
 

 

รหัสทัวร ZET1900865 
ทัวรไตหวัน หนานโถว เจียอ้ี ไทจง ไทเป [เลสโก อินด้ีตัวพอ] 6 วัน 4 คืน 
(XW) 
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซ่ือ – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซมัจ๋ัง – วัดเห
วินหวู – เมืองเจียอ้ี – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ�งเจี่ยไนทมารเก็ต – วดัหลง
ซานซ่ือ – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ซ่ือหลินไนทมารเก็ต - เมืองผิงซี – หมูบานโบราณฉือเฟم�น 
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น – วัดซงซานฉือโยว - ตึกไทเป 101 – ยานซีเหมินติง 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 
 
23.00 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอร 5 

ประต ู5 สายการบินนกสกูต ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับ และบริการชวยเหลือ
เรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมท้ังเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน 

 
วันท่ีสอง สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วดัจงไถฉานซ่ือ – ลองเรือทะเลสาบสุริยัน 

จันทรา – วดัพระถงัซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู – เมืองเจียอ้ี 
 
02.15 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศไตหวันโดย สายการบินนกสกูต เท่ียวบินที่ XW182 (ไมมี

บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (ใชระยะเวลาบิน 4 ช่ัวโมงโดยประมาณ) 
*ไฟลทบิน XW182 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562   ในวันพฤหัสบดี   
เปล่ียนเวลาบินเปนเวลา 
04.00 น. – 08.55 น.* 
** (สายการบินนกสกูตจะมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสาย
การบิน ดังน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาท่ีอีกครั้ง) 
** 

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตหวัน หลังจากผานข้ันตอนของดาน
ศุลกากร พรอมรับกระเป�าสัมภาระแลวน้ัน นําคณะเดินทางสู เมืองหนานโถว 
(Nantou) โดยรถโคชปรับอากาศ ซ่ึง เมืองหนานโถว ถือไดวาเปนมณฑลที่ใหญ
ที่สุดของประเทศไตหวนั และไดรับการต้ังช่ือเลนวา Mother Earth of Taiwan 
(แผนดินแมแหงไตหวัน) 

เชา บริการอาหารเชา ดวยเมนูแซนวิช + ชาไตหวนั (1) 
ระหวางทางนําทาน เท่ียวชม วัดจงไถฉานซื่อ (Chung Tai Chan Monastery) 
ซ่ึงถือวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในโลก งบประมาณสรางกวาหมื่นลานบาท  มีความสูง 
150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกบัตึก 101 มีโครงสรางที่แข็งแกรงมาก 
เมื่อป 1999 เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิด
ธรณีสูบกลืนหมูบานหายไป แตวัดจงไถฉานน้ีกลับไมเปนอะไรเลย สรางความ
ศรัทธาใหกับชาวไตหวนัมาก  มีหองเรียนกวา  1,000 หอง เพื่อใหพระสงฆได
ศึกษาพระธรรม นําทานกราบ นมัสการส่ิงศักด์ิสิทธภายในวัด 



 

 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บุฟเฟ�ตชาบูไตหวัน 

(2) 
บาย นําทานลองเรือสําหรับคณะ ลองทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) 

เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกจุดหน่ึงที่เปนท่ีนิยมของชาวไตหวัน รอบๆ ทะเลสาบแหงน้ี
จะมีจุดสําคัญท่ีทองเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแหงน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นํา
ทานลองเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนําคณะนมัสการพระ
อัฐิของพระถังซัมจั๋งที ่วัดพระถงัซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป 

 
กรณีถาทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ทําการปดไมใหทําการลองเรือ ทางบริษัท
จะทําการคืนเงินประมาณ       50 NTD/ทาน 

 
 



 

 

 
 
 

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยทานที่
ทาเรือกอนขึ้นไปนมัสการพระถังซมัจั๋ง 
แนะนําไขตมใบชาสูตรอามา ถือเปนของทาน
เลนอึกหน่ึงอยางท่ีควรคาแกการไปล้ิมลอง 
ดวยสูตรเฉพาะตัวของอามา และขั้นตอนที่
พิถีพิถันในทุกข้ันตอน ต้ังแตการตมไขที่อามาจะตมพรอมกับสมุนไพรตางๆ 
รวมถึงเห็ดหลินจือ ทําใหเมื่อชิมไปคําแรกจะไดกลิ่นหอมของสมุนไพรพรอมกบั
รสชาดเค็มนิดหนอยของตัวซอส รวมๆ แลวเขากันและอรอยสุด รานอามาเปนราน
เดียวท่ีไดรับอนุญาตใหสามารถเปดขายไดบนเกาะ และมีสาขาที่น่ีที่เดียวเทาน้ัน 
นําทานนมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที ่วัดเหวินหวู (Wen Wu Temple) หรืออีกหน่ึงช่ือ
เรียกที่รูจักกันในนาม วัดกวนอู เปนวัดท่ีมีช่ือเสียงอีกหน่ึงแหงของไตหวัน ต้ังอยูท่ี
เมืองหนานโถว เปนท่ีประดิษฐานรปูปم�นของศาสดาขงจ้ือ (เทพเจาแหงปญญา) 
และเทพกวนอู (เทพเจาแหงความซื่อสัตย) เปนที่นิยมในหมูนักทองเท่ียวและคน
ไตหวัน หากใครที่ไดมาเยือนยังเมืองหนานโถว จะตองไมพลาดท่ีจะมาสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ ณ วดัแหงน้ี 



 

 

 
 

นําทุกทานเย่ียมชม ภายในวัดทุกทานจะพบกบั สิงโตหินออน 2 ตัว ต้ังอยูดานหนา
ของวัด มมีูลคามากถึง 1 ลานเหรียญไตหวัน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงพลังของความ
ยิ่งใหญ 
 

 
 
 



 

 

และหากทุกทานหันหนามองไปยังดานหนาของวัด ทกุทานสามารถชมวิวของ
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เพราะวัดเหวิ่นหวูถือไดวาเปนอีกหน่ึงจุดพิกดัที่สามารถ
ชมวิวทะเลสาบไดอยางสวยงาม 
 

 
 
จากน้ันนําทุกทานไปยังภายในวัดเพ่ือสักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิภายในวัด ซึง่จะแบงออกเปน 3 
จุดดวยกัน ดังน้ี 

จุดท่ีหน่ึง : องคเทพเจากวนอู ในทาน่ังบนบัลลังค ชาวจนีและชาวไตหวันมัก
นิยมมาขอพรเกี่ยวกบัเรื่องของประสบความสาํเร็จในหนาที่การงาน กิจการ
เจริญรุงเรือง แคลวคลาดจากภัยอันตราย เปนตน ตรงจดุน้ีคนไตหวันมักนิยมนํา
หยกตาแมว กระเป�า กระเป�าเงิน มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ เพ่ือเปนการเรียก
เงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดท่ีสอง : หรือวิหารอูเฉิง จะมีองคเทพเจากวนอูในทาน่ังบนบัลลังคคูกบัองค
เทพเจาขงจื้อ ตรงจุดน้ีมักนิยมขอพรเกี่ยวกับการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับ
สติปญญา 

 

จุดท่ีสาม : หรือวิหาร ตาเฉิง เปนที่ประดิษฐานขององคเทพเจาขงจื้อ ตรงจดุ
น้ีมักนิยมขอพรเกี่ยวกบัการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกับสติปญญา 



 

 

 
หลังจากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองเจียอ้ี (Chiayi) เมืองท่ีถูกลอมรอบไปดวยภูเขา
และทะเล เจียอ้ีเปนเมืองท่ีมีแหลงธรรมชาติที่มีชือ่เสียงโดงดังไปท่ัวโลกถึง 3 
อุทยาน ซึ่งทั้ง 3 อุทยานน้ันมีทัศยนียภาพที่โดดเดนและสวยงามแตกตางกันไป 
“จากภูเขาสูที่ราบ จากที่ราบสูวิวทะเล” 

ค่ํา   บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 
นําทานเขาสูท่ีพัก... SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม เมืองเจียอ้ี – รานชา – อุทยานแหงชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ�งเจีย่ไนทมาร

เก็ต 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําคณะเดินทางสู อุทยานแหงชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area) 
ระหวางทางทานจะไดชมวิวไรชาอาลีซานท่ีมีช่ือเสียงสลับกับภูเขานอยใหญอัน
สวยงาม จากน้ันพาทานแวะชิมชาอาลีซานที่ รานชา (Tea Shop) ชาที่ข้ึนช่ือที่สุด
ของไตหวัน มรีสชาติหอม มีสรรพคุณชวยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานใน
ระดับความสูงเปนพันเมตรจากระดับน้ําทะเล และเปนของฝากท่ีคนไทยนิยมซ้ือ
กลับเปนของฝาก เดินทางตอสูอุทยานแหงชาติอาลีซาน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน (5) 
หลังอาหารกลางวันนําทานชมจุดทองเที่ยวสําคัญตางๆ ภายในอุทยานฯ อาลีซาน 
ซึ่งเปนอุทยานท่ีมีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไตหวัน อุทยานแหงชาติ
อาลีซาน (Alishan National Scenic Area)  เปนอุทยานที่มีสวยงาม มีความ
สมบูรณของธรรมชาติอยูมาก และมีช่ือเสียงที่สุดของไตหวัน ใหทานเดินชมด่ืมด่ํา
กับธรรมชาติของป�าศักด์ิสิทธ์ิอาลีซันโดยตลอดเสนทางทานจะไดสัมผัสกับกับตน
สนสูงชัน อายุกวา 1,000 ป ซากตนไมโบราณรูปรางแปลกตา และตนไมนานา
พันธุ และในชวงฤดูใบไมผลิ เดือน 3 และเดือน 4  ทานจะไดพบสีชมพูของดอก
ซากุระที่จะบานสะพรั่งพรอมกับพรรณไมอีกนานาชนิด 



 

 

 
(ชวงประมาณเดือนกมุภาพันธ – เมษายน ของทุกป เปนชวงฤดูใบไมผลิ 
ดอกซากุระกําลังเบงบาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 
กรณีถาอุทยานปดไมใหเขาชม ทางบริษัทจะทําการคืนเงินประมาณ 250 
NTD/ทาน 

 

 
 
จากน้ัน นําทานน่ังรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝم�งขางทาง โดยรถไฟสาย
น้ีถูกสรางขึ้นโดยชาวญีปุ่�นเพื่อใชในการลําเลียงไม 



 

 

 
 

และเดินทางมุงหนาสู เมืองไทจง (Taichung) เมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ
ไตหวันเปนเมืองท่ีเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตาม
พุทธศาสนา นําทานเพลิดเพลิน ชอป ชมิ ชิล ไปกับ ฟ�งเจ่ีย ไนทมารเก็ต 
(Fengjia Night Market) ต้ังอยูท่ีเมืองไทจง บริเวณใกลมหาวิทยาลัยฟ�งเจ่ีย 
โดยตลาดแหงน้ีถือไดวาเปนตลาดกลางคืนที่ใหญท่ีสุดในไตหวัน มีของขาย
มากมายใหทุกทานไดชอปปم�งกันอยางจุใจ ไมวาจะเปน เส้ือผา รองเทา กระเป�า 
เครื่องสําอางค อีกทั้งอาหารทองถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food 
มากมายท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาชิม ลิ้มรสของความอรอย และท่ีสําคัญและ
พิเศษสุดๆ ตลาดแหงน้ีน้ันมีสินคาแบรนดที่มกัจะลดราคาไดอยางถกูสุดๆ 
อยางเชน Onitsuka Tiger ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบใหเลือกมากที่สุดใน
ไตหวัน 
 
 
 

มาฟ�งเจ่ีย ไนทมารเก็ต แนะนําราน
รองเทา ABC Mart ศูนยรวมรองเทาแบรนด
ตางๆ เชน Onitsuka Tiger Adidas Nike 
Converse เปนตน บางรุนภายในรานถือได
วามีราคาที่ถกูกวาเมื่อเทียบกับรุนน้ันๆ ในไทย 



 

 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ณ ฟ�งเจ่ีย ไนทมารเกต็ ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 
นําทานเขาสูท่ีพัก... TALMUD HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ี เมืองไทเป – รานพายสับปะรด – รานสรอยสุขภาพ – วัดหลงซานซ่ือ - อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็ค – รานคอสเมติก – ซื่อหลินไนทมารเก็ต 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตหวันเปนศูนย
รวมทางดานตางๆ ของไตหวัน ทั้งการศึกษา การคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม ไทเปอยูตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลานคน นํา
ทานเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอด
นิยมของไตหวัน (ขนมพายสับปะรด, ป�อปคอรน, เห็ดทอด เปนตน) จากน้ันนําทาน
แวะชม ศูนยสรอยสุขภาพ (Germanium Shop) ที่เปนเครื่องประดับเพ่ือสุขภาพ 
มีทั้งแบบสรอยขอมือ และสรอยคอ มีคุณสมบัติในป�องกันรงัสี ชวยการไหลเวียน
ของเลือดในรางกายคนเรา รวมท้ังมชีมหยกไตหวัน และปะการังแดง 
เครื่องประดับล้ําคาของชาวไตหวันต้ังแตโบราณ นําทุกทานไปยงั วดัหลงซาน 
(Longshan Temple) เปนวดัท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงของคนไตหวนั วัดแหงน้ีมี
อายุราวๆ เกือบ 300 ป คนนิยมมาขอพรเร่ืองการงาน การเรยีน ทีสํ่าคัญเร่ือง
ความรกั เช่ือกันวาใครท่ีไมประสบความสําเร็จเร่ืองความรัก ใหขอพรกับเทพเฒา
จันทรา ที่วัดแหงน้ี แลวความรักจะกลับมาดีขึ้น 
 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู เส่ียวหลงเปา 
(7) 
บาย จากน้ันนําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial 

Hall) ที่สรางข้ึนเพ่ือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใชเวลาในการสราง
ถึง 3 ป สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2523 มีพ้ืนที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร 

 

 



 

 

ทานสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวติัศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากภายใน
อนุสรณสถาน โดยภายในจะมีรปูปم�นทําจากทองสัมฤทธิป์ระธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
ในทาน่ังขนาดใหญที่มีใบหนายิ้มแยม และจะมีทหารยามยืนเฝ�าอยู 2 นาย
ตลอดเวลา และที่กําแพงดานในหลังจะมีขอความปรัชญาทางการเมืองการ
ปกครองของทานอยู 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร โซนท่ี
ชั้นลางของอนุสรณสถานจะเปนหองจัดแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไค
เช็ค อีกทั้งยังมีการจัดโชวสิ่งของเครื่องใช รวมถึงภาพถาย และอีกหน่ึงพิเศษหาก
ใครไดมาเย่ียมที่แหงน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆ ตนชั่วโมง ต้ังแตเวลา 
10:00 น. - 16:00 น. ของทุกวัน 

 

 
 

หลังจากน้ันนําทานแวะ รานคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ที่มีเคร่ืองสําอาง
รวมถึงพวกยา / น้ํามัน / ยานวดที่ข้ึนช่ือของไตหวันใหทุกทานไดเลือกชอปกัน
อยางเต็มที ่จากน้ันนําทานสนุกสนานกับการชอปปم�งในยาน ซ่ือหลินไนทมารเก็ต 
(Shilin Night Market) เปนตลาดกลางคืนที่ถือวาใหญที่สุดในกรุงไทเป และมี
ชื่อเสียงโดงดังอีกดวย โดยตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซื้อของกิน ของฝาก 
เส้ือผา รองเทา เครื่องสําอาง กระเป�า หรืออ่ืนๆ อีกมากมาย ดวยความที่ตลาด
แหงน้ีเดินทางสะดวก อยูใกลรถไฟฟ�า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของทาน
หลากหลายมากมาย อยูบริเวณชั้นใตดิน หรือเรียกวา SHILIN NIGHT 



 

 

MARKET FOOD COURT และของที่ทุกทานไมควรพลาดยังที่แหงน้ีเม่ือมา
เยือน ไดแก ไกทอดยักษ HOT-STAR ซึ่งท่ีไตหวันราคาถูกกวาท่ีขายในไทยบาน
เราอีกดวย อีกทั้งยงัถอืไดวาเปนตนกําเนิดของไกทอดยักษเลยก็วาได นอกจากยงัมี
ชานมไขมกุ เตาหูเหมน็ หรือพวกของทอดตางๆ 

 

แนะนําของทานอรอยๆ ไกทอดยักษ HOT-STAR รานไก
ทอดช่ือดังที่เปนที่นิยมในนักทองเท่ียวและคนไตหวัน ท่ีรานน้ีไก
ทุกช้ินจะทอดสดใหมตลอด ตัวเน้ือไกมีขนาดแผนใหญและนุม
มาก สวนตัวแป�งกรอบอรอยไมหนาจนเกินไป 

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

 
วันท่ีหา เมืองผิงซี – หมูบานโบราณฉือเฟم�น - ปลอยโคมขงหมงิ – หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น – 

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

พาทานมุงหนาสู เมืองผิงซี (Pingxi) หรือที่รูกันในช่ือเสนทางรถไฟผิงซี โดยเมือง
น้ีมีช่ือเสียงโดงดังมาจากภาพยนตรรกัโรแมนติกเร่ือง YOU ARE THE APPLE 
OF MY EYE เน่ืองจากสถานท่ีแหงน้ีเปนหน่ึงในฉากท่ีปรากฏในภาพยนตรเรื่องน้ี 
จึงทําใหที่น่ีไดช่ือวาเปนหน่ึงในเสนทางรถไฟสายโรแมนติกของไตหวันเลยทีเดียว 
และอีกหน่ึงสถานที่ท่ีอยูในเสนทางรถไฟผิงซี คือ หมูบานโบราณฉือเฟم�น (Shifen 
Old Street) เปนหมูบานเล็กๆ ต้ังอยูในพ้ืนที่ของเมืองผิงซี เปนหมูบานท่ีมีทาง
รถไฟพาดผานกลางหมูบาน ถือวาเปนหมูบานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งที่แหง
น้ียังข้ึนชื่อในเร่ืองของการปลอยโคมลอย หรือ โคมขงหมิง โดยทุกๆป ท่ีแหงมีจะมี
การจัดเทศกาล PINGXI SKY LANTERN FESTIVAL ในวันหยวนเซียว หรือ
วันท่ี 15 ของเดือน 1 จากน้ันพาทุกทาน ปลอยโคมขงหมิง 
 

 
หัวหนาทัวรและไกดทองถิ่นจะทําการแจกโคมขงหมิงใหทุกทาน โดยจะ

แบงเปน 4 คน ตอ 1 โคม 
 



 

 

นอกจากน้ีทุกทานยังสามารถเดินชม หรือเพลิดเพลินไปกับรานอาหารทองถิ่น หรือ
ขนมช่ือดังไอศครมีถั่วตัด และรานขายของที่ระลึกมากมาย 
 

 
 

แนะนําของอรอย ไอศครีมถั่วตัด ไอศครมี
รสกะทิที่เขมขนถึงใจ โรยดวยถั่วตัดที่ทําข้ึนสดๆ 
เมื่อทานคูกันกับไอศครีมเขากันไดดีแบบลงตัว
สุดๆ เปนอีกหน่ึงขนมท่ีมาเยือนไตหวันตองล้ิม
ลอง 

 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางสู หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น (Jiufen Old Street) ท่ีต้ังอยูบริเวณไหลเขาใน
เมือง จีหลง จิ่วเฟم�น ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีเปนถนนคนเดินเกาแกที่มี
ช่ือเสียงในไตหวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบด้ังเดิมของรานคา รานอาหารของ
ชาวไตหวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน รวมท้ังเลือกชิมและซื้อชาจากรานคา 
มากมาย ทั้งน้ีหมูบานโบราณจิ่วเฟم�นยังเปนท่ีตามรอยของสาวกการตูน เร่ือง 
SPIRITED AWAY การตูนอนิเมช่ันช่ือดังของญี่ปุ�น ท่ีไดนําฉากตึกโคมไฟใน
หมูบานโบราณจิ่วเฟم�นดําเนินเร่ืองอีกดวย 

 

 
 

แนะนําของอรอย บัวลอยเผือกสไตลไตหวัน  
บัวลอยของไตหวันจะช้ินใหญกวาและเน้ือหนึบกวา
มาก แตละสีกค็นละรสชาดและมีความหนึบไม
เทากัน สวนน้ําเชื่อมจะเปนน้ําถั่วเขียวหอมหวาน 
สามารถส่ังไดทั้งแบบรอนและแบบเย็น 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ณ หมูบานโบราณจิ่วเฟم�น ใหทานไดเลือกรับประทานตาม
อัธยาศัย 
บาย หลังจากน้ันพาทุกทานไปยัง วดัซงซานฉือโยว (Songshan Ciyou Temple) ซ่ึง

ถือเปนวัดที่เกาแกของเมืองไทเป โดยวัดแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือ สักการะบูชา เจาแม
ทับทิม หรือเทพธิดาแหงทองทะเล วดัซงซานฉือโยวประกอบไปดวยวิหารหลักขนาด
ใหญ มี ความสูงถงึ 6 ชัน้ โดยภายในวิหารจะมีเทพตามลัทธิเตาตางๆ ประดิษฐาน
มากมาย อีกทั้งวดัน้ียงัถอืไดวาเปนวดัที่มีความ ละเอียดสวยงาม เน่ืองจากภายในวดัจะ
ประกอบดวยงานแกะสลักมากมาย อีกทั้งวดัแหงน้ีมีความเช่ือกันวาไดมพีระจากลัทธิ
เตาเดินทางผานมาพรอมกบันํารูปปم�นของเจาแมทับทิมมาดวย และมีการขอเงินบริจาค



 

 

จากชาวบานเปนเวลาถงึ 10 ป จึงจะสามารถเริม่ตนสรางวัดแหงน้ีขึ้นมา และคนไตหวนั
เช่ือวาความศักด์ิสิทธ์ิของวัดทําใหนําพาความเจริญมาสูยานซง ซาน ทําใหที่แหงน้ีเปน
หน่ึงในยานการคาที่สําคัญของเมืองไทเป  จากน้ันนําทานไปยัง ตึกไทเป 101 
(Taipei 101) ใหทานไดถายรูปคูกบัแลนดมารคของประเทศไตหวนั ตึกทีม่ีความ
สูงเปนอันดับ 5 ของโลกในปจจุบนั (อันดับในป 2016) ซ่ึงมคีวามสูงถึง 508 
เมตร ซ่ึงดานลางเปนหางสรรพสินคา ท่ีรวบรวมรานคาแบรนดดังระดับโลกไว
มากมาย 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 

 
กรณีท่ีทานตองการขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวช้ัน 89 กรุณาแจงกับทางเจาหนาที่

ลวงหนากอนเดินทาง โดยคาต๋ัวขึ้นตึกไทเป 101 ช้ัน 89 ราคาประมาณ 600 
NTD/ทาน 

 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานซีเหมินติง (Xi Men Ding) ต้ังอยูในเมืองไทเป ที่
แหงน้ีเปรียบเสมือน สยามแสควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงรวมแฟช่ันที่ทันสมัยของ
วัยรุนในไตหวัน ภายในตลาดมีของมากมาย โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น เส้ือผา 
รองเทา กระเป�า เคร่ืองสําอาง หรือของกิ๊ฟชอปมากมายท่ีมีใหอัพเดทแฟช่ัน
เร่ือยๆ ไมวาจะเปนของท่ีมีแบรนด หรือไมมีแบรนด อีกทั้งสินคามีแบรนดของทีน้ี่
ยังถือไดวามรีาคาที่ถูกเหมาะสําหรับนักชอปมากมายใหไดมาชอปปم�งกันอยางจุใจ 



 

 

 

แนะนําของอรอย เตาหูเหม็น อาหารขึ้นช่ืออีกหน่ึงอยาง
ของไตหวัน ถึงจะมีกลิน่เหม็นแตอรอยอยาบอกใครเชียว ดวย
รสชาดของซอสที่กินคูกับเตาหูเหม็นทอดกรอบๆ  แกลมดวย
ผักดองสูตรเฉพาะของไตหวันรสชาดมันเขากนัดีอยางลงตัว 

 
ค่ํา  อิสระอาหารคํ่า ณ ยานซีเหมินติง ใหทานไดเลือกรับประทานตามอัธยาศัย 

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

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

*ไฟลทบิน XW181 เดือนเมษายน – เดือนมถิุนายน 2562   ในวันพฤหัสบดี   
เปล่ียนเวลาบินเปนเวลา 
10.10 น. – 12.45 น.* 
** (สายการบินนกสกูตจะมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสาย
การบิน ดังน้ัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเดินทางของทานกับเจาหนาที่อีก
ครั้ง) ** 

 
** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบรกิาร *** 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 
 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใหญ และ
เด็ก 
หองละ 2-3 
ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมต๋ัว 
เครื่องบิน 

07 – 12 สิงหาคม 
2562 

08 AUG DMK-TPE 
XW182 02.15-07.05 
12 AUG TPE-DMK 
XW181 09.40-12.15 

17,999 
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 17,999 7,999 7,999 



 

 

24 OCT TPE-DMK 
XW181 09.40-12.15 

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 

12 – 17 พฤศจกิายน 
2562 

13 NOV DMK-TPE 
XW182 02.25-07.05 
17 NOV TPE-DMK 
XW181 09.40-12.30 

16,878 
7,999 

7,900 

19 – 24 พฤศจิกายน  
2562 

20 NOV DMK-TPE 
XW182 02.15-07.05 
24 NOV TPE-DMK 
XW181 09.40-12.30 

16,878 
7,999 

7,900 

04 – 08 ธันวาคม 
2562 

05 DEC DMK-TPE 
XW182 03.45-08.25 
08 DEC TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

20,878 
9,000 

9,900 

05 – 09 ธันวาคม 
2562 

06 DEC DMK-TPE 
XW182 02.25-07.05 
09 DEC TPE-DMK 
XW181 09.40-12.30 

20,878 
9,000 

9,900 

20 – 25 ธันวาคม 
2562 

21 DEC DMK-TPE 
XW182 02.25-07.05 
25 DEC TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

17,878 
7,999 

8,900 

24 – 29 ธันวาคม 
2562 

25 DEC DMK-TPE 
XW182 02.25-07.05 
29 DEC TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

16,878 
7,999 

7,900 



 

 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 
63 

28 DEC DMK-TPE 
XW182 02.25-07.05 
01 JAN TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

26,878 
9,500 

12,000 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 
63 

29 DEC DMK-TPE 
XW182 02.25-07.05 
02 JAN TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

26,878 
9,500 

12,000 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 
63 

30 DEC DMK-TPE 
XW182 03.45-08.25 
03 JAN TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

26,878 
9,500 

12,000 

15 – 20 มกราคม 
2563 

16 JAN DMK-TPE 
XW182 03.45-08.25 
20 JAN TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

17,878 
7,900 

8,900 

29 ม.ค. 62 – 03 ก.พ. 
63 

30 JAN DMK-TPE 
XW182 03.45-08.25 
03 FEB TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

17,878 
7,900 

8,900 

05 – 10 กุมภาพันธ 
2563 

06 FEB DMK-TPE 
XW182 03.45-08.25 
10 FEB TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

17,878 
7,900 

8,900 

12 – 17 กุมภาพันธ 
2563 

13 FEB DMK-TPE 
XW182 03.45-08.25 
17 FEB TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

17,878 
7,900 

8,900 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 
2563 

27 FEB DMK-TPE 
XW182 03.45-08.25 
02 MAR TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

17,878 
7,900 

8,900 



 

 

11 – 16 มีนาคม 2563 
11 MAR DMK-TPE 
XW182 03.45-08.25 
16 MAR TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

17,878 
7,900 

8,900 

18 – 23 มีนาคม 2563 
19 MAR DMK-TPE 
XW182 03.45-08.25 
23 MAR TPE-DMK 
XW181 10.20-13.00 

17,878 
7,900 

8,900 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 7,900 บาท** 
***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร 
ทานละ 1,500 NTD /ทริป/ตอทาน*** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไตหวันรวมกบัการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา
พื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสแีดง ซ่ึงจําเปนตองระบไุวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมผีลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกคาทุกทานวา ราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมกีารบังคบัใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมอืง 
หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 5,200 NT /ทาน 
 
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยูกับความเหมาะสม และ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 
 
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาว เน่ืองจากทางไตหวันมีประกาศยกเลิกวีซาสําหรับ
หนังสือเดินทางไทย และสามารถพํานักในไตหวันไดไมเกิน 14 วัน หากทางไตหวันประกาศ
กลับมาใชวีซาตามปกติ ผูเดินทางตองเสียคาใชจายในการขอวีซาตามทางสถานฑูตไตหวัน
กําหนด 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท คาโทรศัพท ทางไกล คา
อินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือ รายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 NTD/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ท่ีน่ัง 
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มี



 

 

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให
สอดคลอง กับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยว ท่ีมิไดเกดิจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ  ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง  หรือการบรกิารของสาย การบนิ เหตุสุดวสัิยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา   ดังน้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมกีาร
เปล่ียนแปลงอัตรา  แลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวน    แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100     มิลลิลิตรตอช้ิน ไดไมเกนิ 10 ช้ิน โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด  สนิท 
และสามารถนํา ออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทาน  ละ 1 ใบเทาน้ัน ถา ส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 
1.1 ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ    

จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 
2. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังน้ี 

2.1 แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือข้ึนเครื่องบินไดในจาํนวนและ
ปริมาณท่ีจํากดั   ไดแกแบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh 
หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําข้ึนเครื่องไดไมมกีารจํากดัจํานวน 



 

 

2.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 
Wh สามารถนําข้ึนเครือ่งไดไมเกินคนละ 2 กอน 

2.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํา
ขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

3. หามนําแบตเตอรีสํ่ารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 


