
 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเถาหยวน 

12.00 น./12.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว R ประตู 8 สายการบนิ EVA AIR  
มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบัตรที่น่ังบนเครือ่งบนิ 

15.10 น./15.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR202/076 มบีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่เครือ่งระหว่างเดนิทาง (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 ชัว่โมง)  

 ** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 

ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
20.00 น./20.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน ประเทศไตห้วัน (เวลาทีป่ระเทศไตห้วันเร็ว กว่าประเทศ

ไทย  1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก ณ 

เมอืงเถาหยวน  
พกัที ่  TAO GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัท ีส่อง ฟารม์ดอกไมจ้งเซ่อ – ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหว ิน่หวู ่                

Coffee Shop – ชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้าทีก่วัเมย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงไถจง เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศกึษา 

เศรษฐกจิและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่ ฟารม์ดอกไมข้นาด 37 

ไร่ ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิมากกว่า 1,000 สายพันธุ ์เชน่ ดอกลลิลี ่ดอกลาเวนเดอร ์ดอกเสจ และทีน่ียั่ง

เป็นฟารม์ดอกไมเ้ดยีวทีป่ระสบความส าเร็จในการปลูกดอกทวิลปิในประเทศไตห้วัน  ซ ึง่ฟารม์ดอกไมจ้งเซอ่จะมี

ดอกไม ้และพันธุไ์มต้่างๆ สลับหมุนเวยีนกันใหไ้ดช้มกันตลอดทัง้ปี 
 

 



**ตารางแสดงระยะเวลา ของดอกไมท้ีพ่ลบิานในแตล่ะเดอืน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปีดว้ย 
ซึง่ระยะเวลาขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลง** 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (2) 

 จากน่ันน าท่านลงเรอืส าหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีจุด

หนึง่ทีเ่ป็นที่นยิมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมจุีดส าคัญทีท่่องเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแหง่นีม้คีวาม

ยาวถงึ 33 กโิลเมตร น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กทีส่ดุในโลก และน าคณะนมัสการพระอัฐขิอง

พระถงัซมัจ๋ังที ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ ทีอ่ันเชญิมาจากชมพูทวปี  

 

  

กรณีถา้ทะเลสาบสุรยัิน-จันทรา ท าการปิดไม่ใหท้ าการล่องเรือ ทางบรษัิทจะท าการคืนเงนิประมาณท่าน

ละ 50 NTD  



 
 

 

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกนิ แนะน าไข่ตม้ใบชาสูตร

อาม่า ถอืเป็นของกนิอกึหนึง่อย่างทีค่วรค่าแก่การไปลิม้ลอง ดว้ย

สูตรเฉพาะตัวของอาม่า และขัน้ตอนที่พิถีพิถันในทุกขัน้ตอน 

ตัง้แต่การตม้ไขท่ี่อาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรต่างๆ รวมถงึเห็ด

หลนิจอื ท าใหเ้มื่อกัดไปค าแรกจะไดก้นิหอมของสมุนไพรพรอ้ม

กับรสเค็มนดิหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้เขา้กันและอร่อยสุด 

รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทีไ่ดร้ับอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้น

เกาะ และมสีาขาทีน่ีท่ีเ่ดยีวเท่านัน้ 

 

 
น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู่ (Wen Wu Temple) หรอือกีหนึง่ชือ่เรียกทีรู่จั้กกันในนาม วัดกวนอู 

เป็นวัดที่มีชือ่เสยีงอีกหนึง่แห่งของไตห้วัน ตัง้อยู่ที่เมืองหนานโถว เป็นทีป่ระดษิฐานรปูปั้นของศาสดาขงจือ้ 

(เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซือ่สตัย)์ เป็นที่นยิมในหมู่นักท่องเที่ยวและคน

ไตห้วัน หากใครทีไ่ดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไม่พลาดทีจ่ะมาสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดแหง่นี ้



 
 

น าทุกท่านเยี่ยมชม ภายในวัดทุกท่านจะพบกับ สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มมีูลคา่มากถงึ1 

ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิง่ใหญ ่

 
 

และหากทุกท่านหนัหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา เพราะ

วดัเหวิน่หวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนึง่จุดพกิดัทีส่ามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  



 
จากนัน้น าทุกท่านไปยังภายในวัดเพือ่สกัการะบูชาสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัด ซ ึง่จะแบ่งออกเป็น 3 จุดดว้ยกัน ดังนี ้

จุดทีห่นึง่ : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในท่าน่ังบนบัลลงค์ ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกีย่วกับเรือ่งของ

ความประสบส าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน กจิการเจรญิรุ่งเรอืง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจุดนีค้นไตห้วันมัก

นยิมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตังค ์มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพือ่เป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมี

ของหยกตาแมว 

จุดที่สอง : หรือวหิารอู่เฉิง จะมีองค์เทพเจา้กวนอูในท่าน่ังบนบัลลังค์คู่กับองค์เทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดนี้มัก

นยิมขอพรเกีย่วกับการศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา  

จุดที่สาม : หรือวหิาร ตา้เฉิง เป็นที่ประดษิฐานขององค์เทพเจา้ขงจื้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับ

การศกึษา การเรยีน หรอืเกีย่วกับสตปัิญญา 

 

  จากนัน้น าทา่นแวะรา้น COFFEE SHOP ใหท้า่นไดช้มิกาแฟ เห็ดหลนิจือ่ขนานแทข้องไตห้วัน 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พืน้ท ีชุ่ม่น า้เกาเหมย่ (Gaomei Wetlands) ทีเ่มอืงไถจง เป็นพืน้ทีอ่นรัุกษ์
ระบบนเิวศชายฝ่ังทะเล มพีืน้ทีข่นาด701.3 ไร่ เต็มไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาต ิและหนึง่ในนัน้คอืนก
ชนดิตา่งๆ ซึง่มปีระมาณ 120 ชนดิทีอ่าศัยอยู่ในพืน้ทีชุ่ม่น ้าหรอืชายเลนเกาเหมย่นี ้สถานทีแ่หง่นีม้ ี
ความส าคัญมากเนือ่งจากเป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ระบบนเิวศ ถงึแมว้า่พืน้ทีจ่ะมขีนาดเล็ก แตว่า่เป็นพืน้ทีอ่ยู่



อาศัยของสัตวห์ลากหลายชนดิ เชน่ นก ปลา ป ูสัตวไ์มม่กีระดกูสันหลัง รวมทัง้สิง่มชีวีติอืน่ๆ และในทกุ
ฤดใูบไมร้่วงและฤดหูนาวจะมนีกอพยพมาปักหลักเป็นจ านวนมาก  

 

จุดเดน่ของทีน่ี ่นอกจากจะเป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ระบบนเิวศชายฝ่ังทะเลแลว้ ทีน่ียั่งมกัีงหันลมผลติ
กระแสไฟฟ้าขนาดใหญ ่และสะพานไมท้อดยาวลงไปสูท่ะเลใหเ้ราเดนิเลน่ชมววิอกีดว้ย  

 

และทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื การชมพระอาทติยต์กทีกั่วเมย่ ชัง่สวยงามและโรแมนตกิไมแ่พท้ีใ่ด 



*หมายเหตุ รายการชมพระอาทติยต์กดนิทีก่วัเมย่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในขณะน ัน้ หากมหีมอกลงจดั 

ฟ้าไมเ่ปิด อาจท าใหไ้มส่ามารถมองเห็นได ้และในกรณีทีม่ฝีนตกหนกั หรอืมลีมพายุรุนแรง ท าใหไ้ม่

สามารถชมพระอาทติยต์กดนิได ้ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการไมจ่ดัโปรแกรมอืน่ทดแทนให*้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

พกัที ่  SUN HOT SPRING & RESORT หรอื FRESHFIELDS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซึง่การ แชน่ า้แรเ่ชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัท ีส่าม หมูบ่า้นสายรุง้ – ไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยเพือ่สขุภาพ – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  
ซเีหมนิตงิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าทุกท่านเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นสายรุง้ หรอื RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บา้นที่ถกูวาดลวดลายต่างๆ ดว้ย

สสีนัสดๆหลากสมีากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามผนัง หรอืก าแพงของ หมู่บา้น ซ ึง่ในลวดลายนัน้มทัีง้เป็นตัวหนังสอื รูป

การต์ูน หรอืรูปอืน่ๆทีฝี่มอืคลา้ยกับของเด็ก เป็นคนวาด แต่โดยรวมแลว้ภาพเหล่านีเ้มือ่มองดแูลว้กับมคีวามลงตัว

ใหค้วามสวยงาม โดย เรือ่งเหล่าความเป็นมาว่ากันว่า หมู่บา้นแหง่นี้ถกูสรา้งเพือ่เป็นทีอ่ยู่อาศัยของทหารผ่านศกึ  

หรอืผูล้ีภ้ัยของพรรคก๊กมนิ ศกึสภาพหมู่บา้นในตอนนัน้ไม่ไดน่้าอยู่ในสมัยปัจจุบัน ไดม้กีาร รือ้ถอน ซึง่ในระหว่างที่

ไดม้กีารรือ้ถอนนัน้ ไดม้นีายทหารเก่า ชือ่ว่า Huang Yung-fu ไดท้ าการวาดลวดลายต่างๆขึน้มา เมือ่สถานทีน่ีม้ี

นักศกึษาในมหาวทิยาลัยใกลเ้คยีงมาพบเจอไดม้กีารพูดกันตอ่ไปเรือ่ยๆ ท าใหส้ถานทีแ่หง่นีม้ชี ือ่เสยีง จนรัฐบาล

ประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ ปัจจุบันจงึหลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจง 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรุงไทเป เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศูนย์รวมทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ 

อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนอืของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3ลา้นคน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเสีย่วหลงเปา (5) 

บา่ย  พาท่านแวะชมศูนย์ สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และ

สรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวียนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มชีมหยกไตห้วัน และ

ปะการังแดง เครือ่งประดับล ้าค่าของชาวไตห้วันตัง้แต่โบราณ ...น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ขนมพายสบัปะรด ขนม



ยอดนยิมของไตห้วันที ่รา้นเหว่ยเก๋อ ภายในรา้นมขีนมของฝากมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมชือ่ดังอย่างพายสับปะรด

อบใหม่ๆ สดๆ มรีสชาตขิองแป้งและไสส้บัปะรดเขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อกีทัง้ยังมพีายเผอืก เคก้น ้าผึง้ ของกนิเล่นไม่

ว่าเด็กหรอืผูใ้หญ่ก็นยิมซือ้อย่างปอรป์คอรน์ชสี  

จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซ ึง่ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ที่ประมาณ 205 

แสนตารางเมตร   

 
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ าคญัทีห่าดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายใน

จะมรีูปปั้นท าจากทองสมัฤทธิป์ระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัง่ขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ และจะมี

ทหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครอง

ของท่านอยู่ 3 ค า คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์โซนทีช่ ัน้ลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจดั

แสดงประวตัขิองอดตีประธานาธิบดเีจียงไคเช็ค อีกท ัง้ท ัง้ยงัมกีารจดัโชว์ส ิ่งของเครือ่งใช้ รวมถึง

ภาพถ่าย และอกีหนึง่พเิศษหากใครไดม้าเยีย่มทีแ่ห่งนี้คอื พธิเีปลีย่นเวรทหาร ซึง่จะมทีุกๆตน้ช ัว่โมง 

ต ัง้แตเ่วลา 10:00-16:00 ของทกุวนั  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตัง้อยู่ในเมืองไทเป ทีแ่ห่งนีเ้ปรยีบเสมอืน สยาม

แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัน่ทีท่นัสมยัของวยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ 

โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์หรอืของ กิฟ๊ชอ้ปมากมายทีม่ใีหอ้พัเดท

แฟช ัน่เร ือ่ยๆ ไม่ว่าจะเป็นของทีม่ีแบรนด ์หรือไม่มีแบรนด ์อีกทัง้สนิคา้มีแบรนด์ของทีนี้ยังถอืไดว้่ามีราคาที่ถูก

เหมาะส าหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกันอย่างจุใจ 

แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึน้ชือ่อีกหนึง่อย่างของไตห้วัน ถงึจะมกีลิน่

เหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชยีว ดว้ยรสชาตขิองซอสทีก่นิคู่กับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบๆ 

มันเขา้กันดอีย่างลงตัว  

 

ค า่  อสิระมือ้อาหารค า่ ณ ตลาดซเีหมนิตงิ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พกัที ่  CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัท ีส่ ี ่ น ัง่กระเชา้เหมาคง – ถา่ยรปูคูต่กึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึช ัน้89) – ตลาดปลาไทเป               
รา้นคอสเมตกิ – เขตต ัน้ซุ่ย – สะพานแหง่ความรกั – ป้อมปราการสแีดง – โบสถต์ ัน้สุ่ย       

ชอ้ปป้ิงถนนโบราณต ัน้สุย  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่าน น ัง่กระเชา้เหมาคง หรอื Maokong Gondola เป็นกระเชา้ส าหรับน่ังขึน้เขาเหมาคงซึง่เป็นอกีหนึง่แหล่ง

ท่องเทีย่วส าคัญของเมืองไทเป พบกับความตืน่เตน้ขณะน่ังกระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลา ที่พาคุณโลดแล่น

เหนอืเมอืงไทเป สมัผัสววิทวิทัศนข์องเมอืงไทเปไดจ้ากบนกระเชา้ ทีล่อยอยู่บนความสงูเกอืบ 300 เมตร  

 
จากนัน้น าท่านไปยัง ตกึไทเป101 ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไตห้วัน ตกึที่มีความสูงเป็น
อันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซ ึง่มีความสูงถงึ 508 เมตร ซ ึง่ดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที่
ร วบ รวมร า้นค า้แบรนด์ดั ง ร ะดั บ โลก ไว ม้ ากมาย  อาทิเ ช่น  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 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ ชมววิช ัน้ 89 หาก
ทา่นใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะขึน้ชมววิ กรณุาแจง้กบัทางเจา้หนา้ที ่โดยคา่ต ัว๋ขึน้ตกึไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคา 
600 NTD)  

 
 

 

 



จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสรสชาตขิองอาหารทะเลมากมาย ทั ้ง

หลากหลาย พรอ้มทัง้ความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ปูอลาสกา้กับกุง้ล๊อบสเตอร ์อาหารปรุงสดสไตลญ์ีปุ่่ น กุง้ ปู หอย

นางรม หรอืป้ิงย่าง บารบ์คีวิ และอกีมากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาเทไป ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

 
น าท่านแวะชมรา้น COSMETIC SHOP ที่มีเครือ่งส าอางรวมถงึพวกยา / น ้ามัน / ยานวดทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วันให ้

ทุกท่านไดเ้ลอืกชอ๊ปป้ิงกันอย่างเต็มที ่ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง เขตต ัน้ซุย่ หรอืที่รูจั้กกันในนามเมอืงท่าโรแมนตกิ ตัง้อยู่ในบรเิวณปากแม่น ้าเมอืงนวิ

ไทเป เป็นศูนยก์ลางของการจัดสง่สนิคา้และเขตการคา้ส าคัญทางตอนเหนอืของไตห้วันตัง้แต่ศตวรรษที ่19 ต่อมา

ไดรั้บการพัฒนาโดยรัฐบาลเมอืงนวิไทเปใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วและพักผ่อนชว่งเย็นของชาวไตห้วันซ ึง่ไดเ้ปิดตัว

ครัง้แรกในปี 2001 จนกลายเป็นแหล่งรวมตัวทัง้ของชาวเมอืงและนักท่องเที่ยวจ านวนมากและเป็นอกีหนึง่สถานที่

ท่องเที่ยวส าคัญในที่สุด ปัจจุบันพืน้ที่โดยรอบท่าเทยีบเรือชาวประมงตัน้สุยไดร้ับการพัฒนาไปอย่างมากมีสถาน

บรกิารต่างๆ เพิม่ข ึน้มามากมาย อาท ิรา้นอาหาร, รา้นคา้หรอืโรงแรมชือ่ดังที่เปิดไวบ้รกิารส าหรับนักท่องเทีย่วที่

ตอ้งการคา้งคนื ทัง้นี้ยังเป็นสถานที่ยอดนยิมของละครไตห้วันหลายๆ เรื่องที่มาถ่ายท ากันที่นี ่ดังนัน้หากคุณเป็น

แฟนละครก็สามารถมายอ้นรอยซรีสีด์ังจากทีน่ี่ก็ไดเ้ชน่กัน รวมทัง้การไดส้มัผัสกับวถิชีวีติเรียบง่ายแบบดัง้เดมิของ

ชาวไตห้วันอย่างใกลช้ดิ ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเขา้มาเป็นจ านวนมากโดยในวันหยุดสามารถ

รองรับไดม้ากสดุประมาณ 30,000 คน 

พาทุกท่านชม สะพานแหง่ความรกั หรือ TAMSUI LOVER’S BRIDGE เป็นสะพานทอดยาวไปเหนือ

ระดับน ้าทะเลตรงปากแม่น ้า ถอืเป็นจุดท่องเทีย่วที่มชี ือ่เสยีง ซ ึง่สะพานแหง่ความรักนีม้ีลักษณะเป็นสะพานโคง้สี

ขาวและเสาสงูทีโ่ยงสายเคเบลิคลา้ยกับเรอืใบทีก่ าลังกางใบ และมกีารประดับไฟทีข่อบสะพานทุกๆยามค ่าคนืเพื่อ

ความสวยงามและสามารถเปลีย่นสสีลับกันไปไดด้ว้ยซึง่จะยิง่เพิม่บรรยากาศความโรแมนตกิมากยิง่ข ึน้ไปอกี  



 
 

แวะชม FORT SAN DOMINGO ป้อมปราการอฐิแดง เริม่แรกถกูสรา้งมาใหเ้ป็นหอสงัเกตการณ์ ในสมัยที่

สเปนยดึครองเกาะนีอ้ยู่ชว่งปี 1628 หลังจากนัน้ไดถ้กูใชเ้ป็นบา้นพักของกงศุลของอังกฤษอกีดว้ย  

 

 



ต่อดว้ย TAMSUI CHURCH หรือโบสถต์ัน้สุย่ สรา้งขึน้ในราวๆปี ค.ศ.1933 โดน ด.ร. แม็คเคร มชิชันนารี

ผูเ้ผยแพร่ศาสนาครสิต์ ที่เดนิทางมาถงึเกาะไตห้วัน โดยโบสถส์รา้งดว้ยอฐิสแีดง ตกแต่งดว้ยกระจกหลากสสีัน 

ตามสไตลก์อธคิทีม่คีวามสวยงาม ปัจจุนบันยังมผูีนั้บถอืศาสนาครสิตเ์ขา้มาร่วมพธิทีางศาสนากันเป็นประจ า   

 
 

จากนัน้น าทุกท่านไปยัง ถนนโบราณต ัน้สุ่ย หรือ TAMSUI OLD STREET  เป็นตรอกเล็กๆ ตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้า มี

รา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของอยู่มากมาย  

ค า่ อสิระอาหารค า่ ณ ถนนโบราณต ัน้สุย่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
พกัที ่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดบั4ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

วนัท ีห่า้ ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ – ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Park  
                      สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

เดนิทางสู่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen Old Street) ทีต่ัง้อยู่บรเิวณไหล่เขาในเมือง จหีลง จิว่เฟ่ิน ปัจจุบัน

เป็นสถานที่ท่องเทีย่วทีเ่ป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัง้เดมิของ

รา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดตี ชื่นชมวิวทวิทศัน์ รวมท ัง้เลือกชมิและซื้อชาจากรา้นคา้ 

มากมาย  

 

 



แนะน าของอร่อย บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน  บัวลอยของไตห้วัน

จะช ิน้ใหญ่กว่าและเนือ้หนบึกว่ามากครับ แต่ละสกี็คนละรสและมีความ

หนบึไม่เท่ากันครับ ส่วนน ้าเชือ่มจะเป็นน ้าถัว่เขยีวหอมๆหวานๆ สามารถ

สัง่ไดทั้ง้แบบรอ้นและเย็น  

 

  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซฟู้ีด และสลดักุง้มงักร(8) 

จากนัน้น าท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาต ิเย่หลิว่ (Yue Liu National Park) อุทยานแห่งนี้ตั ้งอยู่ทางส่วน

เหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะพืน้ที่เป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน า้ทะเลและลม ทะเล ท า

ให้เกิดโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะตา่งๆ น่าต ืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหินรูปพระเศยีรราชนิี ซึ่งมี

ชือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลก 

 
 

จากนัน้น าทุกท่านชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักชอ้ปทัง้หลาย โดยที่ทุกท่าน
สามารถซือ้รองเทา้ กระเป๋า หรืออื่นๆอกีมากมาย ทีเ่ป็นแบรนด์ยอดฮติตดิตลาด อาท ิONITSUKA, CONVERSE, 
PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  

20.45 น./22.30 น. น าท่านเหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ สายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205/061 ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 
4 ช ัว่โมง  

   มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารระหวา่งการเดนิทาง 
23.30 น./01.25 น.+1  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ  
 

** (สายการบนิ EVA AIR จะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ 
ดงัน ัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) ** 

 
 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่และ เด็ก  

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

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 

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

ทา่นละ 1,200 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น

รฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีย่ม, ปะการงัสแีดง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 

จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอื

หากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 5,200 NT /ทา่น  

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพ่ัก และโปรแกรมท่องเทีย่วอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสม  

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลูกคา้เป็นหลัก** 

 

**การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.  

 ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     
 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนือ่งจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวีซา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถ

พ านักในไตห้วันไดไ้ม่เกนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการขอวีซา่ตามทาง

สถานฑตูไตห้วันก าหนด, หากถอืพาสปอรต์ขา้ราชการเดนิทางตอ้งยืน่วซีา่เพือ่เขา้ไตห้วัน  

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  
ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,200 NTD/ทรปิ/ต่อท่าน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 



 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ 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. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการ
ใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ั่งตั๋ว
เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์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. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่มไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น
ใหญ่เป็นส าคัญ  

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยว ที่มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือ
เสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้    แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง   



1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     มลิลลิติรต่อช ิน้ ไดไ้ม่เกนิ 
10 ช ิน้ โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท่้าน  ละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้     

1.1 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี ้  
2.1 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครื่องบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณที่จ 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 
 

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

 


