
 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทหีนงึ กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ

05.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 
เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิาร

08.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั 
อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน
กระเป๋าสมัภาระแลว้นัน นําคณะเดนิทางสู ่
มณฑลทใีหญท่สีดุของประเทศไตห้วันและไดรั้บการตังชอืเลน่วา่ 
ไตห้วัน) 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวชิ และนําผลไม้
บา่ย นําทกุทา่นลงเรอืสําหรับคณะเพอื 

เป็นทนียิมในหมู่นักทอ่งเทยีว อกีแหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณ
มากมาย และทะเลสาบแหง่นียังมคีวามยาวถงึ 
ทสีดุในโลก ณ ทะเลสาบแหง่นี อกีทัง
ชมพทูวปี รวมถงึของกนิทพีลาดไมไ่ดเ้มอืใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยัิน 
เป็นของกนิ หรอืของทานเลน่ทเีป็นทนียิมในหมูนั่กทอ่งเทยีวทมีาเยอืนยังทะเลสาบสรุยิัน 
ใครก็ตอ้งลมิลอง 

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน
ฯ ขอสงวนสทิธ ิในการคนืเงนิ

 

คํา บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
หลังจากนันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี

พกัท ี SANKAI KAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่
 
 
 
 

สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจงั 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 แถว D ประตู 3 สายการบนิ THAI AIRWAYS
เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารเชค็อนิและกระเป๋าเดนิทาง  

สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิที
อาหารและเครอืงดมืบนเครอืง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมง)  

สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผา่นขันตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับ
กระเป๋าสัมภาระแลว้นัน นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถวโดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็น
มณฑลทใีหญท่สีดุของประเทศไตห้วนัและไดรั้บการตังชอืเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (

ดว้ยเมนูแซนวชิ และนําผลไม ้
นําทกุทา่นลงเรอืสําหรับคณะเพอื ลอ่งทะเลสาบสรุยินั – จนัทราซงึเป็นอกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวทโีดง่ดัง และ
เป็นทนียิมในหมูนั่กทอ่งเทยีว อกีแหง่ของชาวไตห้วัน โดยบรเิวณรอบๆ ทะเลสาบแหง่นมีจีดุทอ่งเทยีวทสํีาคัญ
มากมาย และทะเลสาบแหง่นียังมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร จากนันนําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็ก
ทสีดุในโลก ณ ทะเลสาบแหง่นี อกีทังนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจังทวีดัพระถงัซมัจงั

วมถงึของกนิทพีลาดไมไ่ดเ้มอืใครไดม้าเยอืนยังทะเลสาบสรุยัิน – จันทรา นันคอื
เป็นของกนิ หรอืของทานเลน่ทเีป็นทนียิมในหมูนั่กทอ่งเทยีวทมีาเยอืนยังทะเลสาบสรุยัิน 

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ปิดไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือนืใด
การคนืเงนิคา่ลอ่งเรอืทา่นละ 50NTD 

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
เมอืงเจยีอเีพอืพักผอ่น พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในวนัรุง่ขนึ

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วดัพระถงัซมัจงั –เจยีอ ี

THAI AIRWAYSมี

เทยีวบนิทTีG632บรกิาร

 
ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผา่นขนัตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับ

โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว ถอืไดว้า่เป็น
Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่

ซงึเป็นอกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวทโีดง่ดัง และ
รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีมจีดุทอ่งเทยีวทสํีาคัญ

กโิลเมตร จากนันนําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็ก
วดัพระถงัซมัจงัทอัีนเชญิมาจาก

จันทรา นันคอืไขต่ม้ใบชา ซงึถอื
เป็นของกนิ หรอืของทานเลน่ทเีป็นทนียิมในหมูนั่กทอ่งเทยีวทมีาเยอืนยังทะเลสาบสรุยัิน – จันทรา ถอืไดว้า่ไมว่า่

ปิดไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ดว้ยปัญหาสภาพอากาศ หรอือนืใด ทางบรษัิท

 

พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในวนัรุง่ขนึ 



 

วนัทสีอง รา้นชา – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – เมอืงไทจง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําคณะเดนิทางสูอุ่ทยานฯ อาลซีาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไรช่าอาลซีานทมีชีอืเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญ่
อันสวยงาม จากนันพาทา่นแวะชมิชาอาลซีานท ีรา้นชา ชาทขีนึชอืทสีดุของไตห้วนั มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ย
ละลายไขมันปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับนําทะเล และเป็นของฝากทคีนไทยนยิม
ซอืกลับเป็นของฝากจากนันเดนิทางตอ่สูอ่ทุานแห่งชาตอิาลซีาน 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ ภายในอุทยานฯ อาลซีาน 
  หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจดุทอ่งเทยีวสําคัญต่างๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม 

และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วนั อทุยานฯ อาลซีานเป็นอทุยานทมีสีวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยูม่าก 
และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วนัใหท้า่นเดนิชมดมืดํากับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซีันโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะ
ไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั อายกุวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซงึประมาณ
กลางเดอืนกุมภาพนัธ ์– มนีาคม ของทุกปี ทกุทา่นจะสามารถชมดอกซากรุะบานสะพรงัสวยงามได้
ภายในวดัแหง่น ีแตท่งันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนนัๆอกีดว้ยจากนันนําทา่น นงัรถไฟโบราณ กลับลงสู่
สถานนีรถบสั 

 

 
 

และเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไถจง เมอืงทใีหญเ่ป็นอันดับ3 ของไตห้วนัเป็นเมอืงทเีป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา 
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา  

คํา  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ 
พกัท ี  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนนัใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซงึการแช่นําแรเ่ชอืวา่ถา้
ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

วนัทสีาม ไทเป – รา้นสรอ้ยสขุภาพ – รา้นพายสบัปะรด – ตลาดปลาไทเป –อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค– 
COSMETIC SHOP – ตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขนึตกึชนั89)–ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุไทเปเมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทังการศกึษา การคา้ 

อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคนพาทา่นแวะชมศนูย ์
สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนยีม)ทเีป็นเครอืงประดับเพอืสขุภาพ มทีังแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใิน
การป้องกนัรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทังมชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง 
เครอืงประดับลําคา่ของชาวไตห้วันตังแตโ่บราณ  นําทา่นเลอืกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรดขนมยอดนยิมของ
ไตห้วันท ีรา้นเหวย่เกอ๋ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไมว่า่จะเป็นขนมชอืดังอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ  สดๆ 
มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตัว อกีทังยังมพีายเผอืก เคก้นําผงึ ของกนิเลน่ไมว่า่เด็กหรอื
ผูใ้หญก่น็ยิมซอือยา่งปอรป์คอรน์ชสี จากนันพาทกุทา่นไปยัง ตลาดปลาในเมอืงไทเป ใหท้กุท่านไดส้มัผสัรสชาติ



ของอาหารทะเลมากมาย ทังหลากหลาย พรอ้มทังความสดใหม ่ไมว่า่จะเป็น ปอูลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหาร
ปรงุสดสไตลญ์ปีุ่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืปิงยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย 

 

 
 
เทยีง อสิระมอือาหารกลางวนั ณ ตลาดปลา ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
บา่ย จากนันนําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซงึใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 
แสนตารางเมตร  

 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ําคญัทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถานโดยภายใน
จะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธปิระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่นงัขนาดใหญท่มีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมี
ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลาและทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทชีนัลา่งของอนสุรณ์สถานจะเป็นหอ้ง
จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีทงัทงัยงัมกีารจดัโชวส์งิของเครอืงใช ้รวมถงึ
ภาพถา่ย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยยีมทแีหง่นคีอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีกุๆตน้ชวัโมง 
ตงัแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั 



  แวะรา้น COSMETIC SHOPทมีเีครอืงสําอางรวมถงึพวกยา 
เลอืกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท ีจากนั
ตกึทมีคีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจบัุน 
หา้งสรรพสนิคา้ ทรีวบรวมรา้นคา้
VENETA,BURBERRY  ,CALVIN
VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  
PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  

 
กรณีททีา่นตอ้งการขนึตกึ
ตวัขนึตกึไทเป 101 ชนั 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ
แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชนัททีนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 
โดยเฉพาะสนิคา้แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของ กฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอ้พัเดท
แฟชนัเรอืยๆไม่ว่าจะเป็นของทีมีแบรนด ์หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทังสนิค ้
เหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิงกันอยา่งจใุจ

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขนึชอือีกหนงึอย่างของไตห้วัน ถงึจะมีกลนิ
เหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทกีนิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 
มันเขา้กนัดอียา่งลงตัว  

ทมีเีครอืงสําอางรวมถงึพวกยา / นํามัน / ยานวดทขีนึชอืของไตห้วันใหท้กุทา่นได ้
ากนันนําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน 
ของโลกในปัจจบุัน (อันดับในปี 2016) ซงึมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซงึดา้นลา่งเป็น

คา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ ALDO, BOTTEGA 
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  

ขนึตกึไทเป 101 ชมววิชนั 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ทลีว่งหนา้กอ่นเดนิทาง
ชนั 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

ยา่นซเีหมนิตงิ(Xi Men Ding) ตังอยูใ่นเมืองไทเป ทแีหง่นเีปรยีบเสมอืน 
แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชนัททีนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 
โดยเฉพาะสนิคา้แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของ กฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอ้พัเดท

ไม่ว่าจะเป็นของทมีีแบรนด ์หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทังสนิคา้มีแบรนดข์องทีนียังถือไดว้า่มีราคาทีถูก
เหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิงกันอยา่งจใุจ 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขนึชอือกีหนงึอย่างของไตห้วัน ถงึจะมีกลนิ
เหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีกนิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 

 

ยานวดทขีนึชอืของไตห้วันใหท้กุทา่นได ้
ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน 

เมตร ซงึดา้นลา่งเป็น
BOTTEGA 

,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  

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่

 

ทแีหง่นเีปรยีบเสมอืน สยาม
แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชนัททีนัสมยัของวยัรุ่นในไต้หวนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 
โดยเฉพาะสนิคา้แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสําอางค ์หรอืของ กฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอ้พัเดท

ามีแบรนดข์องทีนียังถือไดว้า่มีราคาทถีูก

เหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีกนิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 



คํา  อสิระมอือาหารคาํ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่น
พกัท ี  FUHSIN  HOTELระดบั 4 ดาว 
 
 

วนัทสี ี ถนนโบราณจวิเฟิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน
ทอ่งเทยีวทเีป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วัน 
ขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจวิเฟินทหีากใครมาเยอืนทแีหง่นแีลว้ไมค่วร
พลาดอนัไดแ้ก ่บวัลอยเผอืก ลกูชนิปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถวัตดั และทแีหง่นยีงัมกีารประดบัโคม
ไฟสแีดงอยูท่ดีา้นบนถนนโด
มองเห็นเป็นภาพโรงนําชาทเีป็นอาคารไมต้ังเรยีงรายลดหลันกันไปเหมอืนดังในรปูทสีวยงาม ซงึกลายเป็นแรง
บันดาลใจใหก้บัภาพยนตรอ์นเิมชนัเรอืงดังจากเรอืง 

 

แนะนําของอรอ่ย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วันบัวลอยของไตห้วัน
จะชนิใหญ่กว่าและเนือหนึบกว่ามากครับแต่ละสกี็คนละรสและมีความ
หนบึไม่เท่ากันครับสว่นนําเชอืมจะเป็นนําถัวเขยีวหอมๆหวานๆสามารถ
สงัไดท้งัแบบรอ้นและเย็น 

 

 
 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ
จากนันนําทา่นเทยีวชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ลวิ
พนืทเีป็นแหลมยนืไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนําทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง ลักษณะ
ตา่งๆ น่าตนืตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิี ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก

 

อสิระมอือาหารคาํ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่น 
ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ –MITSUI OUTLET PARK -สนามบนิเถาหยวน 
สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หมูบ่า้นโบราณจวิเฟินทตีังอยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จวิเฟิน ปัจจบัุนเป็นสถานที

ทอ่งเทยีวทเีป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบดงัเดมิของรา้นคา้ รา้น
ขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจวิเฟินทหีากใครมาเยอืนทแีหง่นแีลว้ไมค่วร
พลาดอนัไดแ้ก ่บวัลอยเผอืก ลกูชนิปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถวัตดั และทแีหง่นยีงัมกีารประดบัโคม
ไฟสแีดงอยูท่ดีา้นบนถนนโดยเป็นทางลาดชนัและเป็นขนับนัได เพราะแบบนีจงึทําใหโ้ซนนีทกุทา่นจะ
มองเห็นเป็นภาพโรงนําชาทเีป็นอาคารไมตั้งเรยีงรายลดหลนักันไปเหมอืนดังในรปูทสีวยงาม ซงึกลายเป็นแรง
บันดาลใจใหก้บัภาพยนตรอ์นเิมชันเรอืงดังจากเรอืง SPIRITED AWAY จากคา่ย STUDIO GHIBLI

บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วันบัวลอยของไตห้วัน
จะชนิใหญ่กว่าและเนือหนึบกว่ามากครับแต่ละสกี็คนละรสและมีความ
หนบึไม่เท่ากันครับสว่นนําเชอืมจะเป็นนําถัวเขยีวหอมๆหวานๆสามารถ

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟีู้ ด  
อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ลวิอทุยานแหง่นีตังอยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มลีักษณะ

พนืทเีป็นแหลมยนืไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนําทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง ลักษณะ
โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิี ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก 

สนามบนิเถาหยวน – 

ตังอยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จวิเฟิน ปัจจบัุนเป็นสถานที
เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแบบดงัเดมิของรา้นคา้ รา้น

ขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจวิเฟินทหีากใครมาเยอืนทแีหง่นแีลว้ไมค่วร
พลาดอนัไดแ้ก ่บวัลอยเผอืก ลกูชนิปลาสตูรโบราณ และไอศครมีถวัตดั และทแีหง่นยีงัมกีารประดบัโคม

เพราะแบบนจีงึทําใหโ้ซนนทีกุทา่นจะ
มองเห็นเป็นภาพโรงนําชาทเีป็นอาคารไมตั้งเรยีงรายลดหลนักันไปเหมอืนดังในรปูทสีวยงาม ซงึกลายเป็นแรง

STUDIO GHIBLI 

 

อทุยานแหง่นตีังอยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มลีักษณะ
พนืทเีป็นแหลมยนืไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนําทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง ลักษณะ



จากนันนําทกุทา่นชอ้ปปิงแบบจัดเต็มท ีMITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทังหลาย โดยททีกุทา่น
สามารถซอืรองเทา้ กระเป๋า หรอือนืๆอกีมากมาย ทเีป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิONUTSUKAO, CONVERSE, 
PUMA, NEWBALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVISฯลฯ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถา
หยวน 

20.10 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG635 
(มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชวัโมง)   

23.05น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ  
************************************** 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวั 
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั 
เครอืงบนิ 

09 - 12  มกราคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

16–19 มกราคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

06 - 09 กุมภาพนัธ ์2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

13 – 16  กุมภาพนัธ ์2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

20 - 23กุมภาพนัธ ์2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

05 - 08  มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

12 - 15มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

19 - 22 มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

26 – 29  มนีาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

03 – 06 เมษายน 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

10 – 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 9,999 14,999 

12 – 15 เมษายน 2563 28,999 28,999 9,999 16,999 

23– 26 เมษายน 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

30  เม.ษ. – 03 พ.ค. 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

31 พ.ค.– 03 ม.ิย. 2563 20,999 20,999 7,999 12,999 

18 – 21 มถินุายน 2563 19,999 19,999 7,999 11,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 8,900 บาท** 

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

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทยีวแหง่เมอืงจนีเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนยีม, ปะการงัสแีดง ซงึจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความ
พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น 

**โรงแรมทพีกั และโปรแกรมทอ่งเทยีวอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 



**การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา** 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนืองจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลกิวซี่าสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ
พํานักในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตามทาง
สถานฑตูไตห้วนักําหนด 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือ รายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอ

เจนซไีมช่าํระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณใีดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชํีาระแลว้ทังหมดทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีด ้

จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัว
เครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 



2. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน กรณีททีา่นถอืหนังสอื
เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอั์นมี
วัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง
พเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา
เขา้ไมว่า่กรณีใดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นนี และ ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบ
เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํา นําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ีมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ ์
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสําคัญ 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีว ทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิัยอนื เป็นตน้ 

8. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตรา  แลกเปลยีน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน   

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชนิ ไดไ้มเ่กนิ 
10 ชนิ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน ถา้ สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

1.1 สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดังนี 
2.1 แบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรี

สํารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  
2.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 

2 กอ้น 
2.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 

3. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 
 

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

 


