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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน 

 
12.00 น./12.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ั1น 4 แถว R ประตู 8 สายการบนิ 
EVA AIR  

มเีจา้หนา้ที0คอยตอ้นรับ และบรกิารเรื0องกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรที0นั0งบนเครื0องบนิ 
15.10 น./15.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ EVA AIR เที0ยวบนิที0 

BR202/076 มบีรกิารอาหารและเครื0องดื0มเครื0องระหวา่งเดนิทาง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 
ชั0วโมง)  

 ** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีGยนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสาย
การบนิ 

ดงัน ั1น โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีGอกีคร ั1ง) ** 

I  
20.00 น./20.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วนั (เวลาที0ประเทศ

ไตห้วนัเร็ว กวา่ประเทศไทย  1 ชั0วโมง) หลงัจากผา่นขั Nนตอนศลุกากรแลว้ รับกระเป๋า
สมัภาระ จากนัNน นําทา่นเดนิทางสูท่ี0พัก ณ เมอืงเถาหยวน  

พกัทีG   TAO GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 
วนัทีGสอง ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัNง – วดัเหวิGนหวู ่                

Coffee Shop – ชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้าทีGกวัเมย่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไถจง เมอืงที0ใหญเ่ป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็นเมอืงที0เป็นศนูยก์ลาง
ทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา จากนัNนนําทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์
ดอกไมจ้งเซอ่ ฟารม์ดอกไมข้นาด 37 ไร ่ที0เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิมากกวา่ 1,000 
สายพันธุ ์เชน่ ดอกลลิลี0 ดอกลาเวนเดอร ์ดอกเสจ และที0นี0ยงัเป็นฟารม์ดอกไมเ้ดยีวที0ประ
สบความสําเร็จในการปลกูดอกทวิลปิในประเทศไตห้วนั  ซึ0งฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่จะมดีอกไม ้
และพันธุไ์มต้า่งๆ สลบัหมนุเวยีนกนัใหไ้ดช้มกนัตลอดทั Nงปี 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท้ีGพลบิานในแตล่ะเดอืน ท ั1งนี1ข ึ1นอยูก่บัสภาพ
อากาศในแตล่ะปีดว้ย ซึGงระยะเวลาขา้งตน้อาจมกีารเปลีGยนแปลง** 

I  
 
เทีGยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนบูฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั 
(2) 
 จากนั0นนําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็น

สถานที0ทอ่งเที0ยวอกีจดุหนึ0งที0เป็นที0นยิมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีNจะมจีดุสําคญัที0
ทอ่งเที0ยวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีNมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศ
และชมเกาะที0เล็กที0สดุในโลก และนําคณะนมสัการพระอฐัขิองพระถงัซมัจัZงที0 วดัพระถงัซมัจ ัNง 
ที0อนัเชญิมาจากชมพทูวปี  

 
  

กรณีถา้ทะเลสาบสรุยินั-จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนื
เงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  



I  
 
 
� แวะพักเหนื0อย หาของอร่อยกนิ แนะนําไข่ตม้
ใบชาสตูรอามา่ ถอืเป็นของกนิอกึหนึ0งอยา่งที0ควรคา่แก่
การไปลิNมลอง ดว้ยสตูรเฉพาะตัวของอาม่า และขั Nน
ตอนที0พถิีพถิันในทุกขั Nนตอน ตั Nงแต่การตม้ไข่ที0อาม่
าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรต่างๆ รวมถงึเห็ดหลนิจือ 
ทําใหเ้มื0อกัดไปคําแรกจะไดก้นิหอมของสมุนไพรพ
รอ้มกับรสเค็มนดิหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้เขา้กัน
และอรอ่ยสดุ รา้นอามา่เป็นรา้นเดยีวที0ไดรั้บอนุญาตให ้
สามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาที0นี0ที0เดยีวเทา่นัNน 

 
 

นําทา่นนมสัการสิ0งศกัดิ\สทิธิ\ที0 วดัเหวนิหวู ่ (Wen Wu Temple) หรอือกีหนึ0งชื0อเรยีกที0รูจั้ก
กนัในนาม วดักวนอ ู เป็นวดัที0มชี ื0อเสยีงอกีหนึ0งแหง่ของไตห้วนั ตั Nงอยูท่ี0เมอืงหนานโถว เป็นทีG
ประดษิฐานรปูปั1นของศาสดาขงจื1อ (เทพเจา้แหง่ปญัญา) และเทพกวนอ ู (เทพเจา้แหง่
ความซืGอสตัย)์ เป็นที0นยิมในหมู่นักทอ่งเที0ยวและคนไตห้วัน หากใครที0ไดม้าเยอืนยังเมอืง
หนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดที0จะมาสกัการะสิ0งศกัดิ\สทิธิ\ ณ วดัแหง่นีN 



I  
 

นําทกุทา่นเยี0ยมชม ภายในวดัทกุทา่นจะพบกบั สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ั1งอยูด่า้นหนา้ของวดั 
มมีลูคา่มากถงึ1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึGงแสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิGงใหญ ่

I  
 

และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบ
สรุยินั-จนัทรา เพราะวดัเหวิGนหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึGงจดุพกิดัทีGสามารถชมววิทะเลสาบ
ไดอ้ยา่งสวยงาม  



I  
จากนัNนนําทกุทา่นไปยงัภายในวดัเพื0อสกัการะบชูาสิ0งศกัดิ\สทิธิ\ภายในวดั ซึ0งจะแบง่ออกเป็น 3 

จดุดว้ยกนั ดงันีN 

� จดุที0หนึ0ง : องคเ์ทพเจา้กวนอ ู ในทา่นั0งบนบัลลงค ์ ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมา
ขอพรเกี0ยวกบัเรื0องของความประสบสําเร็จในหนา้ที0การงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้คลาดจาก
ภยัอนัตราย เป็นตน้ ตรงจดุนีNคนไตห้วนัมกันยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตงัค ์ มาวนรอ
บกระถางธปู 3 รอบ เพื0อเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 

� จดุที0สอง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่นั0งบนบลัลงัคค์ูก่บัองคเ์ทพเจา้

ขงจืNอ ตรงจดุนีNมกันยิมขอพรเกี0ยวกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกี0ยวกบัสตปัิญญา  

� จดุที0สาม : หรอืวหิาร ต ้ าเฉงิ เป็นที0ประดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจืNอ ตรงจดุนีNมกันยิม
ขอพรเกี0ยวกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกี0ยวกบัสตปัิญญา 

I  

  จากนัNนนําทา่นแวะรา้น COFFEE SHOP ใหท้า่นไดช้มิกาแฟ เห็ดหลนิจื0อขนานแทข้องไตห้วนั 
จากนัNนนําทา่นเดนิทางสู ่พื1นทีGชุม่นํ 1าเกาเหมย่ (Gaomei Wetlands) ที0เมอืงไถจง เป็นพืNน
ที0อนุรักษ์ระบบนเิวศชายฝั0งทะเล มพีืNนที0ขนาด701.3 ไร ่เต็มไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาต ิ



และหนึ0งในนัNนคอืนกชนดิตา่งๆ ซึ0งมปีระมาณ 120 ชนดิที0อาศยัอยูใ่นพืNนที0ชุม่นํNาหรอืชายเลน
เกาเหมย่นีN สถานที0แหง่นีNมคีวามสําคญัมากเนื0องจากเป็นพืNนที0อนุรักษ์ระบบนเิวศ ถงึแมว้า่พืNนที0
จะมขีนาดเล็ก แตว่า่เป็นพืNนที0อยูอ่าศยัของสตัวห์ลากหลายชนดิ เชน่ นก ปลา ป ูสตัวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลงั รวมทั Nงสิ0งมชีวีติอื0นๆ และในทกุฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาวจะมนีกอพยพมาปัก
หลกัเป็นจํานวนมาก  

 

จดุเดน่ของที0นี0 นอกจากจะเป็นพืNนที0อนุรักษ์ระบบนเิวศชายฝั0งทะเลแลว้ ที0นี0ยงัมกีงัหนั
ลมผลติกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ ่และสะพานไมท้อดยาวลงไปสูท่ะเลใหเ้ราเดนิเลน่ชมววิอกีดว้ย  

V  



และที0พลาดไมไ่ดเ้ลยคอื การชมพระอาทติยต์กที0กวัเมย่ ชั0งสวยงามและโรแมนตกิไมแ่พ ้
ที0ใด 
*หมายเหต ุ รายการชมพระอาทติยต์กดนิทีGกวัเมย่ขึ1นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะน ั1น 
หากมหีมอกลงจดั ฟ้าไม่เปิด อาจทาํใหไ้ม่สามารถมองเห็นได ้ และในกรณีทีGม ี
ฝนตกหนกั หรอืมลีมพายุรุนแรง ทาํใหไ้มส่ามารถชมพระอาทติยต์กดนิได ้ ทางบริ
ษทัของสงวนสทิธิYในการไมจ่ดัโปรแกรมอืGนทดแทนให*้ 

คํGา  บรกิารอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิGน (3) 
พกัทีG  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

จากน ั1นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ 1าแรธ่รรมชาต ิ แบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึGงการ 
แช่นํ 1าแร่เชืGอว่าถ้าไดแ้ช่นํ 1าแร่แล้ว จะทาํให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ 
หมนุเวยีนโลหติดขี ึ1น 

 
วนัทีGสาม หมูบ่า้นสายรุง้ – ไทเป – ร้านพายส ับปะรด – รา้นสรอ้ยเพืGอสขุภาพ – อนสุรณส์ถาน

เจยีงไคเช็ค  ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทกุทา่นเดนิทางไปยงั หมูบ่า้นสายรุง้ หรอื RAINBOW VILLAGE เป็นหมูบ่า้นที0ถกู
วาดลวดลายตา่งๆ ดว้ยสสีนัสดๆหลากสมีากมาย ไมว่า่จะเป็นตามผนัง หรอืกําแพงของ หมูบ่า้น 
ซึ0งในลวดลายนัNนมทีั Nงเป็นตวัหนังสอื รปูการต์นู หรอืรปูอื0นๆที0ฝีมอืคลา้ยกบัของเด็ก เป็นคนวาด 
แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่นีNเมื0อมองดแูลว้กบัมคีวามลงตวัใหค้วามสวยงาม โดย เรื0องเหลา่ความ
เป็นมาวา่กนัวา่ หมูบ่า้นแหง่นีNถกูสรา้งเพื0อเป็นที0อยูอ่าศยัของทหารผา่นศกึ  หรอืผูล้ีNภยัของ
พรรคกก๊มนิ ศกึสภาพหมูบ่า้นในตอนนัNนไมไ่ดน่้าอยูใ่นสมยัปัจจบุนั ไดม้กีาร รืNอถอน ซึ0งใน
ระหวา่งที0ไดม้กีารรืNอถอนนัNน ไดม้นีายทหารเกา่ ชื0อวา่ Huang Yung-fu ไดทํ้าการวาดลวดลาย
ตา่งๆขึNนมา เมื0อสถานที0นีNมนัีกศกึษาในมหาวทิยาลยัใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้กีารพดูกนัตอ่
ไปเรื0อยๆ ทําใหส้ถานที0แหง่นีNมชี ื0อเสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นพืNนที0อนุรักษ์ ปัจจบุนัจงึหลาย
เป็นสถานที0ทอ่งเที0ยวชื0อดงัของเมอืงไทจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัNนนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทั Nง
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนอืของประเทศ มปีระชากร
ประมาณ 3ลา้นคน 



เทีGยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีGยวหลงเปา (5) 
บา่ย  พาทา่นแวะชมศนูย ์ สรอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนีGยม) ที0เป็นเครื0องประดบัเพื0อสขุภาพ มทีั Nงแบบ

สรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ี ช่วยการไหลเวยีนของเลอืดใน
รา่งกายคนเรา รวมทั Nงมชีมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เครื0องประดบัลํNาคา่ของชาวไตห้วนัตั Nง
แตโ่บราณ ...นําทา่นเลอืกซืNอของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนมยอดนยิมของไตห้วนัที0 รา้น
เหวย่เกอ๋ ภายในรา้นมี ขนมของฝากมากมายไมว่า่จะเป็นขนมชื0อดงัอยา่งพายสบัปะรดอบใหม่ๆ  
สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กันไดอ้ยา่งลงตัว อกีทั Nงยังมพีายเผอืก เคก้นํNาผึNง 
ของกนิเลน่ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญก่น็ยิมซืNออยา่งปอรป์คอรน์ชสี  
จากนัNนนําทา่นชม อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที0
สรา้งขึNนเพื0อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึ0 งใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี  สรา้งแลว้
เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืNนที0ประมาณ 205 แสนตารางเมตร   

V  
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์าํคญัทีGหาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์
สถาน โดยภายในจะมรีูปปั1นทาํจากทองสมัฤทธิYประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่าน ัGง
ขนาดใหญท่ีGมใีบหนา้ยิ1มแยม้ และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่ 2 นายตลอดเวลา และที0
กําแพงดา้นในหลังจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คํา คอื 
จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์ โซนทีGช ั1นลา่งของอนสุรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดั
แสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ั1งท ั1งยงัมกีารจดัโชวส์ ิGงของเครืGอง
ใช ้ รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึGงพเิศษหากใครไดม้าเยีGยมทีGแหง่นี1คอื พธิเีปลีGยนเวร
ทหาร ซึGงจะมทีกุๆตน้ช ัGวโมง ต ั1งแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  

จากนัNนนําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตั Nงอยูใ่นเมอืงไทเป ทีGแหง่นี1
เปรยีบเสมอืน สยามแสควรใ์นกรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัGนทีGทนัสมยัของวยัรุน่ในไต้
หวนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัGน เสื1อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครืGองสาํอางค ์หรอืของ กิ_ฟชอ้ปมากมายทีGมใีหอ้พัเดทแฟช ัGนเร ืGอยๆ 
ไมว่า่จะเป็นของที0มแีบรนด ์ หรอืไมม่แีบรนด ์ อกีทั Nงสนิคา้มแีบรนดข์องทนีีN
ยังถอืไดว้่ามรีาคาที0ถูกเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิN งกัน
อยา่งจใุจ 

� แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึNนชื0ออกีหนึ0งอยา่งของไตห้วนั 
ถงึจะมกีลิ0นเหม็นแตอ่รอ่ยอยา่บอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสที0กนิคูก่บั
เตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มนัเขา้กนัดอียา่งลงตวั  

 



คํGา  อสิระมื1ออาหารคํGา ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพืGอความสะดวกในการชอ้ปปิ1 งของทา่น 
พกัทีG  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่         
วนัทีGส ีG น ัGงกระเชา้เหมาคง – ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึ1นตกึช ั1น89) – ตลาดปลาไทเป               

รา้นคอสเมตกิ – เขตต ั1นซุ่ย – สะพานแหง่ความรกั – ป้อมปราการสแีดง – โบสถ์
ต ั1นสุย่       ชอ้ปปิ1 งถนนโบราณต ั1นสยุ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําทา่น น ัGงกระเชา้เหมาคง หรอื Maokong Gondola เป็นกระเชา้สําหรับนั0งขึNนเขาเหมาคงซึ0ง
เป็นอกีหนึ0งแหลง่ท่องเที0ยวสําคัญของเมอืงไทเป พบกับความตื0นเตน้ขณะนั0งกระเชา้ลอยฟ้า
เหมาคง กอนโดลา ที0พาคณุโลดแลน่เหนอืเมอืงไทเป สมัผัสววิทวิทศันข์องเมอืงไทเปไดจ้า
กบนกระเชา้ ที0ลอยอยูบ่นความสงูเกอืบ 300 เมตร  

I  
จากนัNนนําทา่นไปยงั ตกึไทเป101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตกึที0
มคีวามสงูเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดบัในปี 2016) ซึ0งมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึ0ง
ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที0รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย อาทเิชน่ 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 (ไมร่วมคา่ขึ1นตกึ 
ชมววิช ั1น 89 หากทา่นใดมคีวามประสงคท์ีGจะขึ1นชมววิ กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ทีG 
โดยคา่ต ัNวข ึ1นตกึไทเป 101 ช ั1น 89 ราคา 600 NTD)  



I  
 
 
 

จากนัNนพาทกุทา่นไปยงั ตลาดปลา ในเมอืงไทเป ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสรสชาตขิองอาหารทะเล
มากมาย ทั Nงหลากหลาย พรอ้มทั Nงความสดใหม ่ไมว่า่จะเป็น ปอูลาสกา้กบักุง้ลอ๊บสเตอร ์อาหาร
ปรงุสดสไตลญ์ี0ปุ่ น กุง้ ป ูหอยนางรม หรอืปิNงยา่ง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาเทไป ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

V  
นําทา่นแวะชมรา้น COSMETIC SHOP ที0มเีครื0องสําอางรวมถงึพวกยา / นํNามนั / ยานวดที0ข ึNน
ชื0อของไตห้วนัใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ๊ปปิNงกนัอยา่งเต็มที0  
 
จากนัNนนําท่านเดนิทางไปยัง เขตต ั1นซุ่ย หรือที0รูจ้ักกันในนามเมืองท่ าโรแมนตกิ ตั N งอยู่
ในบรเิวณปากแมนํ่Nาเมอืงนวิไทเป เป็นศนูยก์ลางของการจัดสง่สนิคา้และเขตการคา้สําคญัทาง
ตอนเหนอืของไตห้วันตั Nงแตศ่ตวรรษที0 19 ตอ่มาไดรั้บการพัฒนาโดยรัฐบาลเมอืงนวิไทเปให ้



เป็นสถานที0ท่องเที0ยวและพักผ่อนช่วงเย็นของชาวไตห้วันซึ0งไดเ้ปิดตัวครั Nงแรกในปี 2001 
จนกลายเป็นแหลง่รวมตัวทั Nงของชาวเมอืงและนักทอ่งเที0ยวจํานวนมากและเป็นอกีหนึ0งสถานที0
ท่องเที0ยวสําคัญในที0สุด ปัจจุบันพืNนที0โดยรอบท่าเทียบเรือชาวประมงตั Nนสุยไดรั้บการพัฒ
นาไปอยา่งมากมสีถานบรกิารตา่งๆ เพิ0มขึNนมามากมาย อาท ิ รา้นอาหาร, รา้นคา้หรอืโรงแรมชื0อ
ดงัที0เปิดไวบ้รกิารสําหรับนักทอ่งเที0ยวที0ตอ้งการคา้งคนื ทั NงนีNยังเป็นสถานที0ยอดนยิมของละคร
ไตห้วันหลายๆ เรื0องที0มาถ่ายทํากันที0นี0 ดังนัNนหากคณุเป็นแฟนละครก็สามารถมายอ้นรอยซี
รสีด์ังจากที0นี0ก็ไดเ้ชน่กัน รวมทั Nงการไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติเรยีบง่ายแบบดั Nงเดมิของชาวไตห้วัน
อย่างใกลช้ดิ ในแต่ละวันจะมนัีกท่องเที0ยวที0หลั0งไหลเขา้มาเป็นจํานวนมากโดยในวันหยุด
สามารถรองรับไดม้ากสดุประมาณ 30,000 คน 

� พาทกุทา่นชม สะพานแหง่ความรกั หรอื TAMSUI LOVER’S BRIDGE เป็นสะพา
นทอดยาวไปเหนอืระดบันํNาทะเลตรงปากแมนํ่Nา ถอืเป็นจดุทอ่งเที0ยวที0มชี ื0อเสยีง ซึ0งสะพานแหง่
ความรักนีNมลีักษณะเป็นสะพานโคง้สขีาวและเสาสงูที0โยงสายเคเบลิคลา้ยกบัเรอืใบที0กําลังกาง
ใบ และมกีารประดบัไฟที0ขอบสะพานทกุๆยามคํ0าคนืเพื0อความสวยงามและสามารถเปลี0ยนสสีลบั
กนัไปไดด้ว้ยซึ0งจะยิ0งเพิ0มบรรยากาศความโรแมนตกิมากยิ0งขึNนไปอกี  

I  
 
� แวะชม FORT SAN DOMINGO ป้อมปราการอิ ฐแดง เริ0มแรกถกูสรา้งมาใหเ้ป็ นหอ
สงัเกตการณ ์ ในสมยัที0สเปนยดึครองเกาะนีNอยูช่ว่งปี 1628 หลงัจากนัNนไดถ้กูใชเ้ป็นบา้นพักขอ
งกงศลุขององักฤษอกีดว้ย  

 



I  

� ตอ่ดว้ย TAMSUI CHURCH หรอืโบสถ์ตั Nนสุย่ สรา้งขึNนในราวๆปี ค.ศ.1933 โดน ด.ร. 

แม็คเคร มชิชนันารผีูเ้ผยแพรศ่าสนาครสิต ์ ที0เดนิทางมาถงึเกาะไตห้วนั โดยโบสถส์รา้งดว้ยอฐิ
สแีดง ตกแตง่ดว้ยกระจกหลากสสีนั ตามสไตลก์อธคิที0มคีวามสวยงาม ปัจจนุบนัยงัมผีูนั้บถอื
ศาสนาครสิตเ์ขา้มารว่มพธิทีางศาสนากนัเป็นประจํา   

I   
จากนัNนนําทกุทา่นไปยงั ถนนโบราณต ั1นสุย่ หรอื TAMSUI OLD STREET  เป็นตรอกเล็กๆ 
ตั Nงอยูใ่กลแ้มนํ่Nา มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของอยูม่ากมาย  

คํGา อสิระอาหารคํGา ณ ถนนโบราณต ั1นสุย่ เพืGอความสะดวกในการชอ้ปปิ1 งของทา่น 
พกัทีG CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่   
วนัทีGหา้ ถนนโบราณจิGวเฟิG น – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – ชอ้ปปิ1 ง Mitsui Outlet Park  
                      สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
เดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิGวเฟิG น (Jiufen Old Street) ที0ตั Nงอยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง 
จหีลง จิ0วเฟิ0น ปัจจบุนัเป็นสถานที0ทอ่งเที0ยวที0เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ ีGมชีืGอเสยีงในไตห้วนั 
เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ั1งเดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี 
ชืGนชมววิทวิทศัน ์รวมท ั1งเลอืกชมิและซื1อชาจากรา้นคา้ มากมาย  
 

I  

� แนะนําของอรอ่ย บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วนั  บั วลอย

ของไตห้วันจะชิNนใหญ่กว่าและเนืNอหนึบกว่ามากครับ แต่
ละสกี็คนละรสและมคีวามหนบึไม่เทา่กันครับ สว่นนํNาเชื0อม
จะเป็นนํN าถั0 ว เขียวหอมๆหวานๆ สามารถสั0งไดท้ั Nงแบ
บรอ้นและเย็น  

 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูฟีู้ ด และสลดักุง้
มงักร(8) 

จากนัNนนําทา่นเที0ยวชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ลิGว (Yue Liu National Park) อทุยานแหง่นีN
ตั Nงอยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืNนที0เป็นแหลมยื0นไปในทะเล การเซาะ
กรอ่นของนํ 1าทะเลและลม ทะเล ทาํใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืGน
ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึGงมชีืGอเสยีงโดง่ดงัไปท ัGวโลก 

I  
 



จากนัNนนําทกุทา่นชอ้ปปิNงแบบจัดเต็มที0 MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทั Nง
หลาย โดยที0ทกุทา่นสามารถซืNอรองเทา้ กระเป๋า หรอือื0นๆอกีมากมาย ที0เป็นแบรนดย์อดฮติตดิ
ตลาด อาท ิ ONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, 
SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.45 น./22.30 น. นําทา่นเหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ สายการบนิ EVA AIR เที0ยวบนิที0 BR205/061 ใชร้ะยะเวลา
เดนิทางประมาณ 4 ช ัGวโมง  

   มบีรกิารอาหารและเครืGองดืGมบรกิารระหวา่งการเดนิทาง 
23.30 น./01.25 น.+1  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ   

** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีGยนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสาย
การบนิ 

ดงัน ั1น โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีGอกีคร ั1ง) ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิGนและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,200 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  
หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีGยวแหง่เมอืงจนีเพืGอโปรโมทสนิคา้พื1นเมอืง ในนามของรา้
นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีGยม, ปะการงัสแีดง ซึGงจาํเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชี1แจงลูกคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื1อหรอืไมซ่ื1อข ึ1นอยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั1งส ิ1น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมื อง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิYในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีGเกดิขึ1นจากทา่นเป็นจาํ
นวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หากทา่นที0ตอ้งออกตัZวภายใน (เครื0องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที0เจา้หนา้ที0ทกุครั Nงกอ่นทําการออกตัZว 
เนื0องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี0ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

 
กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีGยวบนิ ผูใ้หญ ่และ เด็ก  

หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีGยวเพิGม
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัNว 
เครืGองบนิ

19 – 23 กนัยายน 2562

BR202 BKK-TPE 15.10 – 
20.00 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 
23.30

19,999 5,500 12,999

24 – 28 ตลุาคม 2562

BR202 BKK-TPE 15.10 – 
20.00 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 
23.30

19,999 5,500 12,999

07 – 11 พฤศจกิายน 2562

BR202 BKK-TPE 15.10 – 
20.00 

BR205 TPE-BKK 20.45 – 
23.30

19,999 5,500 12,999

13 – 17 ธนัวาคม 2562
BR076 BKK-TPE 15.50 – 

20.25 
BR061 TPE-BKK 22.30 – 01.25+1

19,999 5,500 12,999

20 – 24 ธนัวาคม 2562
BR076 BKK-TPE 15.50 – 

20.25 
BR061 TPE-BKK 22.30 – 01.25+1

20,999 5,500 12,999



**โรงแรมที0พัก และโปรแกรมทอ่งเที0ยวอาจมกีารสลบัปรับเปลี0ยนขึNนอยูก่บัความเหมาะสม  
และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั**  

**การเดนิทางในแตล่ะครั Nงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึNนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการเลื0อนการเดนิทาง หรอืเปลี0ยนแปลงราคา**   

อตัราคา่บรกิารนี1รวม  
☑ คา่ตัZวเครื0องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
☑ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที0ม ี 
☑ คา่นํNาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  
☑ คา่รถรับ-สง่ และนําเที0ยวตามรายการ  
☑ คา่ที0พักตามที0ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
☑ คา่เขา้ชมสถานที0ตา่งๆ ตามรายการ   
☑ คา่อาหารตามมืNอที0ระบใุนรายการ     
☑ คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื0อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี1ไมร่วม  
☒ ค่ าทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนื0องจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามา
รถพํานักในไตห้วนัไดไ้มเ่กนิ 14 วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชว้ซีา่ตามปกต ิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตาม
ทางสถานฑตูไตห้วนักําหนด, หากถอืพาสปอรต์ขา้ราชการเดนิทางตอ้งยื0นวซีา่เพื0อเขา้ไตห้วนั  

☒ ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที0ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท ์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกั
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื0องดื0มที0สั0งเพิ0มนอกเหนอื รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
☒คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ0น ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
☒คา่ภาษีมลูคา่เพิ0ม 7% และภาษีหกั ณ ที0จา่ย 3% 

 
เง ืGอนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที0ยวหรอืเอเจนซี0ตอ้งชาํระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื0อสํารองที0นั0ง  
2. นักทอ่งเที0ยวหรอืเอเจนซี0ตอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นที0เหลอืทั Nงหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที0ยวหรอื
เอเจนซี0ไมช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นัก
ทอ่งเที0ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์Nนๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์ อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันีN วนัจันทร ์ ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที0รัฐบาลประ
กาศในปีนัNนๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ืGอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที0นักท่องเที0ยวหรอืเอเจนซี0ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื0อนการเดนิทาง นักท่องเที0ยวหรอืเอเจนซี0(ผูม้ชี ื0อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ อเีมล ์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที0บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ0งเพื0อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที0ยวหรอืเอเจนซี0ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที0ยวหรอืเอเจนซี0 (ผูม้ชี ื0อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที0บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ0งเพื0อทําเรื0องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที0
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื0อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีN 

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที0ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที0ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที0ชาํระแลว้ทั Nงหมดทั NงนีN ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที0ได ้

จา่ยจรงิจากคา่บรกิารที0ชาํระแลว้เนื0องในการเตรยีมการจัดการนําเที0ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที0ยว เชน่ การสํารองที0นั0งตัZว
เครื0องบนิ การจองที0พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที0ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซืNอขาดแบบมเีงื0อนไข หรอืเที0ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายกา
รบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั Nงหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันีN วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที0รัฐบาลประ
กาศในปีนัNนๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที0ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  



 
เง ืGอนไขและขอ้กาํหนดอืGนๆ 
1. ทวัรน์ีNสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื0อการทอ่งเที0ยวเทา่นัNน 
2. ทวัรน์ีNเป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที0ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั Nงหมด หรอืถกูปฏิ
เสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Nงหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที0มนัีกทอ่งเที0ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันัก
ทอ่งเที0ยวหรอืเอเจนซี0ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที0ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที0มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที0ยวทกุทา่นยนิดทีี0จะชาํระคา่บรกิารเพิ0มจากการที0มนัีกทอ่งเที0ยว
รว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที0ทางบรษัิทกําหนดเพื0อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี0จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื0อ นามสกลุ คํา นําหนา้ชื0อ เลขที0หนังสอืเดนิ
ทางและอื0นๆ เพื0อใชใ้นการจองตัZวเครื0องบนิ ในกรณีที0นักทอ่งเที0ยวหรอืเอเจนซี0 มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบริ
ษัทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ในการเปลี0ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื0อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ ภู
มอิากาศ และเวลา ณ วนัที0เดนิทางจรงิของประเทศที0เดนิทาง ทั NงนีNบรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภยัของนักทอ่งเที0ยวสว่น
ใหญเ่ป็นสําคญั  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที0เพิ0มขึNนของนักทอ่งเที0ยว ที0มไิดเ้กดิจากความ
ผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ  อบุตัเิหต ุ  ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยี
หายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี0ยนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอื0น เป็นตน้    

7. อตัราคา่บรกิารนีNคํานวณจากอตัราแลกเปลี0ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที0ทางบรษัิทเสนอราคา   ดงันัNน  ทางบรษัิทขอสง
วนสทิธิ\ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ0มขึNน ในกรณีที0มกีารเปลี0ยนแปลงอตัรา  แลกเปลี0ยน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัZวเครื0องบนิ 
คา่ภาษีเชืNอเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี0ยนแปลงเที0ยวบนิฯลฯ      

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัNน      

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที0จะนําตดิตวัขึNนเครื0องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิNน ไดไ้มเ่กนิ 

10 ชิNน โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ0งมซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที0ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์
เรย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัNน ถา้ สิ0งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที0กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที0โหลดใตท้อ้งเครื0องบนิเทา่นัNน     

1. สิ0งของที0มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ที0โหลดใตท้อ้งเครื0องบนิเทา่นัNน    

2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี0ยวกบัการนําแบตเตอรี0สํารองขึNนไปบนเครื0องบนิดงันีN   
2.1. แบตเตอรี0สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึNนเครื0องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที0จํากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรี0

สํารองที0มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึNนเครื0องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน   
2.2. แบตเตอรี0สํารองที0มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึNนเครื0องไดไ้มเ่กนิคนละ 

2 กอ้น  
2.3. แบตเตอรี0สํารองที0มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึNนเครื0องในทกุกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรี0สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื0องในทกุกรณี  
**************************************** 


