
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชั �น 3 แถว 6 สายการบนินกสกู๊ต ซึ งจะมเีจา้หนา้ที คอยตอ้นรับ 

และบรกิารชว่ยเหลอืเรื องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั �งเชค็อนิรับบตัรที นั งบนเครื องบนิ  
 
วนัที�สอง สนามบนิเถาหยวน – เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ั(ง - วดัเหวนิหวู ่ – รา้น

กาแฟ – เมอืงไทจง – ฟ่งเจี(ยไนทม์ารเ์ก็ต 
02.25 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศไตห้วันโดย สายการบนินกสกู๊ต เที ยวบนิที  XW182 (ไม่มบีรกิารอาหาร และเครื�องดื�นบน

เครื�อง) (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ช ั�วโมงโดยประมาณ)  
** (สายการบนินกสกู๊ตจะมีการปรบัเปลี�ยนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ั@น โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ที�อกีคร ั@ง) ** 

07.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วัน หลังจากผ่านขั �นตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ
แลว้นั�น นําคณะเดนิทางสู่ เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซึ ง เมืองหนานโถว ถือไดว้่าเป็น
มณฑลที ใหญท่ี สดุของประเทศไตห้วนั และไดรั้บการตั �งชื อเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแมแ่หง่ไตห้วนั) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
          นําทา่นลงเรอืสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที ทอ่งเที ยวอกีจุดหนึ งที เป็น

ที นิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี�จะมจีุดสําคัญที ท่องเที ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี�มีความยาวถงึ 33 
กโิลเมตร นําทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะที เล็กที สดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซัมจัJงที  
วดัพระถงัซมัจ ั(ง ที อนัเชญิมาจากชมพูทวปี  

  
กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา ทําการปิดไม่ใหทํ้าการล่องเรือ ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณท่านละ 
50 NTD  

 

 
 

แวะพักเหนื อย หาของอร่อยกนิ แนะนําไขต่ม้ใบชาสตูรอาม่า ถอื
เป็นของกนิอกึหนึ งอย่างที ควรค่าแก่การไปลิ�มลอง ดว้ยสูตรเฉพาะตัว
ของอาม่า และขั �นตอนที พถิพีถิันในทุกขั �นตอน ตั �งแต่การตม้ไข่ที อาม่า
จะตม้พรอ้มกับสมุนไพรตา่งๆ รวมถงึเห็ดหลนิจอื ทําใหเ้มื อกัดไปคําแรก
จะไดก้นิหอมของสมุนไพรพรอ้มกับรสเค็มนิดหน่อยของตัวซอส รวมๆ
แลว้เขา้กันและอร่อยสุด รา้นอาม่าเป็นรา้นเดียวที ไดรั้บอนุญาตให ้
สามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาที นี ที เดยีวเทา่นั�น 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (2) 
บา่ย นําทา่นนมัสการสิ งศักดิRสทิธิRที  วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึ งชื อเรยีกที รูจั้กกันในนาม วัดกวนอ ูเป็น

วัดที มชี ื อเสยีงอกีหนึ งแห่งของไตห้วัน ตั �งอยู่ที เมอืงหนานโถว เป็นที�ประดษิฐานรูปปั@นของศาสดาขงจื@อ (เทพเจา้
แหง่ปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แหง่ความซื�อสตัย)์ เป็นที นยิมในหมู่นักทอ่งเที ยวและคนไตห้วัน หากใครที 
ไดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดที จะมาสกัการะสิ งศกัดิRสทิธิR ณ วดัแหง่นี� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นําทกุทา่นเยี ยมชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ั@งอยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่มากถงึ1 ลา้น
เหรยีญไตห้วนั ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิ�งใหญ ่
 

 
 

และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา เพราะวดัเห
ว ิ�นหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึ�งจดุพกิดัที�สามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั�นนําทกุทา่นไปยังภายในวดัเพื อสกัการะบชูาสิ งศักดิRสทิธิRภายในวดั ซึ งจะแบง่ออกเป็น 3 จดุดว้ยกนั ดงันี� 

จุดที หนึ ง : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในท่านั งบนบัลลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนิยมมาขอพรเกี ยวกับเรื องของ
ความประสบสําเร็จในหนา้ที การงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนี�คนไตห้วันมัก
นิยมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพื อเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี
ของหยกตาแมว 

จดุที สอง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่นั งบนบลัลงัคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจื�อ ตรงจดุนี�มักนยิมขอ
พรเกี ยวกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกี ยวกบัสตปัิญญา  

 

จุดที สาม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นที ประดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจื�อ ตรงจุดนี�มักนยิมขอพรเกี ยวกับการศกึษา 
การเรยีน หรอืเกี ยวกบัสตปัิญญา 
 

 
 

เดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงที ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงที เป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การศกึษา เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา นําท่านชอ้ปปิ� ง รา้นกาแฟ ซึ งเป็นกาแฟขึ�นชื อของเมอืงไทจง 
นอกจากนี�ยังมสีนิคา้อื นๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกมากมาย อาทเิชน่ ชานม สบูท่ี ทําจากกาแฟ และชา หรอือื นๆ จากนั�นนําท่าน
เพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจี(ย ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตั �งอยู่ที เมอืงไถจง บรเิวณใกล ้
มหาวทิยาลัยฟ่งเจีJย โดยตลาดแหง่นี@ถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืที�ใหญท่ี�สุดในไตห้วนั มขีองขายมากมายให้
ทกุทา่นไดช้อ้ปปิ@ งกนัอยา่งจใุจ ไมว่า่จะเป็น เสื@อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค ์อกีท ั@งอาหารทอ้งถิ�น หรอื
อาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายที�ดงึดูดนดัทอ่งเที�ยวใหเ้ขา้มาชมิ ลิ�มรสของความอร่อย และที 
สําคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแห่งนี�นั �นมสีนิคา้แบรนดท์ี มักจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสดุๆ อย่างเชน่ Onitsuka Tiger ลด
ราคาเยอะที สดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากที สดุในไตห้วนั 
 

มาฟ่งเจีJย ไนทม์ารเ์ก็ต แนะนํารา้นรองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วม
รองเทา้แบรนดต์า่งๆ อาทเิชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse 
เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถอืไดว้่ามรีาคาที ถูกกว่าเมื อเทยีบกับรุ่นนั�นๆ
ในไทย  
 

 
 
 
 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ณ ฟ่งเจี(ย ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม หมูบ่า้นสายรุง้ - เมอืงไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – วดัหลงซานซื�อ - อนุสรณ์สถานเจยีงไค
เช็ค – ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้ หรอื RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นที ถูกวาดลวดลายตา่งๆ ดว้ยสสีัน
สดๆหลากสมีากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรือกําแพงของ หมู่บา้น ซึ งในลวดลายนั�นมทีั �งเป็นตัวหนังสอื รูปการ์ตนู 
หรือรูปอื นๆที ฝีมือคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แต่โดยรวมแลว้ภาพเหล่านี�เมื อมองดูแลว้กับมีความลงตัวใหค้วาม
สวยงาม โดย เรื องเหลา่ความเป็นมาว่ากันว่า หมู่บา้นแห่งนี�ถูกสรา้งเพื อเป็นที อยู่อาศัยของทหารผ่านศกึ  หรอืผูล้ ี�ภัย
ของพรรคกก๊มนิ ศกึสภาพหมูบ่า้นในตอนนั�นไมไ่ดน่้าอยูใ่นสมัยปัจจบุนั ไดม้กีาร รื�อถอน ซึ งในระหวา่งที ไดม้กีารรื�อถอน
นั�น ไดม้ีนายทหารเก่า ชื อว่า Huang Yung-fu ไดทํ้าการวาดลวดลายต่างๆขึ�นมา เมื อสถานที นี�มีนักศึกษาใน
มหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้กีารพูดกันต่อไปเรื อยๆ ทําใหส้ถานที แห่งนี�มชี ื อเสยีง จนรัฐบาลประกาศใหเ้ป็น
พื�นที อนุรักษ์ ปัจจบุนัจงึหลายเป็นสถานที ทอ่งเที ยวชื อดงัของเมอืงไทจง 
 

 
 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน 
ทั �งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 
ลา้นคน นําท่านเลอืกซื�อของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วัน (ขนม
พายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) จากนั�นนําท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ที 
เป็นเครื องประดับเพื อสขุภาพ มทีั �งแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของ
เลอืดในร่างกายคนเรา รวมทั �งมชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครื องประดับลํ�าคา่ของชาวไตห้วันตั �งแตโ่บราณ นํา
ทกุทา่นไปยัง วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัที เกา่แกแ่ละมชีื อเสยีงของคนไตห้วนั วดัแหง่นี�มอีายุราวๆ
เกือบ 300 ปี คนนยิมมาขอพรเรื�องการงาน การเรยีน ที�สําคญัเรื�องความรกั เชื�อกนัว่าใครที�ไม่ประสบ
ความสําเร็จเรื�องความรกั ใหม้าขอพรที�วดัแหง่นี@ แลว้ความรกัจะกลบัมาดขี ึ@น 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสี�ยวหลงเปา (4) 
บา่ย จากนั�นนําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที สรา้งขึ�นเพื อรําลกึถงึอดตี

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ซึ งใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื�นที ประมาณ 205 แสน
ตารางเมตร   

 

 
 

ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรูปภาพประวตัศิาสตรสํ์าคญัที�หาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมี
รูปปั@นทําจากทองสมัฤทธิtประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ั�งขนาดใหญท่ี�มใีบหนา้ยิ@มแยม้ และจะมทีหารยาม
ยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และที กําแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู่ 3 
คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนที�ช ั@นลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิอง
อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค อกีท ั@งท ั@งยงัมกีารจดัโชวส์ ิ�งของเครื�องใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึ�งพเิศษ
หากใครไดม้าเยี�ยมที�แหง่นี@คอื พธิเีปลี�ยนเวรทหาร ซึ�งจะมทีกุๆตน้ช ั�วโมง ต ั@งแตเ่วลา 10:00-16:00 ของทุก
วนั  

 

 
 

จากนั�นนําทา่นสนุกสนานกบัการชอ้ปปิ�งในยา่น ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคนื
ที�ถอืวา่ใหญ่ที�สุดในกรุงไทเป และมชีื�อเสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดยตลาดแห่งนี@ทา่นสามารถเลอืกซื@อของกนิ 
ของฝาก เสื@อผา้ รอ้งเทา้ เครื�องสําอางค ์กระเป๋า หรอือื�นๆ อกีมากมาย ดว้ยความที ตลาดแห่งนี�เดนิทางสะดวก 
อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยู่บรเิวณชั �นใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ SHILIN 
NIGHT MARKET FOOD COURT และของที ทุกท่านไม่ควรพลาดยังที แห่งนี�เมื อมาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยักษ์ HOT-
STAR ซึ งที ไตห้วันราคาถูกกวา่ที ขายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทั �งยังถอืไดว้า่เป็นตน้กําเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่า
ได ้นอกจากยังมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยักษ์ HOT-STAR รา้นไก่ทอดชื อดังที เป็นที นิยมใน
นักทอ่งเที ยวและคนไตห้วัน ที รา้นนี�ไกท่กุชิ�นจะทอดสดใหม่ตลอด ตัวเนื�อไกม่ขีนาดแผ่นใหญ่
และนุ่มมาก สว่นตวัแป้งกรอบอร่อยไมห่นาจนเกนิไป  

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ณ ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
วนัที�ส ี� ถนนโบราณจิ�วเฟิ� น – อุทยานแหง่ชาตเิหยห่ลิ�ว – รา้นคอสเมตกิ – ตกึไทเป 101 – ยา่นซเีหมนิตงิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ� น (Jiufen Old Street) ที ตั �งอยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จิ วเฟิ น ปัจจุบันเป็น
สถานที ทอ่งเที ยวที เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ี�มชีื�อเสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ั@งเดมิของรา้นคา้ 
รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชื�นชมววิทวิทศัน ์รวมท ั@งเลอืกชมิและซื@อชาจากรา้นคา้ มากมาย  

 

 
 

แนะนําของอร่อย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของไตห้วันจะ
ชิ�นใหญ่กวา่และเนื�อหนบึกวา่มากครับ แตล่ะสก็ีคนละรสและมคีวามหนบึไม่
เท่ากันครับ สว่นนํ�าเชื อมจะเป็นนํ�าถั วเขยีวหอมๆหวานๆ สามารถสั งไดท้ั �ง
แบบรอ้นและเย็น  

 
  
  
 
  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟีู้ ด (6) 

จากนั�นนําทา่นเที ยวชม อุทยานแหง่ชาต ิเยห่ลิ�ว (Yue Liu National Park) อทุยานแหง่นี�ตั �งอยู่ทางสว่นเหนือสดุ
ของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพื�นที เป็นแหลมยื นไปในทะเล การเซาะกรอ่นของนํ@าทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขด
หนิงอกเป็นรูปรา่ง ลกัษณะตา่งๆ นา่ตื�นตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึ�งมชีื�อเสยีงโดง่ดงัไปท ั�ว
โลก 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั�นนําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ที มเีครื องสาํอางรวมถงึพวกยา / นํ�ามัน / ยานวดที ข ึ�นชื อ
ของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มที  จากนั�นนําท่านไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้่านได ้
ถ่ายรูปคูก่ับแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วัน ตกึที มคีวามสงูเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ งมี
ความสงูถงึ 508 เมตร ซึ งดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัระดบัโลกไวม้ากมาย 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  

 
กรณีที ทา่นตอ้งการขึ�นตกึไทเป 101 ชมววิชั �น 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หนา้ที ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตัJวขึ�น
ตกึไทเป 101 ชั �น 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

  

 
 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตั �งอยูใ่นเมอืงไทเป ที�แหง่นี@เปรยีบเสมอืน สยามแสควร์
ในกรุงเทพฯ เป็นแหลง่รวมแฟช ั�นที�ทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ โดยเฉพาะ
สนิคา้แฟช ั�น เสื@อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค ์หรอืของ กิ}ฟชอ้ปมากมายที�มใีหอ้พัเดทแฟช ั�นเรื�อยๆ ไม่
ว่าจะเป็นของที มแีบรนด ์หรือไม่มแีบรนด ์อกีทั �งสนิคา้มแีบรนดข์องทนีี�ยังถอืไดว้่ามรีาคาที ถูกเหมาะสําหรับนักชอ้ป
มากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิ�งกนัอยา่งจใุจ 
 

แนะนําของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึ�นชื ออกีหนึ งอย่างของไตห้วัน ถงึจะมกีลิ นเหม็น
แตอ่ร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสที กนิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ มันเขา้กนัดี
อยา่งลงตวั  

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... EASTERN HOTEL & RESORT ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
จากน ั@นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ @าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึ�งการแช่นํ @าแรเ่ชื�อวา่ถา้ได้
แชนํ่@าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึ@น 

 
วนัที�หา้  สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (7) 
09.10 น.  บนิลัดฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เที ยวบนิที  XW181 (ไมม่บีรกิาร อาหารบนเครื�อง) (ใชร้ะยะเวลา

บนิ 4 ช ั�วโมงโดยประมาณ)  
12.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

** (สายการบนินกสกู๊ตจะมีการปรบัเปลี�ยนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงัน ั@น โปรด
ตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ที�อกีคร ั@ง) ** 

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

 
** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั(วภายใน (เครื�องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั@งกอ่นทําการ 
ออกต ั(วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 
รายละเอยีดเที�ยวบนิ 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ั(ว 
เครื�องบนิ 

08 – 12 พฤษภาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 15,999 4,500 7,900 

11 – 15 พฤษภาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.45 – 07.35 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 15,999 4,500 7,900 

22 – 26 พฤษภาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

25 – 29 พฤษภาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2562 
(NEW PERIOD) 

   ขาไป    DME-TPE XW182 03.00 – 07.45 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 12,999 4,500 7,900 

01 – 05 มถิุนายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

07 – 11 มถิุนายน 2562 
(NEW PERIOD) 

  ขาไป    DME-TPE XW182 03.00 – 07.45 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 13,999 4,500 7,900 

08 – 12 มถิุนายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

15 – 19 มถิุนายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

20 – 24 มถิุนายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.45 – 07.35 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

21 – 25 มถิุนายน 2562 
(NEW PERIOD) 

  ขาไป    DME-TPE XW182 03.00 – 07.45 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 10.20 – 13.00 12,999 4,500 7,900 

03 – 07 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

10 – 14 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

13 – 17 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 17,999 4,500 7,900 

20 – 24 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

25 – 29 กรกฎาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.45 – 07.35 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 17,999 4,500 7,900 

03 – 07 สงิหาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

08 – 12 สงิหาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.45 – 07.35 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 17,999 4,500 7,900 

10 – 14 สงิหาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 17,999 4,500 7,900 

17 – 21 สงิหาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

24 – 28 สงิหาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

02 – 05 กนัยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

07 – 11 กนัยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

14 – 18 กนัยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

21 – 25 กนัยายน 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 13,999 4,500 7,900 

02 – 06 ตลุาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 14,999 4,500 7,900 

03 – 07 ตลุาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.45 – 07.35 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 14,999 4,500 7,900 

09 – 13 ตลุาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 18,999 4,500 7,900 

10 – 14 ตลุาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.45 – 07.35 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 18,999 4,500 7,900 

12 – 16 ตลุาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 16,999 4,500 7,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 

16 – 20 ตลุาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 14,999 4,500 7,900 

17 – 21 ตลุาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.45 – 07.35 
   ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 14,999 4,500 7,900 

19 – 23 ตลุาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 15,999 4,500 7,900 

20 – 24 ตลุาคม 2562    ขาไป    DME-TPE XW182 02.15 – 07.05 
  ขากลบั TPE-DMK XW181 09.40 – 12.15 15,999 4,500 7,900 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการทอ่งเที�ยวแห่งเมอืงจนีเพื�อโปรโมทสนิคา้พื@นเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนี�ยม, ปะการงัสแีดง ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชี@แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื@อหรอืไมซ่ื@อข ึ@นอยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั@งส ิ@น และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการ
แยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิtในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ@นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 
**โรงแรมที�พกั และโปรแกรมทอ่งเที�ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนขึ@นอยูก่บัความเหมาะสม และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ั@งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ@นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิtในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา** 
 

อตัราคา่บรกิารนี@รวม  
� คา่ตัJวเครื องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ   � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที ม ี 
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. � คา่รถรับ-สง่ และนําเที ยวตามรายการ  
� คา่ที พักตามที ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
� คา่เขา้ชมสถานที ตา่งๆ ตามรายการ   
� คา่อาหารตามมื�อที ระบใุนรายการ     
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื อนไขตามกรมธรรม)์  
 
อตัราคา่บรกิารนี@ไมร่วม  
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื องดื มที สั งเพิ มนอกเหนอื รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
�คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ น ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จา่ย 3% 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที ยวหรอืเอเจนซี ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื อสาํรองที นั ง  
2. นักทอ่งเที ยวหรอืเอเจนซี ตอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นที เหลอืทั �งหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที ยวหรอืเอเจนซี  
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเที ยวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 
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. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที นักทอ่งเที ยวหรอืเอเจนซี ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื อนการเดนิทาง นักทอ่งเที ยวหรอืเอเจนซี (ผูม้ชี ื อในเอกสารการ 
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ งเพื อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที ยวหรอืเอเจนซี ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที ยวหรอืเอเจนซี  (ผูม้ชี ื อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์ 
อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ งเพื อทําเรื องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงื อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารที ชําระแลว้ทั �งหมดทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที ไดจ้่าย

จรงิจากคา่บรกิารที ชําระแลว้เนื องในการเตรยีมการจัดการนําเที ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที ยว เชน่ การสํารองที นั งตัJวเครื องบนิ 
การจองที พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื อนไข หรอืเที ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ  
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

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. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื อการทอ่งเที ยวเทา่นั�น 
2. ทวัรน์ี�เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธ 
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที มนัีกทอ่งเที ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักท่องเที ยวหรือเอเจนซี ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที ยวทกุทา่นยนิดทีี จะชําระคา่บรกิารเพิ มจากการที มนัีกทอ่งเที ยวร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ที ทางบรษัิทกําหนดเพื อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื อ นามสกลุ คํา นําหนา้ชื อ เลขที หนังสอืเดนิทาง 
และอื นๆ เพื อใชใ้นการจองตัJวเครื องบนิ ในกรณีที นักทอ่งเที ยวหรอืเอเจนซี  มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจํา  
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRในการเปลี ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื อใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ 
เวลา ณ วนัที เดนิทางจรงิของประเทศที เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเที ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ  
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที เพิ มขึ�นของนักทอ่งเที ยว ที มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี ยนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอื น เป็นตน้    
7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที ทางบรษัิทเสนอราคา   ดงันั�น  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิRใน 
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ มขึ�น ในกรณีที มกีารเปลี ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี ยน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัJวเครื องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี ยนแปลงเที ยวบนิฯลฯ      
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น      
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที จะนําตดิตัวขึ�นเครื องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรตอ่ชิ�น ไดไ้ม่เกนิ 10 

ชิ�น โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ งมซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถนํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้ สิ งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที โหลดใตท้อ้งเครื องบนิเทา่นั�น     
1.1 สิ งของที มลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ที โหลดใตท้อ้งเครื องบนิเทา่นั�น    
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี ยวกบัการนําแบตเตอรี สาํรองขึ�นไปบนเครื องบนิดงันี�   

2.1 แบตเตอรี สาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึ�นเครื องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที จํากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรี สาํรองที มี
ความจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน   

2.2 แบตเตอรี สํารองที มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น  

2.3 แบตเตอรี สาํรองที มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื องในทกุกรณี  
3. หา้มนําแบตเตอรี สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื องในทกุกรณี 
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