
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน 

11.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 แถว R ประต ู8 สายการบนิ  EVA AIR 
มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรที่น่ังบนเครือ่งบนิ 

14.30 น. เหริฟ้าสู ่ เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ EVA AIRเทีย่วบนิที ่BR202มบีรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่เครือ่งระหวา่งเดนิทาง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  

 ** (สายการบนิEVA AIRจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 
ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 



19.10น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วนั (เวลาทีป่ระเทศไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย  1 
ชัว่โมง) หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก ณเมอืงเถาหยวน 

พกัที ่  TAO GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวิน่หวู ่              
Coffee Shop – ชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้าทีก่วัเมย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแร ม (1) 
นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไถจงเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั3 ของไตห้วนั
เป็นเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวฒันธรรม
ตามพทุธศาสนา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ฟารม์
ดอกไมข้นาด 37 ไร ่ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิมากกวา่ 1,000 
สายพันธุ ์เชน่ ดอกลลิลี ่ดอกลาเวนเดอร ์ดอกเสจ และทีน่ีย่ังเป็น
ฟารม์ดอกไมเ้ดยีวทีป่ระสบความสําเร็จในการปลกูดอกทวิลปิใน
ประเทศไตห้วนั ซึง่ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่จะมดีอกไม ้และพันธุไ์มต้า่งๆ 
สลบัหมนุเวยีนกนัใหไ้ดช้มกนัตลอดทัง้ปี 

 
**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท้ีพ่ลบิานในแตล่ะเดอืน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย 
ซึง่ระยะเวลาขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง** 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนบูฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (2) 
 จากน่ันนําทา่นลงเรอืสําหรับคณะลอ่งทะเลสาบสรุยินั จนัทรา(Sun Moon Lake)เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีจดุ

หนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจีดุสําคญัทีท่อ่งเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้คีวาม
ยาวถงึ 33 กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอฐัขิอง
พระถังซมัจ๋ังทีว่ดัพระถงัซมัจ ัง๋ทีอ่นัเชญิมาจากชมพทูวปี 

 



  
กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณทา่น
ละ 50NTD 

แวะพักเหนือ่ย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําไข่
ตม้ใบชาสตูรอามา่ ถอืเป็นของกนิอกึหนึง่อยา่งที่
ควรคา่แกก่ารไปลิม้ลอง ดว้ยสตูรเฉพาะตวัของ
อามา่ และขัน้ตอนทีพ่ถิพีถิันในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่
การตม้ไขท่ีอ่ามา่จะตม้พรอ้มกบัสมนุไพรตา่งๆ 
รวมถงึเห็ดหลนิจอื ทําใหเ้มือ่กดัไปคําแรกจะไดก้นิ
หอมของสมนุไพรพรอ้มกบัรสเค็มนดิหน่อยของตวั
ซอส รวมๆแลว้เขา้กนัและอรอ่ยสดุ รา้นอามา่เป็น
รา้นเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น
เกาะ และมสีาขาทีน่ีท่ีเ่ดยีวเทา่นัน้ 

 
นําทา่นนมัสการสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่  วดัเหวนิหวู่ (Wen Wu Temple)หรอือกีหนึง่ชือ่เรยีกทีรู่จั้กกนัในนาม วดักวนอ ู
เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงอกีหนึง่แหง่ของไตห้วนั ตัง้อยูท่ีเ่มอืงหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้ของศาสดาขงจือ้ 
(เทพเจา้แหง่ปญัญา)และเทพกวนอ(ูเทพเจา้แหง่ความ
ซือ่สตัย ์)เป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วและคนไตห้วนั หาก
ใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมา
สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ วดัแหง่น ี

นําทกุทา่นเยีย่มชม ภายในวดัทกุทา่นจะพบกบั สงิโตหนิออ่น 
2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีลูคา่มากถงึ1 ลา้นเหรยีญ
ไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่

และหากทกุทา่นหนัหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวดั ทกุทา่น
สามารถชมววิของทะเลสาบสรุยินั-จนัทราเพราะวดัเห
วิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จดุพกิดัที่
สามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 
จากนัน้นําทกุทา่นไปยังภายในวดัเพือ่

สกัการะบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในวดั ซึง่จะแบง่ออกเป็น 
3 จดุดว้ยกนั ดงันี ้

จดุทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่
น่ังบนบลัลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วนัมักนยิม
มาขอพรเกีย่วกบัเรือ่งของความประสบสําเร็จ
ในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้
คลาดจากภยัอนัตราย เป็นตน้ ตรงจดุนีค้น
ไตห้วนัมักนยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋า
ตงัค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว 

จดุทีส่อง :หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่น่ังบนบลัลงัคค์ูก่บัองคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจดุนีม้ักนยิม
ขอพรเกีย่วกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 



จดุทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจดุนีม้ักนยิมขอพรเกีย่วกบั
การศกึษาการเรยีนหรอืเกีย่วกบัสตปัิญญา 

 

  จากนัน้นําทา่น แวะรา้น COFFEE SHOPใหท้า่นไดช้มิกาแฟ 
เห็ดหลนิจือ่ขนานแทข้องไตห้วัน 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พืน้ทีชุ่ม่นํา้เกาเหมย่ (Gaomei 
Wetlands) ทีเ่มอืงไถจง เป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ระบบนเิวศชายฝ่ัง
ทะเล มพีืน้ทีข่นาด701.3 ไร ่เต็มไปดว้ยทรัพยากรทาง
ธรรมชาต ิและหนึง่ในนัน้คอืนกชนดิตา่งๆ ซึง่มปีระมาณ 120 
ชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีชุ่ม่น้ําหรอืชายเลนเกาเหมย่นี ้สถานที่
แหง่นีม้คีวามสําคัญมากเนือ่งจากเป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ระบบนเิวศ 
ถงึแมว้า่พืน้ทีจ่ะมขีนาดเล็ก แตว่า่เป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยของสตัว์
หลากหลายชนดิ เชน่ นก ปลา ป ูสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลัง 
รวมทัง้สิง่มชีวีติอืน่ๆ และในทกุฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาวจะมนี
กอพยพมาปักหลักเป็นจํานวนมาก 

 

จดุเดน่ของทีน่ี ่นอกจากจะเป็น
พืน้ทีอ่นุรักษ์ระบบนเิวศชายฝ่ังทะเลแลว้ 
ทีน่ีย่ังมกีงัหันลมผลติกระแสไฟฟ้าขนาด
ใหญ ่และสะพานไมท้อดยาวลงไปสูท่ะเล
ใหเ้ราเดนิเลน่ชมววิอกีดว้ย  

 

และทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื การชม
พระอาทติยต์กทีก่วัเมย่ ชัง่สวยงามและโร
แมนตกิไมแ่พท้ีใ่ด 
*หมายเหต ุรายการชมพระอาทติยต์กดนิ
ทีก่วัเมย่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศใน
ขณะน ัน้ หากมหีมอกลงจดั ฟ้าไมเ่ปิด 
อาจทําใหไ้มส่ามารถมองเห็นได ้และใน
กรณีทีม่ฝีนตกหนกั หรอืมลีมพายรุนุแรง ทําใหไ้มส่ามารถชมพระอาทติยต์กดนิได ้ทางบรษิทัของสงวน
สทิธิใ์นการไมจ่ดัโปรแกรมอืน่ทดแทนให*้ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 
พกัที ่ SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การ แชนํ่า้แรเ่ชือ่วา่ถา้
ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นสายรุง้ – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยเพือ่สขุภาพ – อนสุรณส์ถานเจยีงไค
เช็คซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้หรอื RAINBOW VILLAGEเป็นหมูบ่า้นทีถ่กูวาดลวดลายตา่งๆ ดว้ย
สสีนัสดๆหลากสมีากมาย ไมว่า่จะเป็นตามผนัง หรอืกําแพงของหมูบ่า้น ซึง่ในลวดลายนัน้มทีัง้เป็นตวัหนังสอื รปู
การต์นู หรอืรปูอืน่ๆทีฝี่มอืคลา้ยกบัของเด็กเป็นคนวาด แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่นีเ้มือ่มองดแูลว้กบัมคีวามลงตวัให ้
ความสวยงาม โดยเรือ่งเหลา่ความเป็นมาวา่กนัวา่ หมูบ่า้นแหง่นีถ้กูสรา้งเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของทหารผา่นศกึ  หรอื



ผูล้ีภ้ยัของพรรคกก๊มนิ ศกึสภาพหมูบ่า้นในตอนนัน้ไมไ่ดน่้าอยูใ่นสมัยปัจจบุนั ไดม้กีาร รือ้ถอน ซึง่ในระหวา่งทีไ่ดม้ี
การรือ้ถอนนัน้ ไดม้นีายทหารเกา่ ชือ่วา่ Huang Yung-fu ไดทํ้าการวาดลวดลายตา่งๆขึน้มา เมือ่สถานทีน่ีม้ ี
นักศกึษาในมหาวทิยาลยัใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้ี
การพดูกนัตอ่ไปเรือ่ยๆ ทําใหส้ถานทีแ่หง่นีม้ี
ชือ่เสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ 
ปัจจบุนัจงึหลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของ
เมอืงไทจง 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุไทเปเมอืงหลวงประเทศ
ไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทัง้
การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและ
วฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนอืของประเทศ มปีระชากร
ประมาณ 3ลา้นคน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! 
บรกิารทา่นดว้ย เมนเูสีย่วหลงเปา (5) 
บา่ย  พาทา่นแวะชมศนูย ์ สรอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครือ่งประดบัเพือ่สขุภาพ มทีัง้แบบสรอ้ยขอ้มอื และ

สรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใินการป้องกนัรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วนั และ
ปะการังแดง เครือ่งประดบัล้ําคา่ของชาวไตห้วนัตัง้แตโ่บราณ ...นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรดขนม
ยอดนยิมของไตห้วนัที ่รา้นเหวย่เกอ๋ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไมว่า่จะเป็นขนมชือ่ดงัอยา่งพายสบัปะรด
อบใหม่ๆ  สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั อกีทัง้ยังมพีายเผอืก เคก้น้ําผึง้ ของกนิเลน่ไม่
วา่เด็กหรอืผูใ้หญก็่นยิมซือ้อยา่งปอรป์คอรน์ชสี 
จากนัน้นําทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  (Chiang Kai Shek Memorial Hall)ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึ
อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 
แสนตารางเมตร  

 
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์าํคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนสุรณ์สถานโดยภายใน
จะมรีปูปัน้ทําจากทองสมัฤทธิ์ ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ในทา่น ัง่ขนาดใหญท่ีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมี
ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีกํ่าแพงดา้นในหลงัจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง
ของทา่นอยู ่3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์ โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนสุรณ์สถานจะเป็นหอ้ง
จดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชวส์ ิง่ของเครือ่งใช ้รวมถงึ
ภาพถา่ย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่หง่นีค้อื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีกุๆตน้ช ัว่โมง 
ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ยา่นซเีหมนิตงิ(Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม
แสควรใ์นกรงุเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 
โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสาํอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้
ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่เร ือ่ยๆ ไมว่า่จะเป็นของทีม่แีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกี
ทัง้สนิคา้มแีบรนดข์องทนีีย้ังถอืไดว้า่มรีาคาทีถ่กูเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าช ้
อปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 



แนะนําของอรอ่ย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อกีหนึง่อยา่งของไตห้วนั ถงึจะมกีลิน่เหม็นแตอ่รอ่ยอยา่บอกใคร
เชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคูก่บัเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มันเขา้กนัดอียา่งลงตวั  

 

คํา่  อสิระมือ้อาหารคํา่ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น  
พกัที ่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANGระดบั4ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่ น ัง่กระเชา้เหมาคง– ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้89) – ตลาดปลาไทเป รา้น

คอสเมตกิ – เขตต ัน้ซุย่– สะพานแหง่ความรกั– ป้อมปราการ สแีดง– โบสถต์ ัน้สุย่  ชอ้ปป้ิง
ถนนโบราณต ัน้สยุ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําทา่น น ัง่กระเชา้เหมาคง หรอื Maokong 
Gondola เป็นกระเชา้สําหรับน่ังขึน้เขาเหมาคง
ซึง่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วสําคญัของเมอืง
ไทเปพบกบัความตืน่เตน้ขณะน่ังกระเชา้ลอย
ฟ้าเหมาคงกอนโดลา ทีพ่าคณุโลดแลน่เหนอื
เมอืงไทเปสมัผัสววิทวิทัศนข์องเมอืงไทเปได ้
จากบนกระเชา้ทีล่อยอยูบ่นความสงูเกอืบ  300 
เมตร 

 
จากนัน้นําทา่นไปยัง ตกึไทเป101  ใหท้า่นได ้
ถา่ยรปูคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วนั ตกึ
ทีม่คีวามสงูเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดบัในปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็น
หา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย 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 (ไมร่วมคา่
ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 หากทา่นใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะขึน้ชมววิ กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที ่โดยคา่ต ัว๋ข ึน้
ตกึไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคา 600 NTD) 

 
 

จากนัน้พาทกุทา่นไปยัง ตลาดปลา ในเมอืงไทเปใหท้กุทา่นไดส้มัผัสรสชาตขิองอาหารทะเลมากมายทัง้
หลากหลายพรอ้มทัง้ความสดใหมไ่มว่า่จะเป็นปอูลาสกา้กบักุง้ลอ๊บสเตอรอ์าหารปรงุสดสไตลญ์ีปุ่่ นกุง้ปหูอยนางรม
หรอืป้ิงยา่งบารบ์คีวิและอกีมากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาเทไป ให้
ทา่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

 
นําทา่นแวะชมรา้น COSMETIC SHOPทีม่ี
เครือ่งสําอางรวมถงึพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่
ข ึน้ชือ่ของไตห้วนัใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ๊ปป้ิงกนั
อยา่งเต็มที ่
 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางไปยัง เขตต ัน้ซุย่หรอืที่
รูจั้กกนัในนามเมอืงทา่โรแมนตกิ ตัง้อยู่ ในบรเิวณ



ปากแมน้ํ่าเมอืงนวิไทเป เป็นศนูยก์ลางของการจัดสง่สนิคา้และเขตการคา้สําคญัทางตอนเหนอืของไตห้วนัตัง้แต่
ศตวรรษที ่19 ตอ่มาไดรั้บการพัฒนาโดยรัฐบาลเมอืงนวิไทเปใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วและพักผอ่นชว่งเย็นของชาว
ไตห้วนัซึง่ไดเ้ปิดตวัครัง้แรกในปี 2001 จนกลายเป็นแหลง่รวมตวัทัง้ของชาวเมอืงและนักทอ่งเทีย่วจํานวนมากและ
เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วสําคญัในทีส่ดุปัจจบุนัพืน้ทีโ่ดยรอบทา่เทยีบเรอืชาวประมงตัน้สยุไดรั้บการพัฒนาไป
อยา่งมากมสีถานบรกิารตา่งๆ เพิม่ขึน้มามากมาย อาท ิรา้นอาหาร , รา้นคา้หรอืโรงแรมชือ่ดงัทีเ่ปิดไวบ้รกิารสําหรับ
นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการคา้งคนื ทัง้นีย้ังเป็นสถานทีย่อดนยิมของละครไตห้วนัหลายๆ เรือ่งทีม่าถา่ยทํากนัทีน่ี ่ดงันัน้
หากคณุเป็นแฟนละครก็สามารถมายอ้นรอยซรีสีด์งัจากทีน่ีก็่ไดเ้ชน่กนั รวมทัง้การไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติเรยีบงา่ยแบบ
ดัง้เดมิของชาวไตห้วนัอยา่งใกลช้ดิ ในแตล่ะวนัจะมนัีกทอ่งเทีย่วทีห่ลัง่ไหลเขา้มาเป็นจํานวนมากโดยในวนัหยดุ
สามารถรองรับไดม้ากสดุประมาณ 30,000 คน 

พาทกุทา่นชม สะพานแหง่ความรกั  หรอื TAMSUI LOVER’S BRIDGEเป็นสะพานทอดยาวไปเหนอื
ระดบัน้ําทะเลตรงปากแมน้ํ่า ถอืเป็นจดุทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ซึง่สะพานแหง่ความรักนีม้ลีกัษณะเป็นสะพานโคง้สี
ขาวและเสาสงูทีโ่ยงสายเคเบลิคลา้ยกบัเรอืใบทีกํ่าลงักางใบ และมกีารประดบัไฟทีข่อบสะพานทกุๆยามคํา่คนืเพือ่
ความสวยงามและสามารถเปลีย่นสสีลบักนัไปไดด้ว้ยซึง่จะยิง่เพิม่บรรยากาศความโรแมนตกิมากยิง่ขึน้ไปอกี 

 

แวะชม FORT SAN 
DOMINGOป้อมปราการอฐิแดง
เริม่แรกถกูสรา้ง มาให ้ เป็นหอ
สงัเกตการณ์ในสมัยทีส่เปนยดึครอง
เกาะนีอ้ยูช่ว่งปี 1628หลงัจากนัน้ ได ้
ถกูใช ้ เป็นบา้น พักของ กงศลุ ของ
องักฤษอกีดว้ย 

 
 

ตอ่ดว้ย TAMSUI CHURCH
หรอืโบสถต์ัน้สุย่ สรา้งขึน้ในราวๆปี 
ค.ศ.1933 โดน ด.ร. แม็คเคร มชิชนันารผีูเ้ผยแพรศ่าสนาครสิต ์ทีเ่ดนิทางมาถงึเกาะไตห้วนั โดย โบสถส์รา้งดว้ย
อฐิสแีดง ตกแตง่ดว้ยกระจกหลากสสีนั ตามสไตล์
กอธคิทีม่คีวามสวยงาม  ปัจจนุบนัยังมผีูนั้บถอืศาสนา
ครสิตเ์ขา้มารว่มพธิทีางศาสนากนัเป็นประจํา 

 
 

จากนัน้นําทกุทา่นไปยัง ถนนโบราณต ัน้สุย่  หรอื 
TAMSUI OLD STREET  เป็นตรอกเล็กๆ ตัง้อยู่
ใกลแ้มน้ํ่า มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของอยู่
มากมาย 

คํา่ อสิระอาหาร คํา่ ณถนนโบราณต ัน้สุย่ เพือ่ความ
สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พกัที ่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANGระดบั4ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีห่า้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ– ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park 
สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street)ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจบุนั
เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ
รา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชืน่ชมววิทวิทศัน ์รวมท ัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ 
มากมาย 

 



 

แนะนําของอรอ่ย บวัลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วนับวัลอยของไตห้วนั
จะชิน้ใหญก่วา่และเนือ้หนบึกวา่มากครับแตล่ะสก็ีคนละรสและมคีวาม
หนบึไมเ่ทา่กนัครับสว่นน้ําเชือ่มจะเป็นน้ําถั่วเขยีวหอมๆหวานๆสามารถ
สัง่ไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนซูฟีู้ ด และสลดักุง้มงักร(8) 
จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ล ิว่ (Yue Liu National Park)อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอื
สดุของเกาะไตห้วนั มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํา้ทะเลและลม ทะเล ทําให้
เกดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีง
โดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 
 
จากนัน้นําทกุทา่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที ่ MITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทัง้หลาย โดยทีท่กุทา่น
สามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิ ONITSUKA, CONVERSE, 
PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

21.10 น. นําทา่นเหริฟ้าสู่ กรงุเทพฯสายการบนิ EVA AIRเทีย่วบนิทีB่R205ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 
 มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารระหวา่งการเดนิทาง 
00.05(+1) น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
 

** (สายการบนิEVA AIRจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 
ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ ผูใ้หญแ่ละ เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

14 – 18 เมษายน 2562 BR212 BKK-TPE 12.20 – 17.10 26,999 6,500 15,999 



BR061 TPE-BKK 22.30 – 01.10 

29 เม.ย. – 03 พ.ค.2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 18,999 5,500 12,999 

02 – 06 พฤษภาคม 2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 19,999 5,500 12,999 

04 – 08 พฤษภาคม 2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 19,999 5,500 12,999 

11 – 15 พฤษภาคม 2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 19,999 5,500 12,999 

08 – 12 มถินุายน 2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 19,999 5,500 12,999 

26 – 30 มถินุายน 2562 
BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 
BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 20,999 5,500 12,999 

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

ทา่นละ 1,200 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จาํเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอื
หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจาํนวน
เงนิ 5,200 NT /ทา่น 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋ 
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม  

และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  
 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ด ้

จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋
เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดงันัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้   

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.   กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิน้ ไดไ้มเ่กนิ 

10 ชิน้ โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
1.1 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

2.1 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรี่
สํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  

2.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000  mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 
2 กอ้น 

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