
 

 

รหัสทัวร ZET1900865 
ทัวรไตหวัน หนานโถว เจียอ้ี ไทจง ไทเป เลสโก อินต้ีตัวพอ 
6 วัน 4 คืน (XW) 
วัดจงไถฉานซื่อ   วดัพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู   วัดหลงซาน 
วัดซงซานฉือโยว   ตึกไทเป 101   ลองทะเลสาบสุริยัน จนัทรา 
อุทยานแหงชาติอาลีซาน   ฟ�งเจี่ย ไนทมารเก็ต   อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
ซื่อหลินไนทมารเกต็   หมูบานโบราณฉือเฟم�น   ยานซีเหมินติง 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  
 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอร 5 

ประตู 5 สายการบินนกสกูต ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่อง
ของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน  

 
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน 

จันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู – เมืองเจียอี้ 
 
02.15 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศไตหวันโดย สายการบินนกสกูต เท่ียวบินที่ XW182 (ไมมีบริการ

อาหาร และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ)  
*ไฟลทบิน XW182 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562   ในวันพฤหัสบดี   
เปลี่ยนเวลาบินเปนเวลา  
04.00 น. – 08.55 น.*  
** (สายการบินนกสกูตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสาย
การบิน ดังน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาที่อีก
ครั้ง) ** 

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตหวัน หลังจากผานขั้นตอนของดาน
ศุลกากร พรอมรับกระเป�าสัมภาระแลวนั ้น นําคณะเดินทางสู  เมืองหนานโถว 
(Nantou) โดยรถโคชปรับอากาศ ซึ่ง เมืองหนานโถว ถือไดวาเปนมณฑลที่ใหญที่สุด
ของประเทศไต หวัน และได รับการตั ้งช ื ่อเล นว า Mother Earth of Taiwan 
(แผนดินแมแหงไตหวัน) 

เชา บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช + ชาไตหวัน (1) 
ระหวางทางนําทาน เที่ยวชม วัดจงไถฉานซื่อ (Chung Tai Chan Monastery) 
ซึ่งถือวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในโลก งบประมาณสรางกวาหมื่นลานบาท  มีความสูง 
150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มีโครงสรางที่แข็งแกรงมาก 
เมื่อป 1999 เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณี
สูบกลืนหมูบานหายไป แตวัดจงไถฉานนี้กลับไมเปนอะไรเลย สรางความศรัทธา
ใหกับชาวไตหวันมาก  มีหองเรียนกวา  1,000 หอง เพื่อใหพระสงฆไดศึกษาพระ
ธรรม นําทานกราบ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธภายในวัด 

 



 

 

 
          
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บุฟเฟ�ตชาบูไตหวัน (2) 
บาย นําทานลองเรือสําหรับคณะ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) 

เปนสถานที่ทองเท่ียวอีกจุดหน่ึงที่เปนที่นิยมของชาวไตหวัน รอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีจะ
มีจุดสําคัญที่ทองเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําทาน
ลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนําคณะนมัสการพระอัฐิของ
พระถังซัมจั๋งที ่วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป  

  
กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทําการปดไมใหทําการลองเรือ ทางบริษัทจะ
ทําการคืนเงินประมาณ       50 NTD/ทาน  

 
 



 

 

 
 
 

แวะพักเหนื่อย หาของอรอยทานที่ทาเรือ
กอนขึ้นไปนมัสการพระถังซัมจั๋ง แนะนําไขตมใบ
ชาสูตรอามา ถือเปนของทานเลนอึกหน่ึงอยางที่
ควรคาแกการไปลิ้มลอง ดวยสูตรเฉพาะตัวของ
อามา และขั ้นตอนที ่พิถ ีพิถันในทุกขั ้นตอน 
ตั้งแตการตมไขที่อามาจะตมพรอมกับสมุนไพรตางๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ทําใหเมื่อ
ชิมไปคําแรกจะไดกลิ่นหอมของสมุนไพรพรอมกับรสชาดเค็มนิดหนอยของตัวซอส 
รวมๆ แลวเขากันและอรอยสุด รานอามาเปนรานเดียวที่ไดรับอนุญาตใหสามารถเปด
ขายไดบนเกาะ และมีสาขาที่น่ีท่ีเดียวเทาน้ัน 
 
 
นําทานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู (Wen Wu Temple) หรืออีกหนึ่งชื่อ
เรียกที่รูจักกันในนาม วัดกวนอู เปนวัดที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแหงของไตหวัน ตั้งอยูที่
เมืองหนานโถว เปนที่ประดิษฐานรูปปم�นของศาสดาขงจื้อ (เทพเจาแหงปญญา) 
และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซื่อสัตย) เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวและคน



 

 

ไตหวัน หากใครที่ไดมาเยือนยังเมืองหนานโถว จะตองไมพลาดที่จะมาสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแหงน้ี 

 
 

นําทุกทานเยี่ยมชม ภายในวัดทุกทานจะพบกับ สิงโตหินออน 2 ตัว ตั้งอยูดานหนา
ของวัด มีมูลคามากถึง 1 ลานเหรียญไตหวัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพลังของความ
ย่ิงใหญ 
 



 

 

 
 

และหากทุกทานหันหนามองไปยังดานหนาของวัด ทุกทานสามารถชมวิวของ
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เพราะวัดเหวิ่นหวูถือไดวาเปนอีกหนึ่งจุดพิกัดที่สามารถ
ชมวิวทะเลสาบไดอยางสวยงาม  
 

 
 



 

 

  จากนั้นนําทุกทานไปยังภายในวัดเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ซึ่งจะแบง
ออกเปน 3 จุดดวยกัน ดังนี ้

จุดที่หนึ่ง : องคเทพเจากวนอู ในทานั่งบนบัลลังค ชาวจีนและชาวไตหวันมัก
นิยมมาขอพรเกี ่ยวกับเร ื ่องของประสบความสําเร ็จในหนาที ่การงาน กิจการ
เจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย เปนตน ตรงจุดนี้คนไตหวันมักนิยมนําหยก
ตาแมว กระเป�า กระเป�าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพ่ือเปนการเรียกเงินเรียก
ทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดที่สอง : หรือวิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทานั่งบนบัลลังคคูกับองค
เทพเจาขงจื ้อ ตรงจุดนี้มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับ
สติปญญา  

 

จุดที่สาม : หรือวิหาร ตาเฉิง เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจื้อ ตรงจุดน้ี
มักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปญญา 
 

 
หลังจากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอี้ (Chiayi) เมืองที่ถูกลอมรอบไปดวยภูเขา
และทะเล เจียอ้ีเปนเมืองที่มีแหลงธรรมชาติที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกถึง 3 อุทยาน 
ซึ่งทั้ง 3 อุทยานน้ันมีทัศยนียภาพที่โดดเดนและสวยงามแตกตางกันไป “จากภูเขาสูที่
ราบ จากที่ราบสูวิวทะเล”  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 
นําทานเขาสูที่พัก... SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สาม เมืองเจียอี้ – รานชา – อุทยานแหงชาตอิาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ�งเจ่ียไนทมาร
เก็ต  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําคณะเดินทางสู อ ุทยานแหงชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic 
Area) ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขานอยใหญ
อันสวยงาม จากนั้นพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ รานชา (Tea Shop) ชาที่ขึ ้นชื่อ
ที่สุดของไตหวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานใน
ระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับนํ้าทะเล และเปนของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับ
เปนของฝาก เดินทางตอสูอุทยานแหงชาติอาลีซาน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน (5) 
หลังอาหารกลางวันนําทานชมจุดทองเที่ยวสําคัญตางๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่ง
เปนอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน อุทยานแหงชาติอาลี
ซาน (Alishan National Scenic Area)  เป นอุทยานที ่มีสวยงาม มีความ
สมบูรณของธรรมชาติอยูมาก และมีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน ใหทานเดินชมดื่มดํ่ากับ
ธรรมชาติของป�าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดเสนทางทานจะไดสัมผัสกับกับตนสนสูง
ชัน อายุกวา 1,000 ป ซากตนไมโบราณรูปรางแปลกตา และตนไมนานาพันธุ และ
ในชวงฤดูใบไมผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ทานจะไดพบสีชมพูของดอกซากุระที่จะ
บานสะพร่ังพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด  

 
(ชวงประมาณเดือนกุมภาพันธ – เมษายน ของทุกป เปนชวงฤดูใบไมผลิ 
ดอกซากุระกําลังเบงบาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 
กรณีถาอุทยานปดไมใหเขาชม ทางบริษัทจะทําการคืนเงินประมาณ 250 
NTD/ทาน  

 



 

 

 
 
จากน้ัน นําทานนั่งรถไฟโบราณ เพ่ือชมวิวธรรมชาติสองฝم�งขางทาง โดยรถไฟสาย
น้ีถูกสรางขึ้นโดยชาวญี่ปุ�นเพ่ือใชในการลําเลียงไม   

 
 



 

 

และเดินทางมุงหนาสู เมืองไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของไตหวัน
เปนเมืองที ่เปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธ
ศาสนา นําทานเพลิดเพลิน ชอป ชิม ชิล ไปกับ ฟ�งเจี่ย ไนทมารเก็ต (Fengjia 
Night Market) ตั้งอยูที่เมืองไทจง บริเวณใกลมหาวิทยาลัยฟ�งเจี่ย โดยตลาดแหง
นี้ถือไดวาเปนตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไตหวัน มีของขายมากมายใหทุกทาน
ไดชอปปم�งกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เสื้อผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองสําอางค อีก
ทั้งอาหารทองถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขามาชิม ลิ้มรสของความอรอย และที่สําคัญและพิเศษสุดๆ ตลาด
แหงนี ้นั ้นมีสินคาแบรนดที ่มักจะลดราคาไดอยางถูกสุดๆ อยางเชน Onitsuka 
Tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเลือกมากที่สุดในไตหวัน 
 
 
 

มาฟ�งเจี่ย ไนทมารเก็ต แนะนํารานรองเทา 
ABC Mart ศูนยรวมรองเทาแบรนดตางๆ เชน 
Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse 
เปนตน บางรุนภายในรานถือไดวามีราคาที่ถูก
กวาเมื่อเทียบกับรุนน้ันๆ ในไทย  
 

 
 
 
 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ณ ฟ�งเจ่ีย ไนทมารเก็ต ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
นําทานเขาสูที่พัก... TALMUD HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สี่ เมืองไทเป – รานพายสับปะรด – รานสรอยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็ค – รานคอสเมติก – ซื่อหลินไนทมารเก็ต  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนย
รวมทางดานตางๆ ของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ลานคน นําทาน
เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยม
ของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) จากน้ันนําทานแวะชม 
ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เปนเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้ง
แบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในป�องกันรังสี ชวยการไหลเวียนของ
เลือดในรางกายคนเรา รวมท้ังมีชมหยกไตหวัน และปะการังแดง เครื่องประดับลํ้าคา
ของชาวไตหวันตั้งแตโบราณ นําทุกทานไปยัง วัดหลงซาน (Longshan Temple) 
เปนวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียงของคนไตหวัน วัดแหงนี้มีอายุราวๆ เกือบ 300 ป คน
นิยมมาขอพรเรื่องการงาน การเรียน ที่สําคัญเรื่องความรัก เชื่อกันวาใครที่ไม
ประสบความสําเร็จเรื่องความรัก ใหขอพรกับเทพเฒาจันทรา ที่วัดแหงนี้ แลว
ความรักจะกลับมาดีขึ้น 
 

 
 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! 
บริการทานดวยเมนู เสี่ยวหลงเปา (7) 

บาย จากนั้นนําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial 
Hall) ที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใชเวลาในการสรางถึง 
3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 

 
 

ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายใน
อนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรูปปم�นทําจากทองสัมฤทธิ์ประธานาธิบดีเจียงไค
เช็คในทานั่งขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และจะมีทหารยามยืนเฝ�าอยู 2 นาย
ตลอดเวลา และที่กําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมืองการปกครอง
ของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนที่ชั้นลางของ
อนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีก
ทั้งยังมีการจัดโชวสิ่งของเครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอีกหนึ่งพิเศษหากใคร
ไดมาเยี่ยมที่แหงนี้คือ พิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ตนช่ัวโมง ตั้งแตเวลา 
10:00 น. - 16:00 น. ของทุกวัน  

 



 

 

 
 

หลังจากนั้นนําทานแวะ รานคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที ่มีเครื ่องสําอาง
รวมถึงพวกยา / นํ้ามัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกันอยาง
เต็มท่ี จากน้ันนําทานสนุกสนานกับการชอปปم�งในยาน ซื่อหลินไนทมารเก็ต (Shilin 
Night Market) เปนตลาดกลางคืนที่ถือวาใหญที่สุดในกรุงไทเป และมีช่ือเสียง
โดงดังอีกดวย โดยตลาดแหงนี้ทานสามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก เสื้อผา 
รองเทา เครื่องสําอาง กระเป�า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ดวยความที่ตลาดแหงน้ี
เดินทางสะดวก อยูใกลรถไฟฟ�า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของทานหลากหลาย
มากมาย อยู บริเวณชั ้นใตดิน หรือเรียกวา SHILIN NIGHT MARKET FOOD 
COURT และของที่ทุกทานไมควรพลาดยังที่แหงนี้เมื่อมาเยือน ไดแก ไกทอดยักษ 
HOT-STAR ซึ่งที่ไตหวันราคาถูกกวาที่ขายในไทยบานเราอีกดวย อีกทั้งยังถือไดวา
เปนตนกําเนิดของไกทอดยักษเลยก็วาได นอกจากยังมีชานมไขมุก เตาหูเหม็น หรือ
พวกของทอดตางๆ  
 



 

 

 

แนะนําของทานอรอยๆ ไกทอดยักษ HOT-STAR รานไก
ทอดชื่อดังที่เปนที่นิยมในนักทองเที่ยวและคนไตหวัน ที่รานนี้ไกทุก
ชิ้นจะทอดสดใหมตลอด ตัวเนื้อไกมีขนาดแผนใหญและนุมมาก 
สวนตัวแป�งกรอบอรอยไมหนาจนเกินไป  
 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ณ ซื่อหลินไนทมารเก็ต ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
นําทานเขาสูที่พัก... FUSHIN HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่หา เมืองผิงซี – หมูบานโบราณฉือเฟم�น - ปลอยโคมขงหมิง – หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น 

– วัดซงซานฉือโยว - ตึกไทเป 101– ยานซีเหมินติง 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

พาทานมุงหนาสู เมืองผิงซี (Pingxi) หรือที่รูกันในชื่อเสนทางรถไฟผิงซี โดยเมืองน้ี
มีชื่อเสียงโดงดังมาจากภาพยนตรรักโรแมนติกเรื่อง YOU ARE THE APPLE OF 
MY EYE เนื่องจากสถานที่แหงนี้เปนหนึ่งในฉากที่ปรากฏในภาพยนตรเรื่องน้ี จึงทํา
ใหที่นี่ไดชื่อวาเปนหนึ่งในเสนทางรถไฟสายโรแมนติกของไตหวันเลยทีเดียว และอีก
หนึ่งสถานที่ที่อยูในเสนทางรถไฟผิงซี คือ หมูบานโบราณฉือเฟم�น (Shifen Old 
Street) เปนหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูในพื้นที่ของเมืองผิงซี เปนหมูบานที่มีทางรถไฟ
พาดผานกลางหมูบาน ถือวาเปนหมูบานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งที่แหงนี้ยังขึ้น
ชื่อในเรื่องของการปลอยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆป ที่แหงมีจะมีการจัด
เทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือวันที ่ 15 
ของเดือน 1 จากน้ันพาทุกทาน ปลอยโคมขงหมิง  
 

 
หัวหนาทัวรและไกดทองถิ ่นจะทําการแจกโคมขงหมิงใหทุกทาน โดยจะ

แบงเปน 4 คน ตอ 1 โคม 
 
นอกจากนี้ทุกทานยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับรานอาหารทองถิ่น หรือ
ขนมช่ือดังไอศครีมถั่วตัด และรานขายของที่ระลึกมากมาย  



 

 

 

 
 

แนะนําของอรอย ไอศครีมถั่วตัด ไอศครีมรส
กะทิที่เขมขนถึงใจ โรยดวยถั่วตัดที่ทําขึ้นสดๆ เมื่อ
ทานคูกันกับไอศครีมเขากันไดดีแบบลงตัวสุดๆ เปน
อีกหน่ึงขนมท่ีมาเยือนไตหวันตองลิ้มลอง  

 
 
เดินทางสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟم�น (Jiufen Old Street) ทีต่ั้งอยูบริเวณไหลเขาใน
เมือง จีหลง จิ ่วเฟم�น ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที ่เปนถนนคนเดินเกาแกที่มี
ช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา รานอาหารของ
ชาวไตหวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน รวมทั้งเลือกชิมและซื ้อชาจากรานคา 
มากมาย ทั ้งน้ีหมู บานโบราณจิ ่วเฟ นยังเปนที�م ่ตามรอยของสาวกการตูน เรื ่อง 



 

 

SPIRITED AWAY การตูนอนิเมชั่นชื่อดังของญี่ปุ�น ที่ไดนําฉากตึกโคมไฟในหมูบาน
โบราณจิ่วเฟم�นดําเนินเร่ืองอีกดวย 

 

 
 

แนะนําของอรอย บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน  
บัวลอยของไตหวันจะชิ้นใหญกวาและเนื้อหนึบกวา
มาก แตละสีก็คนละรสชาดและมีความหนึบไมเทากัน 
สวนน้ําเช่ือมจะเปนน้ําถั่วเขียวหอมหวาน สามารถสั่ง
ไดทั้งแบบรอนและแบบเย็น  

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ณ หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ใหทานไดเลือกรับประทานตาม
อัธยาศัย  
บาย หลังจากนั้นพาทุกทานไปยัง วัดซงซานฉือโยว (Songshan Ciyou Temple) ซึ่ง

ถือเปนวัดที่เกาแกของเมืองไทเป โดยวัดแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อ สักการะบูชา เจาแม
ทับทิม หรือเทพธิดาแหงทองทะเล วัดซงซานฉือโยวประกอบไปดวยวิหารหลักขนาด
ใหญ มี ความสูงถึง 6 ชั ้น โดยภายในวิหารจะมีเทพตามลัทธิเตาตางๆ ประดิษฐาน
มากมาย อีกทั้งวัดนี้ยังถือไดวาเปนวัดที่มีความ ละเอียดสวยงาม เนื่องจากภายในวัดจะ
ประกอบดวยงานแกะสลักมากมาย อีกทั้งวัดแหงนี้มีความเชื่อกันวาไดมีพระจากลัทธิเตา
เดินทางผานมาพรอมกับนํารูปปم�นของเจาแมทับทิมมาดวย และมีการขอเงินบริจาคจาก
ชาวบานเปนเวลาถึง 10 ป จึงจะสามารถเริ่มตนสรางวัดแหงนี้ขึ้นมา และคนไตหวันเช่ือ
วาความศักดิ์สิทธิ์ของวัดทําใหนําพาความเจริญมาสูยานซง ซาน ทําใหที่แหงนี้เปน
หนึ่งในยานการคาที่สําคัญของเมืองไทเป  จากนั้นนําทานไปยัง ตึกไทเป 101 



 

 

(Taipei 101) ใหทานไดถายรูปคูกับแลนดมารคของประเทศไตหวัน ตึกที่มีความสูง
เปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน (อันดับในป 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซ่ึง
ดานลางเปนหางสรรพสินคา ที่รวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไวมากมาย อาทิ 
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  เปนตน  

 
กรณีที่ทานตองการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาที่

ลวงหนากอนเดินทาง โดยคาต๋ัวขึ้นตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 NTD/
ทาน 

  

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยูในเมืองไทเป ที่แหง
นี้เปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันที่ทันสมัยของ
วัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินคาแฟช่ัน เสื้อผา 
รองเทา กระเป�า เครื่องสําอาง หรือของกิ๊ฟชอปมากมายที่มีใหอัพเดทแฟช่ัน
เรื่อยๆ ไมวาจะเปนของที่มีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีนี่้ยัง
ถือไดวามีราคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปم�งกันอยางจุใจ 



 

 

 

แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น อาหารขึ้นชื่ออีกหนึ่งอยางของ
ไตหวัน ถึงจะมีกลิ่นเหม็นแตอรอยอยาบอกใครเชียว ดวยรสชาด
ของซอสท่ีกินคูกับเตาหูเหม็นทอดกรอบๆ  แกลมดวยผักดองสูตร
เฉพาะของไตหวันรสชาดมันเขากันดีอยางลงตัว  
 

 
คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ณ ยานซีเหมินติง ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 

นําทานเขาสูที่พัก... FUSHIN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 
 
เชา  บริการอาหารเชา แบบกลอง (9) 
09.45 น.  บินลัดฟ�า  กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต เที ่ยวบินที ่ XW181 (ไมมีบริการ 

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ)  
12.25 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

*ไฟลทบิน XW181 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562   ในวันพฤหัสบดี   
เปลี่ยนเวลาบินเปนเวลา  
10.10 น. – 12.45 น.*  
** (สายการบินนกสกูตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสาย
การบิน ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาที่อีก
ครั้ง) ** 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ และ
เด็ก 

หองละ 2-3 
ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว 
เคร่ืองบิน 

27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 
28 APR DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
02 MAY TPE-DMK XW181 

10.10-12.45 
17,999 7,999 7,999 

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2562 
01 MAY DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
05 MAY TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
17,999 7,999 7,999 

08 – 13 พฤษภาคม 2562 
09 MAY DMK-TPE XW182 

04.00-08.55 
13 MAY TPE-DMK XW181 

09.45-12.25 
17,999 7,999 7,999 

15 – 20 พฤษภาคม 2562 
16 MAY DMK-TPE XW182 

04.00-08.55 
20 MAY TPE-DMK XW181 

09.45-12.25 
17,999 7,999 7,999 

22 – 27 พฤษภาคม 2562 
23 MAY DMK-TPE XW182 

04.00-08.55 
27 MAY TPE-DMK XW181 

09.45-12.25 
15,999 7,999 7,999 

05 – 10 มิถุนายน 2562 
06 JUN DMK-TPE XW182 

04.00-08.55 
10 JUN TPE-DMK XW181 

09.45-12.25 
16,999 7,999 7,999 

19 – 24 มิถุนายน 2562 
19 JUN DMK-TPE XW182 

04.00-08.55 
24 JUN TPE-DMK XW181 

09.45-12.25 
15,999 7,999 7,999 

03 – 08 กรกฎาคม 2562 
03 JUL DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
08 JUL TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
15,999 7,999 7,999 

13 – 18 กรกฎาคม 2562 
14 JUL DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
18 JUL TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
19,999 7,999 9,999 



 

 

24 – 18 กรกฎาคม 2562 
25 JUL DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
29 JUL TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
19,999 7,999 9,999 

07 – 12 สิงหาคม 2562 
08 AUG DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
12 AUG TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
18,999 7,999 8,999 

21 – 26 สิงหาคม 2562 
22 AUG DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
26 AUG TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
15,999 7,999 7,999 

11 – 16 กันยายน 2562 
12 SEP DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
16 SEP TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
16,999 

7,999 
7,999 

25 – 30 กันยายน 2562 
26 SEP DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
30 SEP TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
15,999 

7,999 
7,999 

02 – 07 ตุลาคม 2562 
03 OCT DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
07 OCT TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
15,999 

7,999 
7,999 

09 – 14 ตุลาคม 2562 
10 OCT DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
14 OCT TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
19,999 

7,999 
9,999 

19 – 24 ตุลาคม 2562 
20 OCT DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
24 OCT TPE-DMK XW181 

09.40-12.15 
17,999 

7,999 
7,999 

22 – 27 ตุลาคม 2562 
23 OCT DMK-TPE XW182 

02.15-07.05 
27 OCT TPE-DMK XW181 

09.10-12.00 
18,999 

7,999 
7,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,900 บาท** 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร 

ทานละ 1,500 NTD /ทริป/ตอทาน*** 
 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมท
สินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจําเปนตอง
ระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุก
ทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน  

 
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

และคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลกั** 
 

**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ  
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพท ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)  
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NTD/ทริป/ตอทาน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที ่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื ่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการ
ที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจ ายที ่ได จ ายจริงจากคาบริการที ่ช ําระแลวเนื ่องในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มี
วีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํา นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง  หรือการบริการของสาย การบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน    



 

 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา   ดังนั้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ      

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน      

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100     มิลลิลิตรตอชิ้น ไดไมเกิน 10 ชิ้น โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด  สนิท 
และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทาน  ละ 1 ใบเทานั้น ถา สิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน     
1.1 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    

จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน    
2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณ
ที่จํากัด   ไดแกแบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอย
กวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน   

2.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน  

2.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น
เครื่องในทุกกรณี  

3. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
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