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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 

101 (ไม่รวมชัน้ 89) – ซีเหมินติง 

 

05.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว S ประตู 9 สายการบิน CHINA AIRLINES มี

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบตัรท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

08.30 น. บินลดัฟา้สู ่เมืองเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI838 บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง)  

 
13.10 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผา่นข ัน้ตอนของดา่นศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋า

สมัภาระ 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ดว้ยเมนูแซนวิช + ชาไตห้วนั (1) 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้นตา่งๆ ของไตห้วนั 

ท ัง้การศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนือของประเทศ มีประชากร

ประมาณ 3 ลา้นคน น าทา่นชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ท่ีสรา้งขึ้น

เพ่ือร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 205 แสนตารางเมตร   
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ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตรส์ าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน โดย

ภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสมัฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหนา้ย้ิมแยม้ 

และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก  าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรัชญาทางการเมือง

การปกครองของทา่นอยู ่3 ค  า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ โซนท่ีชัน้ล่างของอนุสรณส์ถาน

จะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทัง้ทัง้ยงัมีการจดัโชวส่ิ์งของเคร่ืองใช ้

รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเย่ียมท่ีแห่งน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซ่ึงจะมีทุกๆตน้

ชัว่โมง ตัง้แต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั 

จากนั้นน าทา่นไปยงั ตึกไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูก่บัแลนดม์าร์คของประเทศไตห้วนั ตึกท่ีมี

ความสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจุบนั (อนัดบัในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึงดา้นลา่งเป็น

หา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมร้านคา้แบรนด์ดงัระดบัโลกไวม้ากมาย อาทิเชน่ 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  

 

กรณีท่ีทา่นตอ้งการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวช ัน้ 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ีลว่งหนา้กอ่นเดินทาง โดยคา่ตัว๋

ขึ้นตึกไทเป 101 ช ัน้ 89 ราคาประมาณ 600 NTD 
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ค า่   อิสระอาหารค า่ ณ ซีเหมินติง ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตัง้อยูใ่นเมืองไทเป ท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือน สยาม

แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทนัสมยัของวยัรุ่นในไตห้วนั ภายในตลาดมีของมากมายๆ 

โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์หรือของ ก๊ิฟชอ้ปมากมายท่ีมีให้

อพัเดทแฟชัน่เร่ือยๆ ไมว่า่จะเป็นของท่ีมีแบรนด ์หรือไมมี่แบรนด ์อีกท ัง้สินคา้มีแบรนดข์องทีน้ียงัถือไดว้า่มี

ราคาท่ีถูกเหมาะส าหรับนัก  ชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 
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แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหารเลอคา่ท่ี

คุณตอ้งลองสกัครั้งในชีวิต ระดบัความเหม็นของเตา้หูน้ั้นมี 

3 ระดบั กล่ินเหม็นสุดแนะน าเป็นแบบตม้, กล่ินเหม็นปาน

กลางแนะน าเป็นแบบยา่ง, และกล่ินเหม็นเบาสุดแนะน าเป็น

แบบทอด ส าหรับรสชาดตอ้งทานกบัซอสรสเด็ด ทานคูก่บัผกั

ดองเคร่ืองเคียงแลว้นั้น หากใครไดล้ิ้มลองตอ้งเป็นเมนูใน

ดวงใจอีก 1 เมนูแน่นอน  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสอง หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน – อุทยานแห่งชาติเย่หล่ิว – หมู่บา้นโบราณสือเฟ่ิน (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 

โคม/2 ท่าน) – รา้นเคร่ืองส าอาง – ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

เดินทางสู ่หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณไหลเ่ขาในเมือง จีหลง จ่ิวเฟ่ิน ปัจจุบนั

เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงในไตห้วนั เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้เดิม

ของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทศัน ์รวมทัง้เลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ 

มากมาย 

 

 

แนะน าของอร่อย บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั เป็น

บวัลอยเผือกและเป็นขนมขึ้นช่ือของจ่ิวเฟ่ินเลยก็วา่

ได ้บวัลอยของไตห้วนัจะช้ินใหญก่วา่และเน้ือหนึบ

กวา่มาก แตล่ะสีก็คนละรสและมีความหนึบไมเ่ทา่กนั 

ส่วนน ้า เ ช่ือมจะ เป็นน ้าถั่ ว เขียวหอมๆ หวานๆ 

สามารถสั่งไดท้ ัง้แบบรอ้นและเย็น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย เมนูซีฟู้ ด (3) 

จากนั้นน าทา่นเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หล่ิว (Yehliu Geopark Park) อุทยานแหง่น้ีตัง้อยูท่างสว่นเหนือ

สุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมย่ืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลม ทะเล ท าให้
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เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซ่ึงมี

ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

 

พาทา่นมุง่หนา้สู ่เมืองผิงซี หรือท่ีรูก้นัในช่ือเสน้ทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัมาจากภาพยนตร์รักโร

แมนติกเร่ือง YOU ARE THE APPLE OF MY EYE เน่ืองจากสถานท่ีแหง่น้ีเป็นหน่ึงในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตร์

เร่ืองน้ี จึงท  าใหท่ี้น่ีไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในเสน้ทางรถไฟสายโรแมนติกของไตห้วนัเลยทีเดียว และอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีอยู ่

ในเสน้ทางรถไฟผิงซี คือ หมู่บา้นโบราณสือเฟ่ิน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีของเมืองผิงซี เป็นหมูบ่า้นท่ีมี

ทางรถไฟพาดผา่นกลางหมูบ่า้น ถือวา่เป็นหมูบ่า้นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีกท ัง้ท่ีแหง่น้ียงัขึ้นช่ือในเร่ืองของการ

ปลอ่ยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆปี ท่ีแหง่มีจะมีการจดัเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ใน

วนัหยวนเซียว หรือวนัท่ี 15 ของเดือน 1 จากนั้นพาทุกทา่นร่วม ปล่อยโคมขงหมิง พรอ้มทัง้เขียนค าอธิษฐาน

ของทา่นสูส่รวงสวรรค ์(แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) นอกจากน้ีทุกทา่นยงัสามารถเดินชม หรือ

เพลิดเพลินไปกบัรา้นอาหารทอ้งถ่ิน หรือขนมช่ือดงัไอศครีมถั่วตดั และรา้นขายของท่ีระลึกมากมายเรียงราย

ตลอดสองขา้งทาง  
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  หลงัจากนั้นน าทา่นแวะ รา้นคอสเมติก (Cosmetic Shop) ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั / ยานวดท่ี

ขึ้นช่ือของไตห้วนัใหทุ้กทา่นไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ฟงเจ่ีย ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทา่นสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงในยา่น ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาด

กลางคืนท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดในกรุงไทเป และมีช่ือเสียงโด่งดงัอีกดว้ย โดยตลาดแห่งน้ีท่านสามารถเลือก

ซ้ือของกิน ของฝาก เส้ือผา้ รอ้งเทา้ เคร่ืองส าอางค ์กระเป๋า หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ดว้ยความท่ีตลาดแหง่

น้ีเดินทางสะดวก อยูใ่กลร้ถไฟฟา้ MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกินหลากหลายมากมาย อยูบ่ริเวณชัน้ใตดิ้น 

หรือเรียกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของท่ีทุกทา่นไมค่วรพลาดยงัท่ีแหง่น้ีเม่ือมาเยือน 

ไดแ้ก ่ไกท่อดยกัษ์ HOT-STAR ซ่ึงท่ีไตห้วนัราคาถูกกวา่ท่ีขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกท ัง้ยงัถือไดว้า่เป็นตน้

ก  าเนิดของไกท่อดยกัษ์เลยก็วา่ได ้นอกจากยงัมีชานมไขมุ่ก เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดตา่งๆ  
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 แนะน าของกินอร่อยๆ ไก่ทอดยกัษ ์HOT-STAR รา้นไก่

ทอดช่ือดงัท่ีเป็นท่ีนิยมในนักทอ่งเท่ียวและคนไตห้วนั ท่ีรา้นน้ีไกทุ่ก

ช้ินจะทอดสดใหมต่ลอด ตวัเน้ือไกมี่ขนาดแผน่ใหญแ่ละนุ่มมาก 

ส่วนตวัแป้งกรอบอร่อยไมห่นาจนเกินไป ราคาช้ินละ 70 NTD 

และท่ีรา้นไมไ่ดมี้แคเ่ฉพาะไกท่อดช้ินใหญไ่วบ้ริการอยา่งเดียว ยงัมี

หลากหลายเมนูใหท้า่นไดเ้ลือกทานอีกดว้ย  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั...  EASTERN HOTELS & RESORT หรือเทียบเท่า  

จากนัน้ใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการแช่น ้าแร่เช่ือว่า

ถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัท่ีสาม วดัหลงซาน – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – รา้นพายสบัปะรด – ไทจง – ฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

 น าทุกทา่นไปยงั วดัหลงซาน (Longshan Temple) เป็นวดัท่ีเกา่แกแ่ละมีช่ือเสียงของคนไตห้วนั วดัแหง่น้ีมีอายุ

ราวๆเกือบ 300 ปี คนนิยมมาขอพรเร่ืองการงาน การเรียน ท่ีส าคญัเร่ืองความรกั เช่ือกนัว่าใครท่ีไม่

ประสบความส าเร็จเร่ืองความรกั ใหม้าขอพรท่ีวดัแห่งน้ี แลว้ความรกัจะกลบัมาดีข้ึน 
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  พาทา่นแวะชมศูนย ์สรอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพ่ือสุขภาพ มีท ัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และ

สรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในการป้องกนัรังสี ชว่ยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วนั 

และปะการังแดง เคร่ืองประดบัล า้คา่ของชาวไตห้วนัตัง้แตโ่บราณ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ย บุฟเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (5) 

บ่าย  จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลาไทเป (TAIPEI FISH MARKET) หรืออีกช่ือ Addiction Aquatic 

Development (AAD) ตัง้อยูใ่นใจกลางเมืองไทเป เดิมทีท่ีตลาดไทเปเป็นตลาดสดท่ีซ้ือขายอาหารทะเลสดเทา่นัน้ 

ตอ่มาทางบริษัทเอกชนไดป้รับเปล่ียนใหเ้ป็นตลาดสุดฮิตในไตห้วนัไมแ่พท่ี้ตลาดปลาในโตเกียวเลยทีเดียว ซ่ึงภายใน

ตลาดปลายงัมีซุปเปอร์มาร์เก็ตและรา้นอาหารไวบ้ริการอีกดว้ย ท ัง้น้ีใหทุ้กทา่นไดส้มัผสัรสชาดของอาหารทะเล

มากมายและหลากหลาย ท่ีบริการความสดใหมทุ่กวนั ไมว่า่จะเป็น ปูอลาสกา้กบักุง้ล๊อบสเตอร์ อาหารปรุงสด

สไตลญ่ี์ปุ่น กุง้ ปู หอยนางรม หรือป้ิงยา่ง บาร์บีคิว และอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกทาน  
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  น าทา่นเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพาย

สบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นตน้) เดินทางมุง่หนา้สู ่เมืองไทจง (Taichung) เมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั3 ของ

ไตห้วนัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  จากนั้นน าทา่น

เพลิดเพลิน ชอ้ป ชิม ชิล ไปกบั ฟงเจ่ียไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตัง้อยูท่ี่เมืองไทจง บริเวณใกล ้

มหาวิทยาลยัฟงเจ่ีย โดยตลาดแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั มีของขายมากมาย

ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง อีกทัง้อาหาร

ทอ้งถ่ิน หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายท่ีดึงดูดนัดท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาชิม ล้ิมรสของ

ความอร่อย และท่ีส าคญัและพิเศษสุดๆ ตลาดแหง่น้ีนั้นมีสินคา้แบรนดท่ี์มกัจะลดราคาไดอ้ยา่งถูกสุดๆ อยา่งเชน่ 

Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะท่ีสุด และมีแบบใหเ้ลือกมากท่ีสุดในไตห้วนั 

เม่ือมาถึงฟงเจ่ียไนทม์าร์เก็ต แนะน ารา้น

รองเทา้ ABC Mart ศูนยร์วมรองเทา้แบรนดต์า่งๆ 

อ า ทิ เ ช ่ น  Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, 
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Converse เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถือวา่มีราคา

ท่ีถูกกวา่เม่ือเทียบกบัรุ่นน้ันๆ ในไทย  

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ฟงเจ่ีย ไนทม์ารเ์ก็ต ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี หมู่บา้นสายรุง้ – หนานโถว – รา้นกาแฟ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – วดัพระถังซมัจัง๋ –               

วดัเหว่ินหวู่  – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทุกทา่นเดินทางไปยงั หมู่บา้นสายรุง้ หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมูบ่า้นท่ีถูกวาดลวดลายตา่งๆ ดว้ย

สีสนัสดๆหลากสีมากมาย ไมว่า่จะเป็นตามผนัง หรือก าแพงของ หมูบ่า้น ซ่ึงในลวดลายนั้นมีท ัง้เป็นตวัหนังสือ รูป

การ์ตูน หรือรูปอ่ืนๆท่ีฝีมือคลา้ยกบัของเด็ก เป็นคนวาด แตโ่ดยรวมแลว้ภาพเหลา่น้ีเม่ือมองดูแลว้กบัมีความลงตวั

ใหค้วามสวยงาม โดย เร่ืองเหลา่ความเป็นมาวา่กนัวา่ หมูบ่า้นแหง่น้ีถูกสรา้งเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัของทหารผา่นศึก  

หรือผูล้ี้ภยัของพรรคกก๊มิน ศึกสภาพหมูบ่า้นในตอนน้ันไมไ่ดน้่าอยูใ่นสมยัปัจจุบนั ไดมี้การ ร้ือถอน ซ่ึงในระหวา่ง

ท่ีไดมี้การร้ือถอนน้ัน ไดมี้นายทหารเกา่ ช่ือวา่ Huang Yung-fu ไดท้  าการวาดลวดลายตา่งๆขึ้นมา เม่ือสถานท่ีน้ีมี

นักศึกษาในมหาวิทยาลยัใกลเ้คียงมาพบเจอไดมี้การพูดกนัตอ่ไปเร่ือยๆ ท  าใหส้ถานท่ีแหง่น้ีมีช่ือเสียง จนรัฐบาล

ประกาศใหเ้ป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ปัจจุบนัจึงหลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวช่ือดงัของเมืองไทจง 
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น าคณะเดินทางสู ่เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดว้า่เป็นมณฑลท่ี

ใหญท่ี่สุดของประเทศไตห้วนั และไดร้ับการตัง้ช่ือเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดินแมแ่หง่ไตห้วนั) น า

ทา่นชอ้ปป้ิง รา้นกาแฟ ซ่ึงเป็นกาแฟขึ้นช่ือของเมืองไทจง นอกจากน้ียงัมีสินคา้อ่ืนๆ ใหท้า่นไดเ้ลือกมากมาย 

อาทิเชน่ ชานม สบูท่ี่ท  าจากกาแฟ และชา หรืออ่ืนๆ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลาประธานาธิบดี (7) 

น าทา่นลงเรือส าหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ี

เป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั รอบๆ ทะเลสาบแหง่น้ีจะมีจุดส าคญัท่ีทอ่งเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแหง่น้ีมีความยาวถึง 

33 กิโลเมตร น าทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก และน าคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงั

ซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพูทวีป  

  

กรณีถา้ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา ท  าการปิดไมใ่หท้  าการลอ่งเรือ ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณทา่นละ 50 NTD  
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หากมาไตห้วนัอีกเมนูท่ีไมแ่นะน าไมไ่ด ้นั่นคือ ไข่ตม้ใบชา 

เม่ือมาถึงทะเลสาบสุริยนั จนัทรา ตอ้งมาท่ีรา้นอามา่ท่ีถือวา่เป็นเจา้

แรกและเจา้เดียวท่ีไดร้ับอนุญาตใหเ้ปิดขาย ดว้ยสูตรลบัเฉพาะของ

อามา่ท  าใหไ้ขต่ม้ใบชามีกล่ินหอมจากสมุนไพรตา่งๆ ส าหรับรสชาด

นั้นจะมีรสเค็มทานเพลิน ย่ิงทานพร้อมชมบรรยากาศรอบๆ 

ทะเลสาบสุริยนั จนัทราแลว้นั้น ย่ิงท  าใหฟิ้นแน่นอน  

 

บ่าย น าทา่นนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) หรืออีกหน่ึงช่ือเรียกท่ีรูจ้กักนัในนาม วดักวนอู 

เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอีกหน่ึงแหง่ของไตห้วนั ตัง้อยูท่ี่เมืองหนานโถว เป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของศาสดาขงจ้ือ 

(เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย)์ เป็นท่ีนิยมในหมูน่ักทอ่งเท่ียวและคน

ไตห้วนั หากใครท่ีไดม้าเยือนยงัเมืองหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดท่ีจะมาสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัแหง่น้ี 

น าทุกทา่นเย่ียมชม ภายในวดัทุกทา่นจะพบกบั สิงโตหินอ่อน 2 ตวั ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวดั มีมลูค่ามากถึง1 

ลา้นเหรียญไตห้วนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัของความย่ิงใหญ่ 
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และหากทุกทา่นหนัหนา้มองไปยงัดา้นหนา้ของวดั ทุกท่านสามารถชมวิวของทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา เพราะ

วดัเหว่ินหวู่ถือไดว้่าเป็นอีกหน่ึงจุดพิกดัท่ีสามารถชมวิวทะเลสาบไดอ้ย่างสวยงาม  

 

  จากนั้นน าทุกทา่นไปยงัภายในวดัเพ่ือสกัการบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั ซ่ึงจะแบง่ออกเป็น 3 จุดดว้ยกนั ดงัน้ี 
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จุดท่ีหน่ึง : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในทา่นั่งบนบลัลงค ์ชาวจีนและชาวไตห้วนัมกันิยมมาขอพรเก่ียวกบัเร่ืองของ

ความประสบส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง แคลว้คลาดจากภยัอนัตราย เป็นตน้ ตรงจุดน้ีคนไตห้วนั

มกันิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าตงัค ์มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพ่ือเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และ

เสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดท่ีสอง : หรือวิหารอูเ่ฉิง จะมีองคเ์ทพเจา้กวนอูในทา่นั่งบนบลัลงัคคู์ก่บัองคเ์ทพเจา้ขงจ้ือ ตรงจุดน้ีมกันิยม

ขอพรเก่ียวกบัการศึกษา การเรียน หรือเก่ียวกบัสติปัญญา  

จุดท่ีสาม : หรือวิหาร ตา้เฉิง เป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจ้ือ ตรงจุดน้ีมกันิยมขอพรเก่ียวกบัการศึกษา 

การเรียน หรือเก่ียวกบัสติปัญญา 

 

 

จากนั้นน าทุกทา่นชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็มท่ี Mitsui Outlet Park สวรรค์ของนักชอ้ปทัง้หลาย โดยท่ีทุกท่าน

สามารถซ้ือรองเทา้ กระเป๋า หรืออ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีเป็นแบรนด์ยอดฮิตติดตลาด อาทิ อาทิ 

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

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ MITSUI OUTLET PARK เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

23.20  น. บินลดัฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เท่ียวบินท่ี CI837 บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง)  

02.20+1 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  
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*** ส าคญัมากโปรดอ่าน *** 

ในกรณีท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน เคร่ืองบิน / รถทวัร ์/ รถไฟ ก่อนท าการออกตัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

มิเช่นนัน้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดใดทัง้ส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

ทัง้น้ีข้ึนอยูต่ามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการ ไมว่า่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

 

 

อตัราค่าบริการ ไตห้วนั 4 วนั 3 คืน  

CHINA AIRLINES 

ไตห้วนั ไทเป ไทจง หนานโถว [เลสโก คุม้เวอรต์วัแม่ EP. 2] 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทวัรไ์ม่รวม

ตัว๋เคร่ืองบิน 

20 - 23 ธนัวาคม  2562 15,999 4,500 9,999 

21 - 24 ธนัวาคม  2562 15,999 4,500 9,999 

09 – 12 มกราคม 2563 14,999 4,500 9,999 

11 - 14 มกราคม 2563 14,999 4,500 9,999 

14 - 17 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

15 - 18 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

21 - 24 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

22 - 25 กุมภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 9,999 

27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563 15,999 4,500 9,999 
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28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2563 15,999 4,500 9,999 

29 ก.พ. - 03 มี.ค. 2563 15,999 4,500 9,999 

06 - 09 มีนาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

07 - 10 มีนาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

13 - 16 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

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

20 – 23 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

21 – 24 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

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

27 – 30 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

28 – 31 มีนาคม 2563 15,999 4,500 9,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กิน 2 ปี 7,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของ

รา้นรฐับาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการงัสีแดง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทาง

บริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่

กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุก

เมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ านวนเงิน 5,200 NT /ท่าน  

 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ  

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 คา่ท  าหนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้ว เน่ืองจากทางไตห้วนัมีประกาศยกเลิกวีซา่ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และสามารถ

พ านักในไตห้วนัไดไ้มเ่กิน 14 วนั หากทางไตห้วนัประกาศกลบัมาใชวี้ซา่ตามปกติ ผูเ้ดินทางตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการขอวีซา่ตามทาง

สถานฑูตไตห้วนัก  าหนด 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท ์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง 

รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,500 NTD/ทริป/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช  าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช  าระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่

นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท  าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจอง

กบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ื อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท  าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคาร

ท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช  าระแลว้ท ัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีได ้

จา่ยจริงจากคา่บริการท่ีช  าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งตัว๋

เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการท ัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท  าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่น

การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก  าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  า น าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัท

พรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท ัง้น้ีบริษัทจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั  
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทอ่งเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้    

7. อตัราคา่บริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดงันั้น  ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  แลกเปล่ียน เงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน 

คา่ภาษีเช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้    แตมี่เอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของบริษัทก  ากบัเทา่นั้น      

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100     มิลลิลิตรตอ่ช้ิน ไดไ้ม่

เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก  าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋า

ใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น     

1.1 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น    

2. IATA ไดก้  าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าติดตวัถือขึ้นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั   ไดแ้กแ่บตเตอร่ี

ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้มมี่การจ ากดั

จ านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟา้ 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กินคน

ละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟา้มากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
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