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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

23.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต ซ่ึงจะมี

เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทั้งเช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บน

เคร่ืองบิน  

วนัท่ีสอง สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วดัจงไถฉานซ่ือ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จนัทรา – วดั

พระถงัซมัจัง๋ - วดัเหวินหวู่ – เมืองเจยีอ้ี 

02.25 น.  บินลดัฟ้าสู่ประเทศไตห้วนัโดย สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW182 (ไม่มีบริการอาหาร และ

เครื่องด่ืนบนเครื่อง) (ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

** (สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดงันั้น 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของทา่นกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง) ** 

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผ่านขั้นตอนของด่านศุลกากร พรอ้มรบั

กระเป๋าสมัภาระแลว้น้ัน น าคณะเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซ่ึง 

เมืองหนานโถว ถือไดว้่าเป็นมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไตห้วนั และไดร้บัการตั้งช่ือเล่นว่า Mother 

Earth of Taiwan (แผ่นดินแม่แห่งไตห้วนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวิช + ชาไตห้วนั (1) 

ระหว่างทางน าท่าน เท่ียวชม วัดจงไถฉานซ่ือ (Chung Tai Chan Monastery) ซ่ึงถือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก งบประมาณสรา้งกว่าหมื่นลา้นบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคน

เดียวกันกบัตึก 101 มีโครงสรา้งท่ีแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท่ีเมือง

หนานโถว พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บา้นหายไป แต่วัดจงไถถานน้ีกลับไม่เป็นอะไรเลย 

สรา้งความศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วนัมาก มีหอ้งเรียนกว่า 1,000 หอ้ง เพื่อใหพ้ระสงฆไ์ดศึ้กษาพระ

ธรรม น าท่านกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั (2) 

บ่าย น าท่านลงเรือส าหรบัคณะ ล่องทะเลสาบสุริยนั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

อีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดส าคัญท่ีท่องเท่ียวมากมาย 



ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดใน

โลก และน าคณะนมสัการพระอฐิัของพระถงัซมัจัง๋ท่ี วดัพระถงัซมัจัง๋ ท่ีอนัเชิญมาจากชมพทูวีป  

 กรณีถา้ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา ท าการปิดไม่ใหท้ าการล่องเรือ ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณ

ท่านละ 50 NTD  

 

 

แวะพักเหน่ือยหาของอร่อยกิน แนะน าไข่ตม้ใบชาสูตรอาม่า ถือเป็น

ของกินอึกหน่ึงอย่างท่ีควรค่าแก่การไปล้ิมลอง ดว้ยสูตรเฉพาะตวัของ

อาม่า และขั้นตอนท่ีพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตม้ไข่ท่ีอาม่าจะ

ตม้พรอ้มกบัสมุนไพรต่างๆ รวมถึงเห็ดหลินจือ ท าใหเ้มื่อกดัไปค าแรก

จะไดก้ินหอมของสมุนไพรพรอ้มกบัรสเค็มนิดหน่อยของตวัซอส รวมๆ

แลว้เขา้กนัและอร่อยสุด รา้นอาม่าเป็นรา้นเดียวท่ีไดร้บัอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมี

สาขาท่ีน่ีท่ีเดียวเท่าน้ัน 

น าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี วดัเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) หรืออีกหน่ึงช่ือเรียกท่ีรูจ้กักนัในนาม 

วดักวนอู เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอีกหน่ึงแห่งของไตห้วนั ตั้งอยู่ท่ีเมืองหนานโถว เป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ัน

ของศาสดาขงจื้ อ (เทพเจา้แห่งปัญญา) และเทพกวนอู (เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย)์ เป็นท่ีนิยมในหมู่

นักท่องเท่ียวและคนไตห้วนั หากใครท่ีไดม้าเยอืนยงัเมืองหนานโถวจะตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาสกัการะสิง่

ศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัแห่งน้ี 

 



 

น าทุกท่านเยี่ยมชม ภายในวดัทุกท่านจะพบกบั สิงโตหินอ่อน 2 ตัว ตั้งอยู่ดา้นหน้าของวดั มีมูลค่า

มากถึง 1 ลา้นเหรียญไตห้วนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัของความยิง่ใหญ่ 

 
และหากทุกท่านหันหน้ามองไปยังดา้นหน้าของวัด ทุกท่านสามารถชมวิวของทะเลสาบสุริยนั-

จนัทรา เพราะวดัเหวิ่นหวู่ถือไดว้่าเป็นอีกหน่ึงจุดพิกดัท่ีสามารถชมวิวทะเลสาบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 
จากน้ันน าทุกท่านไปยงัภายในวดัเพื่อสกัการะบชูาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 3 จุดดว้ยกนั ดงัน้ี 

จุดท่ีหน่ึง : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในท่านัง่บนบลัลงค ์ชาวจีนและชาวไตห้วนัมกันิยมมาขอพรเกี่ยวกบั

เร่ืองของความประสบส าเร็จในหน้าท่ีการงาน กิจการเจริญรุ่งเรือง แคลว้คลาดจากภยัอนัตราย เป็น

ตน้ ตรงจุดน้ีคนไตห้วนัมกันิยมน าหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าสตางค ์มาวนรอบกระถางธูป 3 รอบ 

เพื่อเป็นการเรียกเงินเรียกทอง และเสริมบารมีของหยกตาแมว 

จุดท่ีสอง : หรือวิหารอู่เฉิง จะมีองคเ์ทพเจา้กวนอูในท่านัง่บนบลัลงัคค์ู่กบัองคเ์ทพเจา้ขงจื้ อ ตรงจุดน้ี

มกันิยมขอพรเกี่ยวกบัการศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกบัสติปัญญา  

จุดท่ีสาม : หรือวิหาร ตา้เฉิง เป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจื้ อ ตรงจุดน้ีมกันิยมขอพรเกี่ยวกบั

การศึกษา การเรียน หรือเกี่ยวกบัสติปัญญา 

 



หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางสู่ เมืองเจี่ยอ้ี (Chiayi) เมืองท่ีถูกลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาและทะเล เจียอี้

เป็เมืองท่ีมีแหล่งธรรมชาติท่ีมี ช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลกถึง 3 อุทยาน ซ่ึงทั้ง 3 อุทยานน้ันมี

ทศัยนียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงามแตกต่างกนัไป “จากภูเขาสู่ท่ีราบ จากท่ีราบสู่วิวทะเล”  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ่น (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั... SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม เมืองเจยีอ้ี – รา้นชา – อทุยานแห่งชาตอิาลีซาน – เมืองไทจง  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area) ระหว่างทางท่านจะ

ไดช้มวิวไร่ชาอาลีซานท่ีมีช่ือเสียงสลบักบัภูเขาน้อยใหญ่อนัสวยงาม จากน้ันพาท่านแวะชิมชาอาลี

ซานท่ี รา้นชา (Tea Shop) ชาท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนั มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมนั 

ปลูกบนเขาอาลีซานในระดบัความสูงเป็นพนัเมตรจากระดบัน ้าทะเล และเป็นของฝากท่ีคนไทยนิยม

ซ้ือกลบัเป็นของฝาก เดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ภายในอทุยานฯ อาลีซาน (5) 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชมจุดท่องเท่ียวส าคญัต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีมี

ความสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดของไตห้วนั อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic 

Area)  มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก ใหท่้านเดินชมด่ืมด า่กับธรรมชาติของป่าศักด์ิสิทธ์ิ

อาลีซันโดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดส้มัผัสกบักบัตน้สนสูงชันอายุกว่า 1,000 ปี ซากตน้ไมโ้บราณ

รูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพนัธุ ์และในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ เดือน 3 และเดือน 4  ท่านจะไดพ้บสี

ชมพขูองดอกซากุระท่ีจะบานสะพรัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้ีกนานาชนิด  

(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระก าลงัเบ่งบาน 

ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณท่านละ 250 NTD  

 

จากน้ัน น าท่านนัง่รถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝัง่ขา้งทาง โดยรถไฟสายน้ีถูกสรา้งขึ้ น

โดยชาวญ่ีปุ่ นเพื่อใชใ้นการล าเลียงตน้ไม ้ 



 

เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองไทจง (Taichung) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไตห้วันเป็นเมืองท่ีเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรมตามพุทธศาสนา  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ่น (6) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั... SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเทา่  

จากนั้นใหท้า่นไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิแบบสว่นตวัในหอ้งพกั ซ่ึงการแช่น ้าแร่

เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัท่ีสี่ เมืองไทเป – รา้นพายสบัปะรด – รา้นสรอ้ยสุขภาพ – ถา่ยรูปคู่ตกึไทเป 101 - พิพิธภณัฑ์

พระราชวงัแห่งชาตกิูก้ง - ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองไทเป (Taipei) เมืองหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศูนยร์วมทางดา้น

ต่างๆของไตห้วนั ทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวฒันธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือ

ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน น าท่านเลือกซ้ือของฝาก ขนมพายสับปะรด 

(Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนิยมของไตห้วนั (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็น

ตน้) จากน้ันน าท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อสุขภาพ 

มีทั้งแบบสรอ้ยขอ้มือ และสรอ้ยคอ มีคุณสมบติัในป้องกนัรงัสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย

คนเรา รวมทั้งมีชมหยกไตห้วนั และปะการงัแดง เคร่ืองประดบัล ้าค่าของชาวไตห้วนัตั้งแต่โบราณ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู เสี่ยวหลงเปา (8) 

 จากน้ันน าท่านไปยงั ตึกไทเป101 (Taipei 101) ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศ

ไตห้วัน ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 

เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนด์ดังระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น 

ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 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 

 



กรณีท่ีท่านตอ้งการขึ้ นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 กรุณาแจง้กบัทางเจา้หน้าท่ีล่วงหน้าก่อนเดินทาง 

โดยค่าตัว๋ขึ้ นตึกไทเป 101 ชั้น 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 

จากน้ันเขา้ชม พิพิธภณัฑพ์ระราชวังแห่งชาติกูก้ง (Gu Gong Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บวตัถุ

และผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่

ท่ีสุดในโลก ซ่ึงของล ้าค่าทางประวติัศาสตรม์ีอยูท่ี่น่ีจ านวนมากกว่า 620,000 ช้ินจากทุกราชวงศข์อง

จีน จนตอ้งหมุนเวียนออกมาจดัใหช้ม (ซ่ึงหน่ึงชุด 5,000 ช้ิน) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็น

ภาพวาดเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองส าริดต่างๆ เหมาะมากกบัท่านท่ีชอบโบราณวตัถุและงานศิลปะ 

ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองถมของจีนหรือ Cloisonné  หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค ท่ีเป็นเทคนิคท่ีแวดวง 

อญัมณีโลกหนัมาสนใจมากขึ้ น ซ่ึงสามารถเรียกความสนใจจากดีไซน์เนอรยุ์คใหม่ไดไ้ม่น้อยทีเดียว 

อีกทั้งยงัมีหอ้งแสดงหยกท่ีล ้าค่าโดยเฉพาะ หยกแกะสลกัเป็นรูปผักกาดขาวท่ีมีตั๊กแตนเกาะอยู่ ท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัในความงดงามวิจิตรเป็นอนัดบั 1 ของโลก หยกหมูสามชั้น และ งาชา้งแกะสลกั 

17 ชั้น ท่ีมีช่ือเสียง แมแ้ต่ตราพระราชลญัจกรของจกัรพรรดิเฉียนหลงท่ียิง่ใหญ่ก็อยูท่ี่พิพิธภณัฑแ์ห่ง

น้ี  

 

จากน้ันน าท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงในย่าน ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็น

ตลาดกลางคืนท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดในกรุงไทเป และมีช่ือเสียงโด่งดังอีกด้วย โดยตลาดแห่งน้ีท่าน

สามารถเลือกซ้ือของกิน ของฝาก เสื้ อผา้ รอ้งเทา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ดว้ย

ความท่ีตลาดแห่งน้ีเดินทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมีโซนอาหารของกิน

หลากหลายมากมาย อยู่บริเวณชั้นใตดิ้น หรือเรียกว่า SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และ

ของท่ีทุกท่านไม่ควรพลาดยงัท่ีแห่งน้ีเมื่อมาเยือน ไดแ้ก่ ไก่ทอดยกัษ์ HOT-STAR ซ่ึงท่ีไตห้วนัราคา

ถูกกว่าท่ีขายในไทยบา้นเราอีกดว้ย อีกทั้งยังถือไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดของไก่ทอดยักษ์เลยก็ว่าได้ 

นอกจากน้ียงัมีชานมไข่มุก เตา้หูเ้หม็น หรือพวกของทอดต่างๆ  



ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั... FUHSIN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหา้ ฮวัเหลียน - อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ - รา้นหยก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

จากน้ันออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฮวัเหลียน (Hulien) (โดยนัง่รถไฟไป-กลบัจากกรุงไทเปไปสู่

เมืองฮวัเหลียน) คือมณฑลท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนั ตั้งอยู่บนภูเขาฝั่งทะเลตะวนัออกของไตห้วนั เป็น

จุดเร่ิมต้นของทางรถไฟสายฮัวเหลียน-TAITUNG มณฑลฮัวเหลียนมีช่ือเสียงมากในเร่ืองการ

ท่องเท่ียว มีจุดท่องเท่ียวหลกัๆ ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ และ อุทยานแห่งชาติ YUSHAN และ

ในบริเวณรอบๆ ชายฝัง่เป็นพื้ นท่ีท่ีเหมาะส าหรบัการปัน่จกัรยาน  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน (10) 

บ่าย น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ หรือ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) 

(อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของไตห้วนั) นอกจากจะเป็นอุทยานท่ี มีทศันียภาพของหุบเขา

และเทือกเขาสลบัซบัซอ้นสวยงามแลว้ ยงัมีวฒันธรรมประเพณีท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นสิ่งดึงดูด

ใจนักท่องเท่ียวเช่นกัน เสน้ทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเสน้ทางประวติัศาสตร์เลาะ

เลียบริมหน้าผาของ หุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวท่ีน่าประทบัใจในอุทยานฯ ไดแ้ก่ ถ ้านก

นางแอ่น และอุโมงคเ์กา้โคง้ บนเสน้ทางคดเคี้ ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาท่ีเกิดขึ้ นโดยธรรมชาติซ่ึง

เป็นทางหลวงท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะไตห้วนั และแวะชมน ้าตกฉางชุน อนุสรณส์ถานฉางชุน 

จุดชมวิวอีกแห่งหน่ึงท่ีมีทัศนียภาพของหุบเขาสลบัซอ้นสวยงาม ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรม จีน 

ดา้นขา้งมีน ้าตก ไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ล าธารลี่อ ูและอีกท่ีคือ ปากถ ้านกนางแอ่น โดยถ ้าน้ีเกิดจาก 

การเคล่ือนตัวของเปลือกโลกและการไหล ผ่านกดัเซาะของล าธารล่ีอูท าใหน้กนางแอ่นกลายเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทศันียภาพแปลก ตาดว้ยถ ้าน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค ์9 โคง้ เป็น

อุโมงคท่ี์อยู่บนถนนเหิงกวา้งกง ลู่หรือทางหลวงสายยุทธศาสตรท่ี์ตดัผ่าน หุบเขาหินอ่อน จากดา้น 

ตะวนัออกไปทางทิศ ตะวนัตกเดิมเป็นถนนสายเก่าส าหรบัคมนาคม  ปัจจุบนัเปิดเป็นเสน้ทางเดิน

ชมวิวทิวทัศน์ เลียบริมหุบเขาใหนั้กท่องเท่ียวสามารถชมความงามของธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด น า

ท่านชอปป้ิงท่ีตลาดขายหยก ณ รา้นหยก ช่ือดงัในไตห้วนั เพื่อใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหน่ึงในของฝากจาก

ไตห้วนั  

 



 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถ่ิน (11) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั... CHATEAU DE CHINE HUALIEN หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหก ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน – อทุยานแห่งชาตเิยห่ลิว – รา้นคอสเมตกิ – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค -             

ยา่นซีเหมินตงิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

เดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน (Jiufen Old Street) ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟ่ิน 

ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงในไตห้วัน เพลิดเพลิน

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต ช่ืนชมวิวทิวทศัน ์รวมทั้ง

เลือกชิมและซ้ือชาจากรา้นคา้ มากมาย  

 
 

แนะน าของอร่อย บวัลอยเผือกสไตลไ์ตห้วนั บวัลอยของไตห้วนัจะช้ินใหญ่กว่า

และเน้ือหนึบกว่ามาก แต่ละสีก็คนละรสและมีความหนึบไม่เท่ากัน ส่วน

น ้าเช่ือมจะเป็นน ้าถัว่เขียวหอมๆหวานๆ สามารถสัง่ไดท้ั้งแบบรอ้นและเยน็  
  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู ซีฟู้ดไตห้วนั (13) 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติ เยห่ล่ิว (Yue Liu National Park) อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูท่าง

ส่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพื้ นท่ีเป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเล

และลมทะเล ท าใหเ้กิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระ

เศียรราชินี ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบริษัทจะท าการคืนเงินประมาณท่านละ 50 NTD  

 



หลงัจากน้ันน าท่านแวะ รา้นคอสเมติก (Cosmetic Shop) ท่ีมีเคร่ืองส าอางรวมถึงพวกยา / น ้ามนั 

/ ยานวดท่ีขึ้ นช่ือของไตห้วนัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี จากน้ันน าท่านชม อนุสรณส์ถาน

เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไค

เช็ค ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้ นท่ีประมาณ 205 แสนตาราง

เมตร   

 
ท่านสามารถชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์ส าคญัท่ีหาดูไดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน โดย

ภายในจะมีรูปป้ันท าจากทองสมัฤทธ์ิประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในท่านัง่ขนาดใหญ่ท่ีมีใบหน้ายิ้ มแยม้ 

และจะมีทหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2 นายตลอดเวลา และท่ีก าแพงดา้นในหลงัจะมีขอ้ความปรชัญาทาง

การเมืองการปกครองของท่านอยู ่3 ค า คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร ์โซนที่ชั้นล่าง

ของอนุสรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวติัของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อีกทั้งทั้งยงัมีการจดั

โชวส์ิ่งของเคร่ืองใช ้รวมถึงภาพถ่าย และอีกหน่ึงพิเศษหากใครไดม้าเยี่ยมท่ีแห่งน้ีคือ พิธีเปล่ียนเวร

ทหาร ซ่ึงจะมีทุกตน้ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวนั  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (Xi Men Ding) ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ท่ีน่ีเปรียบเสมือน 

สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ท่ีทันสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมีของ

มากมายๆ โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เสื้ อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง หรือของ กิ๊ฟชอ้ปมากมาย

ท่ีมีใหอ้พัเดทแฟชัน่เร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินคา้มีแบรนดข์อง

ท่ีน่ียงัถือไดว้่ามีราคาท่ีถูกเหมาะส าหรบันักชอ้ปมากมายใหช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 



แนะน าของอร่อย เตา้หูเ้หม็น อาหารขึ้ นช่ืออีกหน่ึงอย่างของไตห้วัน ถึงจะมีกล่ิน 

เหม็นแต่อร่อยอย่าบอกใครเชียว ด้วยรสชาติของซอสท่ีกินคู่กับเต้าหูเ้หม็นทอด

กรอบๆ  มนัเขา้กนัดีอยา่งลงตวั  

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ยา่นซีเหมินตงิ ใหท้า่นไดเ้ลือกรบัประทานตามอธัยาศยั 

พกัท่ี FUHSIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัท่ีเจด็ สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง (7) 

09.10 น.  บินลดัฟ้า  กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต๊ เท่ียวบินท่ี XW181 (ไม่มีบริการ อาหารบนเครื่อง) 

(ใชร้ะยะเวลาบิน 4 ชัว่โมงโดยประมาณ)  

12.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

** สายการบินนกสกูต๊จะมีการปรบัเปล่ียนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน ดงันั้น 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดวนัเดินทางของทา่นกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง ** 

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

** ทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที่ใชบ้ริการ *** 
 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใ้หญ ่และเด็ก 

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

07 – 13 มกราคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
20,999 6,000 12,999 

14 – 20 มกราคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
20,999 6,000 12,999 

18 – 24 มกราคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
20,999 6,000 12,999 

23 – 29 มกราคม 2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 
20,999 6,000 12,999 

10 – 16 กุมภาพนัธ ์2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 
21,999 7,000 13,999 

13 – 19 กุมภาพนัธ ์2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 
22,999 8,000 14,999 

18 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
22,999 8,000 14,999 

23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 
21,999 7,000 13,999 

27 ก.พ. – 05 มี.ค. 2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 
22,999 8,000 14,999 

01 – 07 มีนาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
22,999 8,000 14,999 



04 – 10 มีนาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
21,999 7,000 13,999 

08 – 14 มีนาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
21,999 7,000 13,999 

11 – 17 มีนาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
21,999 7,000 13,999 

15 – 21 มีนาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
21,999 7,000 13,999 

18 – 24 มีนาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
21,999 7,000 13,999 

22 – 28 มีนาคม 2562 
ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10) 

ขากลบั  XW181 (09.10 – 12.00) 
21,999 7,000 13,999 

23 – 29 มีนาคม 2562 
ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05) 

ขากลบั  XW181 (06.40 – 09.30) 
21,999 7,000 13,999 

 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา้พื้ นเมือง ในนามของ

รา้นรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเน่ียม, ปะการังสีแดง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ 

ทางบริษัทจึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้น

รัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 5,200 NT /ท่าน  

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมกีารสลบัปรบัเปล่ียน ขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมและค านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ  

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ   

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท ์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 



(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ)  

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 1,500 NTD/ทริป/ท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. กรุณาช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณีท่ีท่านไม่ช าระเงิน หรือช าระ

เงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียว

สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปี

น้ันๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ขอใหท่้านท่ีมีช่ือในเอกสารการจอง ท าการแฟกซ ์

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน ขอใหท่้านท่ีมีช่ือในเอกสารการจอง ท าการแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกั

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว 

เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปี

น้ันๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ี

ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการ

เดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยง

เกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาน์เตอรเ์ช็คอิน ด่านตรวจ

คนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี  



3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการ

เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมไิดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัท

พรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึง ความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั  

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียว ท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ  ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง  หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอื่น เป็นตน้    

8. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา   ดงัน้ัน  ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา  แลกเปล่ียน เงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ      

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน      

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง   

1.  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน ได้

ไม่เกิน 10 ช้ิน โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ี

ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน     

1.1 สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬา  จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึ้ นไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี   

2.1 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด   ไดแ้ก่

แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่มี

การจ ากดัจ านวน   

2.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่

เกินคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี  

3. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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


