานทิศ
ใตน้ันมีรูปทรงคลายพระจันทรเสีย้ว จึงถูกขนานนามวา ทะเลสาบสุริยัน จันทรา



วันท่ี 3 ไทเป - ศูนยเจอมาเน่ียม - รานเหวยเกอ / รานพายสับปะรด -
ตลาดปลาไทเป - ยานถนนเกาตั้นสุย - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป
101 - ซีเหมินติง

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ํา ณ ตลาดฟงเจ๋ีย ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 

วัดพระถังซัมจ๋ัง
วัดแหงน้ีมีศาสนสถานท่ีสําคัญคือ เจดีย หรือ ถะ ซ่ึงมีตํานานเลาขานกันวาพระถังซัมจัง๋ได
สรางเจดียองคน้ีขึน้ตรงตําแหนงท่ีมีหานปาตกลงมา รวมไปถึงใชพระเจดียเป็นท่ีเก็บ
รักษาพระบรมธาตุรวมทัง้พระคัมภีรท่ีอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บุฟเฟตชาบูไตหวัน

เมืองไถจง

ฟารมดอกไมจงเซอ

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต

 บาย

เป็นมหานครหน่ึงของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีเมืองหลวงชื่อฟงหยวนซิตี้

ฟารมดอกไมจงเซอ ฟารมดอกไมขนาด 37 ไร ท่ีเต็มไปดวยดอกไมนานาชนิดมากกวา
1,000 สายพันธุ เชน ดอกลิลล่ี ดอกลาเวนเดอร ดอกเสจ และท่ีน่ียังเป็นฟารมดอกไม
เดียวท่ีประสบความสําเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไตหวัน ซ่ึงฟารมดอกไมจงเซอ
จะมีดอกไม และพันธุไมตางๆ สลับหมุนเวียนกันใหไดชมกันตลอดทัง้ปี

ตลาดฝงเจ่ียไนทมาเก็ต เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญท่ีสุดในเมืองไถจง เป็นตลาดท่ีสามารถ
เลือกหาซ้ือสินคาคุณภาพดี อาทิเชน รองเทา เสื้อผาของแบรนดดังๆ ไดในราคาถูกท่ีตลาด
แหงน้ี

 คํ่า  YONGYUE HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู กรุงไทเป เมืองหลวงประเทศไตหวันเป็นศูนยรวมทางดานตางๆของไตหวัน ทัง้การศึกษา การคา
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3ลานคน

่ ่ ่ ่ ้



พาทานแวะชมศูนย สรอยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ มีทัง้แบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มี
คุณสมบัติในการปองกันรังสี ชวยการไหลเวียนของเลือดในรางกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่อง
ประดับลํา้คาของชาวไตหวันตัง้แตโบราณ

นําทานเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไตหวันท่ี รานเหวยเกอ ภายในรานมีขนมของฝากมากมายไม
วาจะเป็นขนมชื่อดังอยางพายสับปะรดอบใหมๆ สดๆ มีรสชาติของแปงและไสสับปะรดเขากันไดอยางลงตัว อีกทัง้ยังมีพายเผือก
เคกน้ําผึง้ ของกินเลนไมวาเด็กหรือผูใหญก็นิยมซ้ืออยางปอรปคอรนชีส

จากน้ันพาทุกทานไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทุกทานไดสัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทัง้หลากหลาย พรอม
ทัง้ความสดใหม ไมวาจะเป็น ปูอลาสกากับกุงลอบสเตอร อาหารปรุงสดสไตลญ่ีป ุน กุง ปู หอยนางรม หรือป้ิงยาง บารบีคิว และ
อีกมากมาย

นําทานเดินทางไปยัง ตัน้ซุย หรือท่ีรูจักกันในนามเมืองทาโรแมนติก ตัง้อยู เมืองนิวไทเป เป็นศูนยกลางของการจัดสงสินคา
และเป็นเขตการคาสําคัญของไตหวันทางตอนเหนือ

จากน้ันพาทุกทานไปยัง วัดเทียนหยวน ซ่ึงถือเป็นวัดท่ีมีชือเสียงโดงดังในเรื่องของจุดชมซากุระบาน ของประเทศไตหวัน ซ่ึง
หากใครไดไปเยือนยังวัดแหงน้ีทุกทานจะไดเห็นของภาพซากุระท่ีบานสะพรัง่โดยมีฉากหลังเป็นเจดียหาชัน้ซ่ึงถือไดวาหาชมไมได
งายๆ

ซ่ึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ของทุกปี ทุกทานจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรัง่สวยงามไดภายในวัด
แหงน้ี แตทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศในปีน้ันๆอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูเสี่ยวหลงเปา

จากน้ันนําทานไปยัง ตึกไทเป101 ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 ของ
โลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดานลางเป็นหางสรรพสินคา ท่ีรวบรวมรานคาแบรนดดังระดับ
โลกไวมากมาย

(ไมรวมคาขึน้ตึก ชมวิวชัน้ 89 หากทานใดมีความประสงคท่ีจะขึน้ชมวิว กรุณาแจงกับทางเจาหนาท่ี โดยคาตัว๋ขึน้ตึกไทเป
101 ชัน้ 89 ราคา 600 NTD)

จากน้ันนําทานเดินทางสู ซีเหมินติงไนทมารเก็ต ตัง้อยูในเมืองไทเป ท่ีแหงน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เป็น
แหลงรวมแฟชัน่ท่ีทันสมัยของวัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินคาแฟชัน่ เสื้อผา รองเทา กระเปา
เครื่องสําอางค หรือของกิฟ๊ชอปมากมายท่ีมีใหอัพเดทแฟชัน่เรื่อยๆ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ณ ซีเหมินติงไนทมารเก็ต ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

พักท่ี CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

ไทเป

ศูนยเจอมาเนี่ยม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไทเป เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน เป็นศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน
เป็นท่ีตัง้รัฐบาล และยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ

เป็นสรอยท่ีมีพลังพิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกาย ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ-
บวกในรางกายใหสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีชวยใหรางกายสดชื่นลดอาการปวด เป็น
สินคาสงออกชื่อดังของไตหวัน



รานเหวยเกอ / รานพายสับปะรด

ตลาดปลาไทเป

ยานถนนเกาต้ันสุย

วัดเทียนหยวน

รานน้ีหามพลาดเลยครับสลับขอของฝากเป็นรานชื่อดังของไตหวันท่ีมาแลวทุกคนตองซ้ือ
กลับบานภัยจากรถของท่ีน่ีอรอยมากๆแตแนะนําใหกินตอนรอนรอนเทาน้ันนะครับ
สําหรับคนท่ีซ้ือกลับบานซ้ือไปฝากใครแนะนําใหอุนไมโครเวฟกอนกินรอนรอนกินกับชา
เย็นอรอยท่ีสุดแนะนําใหกินเบอรหน่ึงคือพายสัปรดผสมฟักจะอรอยกวาพายสัปรดเปรีย้ว
เพียวนอกจากน้ีก็ยังมีขนมเปียกเผือกไมรูเรียกถูกรึเปลาลูกกลมกลมขางในมีไสครีมดวย
อรอยดีครับสองอยางน้ีใชไดเลยซ้ือกลับมาอีกสองกลองกลองละ 300-400 กวาบาทถือวา
แพงพอสมควร ถาราคาถูกกวาน้ีจะซ้ือกลับมามากกวาน้ีนอกจากน้ียังมีเมนูท่ีไดติดอันดับ
หน่ึงใน 10 ของหวานท่ีอรอยท่ีสุดในโลก

ตลาดปลาไทเป ซ่ึงเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลสดๆ ซ่ึงเป็นตลาดติดแอร มีขาย
อาหารทะเลทัง้แบบสดๆ และแบบสําเร็จท่ีพรอมรับประทานไดทันที ทานสามารถเลือกซ้ือ
ชิมและลิม้ลอง ทัง้ซูชิ ซาเซมิ ปลาแซลมอนสดๆ ปูอลาสกา หอยนางรมสด กุง หอยเซลล
ขาวป้ันหนาตางๆ ขนม ผลไม ท่ีพรอมรับประทานไดเลย

ตัง้อยูทางตอนเหนือของไทเป ถือเป็น ถนนเสนสายเกาแกท่ีคงความงดงามของเมืองตัน้
สุย อยูใกลกับสถานีรถไฟใตดิน มีกิจกรรมหลากหลายในตลาดแหงน้ี มีการวาดรูปและ
การเลนดนตรี ท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวหรือผูคนมาเดินท่ีถนนเสนน้ีกัน อีกทัง้มีอาหารวาง
มากมายหลายชนิดใหลองชิม รวมทัง้อาหารพ้ืนเมือง รวมทัง้ไขดําท่ีเป็นอาหารขึน้ชื่อของ
ตัน้สุยดวย

วัดเทียนหยวน ท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม ในชวงฤดูใบไมผลิของทุกปี
(เดือนสอง-สี่ ขึน้อยูกับอุณหภูมิดวย) จะมีดอกซากุระท่ีปลูกบริเวณน้ีบานขึน้มาสวยงาม
หลังจากลงรถบัสแลวลองมาเดินขึน้บันได 21 ขัน้ ท่ีน่ีเป็นวัดของลัทธิเตา สามารถมาไหว
เทพเจาลัทธิเตา แลวขอพรในเรื่องตางๆ ได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เสี่ยวหลงเปา

ตึกไทเป 101

ซีเหมินติง

 บาย

อาคารไทเป 101 เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโลกอยูชวงหน่ึง จนกระท่ังถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 จึงถูกเบิรจดูไบแซงขึน้สูงกวา ตัง้อยูท่ีกรุงไทเป ประเทศไตหวัน มีความสูง
509.2 เมตรจากพ้ืนดิน มีจํานวนชัน้ทัง้หมด 101 ชัน้ โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสม
ผสานกันอยางลงตัวระหวางเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม อันทันสมัยตามหลัก
วิทยาศาสตร กับการตกแตงดวยรูปหัวมังกรท่ีมุมอาคารทัง้ 4 ดานทุกปลองเพ่ือขับไลภูติผี
ปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตรจากคําบอกเลาของซินแส

อีกหน่ึงยานช็อปป้ิง ชื่อดังแหงไทเป พอๆ กันกับสยามสแควรบานเรา เรียกวาเป็นแหลง
ช็อปป้ิงของวัยรุน เป็นท่ีรวมแฟชัน่ เสื้อผา กระเปา เครื่องประดับตางๆ รวมกันอยูท่ีน่ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 หมูบานโบราณจิ่วเฟน - เมืองผิงซี - หมูบานโบราณฉือเฟน -
มิตซุย เอาทเล็ต - อาบน้ําแร

ซ่ึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ของทุกปี ทุกทานจะสามารถชมดอกซากุระบานสะพรัง่สวยงามไดภายในวัด
แหงน้ี แตทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศในปีน้ันๆอีกดวย

(ไมรวมคาขึน้ตึก ชมวิวชัน้ 89 หากทานใดมีความประสงคท่ีจะขึน้ชมวิว กรุณาแจงกับทางเจาหนาท่ี โดยคาตัว๋ขึน้ตึกไทเป
101 ชัน้ 89 ราคา 600 NTD)

 คํ่า  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟ่ิน ท่ีตัง้อยูบริเวณไหลเขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเป็น
ถนนคนเดินเกาแกท่ีมีชื่อเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดัง้เดิมของรานคา รานขายขนมและอาหารตางๆ

พาทานมุงหนาสู เมืองผิงซี หรือท่ีรูกันในชื่อเสนทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ีมีชื่อเสียงโดงดังมาจากภาพยนตรรักโรแมนติก
เรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เน่ืองจากสถานท่ีแหงน้ีเป็นหน่ึงในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องน้ี

จากน้ันพาทุกทานรวม ปลอยโคมขงหมิง พรอมทัง้เขียนคําอธิษฐานของทานสูสรวงสวรรค (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2
ทาน) นอกจากน้ีทุกทานยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับรานอาหารทองถิ่น หรือขนมชื่อดังไอศครีมถัว่ตัด และรานขาย
ของท่ีระลึกมากมายเรียงรายตลอดสองขางทาง

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานโบราณฉือเฟ่ิน ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

แวะราน COSMETIC ท่ีมีเครื่องสําอางครวมถึงพวกยา / น้ํามัน / ยานวดท่ีขึน้ชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือก ชอปกัน
อยางเต็มท่ี

จากน้ันนําทุกทานชอปป้ิงแบบจัดเต็มท่ี MITSUI OUTLET PARK สวรรคของนักชอปทัง้หลาย โดยท่ีทุกทานสามารถซ้ือ
รองเทา กระเปา หรืออ่ืนๆอีกมากมาย เป็นแบรนดยอดฮิตติดตลาด อาทิ ONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, ฯลฯ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ณ MITSUI OUTLET PARK ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย

พักท่ี EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ แบบสวนตัวในหองพัก ซ่ึงการแชน้ําแรเชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะ
ทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

หมูบานโบราณจ่ิวเฟน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานโบราณจ่ิวเฟิน ตัง้อยูบนไหลเขาในเขตเมืองจีหลง และเป็นถนนคนเดินเกาแกท่ี
มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในไตหวัน ท่ีน่ีก็อยูไมไกลจากตัวเมืองไทเป ดวยคะ แคใชเวลาเดินทาง
น่ังรถประมาณ 1 ชม. นอกจากจะมีวิวสวยๆใหชมจากบนภูเขากันแลวยังมีตลาดเกาให
เดินเลนชอปป้ิงอีกดวย



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

 หมายเหตุ ปลอยโคมขงหมิง (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ทาน)

เมืองผิงซี

หมูบานโบราณฉือเฟน

เขตผิงซีตัง้อยูในเมืองซินเปย มณฑลไตหวันของจีน เป็นเขตภูเขา และมีประชากรนอย
สุดในเขตตางๆ ของเมืองซินเปย เมื่อปี 2011 หรือ "สาวท่ีพวกเราจีบดวยกันในสมัยน้ัน"
ของไตหวัน ทําใหผูคนรูจักถึงความเป็นโรแมนติกของเขตผิงซี เพราะในหนังมีฉากแสน
สวยงามของสายรถไฟสายผิงซี ผูคนท่ีน่ีใชชีวิตท่ีเรียบงาย สายรถไฟเป็นสวนประกอบ
สําคัญในชีวิตและความทรงจําของชาวผิงซีดวย หลังจากไดดูหนังเรื่องดังกลาวแลว นักทอง
เท่ียวตางถิ่นตางพากันไปน่ังรถไฟท่ีน่ี เพ่ือสัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกเหมือนในหนัง
ผิงซีจึงมีบรรยากาศคึกคักมากขึน้

หมูบานโบราณฉือเฟ่ิน (Shifen Village) เป็นหมูบานเล็กๆ ตัง้อยูในพ้ืนท่ีของเมืองผิงซี
เป็นหมูบานท่ีมีทางรถไฟพาดผานกลางหมูบาน ถือวาเป็นหมูบานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว
อีกทัง้ท่ีแหงน้ียังขึน้ชื่อในเรื่องของการปลอยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ท่ีแหงมี
จะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวัน
ท่ี 15 ของเดือน 1

มิตซุย เอาทเล็ต บาย

MITSUI OUTLET ศูนยรวมสินคา เสื้อผา รองเทา กระเปา แบรนดเนมมากมายใน
ราคาถูก เชน Nike, New Balance,VAN,Converse,Adidas,North face และอ่ืนๆ
อีกมากมาย

อาบนํ้าแร คํ่า

 EASTERN HOTEL &amp; RESORT หรือเทียบเทา

อาบน้ําแร (hot spring) ใหทานอิสระกับกิจกรรมการแชน้ําแร ใหทานรูสึกผอนคลาย
ความเมื่อยลา และเชื่อวายังมีประโยชนตอสุขภาพรางกายอีกดวย สามารถรักษาโรคเหน็บ
ชา โรคกระดูก ฯลฯ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา แบบกลอง (แซนวิช+น้ําผลไม)

10.45 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL399
(ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)

13.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบกลอง (แซนวิช+น้ําผลไม)



 หมายเหตุ ** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

*** ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ ***

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
ทาอากาศยานไตหวัน เถาหยวน เดิมคือทาอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก เป็นทา
อากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของสาธารณรัฐจีน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ

1.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2.ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ 

7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียว ท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน   

8.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดังน้ัน  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา  แลกเปล่ียน เงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อ
เพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ     

9.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน      
 

การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน(ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน     

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ     
้ ่



คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ             

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NTD/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต จะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 7,900 บาท**

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 NTD /ทริป/ตอทาน***

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล
คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จง
ลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบัง
คับใดๆ ทัง้สิน้ และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน 

** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

**โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมทองเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก**

**การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา**

ขอแนะนํากอนการเดินทาง  

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100     มิลลิลิตรตอชิน้ ไดไมเกิน
10 ชิน้ โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทาน  ละ 1 ใบเทาน้ัน ถา สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน    

1.1สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน   

2.IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี  
2.1แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด   ไดแกแบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุ

ไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

2.2แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

2.3แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี 

3.หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

 
 



การยกเลิก
1.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.2ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคา
บริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


