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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – 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

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

 
13.10 น.  เดินทางถึง สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขัน้ตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋า

สัมภาระ 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
 

 น าท่านเดนิทางสู่เมือง เมอืงไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนยร์วมทางดา้นต่างๆ ของไตห้วัน 

ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 

3 ลา้นคน น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึ

ถงึอดีตประธานาธบิดีเจียงไคเช็ค ซึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 

205 แสนตารางเมตร   

 
 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน

จะมรูีปป้ันท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในท่าน ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง

ของท่านอยู่ 3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดั

แสดงประวตัขิองอดีตประธานาธิบดีเจยีงไคเช็ค อีกท ัง้ท ัง้ยงัมีการจดัโชวส์ิ่งของเครื่องใช้ รวมถงึ
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ภาพถ่าย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่ห่งนี้คอื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทุีกๆตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

จากนั้นน าท่านไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่กับแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่ี

ความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งดา้นล่างเป็น

หา้งสรรพสินคา้ ที่รวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น 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  

 

กรณีทีท่่านตอ้งการขึน้ตกึไทเป 101 ชมววิชัน้ 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หนา้ทีล่่วงหนา้กอ่นเดนิทาง โดยค่าตั๋ว

ขึน้ตกึไทเป 101 ชัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 

 
ค า่   อสิระอาหารค า่ ณ ซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมอืงไทเป ทีแ่หง่นีเ้ปรยีบเสมอืน สยามแสควร์

ในกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะ

สนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ช้อปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดทแฟช ัน่

เรือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทัง้สนิคา้มีแบรนดข์องทีนี้ยังถือไดว่้ามีราคาที่ถูกเหมาะ

ส าหรับนัก  ชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ 
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แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหารเลอค่าที่คุณ

ตอ้งลองสักครั้งในชีวิต ระดับความเหม็นของเตา้หูนั้้นมี 3 

ระดับ กลิน่เหม็นสุดแนะน าเป็นแบบตม้, กลิน่เหม็นปานกลาง

แนะน าเป็นแบบย่าง, และกลิน่เหม็นเบาสุดแนะน าเป็นแบบ

ทอด ส าหรับรสชาดตอ้งทานกับซอสรสเด็ด ทานคู่กับผักดอง

เครื่องเคียงแลว้นัน้ หากใครไดล้ิม้ลองตอ้งเป็นเมนูในดวงใจ

อกี 1 เมนูแน่นอน  

 

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ – หมูบ่า้นโบราณสอืเฟ่ิน (แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/

2 ทา่น) – รา้นเครือ่งส าอาง – ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมอืง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชีือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ

ร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวนัในอดีต ชื่นชมวิวทวิทศัน ์รวมท ัง้เลือกชิมและซื้อชาจากรา้นคา้ 

มากมาย 
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แนะน าของอร่อย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั เป็น

บัวลอยเผือกและเป็นขนมขึน้ชื่อของจิ่วเฟ่ินเลยก็ว่า

ได ้บัวลอยของไตห้วันจะชิน้ใหญ่กว่าและเนื้อหนึบ

กว่ามาก แต่ละสกี็คนละรสและมีความหนึบไม่เท่ากัน 

ส่วนน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถ่ัวเขยีวหอมๆ หวานๆ สามารถ

ส่ังไดท้ัง้แบบรอ้นและเย็น 

 

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

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิว่ (Yehliu Geopark Park) อทุยานแห่งนี้ตัง้อยู่ทางสว่นเหนือ

สุดของเกาะไตห้วัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน า้ทะเลและลม ทะเล ท าให้

เกดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชีือ่เสยีง

โดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 

พาท่านมุ่งหนา้สู ่เมอืงผงิซ ีหรอืทีรู่ก้ันในชือ่เสน้ทางรถไฟผงิซ ีโดยเมอืงนี้มชีือ่เสยีงโด่งดังมาจากภาพยนตรรั์กโร

แมนตกิเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตร์

เรือ่งนี้ จงึท าใหท้ีน่ี่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิของไตห้วันเลยทเีดยีว และอกีหนึง่สถานทีท่ีอ่ยู่

ในเสน้ทางรถไฟผงิซ ีคือ หมู่บา้นโบราณสอืเฟ่ิน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ในพื้นที่ของเมืองผงิซ ีเป็นหมู่บา้นทีม่ี

ทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น ถอืว่าเป็นหมู่บา้นที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว อกีทัง้ทีแ่ห่งนี้ยังขึน้ชือ่ในเรือ่งของการ

ปล่อยโคมลอย หรือ โคมขงหมงิ โดยทุกๆปี ที่แห่งมีจะมีการจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ใน
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วันหยวนเซยีว หรอืวันที ่15 ของเดอืน 1 จากนัน้พาทุกท่านร่วม ปลอ่ยโคมขงหมงิ พรอ้มทัง้เขยีนค าอธษิฐานของ

ท่านสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟร!ี! โคมขงหมงิ 1 โคม/2 ทา่น) นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเดนิชม หรอืเพลดิเพลนิ

ไปกับรา้นอาหารทอ้งถิน่ หรอืขนมชือ่ดังไอศครมีถ่ัวตัด และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง  

 

  หลังจากนั้นน าท่านแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดที่

ข ึน้ชือ่ของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มที ่

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ฟงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงในย่าน ซื่อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด

กลางคนืทีถ่อืวา่ใหญท่ีสุ่ดในกรุงไทเป และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแหง่นีท้า่นสามารถเลอืกซือ้

ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า หรอือืน่ๆ อกีมากมาย ดว้ยความที่ตลาดแห่งนี้

เดนิทางสะดวก อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชัน้ใตด้นิ 

หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที่ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที่แห่งนี้เมื่อมาเยือน 

ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR ซึง่ที่ไตห้วันราคาถูกกว่าที่ขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทัง้ยังถือไดว่้าเป็นตน้

ก าเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็ว่าได ้นอกจากยังมชีานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดต่างๆ  
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 แนะน าของกนิอร่อยๆ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR รา้นไก่

ทอดชือ่ดังทีเ่ป็นทีน่ยิมในนักท่องเทีย่วและคนไตห้วัน ทีร่า้นนี้ไกทุ่ก

ชิน้จะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื้อไก่มีขนาดแผ่นใหญ่และนุ่มมาก 

สว่นตัวแป้งกรอบอร่อยไม่หนาจนเกนิไป ราคาชิน้ละ 70 NTD และที่

รา้นไม่ไดม้ีแค่เฉพาะไก่ทอดชิ้นใหญ่ไวบ้ริการอย่างเดียว ยังมี

หลากหลายเมนูใหท้่านไดเ้ลอืกทานอกีดว้ย  

 

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั...  EASTERN HOTELS & RESORT หรอืเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การแช่น า้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

 น าทุกท่านไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชือ่เสยีงของคนไตห้วัน วัดแห่งนี้มี

อายุราวๆเกอืบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรือ่งการงาน การเรยีน ทีส่ าคญัเรือ่งความรกั เชือ่กนัว่าใครทีไ่ม่

ประสบความส าเร็จเรือ่งความรกั ใหม้าขอพรทีว่ดัแหง่นี ้แลว้ความรกัจะกลบัมาดขี ึน้ 

 

  พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และ

สรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ

ปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (5) 
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บา่ย  จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) หรืออีกชื่อ Addiction Aquatic 

Development (AAD) ตัง้อยู่ในใจกลางเมืองไทเป เดมิทีที่ตลาดไทเปเป็นตลาดสดที่ซือ้ขายอาหารทะเลสด

เท่านัน้ ต่อมาทางบรษัิทเอกชนไดป้รับเปลีย่นใหเ้ป็นตลาดสดุฮติในไตห้วันไม่แพท้ีต่ลาดปลาในโตเกยีวเลยทีเดียว 

ซึง่ภายในตลาดปลายังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตและรา้นอาหารไวบ้ริการอีกดว้ย ทัง้นี้ใหทุ้กท่านไดสั้มผัสรสชาดของ

อาหารทะเลมากมายและหลากหลาย ทีบ่รกิารความสดใหม่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ปูอลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหาร

ปรุงสดสไตลญ์ีปุ่่น กุง้ ปู หอยนางรม หรอืป้ิงย่าง บารบ์คีวิ และอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกทาน  

 

  น าท่านเลือกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วัน (ขนมพาย

สับปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) เดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ3 ของ

ไตห้วันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา จากนั้นน าท่าน

เพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไทจง บรเิวณใกล ้

มหาวทิยาลัยฟงเจีย่ โดยตลาดแห่งนีถ้อืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในไตห้วนั มขีองขายมากมาย

ใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง อกีท ัง้อาหารทอ้งถิน่ 

หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนดัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รสของความอร่อย 

และที่ส าคัญและพเิศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั้นมีสนิคา้แบรนดท์ี่มักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น Onitsuka 

Tiger ลดราคาเยอะทีส่ดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทีส่ดุในไตห้วัน 

เมื่อมาถึงฟงเจี่ยไนทม์าร์เก็ต แนะน ารา้น

รองเทา้ ABC Mart ศูนยร์วมรองเทา้แบรนดต์่างๆ 

อ า ทิ เ ช่ น  Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 

Converse เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถือว่ามีราคา

ทีถู่กกว่าเมือ่เทยีบกับรุ่นนัน้ๆ ในไทย  
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ค า่  อสิระอาหารค า่ ณ ฟงเจีย่ ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ – ล่องเรือทะเลสาบสุรยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั๋ง –               
วดัเหวิน่หวู ่ – Mitsui Outlet Park – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทุกท่านเดนิทางไปยัง หมู่บา้นสายรุง้ หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นที่ถูกวาดลวดลายต่างๆ ดว้ย

สสัีนสดๆหลากสมีากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรือก าแพงของ หมู่บา้น ซึง่ในลวดลายนั้นมทีัง้เป็นตัวหนังสอื รูป

การ์ตูน หรือรูปอื่นๆที่ฝีมือคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แต่โดยรวมแลว้ภาพเหล่านี้เมือ่มองดูแลว้กับมีความลงตัว

ใหค้วามสวยงาม โดย เรื่องเหล่าความเป็นมาว่ากันว่า หมู่บา้นแห่งนี้ถูกสรา้งเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศกึ  

หรอืผูล้ีภั้ยของพรรคก๊กมนิ ศกึสภาพหมู่บา้นในตอนนัน้ไม่ไดน้่าอยู่ในสมัยปัจจุบัน ไดม้กีาร รือ้ถอน ซึง่ในระหว่างที่

ไดม้ีการรื้อถอนนั้น ไดม้ีนายทหารเก่า ชือ่ว่า Huang Yung-fu ไดท้ าการวาดลวดลายต่างๆขึน้มา เมื่อสถานที่นี้มี

นักศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คียงมาพบเจอไดม้ีการพูดกันต่อไปเรื่อยๆ ท าใหส้ถานที่แห่งนี้มชีือ่เสยีง จนรัฐบาล

ประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ ปัจจุบันจงึหลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจง 

 

 

น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึง่ เมืองหนานโถว ถือไดว่้าเป็นมณฑลที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศไตห้วัน และไดรั้บการตัง้ชือ่เล่นว่า Mother Earth of Taiwan (แผ่นดนิแม่แห่งไตห้วัน) น า

ท่านชอ้ปป้ิง รา้นกาแฟ ซึง่เป็นกาแฟขึน้ชือ่ของเมืองไทจง นอกจากนี้ยังมีสนิคา้อื่นๆ ใหท้่านไดเ้ลือกมากมาย 

อาทเิชน่ ชานม สบู่ทีท่ าจากกาแฟ และชา หรอือืน่ๆ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ปลาประธานาธบิด ี(7) 

น าท่านลงเรอืส าหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจุดหนึ่งที่

เป็นทีน่ยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมจีุดส าคัญทีท่่องเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามยาวถงึ 

33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถัง

ซัมจั๋งที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพูทวปี  
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กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ท าการปิดไม่ใหท้ าการล่องเรอื ทางบรษัิทจะท าการคนืเงนิประมาณท่านละ 50 NTD  

 

 

 

หากมาไตห้วันอีกเมนูทีไ่ม่แนะน าไม่ได ้น่ันคือ ไข่ตม้ใบชา 

เมื่อมาถงึทะเลสาบสุรยิัน จันทรา ตอ้งมาที่รา้นอาม่าที่ถือว่าเป็นเจา้

แรกและเจา้เดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสูตรลับเฉพาะของ

อาม่าท าใหไ้ขต่ม้ใบชามกีลิน่หอมจากสมุนไพรต่างๆ ส าหรับรสชาด

นัน้จะมรีสเค็มทานเพลนิ ยิง่ทานพรอ้มชมบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบ

สรุยิัน จันทราแลว้นัน้ ยิง่ท าใหฟิ้นแน่นอน  

 

 

บา่ย น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู่ (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ่งชือ่เรียกที่รูจ้ักกันในนาม วัดกวนอู 

เป็นวัดที่มีชือ่เสยีงอีกหนึ่งแห่งของไตห้วัน ตัง้อยู่ที่เมืองหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันของศาสดาขงจือ้ 

(เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย)์ เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและคน

ไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแห่งนี้ 

น าทุกท่านเยี่ยมชม ภายในวัดทุกท่านจะพบกับ สงิโตหนิอ่อน 2 ตวั ต ัง้อยู่ดา้นหนา้ของวดั มมีูลค่ามากถงึ1 

ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่
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และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะ

วดัเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 

  จากนัน้น าทุกท่านไปยังภายในวัดเพือ่สักการบูชาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซึง่จะแบ่งออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน ดังนี้ 

จุดทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในท่าน่ังบนบัลลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกีย่วกับเรือ่งของ

ความประสบส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนี้คนไตห้วันมัก
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นยิมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี

ของหยกตาแมว 

จุดที่สอง : หรือวหิารอู่เฉิง จะมีองคเ์ทพเจา้กวนอูในท่าน่ังบนบัลลังคค์ู่กับองคเ์ทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนยิม

ขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  

จุดทีส่าม : หรอืวหิาร ตา้เฉิง เป็นทีป่ระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจือ้ ตรงจุดนี้มักนยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา 

การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที่ Mitsui Outlet Park สวรรคข์องนกัช้อปท ัง้หลาย โดยทีทุ่กท่าน

สามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรอือืน่ๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิอาท ิONITSUKA, 

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

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ MITSUI OUTLET PARK เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.20  น. บนิลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เที่ยวบนิที่ CI837 บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

02.20+1 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  
 
 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้สิน้ 

ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
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อตัราคา่บรกิาร ไตห้วนั 4 วนั 3 คนื  
CHINA AIRLINES 

ไตห้วนั ไทเป ไทจง หนานโถว [เลสโก คุม้เวอรต์วัแม ่EP. 3] 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์มร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

15 – 18 เมษายน 2563 17,999 5,500 10,999 

18 – 21 เมษายน  2563 15,999 4,500 9,999 

22 – 25 เมษายน 2563 15,999 4,500 9,999 

25 – 28 เมษายน 2563 15,999 4,500 9,999 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 16,999 5,500 10,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 17,999 5,500 10,999 

06 – 09 พฤษภาคม 2563 17,999 5,500 10,999 

13 – 16 พฤษภาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

20 – 23 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

23 – 26 พฤษภาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

27 – 30 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 15,999 4,500 9,999 

03 – 06 มถิุนายน 2563 17,999 5,500 10,999 

06 – 09 มถิุนายน 2563 15,999 4,500 9,999 

10 – 13 มถิุนายน 2563 14,999 4,500 9,999 

13 – 16 มถิุนายน 2563 15,999 4,500 9,999 

17 – 20 มถิุนายน 2563 14,999 4,500 9,999 

04 – 07 กรกฎาคม 2563 17,999 5,500 10,999 

08 – 11 กรกฎาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

11 – 14 กรกฎาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

15 – 18 กรกฎาคม 2563 15,999 4,500 9,999 
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18 – 21 กรกฎาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

22 – 25 กรกฎาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

25 – 28 กรกฎาคม 2563 17,999 5,500 10,999 

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2563 15,999 4,500 9,999 

01 – 04 สงิหาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

05 – 08 สงิหาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

08 – 11 สงิหาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

12 – 15 สงิหาคม 2563 17,999 5,500 10,999 

15 – 18 สงิหาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

19 – 22 สงิหาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

22 – 25 สงิหาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

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

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2563 15,999 4,500 9,999 

02 – 05 กนัยายน 2563 14,999 4,500 9,999 

05 – 08 กนัยายน 2563 15,999 4,500 9,999 

09 – 12 กนัยายน 2563 15,999 4,500 9,999 

12 – 15 กนัยายน 2563 14,999 4,500 9,999 

16 – 19 กนัยายน 2563 15,999 4,500 9,999 

19 – 22 กนัยายน 2563 15,999 4,500 9,999 

23 – 26 กนัยายน 2563 14,999 4,500 9,999 

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

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2563 15,999 4,500 9,999 

03 – 06 ตุลาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

07 – 10 ตุลาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

10 – 13 ตุลาคม 2563 17,999 5,500 10,999 

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

17 – 20 ตุลาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

21 – 24 ตุลาคม 2563 15,999 4,500 9,999 
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** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร  ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื่องจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลกิวีซ่าส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ

พ านักในไตห้วันไดไ้ม่เกนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซี่าตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการขอวซีา่ตามทาง

สถานฑตูไตห้วันก าหนด 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท ์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
ค่าทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 NTD/ทรปิ/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอ
เจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
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2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ได ้

จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่น่ังตั๋ว

เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น

ใหญ่เป็นส าคัญ  
6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยว ที่มิไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้    
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรต่อชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 
10 ชิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่าน  ละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้     
1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้   
2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถือขึน้เครื่องบินไดใ้นจ านวนและปริมาณที่จ ากัด   ไดแ้ก่แบตเตอรี่

ส ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัดจ านวน   

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
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