
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – สนามบนิเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ตกึไทเป 101 

(ไมร่วมช ัน้ 89) – ซเีหมนิตงิ 
 
05.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว S ประตู 9 สายการบนิ  CHINA AIRLINES มี

เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
08.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI838 บรกิาร

อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

 
13.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋า

สัมภาระ 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนแูซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มือง เมอืงไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นต่างๆ ของไตห้วัน 

ทัง้การศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 

3 ลา้นคน นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทีส่รา้งขึน้เพื่อรําลกึ

ถงึอดตีประธานาธบิดเีจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 

205 แสนตารางเมตร   

 
 
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน

จะมรีูปปัน้ทําจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ย ิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ําแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครอง

ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้ง

จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธิบดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเคร ือ่งใช้ รวมถงึ



 
 

 

ภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเย ีย่มทีแ่ห่งนีค้อื พธิีเปลีย่นเวรทหาร ซึ่งจะมทุีกๆตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

จากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึที่มี

ความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึง่มีความสูงถึง 508 เมตร ซึง่ดา้นล่างเป็น

หา้งสรรพสินคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น 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  

 

กรณีทีท่า่นตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรณุาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ต๋ัว

ขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 

 
คํา่   อสิระอาหารคํา่ ณ ซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมืองไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยามแสควร์

ในกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะ

สนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งสําอางค ์หรอืของ กิฟ๊ช้อปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่

เร ือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่ีแบรนด ์หรอืไม่มีแบรนด ์อีกทัง้สนิคา้มีแบรนด์ของทีน้ียังถือไดว้่ามีราคาที่ถูกเหมาะ

สําหรับนัก  ชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ 



 
 

 

 

แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหารเลอคา่ทีคุ่ณ

ตอ้งลองสักครัง้ในชีวิต ระดับความเหม็นของเตา้หูนั้้นมี 3 

ระดับ กลิน่เหม็นสดุแนะนําเป็นแบบตม้, กลิน่เหม็นปานกลาง

แนะนําเป็นแบบยา่ง, และกลิน่เหม็นเบาสุดแนะนําเป็นแบบ

ทอด สําหรับรสชาดตอ้งทานกบัซอสรสเด็ด ทานคูก่ับผักดอง

เครือ่งเคยีงแลว้นัน้ หากใครไดล้ิม้ลองตอ้งเป็นเมนูในดวงใจ

อีก 1 เมนูแน่นอน  

 

 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาตเิย่หลิว่ – หมู่บา้นโบราณสอืเฟ่ิน (แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 
โคม/2 ทา่น) – รา้นเคร ือ่งสําอาง – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีตั่ง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมือง จีหลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชีือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ

รา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไต้หวนัในอดตี ชื่นชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชิมและซื้อชาจากรา้นค้า 

มากมาย 



 
 

 

 

 

แนะนําของอรอ่ย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั เป็น

บัวลอยเผือกและเป็นขนมขึน้ชื่อของจิ่วเฟ่ินเลยก็ว่า

ได ้บัวลอยของไตห้วันจะช ิน้ใหญ่กว่าและเน้ือหนึบ

กว่ามาก แตล่ะสกี็คนละรสและมีความหนบึไม่เท่ากัน 

สว่นน้ําเชือ่มจะเป็นน้ําถ่ัวเขยีวหอมๆ หวานๆ สามารถ

ส่ังไดทั้ง้แบบรอ้นและเย็น 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟู้ีด (3) 

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ (Yehliu Geopark Park) อุทยานแหง่น้ีตัง้อยูท่างสว่นเหนือ

สดุของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื้นทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํา้ทะเลและลม ทะเล ทําให้

เกดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึ่งมชีื่อเสยีง

โดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 

พาทา่นมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรอืทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมืองน้ีมีชือ่เสยีงโดง่ดังมาจากภาพยนตรรั์กโร

แมนตกิเรือ่ง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เน่ืองจากสถานทีแ่หง่น้ีเป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์

เรือ่งน้ี จงึทําใหท้ีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอีกหนึง่สถานทีท่ีอ่ยู่

ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคอื หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยูใ่นพื้นทีข่องเมืองผิงซี เป็นหมู่บา้นที่มี

ทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น ถอืว่าเป็นหมู่บา้นทีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทัง้ทีแ่หง่น้ียังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการ

ปลอ่ยโคมลอย หรอื โคมขงหมงิ โดยทกุๆปี ทีแ่หง่มีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ใน



 
 

 

วันหยวนเซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1 จากนัน้พาทกุทา่นรว่ม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนคําอธษิฐานของ

ทา่นสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ทา่น) นอกจากน้ีทกุทา่นยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิ

ไปกับรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถ่ัวตัด และรา้นขายของที่ระลกึมากมายเรียงรายตลอดสองขา้ง

ทาง  

 

  หลังจากนัน้นําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทีม่ีเครือ่งสําอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่

ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอยา่งเต็มที ่

 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ฟงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั  

จากนัน้นําทา่นสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด

กลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแห่งนีท้่านสามารถเลอืก

ซือ้ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เคร ือ่งสําอางค ์กระเป๋า หรอือ ืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความทีต่ลาดแหง่น้ี

เดนิทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชัน้ใตด้นิ 

หรอืเรยีกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที่แห่งน้ีเมื่อมาเยือน 

ไดแ้ก ่ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ทีไ่ตห้วันราคาถกูกว่าทีข่ายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทัง้ยังถือไดว้่าเป็นตน้

กําเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมีชานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  

 

 

 

 



 
 

 

 แนะนําของกนิอร่อยๆ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR รา้นไก่

ทอดชือ่ดังทีเ่ป็นทีน่ยิมในนักทอ่งเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นน้ีไกท่กุ

ช ิน้จะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเน้ือไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก 

สว่นตัวแป้งกรอบอรอ่ยไม่หนาจนเกนิไป ราคาช ิน้ละ 70 NTD และที่

รา้นไม่ไดม้ีแค่เฉพาะไก่ทอดชิ้นใหญ่ไวบ้รกิารอย่างเดียว ยังมี

หลากหลายเมนูใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอีกดว้ย  

 

 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั...  EASTERN HOTELS & RESORT หรอืเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํา้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่นํา้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ช่นํา้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม วดัหลงซาน – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – รา้นพายสบัปะรด – ไทจง – ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

 นําทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละมีชือ่เสยีงของคนไตห้วัน วัดแห่งน้ีมี

อายรุาวๆเกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเร ือ่งการงาน การเรยีน ทีสํ่าคญัเร ือ่งความรกั เชื่อกนัว่าใครทีไ่ม่

ประสบความสําเร็จเร ือ่งความรกั ใหม้าขอพรทีว่ดัแหง่นี ้แลว้ความรกัจะกลบัมาดขี ึน้ 

 

  พาทา่นแวะชมศนูย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และ

สรอ้ยคอ มีคณุสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวียนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และ

ปะการังแดง เครือ่งประดับล้ําคา่ของชาวไตห้วันตัง้แตโ่บราณ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (5) 



 
 

 

บา่ย  จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) หรืออีกชื่อ Addiction Aquatic 

Development (AAD) ตัง้อยูใ่นใจกลางเมืองไทเป เดมิททีีต่ลาดไทเปเป็นตลาดสดที่ซื้อขายอาหารทะเลสด

เทา่นัน้ ตอ่มาทางบรษัิทเอกชนไดป้รับเปลีย่นใหเ้ป็นตลาดสดุฮติในไตห้วันไม่แพท้ีต่ลาดปลาในโตเกยีวเลยทเีดยีว 

ซึง่ภายในตลาดปลายังมีซปุเปอรม์าร์เก็ตและรา้นอาหารไวบ้รกิารอีกดว้ย ทัง้น้ีใหทุ้กท่านไดสั้มผัสรสชาดของ

อาหารทะเลมากมายและหลากหลาย ทีบ่รกิารความสดใหม่ทกุวัน ไม่ว่าจะเป็น ปูอลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหาร

ปรงุสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ปู หอยนางรม หรอืป้ิงยา่ง บารบ์ีควิ และอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน  

 

  นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพาย

สับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) เดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมืองทีใ่หญเ่ป็นอันดับ3 ของ

ไตห้วันเป็นเมืองทีเ่ป็นศนูย์กลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากนั้นนําท่าน

เพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยู่ที่เมืองไทจง บรเิวณ

ใกลม้หาวิทยาลัยฟงเจี่ย โดยตลาดแห่งนีถ้อืไดว้่าเป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั มขีองขาย

มากมายใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งสําอาง อกีท ัง้

อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนดัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รส

ของความอร่อย และที่สําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งน้ีนั้นมีสนิคา้แบรนด์ที่มักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ 

อยา่งเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมีแบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

เมื่อมาถงึฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แนะนํารา้น

รองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วมรองเทา้แบรนด์ต่างๆ 

อาทิเช่น Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 

Converse เป็นตน้ บางรุน่ภายในรา้นถอืว่ามีราคา

ทีถ่กูกว่าเมื่อเทยีบกับรุน่นัน้ๆ ในไทย  



 
 

 

 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ณ ฟงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ หมู่บ ้านสายรุ ้ง – หนานโถว – รา้นกาแฟ – ล่องเร ือทะเลสาบสุร ิยนั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั๋ง –               
วดัเหวิน่หวู ่ – Mitsui Outlet Park – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้ หรอื RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นทีถ่กูวาดลวดลายต่างๆ ดว้ย

สสัีนสดๆหลากสมีากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรอืกําแพงของ หมู่บา้น ซึง่ในลวดลายนัน้มีทัง้เป็นตัวหนังสือ รูป

การต์นู หรอืรปูอื่นๆทีฝี่มือคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่น้ีเมื่อมองดแูลว้กับมีความลงตัว

ใหค้วามสวยงาม โดย เรือ่งเหลา่ความเป็นมาว่ากันว่า หมู่บา้นแหง่น้ีถกูสรา้งเพื่อเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของทหารผ่านศกึ  

หรอืผูล้ีภั้ยของพรรคก๊กมนิ ศกึสภาพหมู่บา้นในตอนนัน้ไม่ไดน่้าอยูใ่นสมัยปัจจุบัน ไดม้ีการ รือ้ถอน ซึง่ในระหว่างที่

ไดม้ีการรือ้ถอนนัน้ ไดม้ีนายทหารเกา่ ชือ่ว่า Huang Yung-fu ไดท้ําการวาดลวดลายต่างๆขึน้มา เมื่อสถานที่น้ีมี

นักศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้ีการพูดกันตอ่ไปเรือ่ยๆ ทําใหส้ถานทีแ่หง่น้ีมีชื่อเสียง จนรัฐบาล

ประกาศใหเ้ป็นพื้นทีอ่นุรักษ์ ปัจจุบันจงึหลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมืองไทจง 

 

 

นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมืองหนานโถว ถอืไดว้่าเป็นมณฑลที่

ใหญท่ีส่ดุของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เลน่ว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่แหง่ไตห้วัน) นํา

ทา่นชอ้ปป้ิง รา้นกาแฟ ซึง่เป็นกาแฟขึน้ชือ่ของเมืองไทจง นอกจากน้ียังมีสนิคา้อื่นๆ ใหท้่านไดเ้ลือกมากมาย 

อาทเิชน่ ชานม สบู่ทีทํ่าจากกาแฟ และชา หรอือื่นๆ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ปลาประธานาธบิด ี(7) 

นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอีกจุดหนึง่ที่

เป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดสําคัญทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่น้ีมีความยาวถงึ 

33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐิของพระถัง

ซัมจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอั่นเชญิมาจากชมพูทวีป  



 
 

 

  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา ทําการปิดไม่ใหท้ําการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  

 

 

 

หากมาไตห้วันอีกเมนูทีไ่ม่แนะนําไม่ได ้น่ันคอื ไข่ตม้ใบชา 

เมื่อมาถงึทะเลสาบสรุยัิน จันทรา ตอ้งมาทีร่า้นอาม่าทีถ่อืว่าเป็นเจา้

แรกและเจา้เดยีวทีไ่ดร้ับอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสตูรลับเฉพาะของ

อาม่าทําใหไ้ขต่ม้ใบชามีกลิน่หอมจากสมุนไพรตา่งๆ สําหรับรสชาด

นัน้จะมีรสเค็มทานเพลนิ ยิง่ทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ

สรุยัิน จันทราแลว้นัน้ ยิง่ทําใหฟิ้นแน่นอน  

 

 

บา่ย นําทา่นนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธ ิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือีกหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จั้กกันในนาม วัดกวนอู 

เป็นวัดทีม่ีชือ่เสยีงอีกหนึง่แหง่ของไตห้วัน ตัง้อยูท่ีเ่มืองหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นของศาสดาขงจือ้ 

(เทพเจา้แหง่ปญัญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซื่อสตัย)์ เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและคน

ไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมืองหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาสักการะสิง่ศักดิส์ทิธ ิ ์ณ วัดแหง่น้ี 

นําทกุทา่นเยีย่มชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยู่ดา้นหนา้ของวดั มมีูลค่ามากถงึ1 

ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่



 
 

 

 

และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะ

วดัเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 

  จากนัน้นําทกุทา่นไปยังภายในวัดเพื่อสักการบูชาสิง่ศักดิส์ทิธ ิภ์ายในวัด ซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน ดังน้ี 

จุดทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในทา่น่ังบนบัลลงค ์ชาวจีนและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกีย่วกับเรือ่งของ

ความประสบสําเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดน้ีคนไตห้วันมัก



 
 

 

นยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพื่อเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี

ของหยกตาแมว 

จุดทีส่อง : หรอืวหิารอู่เฉงิ จะมีองคเ์ทพเจา้กวนอูในทา่น่ังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนิยม

ขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  

จุดทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา 

การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 

 

 

จากนัน้นําทกุทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที่ Mitsui Outlet Park สวรรคข์องนกัช้อปท ัง้หลาย โดยทีทุ่กท่าน

สามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือ ืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิอาท ิONITSUKA, 

CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  

คํา่ อสิระอาหารคํา่ ณ MITSUI OUTLET PARK เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.20  น. บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI837 บรกิารอาหาร
และเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

02.20+1 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ  

 
 

*** สําคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เคร ือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นทําการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้น ีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิาร ไม่วา่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ**  
 

 



 
 

 

อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั 4 วนั 3 คนื  
CHINA AIRLINES 

ไตห้วนั ไทเป ไทจง หนานโถว [เลสโก คุม้เวอรต์วัแม ่EP. 2] 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม
ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

20 - 23 ธนัวาคม  2562 15,999 4,500 9,999 

21 - 24 ธนัวาคม  2562 15,999 4,500 9,999 

09 – 12 มกราคม 2563 14,999 4,500 9,999 

11 - 14 มกราคม 2563 14,999 4,500 9,999 

14 - 17 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

15 - 18 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

21 - 24 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

22 - 25 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

27 ก.พ. - 01 ม.ีค. 2563 15,999 4,500 9,999 

28 ก.พ. - 02 ม.ีค. 2563 15,999 4,500 9,999 

29 ก.พ. - 03 ม.ีค. 2563 15,999 4,500 9,999 

06 - 09 มนีาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

07 - 10 มนีาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

13 - 16 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

14 – 17 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

20 – 23 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

21 – 24 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

27 – 30 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

28 – 31 มนีาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

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



 
 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรอืไม่ซื้อข ึน้อยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจํานวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ  
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   
 คา่อาหารตามมื้อทีร่ะบุในรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เน่ืองจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลกิวีซา่สําหรับหนังสือเดนิทางไทย และสามารถ

พํานักในไตห้วันไดไ้ม่เกนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการขอวีซา่ตามทาง

สถานฑตูไตห้วันกําหนด 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อสํารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 



 
 

 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองที่น่ังต๋ัว
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเที่ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ
เดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดส้่งหนา้หนังสือเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญเ่ป็นสําคัญ  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยว ที่มิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่ีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ช ิน้ ไดไ้ม่เกนิ 

10 ช ิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้    
2. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังน้ี   

2.1 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบินไดใ้นจํานวนและปรมิาณที่จํากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่
สํารองทีม่ีความจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี  
3. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

 

 
 

 


