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วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – สนามบนิเถาหยวน – ไถจง – ฟงเจีIยไนทม์าร ์
เก็ต 

10.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ั Tน 4 แถว S ประตู 9 สายการบนิ 
CHINA AIRLINES มเีจา้หนา้ที1คอยตอ้นรับ และบรกิารเรื1องกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับ
บตัรที1นั1งบนเครื1องบนิ 

13.20 น. บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงเถาหยวน ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES 
เที1ยวบินที1 CI832 บรกิารอาหารและเครืIองดืIมบนเครืIอง (ใช้ระยะเวลาบนิ
ประมาณ 4 ช ัIวโมง)  

18.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลงัจากผา่นขั Lนตอนของดา่น
ศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้นัLน  

คํIา  บรกิารอาหารคํIา ดว้ยเมนแูซนวชิ + ชาไตห้วนั (1) 
  เดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงที1ใหญเ่ป็นอนัดบั3 ของไตห้วนัเป็น

เมอืงที1เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา เศรษฐกจิและวฒันธรรมตามพทุธศาสนา นํา
ทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกบั ฟ่งเจีsย ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night 
Market) ตั Lงอยูท่ี1เมอืงไถจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลยัฟ่งเจีXย โดยตลาดแหง่นีTถอืได้
วา่เป็นตลาดกลางคนืทีIใหญท่ีIสดุในไตห้วนั มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ป
ปิT งกนัอยา่งจใุจ ไมว่า่จะเป็น เสืTอผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืIองสาํอางค ์อกีท ัTง
อาหารทอ้งถิIน หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีIดงึดดูนดั
ทอ่งเทีIยวใหเ้ขา้มาชมิ ลิLมรสของความอรอ่ย และที1สําคญัและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นีL
นั Lนมสีนิคา้แบรนดท์ี1มกัจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ อยา่งเชน่ Onitsuka Tiger ลดราคา
เยอะที1สดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากที1สดุในไตห้วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาฟงเจี1ย ไนทม์าร์เก็ต แนะนํารา้นรองเทา้ ABC Mart ศูนยร์วมรองเทา้แบรนด์
ต่างๆ อาทเิชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse เป็นตน้ บางรุ่นภายในรา้นถอื
ไดว้า่มรีาคาที1ถกูกวา่เมื1อเทยีบกบัรุน่นัLนๆในไทย  
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เมนสูตรทีฟู้ ดแนะนํา 
- ไกท่อด The Devil’s Chicken ไกท่อดไซส ์XXL รสชาดเผ็ดรอ้น ชิLนใหญ่ กรอบ

นอกดา้นในเนืLอนุ่มและชุม่ฉํ1าละมุนลิLน ราคาก็ไม่แพงมาก ชิLนละ 70 NTD สายกนิ
ตอ้งหา้มพลาด 

- ทาโกยาก ิรา้นหมกึยกัษ ์ทาโกยากริา้นนีLมเีอกลักษณ์สังเกตุไดง้่าย เนื1องจากตัว
รา้นมปีลาหมกึยักษ์ตัวสฟ้ีาสดใสเรยีกลกูคา้อยู่หนา้รา้น จุดเดน่ของรา้นนีLคงเป็นซอ
สวาซาบ ิแต่หากไม่ชอบทางรา้นก็มซีอสตน้ตํารับที1อร่อยไม่แพก้ัน สําหรับรสชาด
ของทาโกยากนัิLนก็อรอ่ยไมแ่พก้นั สําหรับรสชาดของทาโกยากนัิLนก็อรอ่ยไมแ่พซ้อส
ที1เป็นเอกลักษณ์แลว้ ใสท้ี1ใชก้็เป็นปลาหมกึยักษ์ชิLนโต ราคาก็ไม่แพง 6 ลูก ราคา
เพยีง 40 NTD เทา่นัLน รสชาดคุม้คา่กบัราคาแน่นอน 

- เตา้หูเ้หม็น เป็นอาหารเลอค่าที1คุณตอ้งลองสักครั Lงในชวีติ ระดับความเหม็นของ
เตา้หูนั้ Lนม ี3 ระดบั กลิ1นเหม็นสดุแนะนําเป็นแบบตม้, กลิ1นเหม็นปานกลางแนะนําเป็น
แบบยา่ง, และกลิ1นเหม็นเบาสดุแนะนําเป็นแบบทอด สําหรับรสชาดตอ้งทานกบัซอส
รสเด็ด ทานคูก่บัผักดองเครื1องเคยีงแลว้นัLน หากใครไดล้ิLมลองตอ้งเป็นเมนูในดวงใจ
อกี 1 เมนูแน่นอน  

 
 
 
 
 

 
นําทา่นเขา้สูท่ ีIพกั... TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีIสอง เมอืงหนานโถว – ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัsง – วดัเหว ิIนหวู ่– 

รา้นกาแฟ – ไทเป – รา้นคอสเมตกิ – ซืIอหลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
          นําท่านลงเรือสําหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุรยินั จนัทรา (Sun Moon Lake) เป็น

สถานที1ท่องเที1ยวอกีจุดหนึ1งที1เป็นที1นิยมของชาวไตห้วัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนีLจะมี
จุดสําคัญที1ท่องเที1ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนีLมีความยาวถงึ 33 กโิลเมตร นําท่าน
ลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะที1เล็กที1สดุในโลก และนําคณะนมัสการพระอฐัขิองพระ
ถงัซมัจัXงที1 วดัพระถงัซมัจ ัsง ที1อนัเชญิมาจากชมพทูวปี  
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กรณีถา้ทะเลสาบสรุยิัน-จันทรา ทําการปิดไมใ่หทํ้าการลอ่งเรอื ทางบรษัิทจะทํา
การคนืเงนิประมาณทา่นละ 50 NTD  

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะพักเหนื1อย หาของอรอ่ยทาน แนะนําไขต่ม้ใบชาสตูรอามา่ ถอืเป็นของกนิอกึหนึ1งอยา่งที1ควร
คา่แกก่ารไปลิLมลอง ดว้ยสตูรเฉพาะตัวของอามา่ และขั Lนตอนที1พถิพีถิันในทกุขั Lนตอน ตั Lงแตก่ารตม้ไข่
ที1อาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรต่างๆ รวมถงึเห็ดหลนิจือ ทําใหเ้มื1อกัดไปคําแรกจะไดก้นิหอมของ
สมนุไพรพรอ้มกบัรสเค็มนดิหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้เขา้กนัและอรอ่ยสดุ รา้นอามา่เป็นรา้นเดยีวที1
ไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาที1นี1ที1เดยีวเทา่นัLน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านนมัสการสิ1งศักดิ|สทิธิ|ที1 วดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรอือกีหนึ1งชื1อเรยีกที1รูจั้กกันใน
นาม วัดกวนอ ูเป็นวัดที1มชี ื1อเสยีงอกีหนึ1งแหง่ของไตห้วัน ตั Lงอยูท่ี1เมอืงหนานโถว เป็นทีIประดษิฐาน
รปูปัTนของศาสดาขงจืTอ (เทพเจา้แหง่ปญัญา) และเทพกวนอ ู(เทพเจา้แหง่ความซืIอสตัย)์ เป็น
ที1นยิมในหมูนั่กทอ่งเที1ยวและคนไตห้วัน หากใครที1ไดม้าเยอืนยังเมอืงหนานโถว จะตอ้งไมพ่ลาดที1จะ
มาสกัการะสิ1งศกัดิ|สทิธิ| ณ วดัแหง่นีL 
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นําทกุทา่นเยี1ยมชม ภายในวดัทกุทา่นจะพบกบั สงิโตหนิออ่น 2 ตวั ต ัTงอยูด่า้นหนา้ของวดั มมีลูคา่
มากถงึ1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั ซึIงแสดงใหเ้ห็นถงึพลงัของความยิIงใหญ ่

 

และหากทุกท่านหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด ทุกทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสุรยินั-
จนัทรา เพราะวดัเหว ิIนหวู่ถอืไดว้่าเป็นอกีหนึIงจุดพกิดัทีIสามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ย่าง
สวยงาม  
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จากนัLนนําทุกท่านไปยังภายในวัดเพื1อสักการะบูชาสิ1งศักดิ|สทิธิ|ภายในวัด ซึ1งจะแบ่งออกเป็น 3 จุด
ดว้ยกนั ดงันีL 

จุดที1หนึ1ง : องคเ์ทพเจา้กวนอ ูในทา่นั1งบนบัลลงค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิม
มาขอพรเกี1ยวกบัเรื1องของความประสบสําเร็จในหนา้ที1การงาน กจิการเจรญิรุง่เรอืง แคลว้
คลาดจากภยัอนัตราย เป็นตน้ ตรงจดุนีLคนไตห้วนัมักนยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋า
ตงัค ์มาวนรอบกระถางธปู 3 รอบ เพื1อเป็นการเรยีกเงนิเรยีกทอง และเสรมิบารมขีองหยก
ตาแมว 

จดุที1สอง : หรอืวหิารอูเ่ฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอใูนทา่นั1งบนบลัลังคค์ูก่บัองคเ์ทพ
เจา้ขงจืLอ ตรงจดุนีLมกันยิมขอพรเกี1ยวกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกี1ยวกบัสตปัิญญา  

จุดที1สาม : หรอืวหิาร ตา้เฉงิ เป็นที1ประดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจืLอ ตรงจุดนีLมัก
นยิมขอพรเกี1ยวกบัการศกึษา การเรยีน หรอืเกี1ยวกบัสตปัิญญา 
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กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตช์าบไูตห้วนั (3) 

บา่ย ทา่นชอ้ปปิLง รา้นกาแฟ ซึ1งเป็นกาแฟขึLนชื1อของเมอืงไทจง นอกจากนีLยังมสีนิคา้
อื1น ๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกมากมาย อาทเิช่น ชานม สบู่ที1ทําจากกาแฟ และชา หรืออื1น ๆ 
จากนัLนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วนัเป็นศนูย์
รวมทางดา้นต่าง ๆ ของไตห้วัน ทั Lงการศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและ
วฒันธรรม ไทเปอยูต่อนเหนอืของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน หลงัจากนัLนนํา
ทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ที1มเีครื1องสําอางรวมถงึพวกยา / นํLามัน / 
ยานวดที1ข ึLนชื1อของไตห้วันใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชอ้ปกันอย่างเต็มที1 จากนัLนนําท่าน
สนุกสนานกบัการชอ้ปปิLงในยา่น ซืIอหลนิไนทม์ารเ์ก็ต (Shilin Night Market) เป็น
ตลาดกลางคนืทีIถอืวา่ใหญท่ีIสุดในกรุงไทเป และมชีืIอเสยีงโดง่ดงัอกีดว้ย โดย
ตลาดแห่งนีTท่านสามารถเลือกซืTอของกิน  ของฝาก เสืTอผ้า  ร ้อง เท้า 
เครืIองสาํอางค ์กระเป๋า หรอือืIนๆ อกีมากมาย ดว้ยความที1ตลาดแหง่นีLเดนิทางสะดวก 
อยูใ่กลร้ถไฟฟ้า MRT ภายในตลาดมโีซนอาหารของกนิหลากหลายมากมาย อยูบ่รเิวณ
ชั Lนใตด้นิ หรอืเรยีกวา่ SHILIN NIGHT MARKET FOOD COURT และของที1ทกุทา่นไม่
ควรพลาดยังที1แหง่นีLเมื1อมาเยอืน ไดแ้ก ่ไกท่อดยักษ์ HOT-STAR ซึ1งที1ไตห้วันราคาถกู
กวา่ที1ขายในไทยบา้นเราอกีดว้ย อกีทั Lงยังถอืไดว้า่เป็นตน้กําเนดิของไกท่อดยักษ์เลยก็
วา่ได ้นอกจากยงัมชีานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็น หรอืพวกของทอดตา่งๆ  

 

เมนสูตรทีฟู้ ดแนะนํา 
- ซาลาเปาอบโอง่ เป็นซาลาเปาไสห้มูที1นําไปอบในโอ่งดว้ยเตาถ่าน หากทานตอ้ง

ทานตอนรอ้นๆ จะฟินมากเนืLอแป้งมคีวามกรอบ รสชาดหมูดา้นในก็จะไดก้ลิ1นหอม
จากเตาถา่น และกลิ1นหอมจากพรกิไทยอกีดว้ย ราคาอยูท่ี1ลกูละ 50 NTD  

 
- นํ Tาไขก่บ ไมใ่ชใ่ชก่บจรงิๆ อยา่เพิ1งตกใจกนัไป แตท่ี1ชื1อนํLาไขก่บ เพราะตัวกบโลโก ้

ของรา้น และตัววุน้สดํีาที1เป็นเอกลักษณ์ของรา้นดว้ย สําหรับนํLาไขก่บ เป็นนํLามะนาว
ใสด่ว้ยวุน้ดํา รสชาดหวานชุม่คอ  

 
 

- หอยนางรมทอด รูปร่างคลา้ยๆ ออสว่น สว่นผสมมแีป้ง ไขไ่กบ่างรา้นจะใชไ้ขเ่ป็ด 
ใสห่อยนางรม และผัก ทอดไมก่รอบ ราดดว้ยซอส ทานตอนรอ้นๆ อรอ่ยอยา่บอกใคร
เชยีว 

 
- ไสก้รอกไซสย์กัษ ์รูปร่างหนา้ตาอาจจะมคีวามคลา้ยกนุเชยีงบา้นเรา แตร่สชาดไม่

เหมอืนกนัเลยสกันดิ ของไตห้วนัจะนําไปปิLง รสชาดเขม้เนน้ไปทางหวานและเค็ม  
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คํIา  อสิระอาหารคํIา ณ ซืIอหลนิไนทม์ารเ์ก็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 

นําทา่นเขา้สูท่ ีIพกั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีIสาม รา้นสรอ้ยสุขภาพ – รา้นพายสบัปะรด – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ถา่ยรูปคู่
ตกึไทเป 101 (ไมร่วมช ัTน 89) – ซเีหมนิตงิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  
 
จากนัLน นําท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ (Germanium Shop) ที1เป็นเครื1องประดับเพื1อ

สขุภาพ มทีั Lงแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีณุสมบตัใินป้องกนัรังส ีชว่ยการไหลเวยีน
ของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทั Lงมชีมหยกไตห้วนั และปะการังแดง เครื1องประดบัลํLาคา่
ของชาวไตห้วันตั Lงแต่โบราณนําท่านเลือกซืLอของฝาก ขนมพายสบัปะรด 
(Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, 
เห็ดทอด เป็นตน้)  
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีIยวหลงเปา 
(6)บา่ย  
 
จากนัLน นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ที1

สรา้งขึLนเพื1อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ซึ1งใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้ง
แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืLนที1ประมาณ 205 แสนตารางเมตร   

 



CODE : ZT61    
 

 

 
 
ทา่นสามารถชมชวีประวตัแิละรปูภาพประวตัศิาสตรส์ําคญัทีIหาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 
โดยภายในจะมรีูปปัTนทําจากทองสมัฤทธิ�ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่น ัIงขนาดใหญ่ทีIม ี
ใบหนา้ย ิTมแยม้ และจะมทีหารยามยนืเฝ้าอยู ่2 นายตลอดเวลา และที1กําแพงดา้นในหลังจะมี
ขอ้ความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คํา คือ จริยธรรม ประชาธปิไตย และ
วทิยาศาสตร ์โซนทีIช ัTนลา่งของอนสุรณส์ถานจะเป็นหอ้งจดัแสดงประวตัขิองอดตีประธานาธบิดี
เจยีงไคเช็ค อกีท ัTงท ัTงยงัมกีารจดัโชวส์ ิIงของเครืIองใช ้รวมถงึภาพถา่ย และอกีหนึIงพเิศษหาก
ใครไดม้าเยีIยมทีIแห่งนีTคอื พธิเีปลีIยนเวรทหาร ซึIงจะมทีุกๆตน้ช ัIวโมง ต ัTงแต่เวลา 10:00-
16:00 ของทกุวนั 
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จากนัLนนําท่านไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับแลนดม์ารค์ของประเทศ
ไตห้วนั ตกึที1มคีวามสงูเป็นอนัดบั 5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดบัในปี 2016) ซึ1งมคีวามสงูถงึ 508 เมตร 
ซึ1งดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ที1รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลกไวม้ากมาย อาทเิช่น ALDO, 
BOTTEGA VENETA, BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM 
,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT 
BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , 
TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เป็น ตน้  

 
กรณีที1ท่านตอ้งการขึLนตกึไทเป 101 ชมววิชั Lน 89 กรุณาแจง้กับทางเจา้หนา้ที1
ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตัXวขึLนตกึไทเป 101 ชั Lน 89 ราคาประมาณ 600 NTD 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัLน นําท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตั Lงอยู่ในเมืองไทเป ทีIแห่งนีT

เปรยีบเสมอืน สยาม แสควรใ์นกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟช ัIนทีIทนัสมยัของ
วยัรุน่ในไตห้วนั ภายในตลาดมขีองมากมายๆ  โดยเฉพาะสนิคา้แฟช ัIน เสืTอผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครืIองสําอางค ์หรอืของ ก ิ�ฟชอ้ปมากมายทีIมใีหอ้พัเดท แฟช ัIน
เร ืIอยๆ ไมว่า่จะเป็นของที1มแีบรนด ์หรอืไมม่แีบรนด ์อกีทั Lงสนิคา้มแีบรนดข์องทนีีLยังถอื
ไดว้า่มรีาคาที1ถกู เหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิLงกนัอยา่งจใุจ  
  
 

เมนสูตรทีฟู้ ดแนะนํา 
- TIGER SUGAR ชานมไข่มุกเจา้ดงั มีเมนูเด็ดคือชานมไข่มุกนํLาตาลแดงลาวา 

สูตรเขม้ขน้ รสชาดหวานมัน ไข่มุกก็หนุบหนับกําลังพอด ีสําหรับระดับความหวาน 
และระดับนํLาแข็งทา่นสามารถแจง้กับพนักงานขายเพื1อความฟินของทา่นเองไดด้ว้ย 
ราคาเริ1มตน้ที1แกว้ละ 60 NTD  
 

- แนะนําของกนิอร่อยๆ ไกท่อดยกัษ ์HOT-STAR รา้นไกท่อดชื1อดังที1เป็นที1นยิมใน
นักทอ่งเที1ยวและคนไตห้วัน ที1รา้นนีLไกท่กุชิLนจะทอดสดใหมต่ลอด ตัวเนืLอไกม่ขีนาด
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แผ่นใหญ่และนุ่มมาก สว่นตัวแป้งกรอบอร่อยไมห่นาจนเกนิไป ราคาชิLนละ 70 NTD 
และที1รา้นไมไ่ดม้แีคเ่ฉพาะไกท่อดชิLนใหญไ่วบ้รกิารอยา่งเดยีว ยังมหีลากหลายเมนู
ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานอกีดว้ย  

 
- สําหรับทา่นที1ตอ้งการหาความแปลกใหม ่แนะนําเลย นํ TามะระปัIน มะระลกูขาวแปลก

ตาจากมะระบา้นเรา ลกูใหญ ่ที1ทางรา้นนํามาปั1น ทา่นสามารถเพิ1มความหวานได ้แต่
รสชาดตอ้งขอกระซบิเลย สําหรับคนที1ชอบทานมะระโดยเฉพาะ 

 
 

- บะหมีIอาจง ที1วา่กนัวา่ มาไตห้วันตอ้งหาทานใหไ้ด ้เป็นเสน้หมี1ที1ทํามาจากแป้งขา้ว
สาลี เสน้เล็กบางนุ่มและทานง่าย ส่วนนํLาซุปมีความคลา้ยกระเพาะปลาบา้นเรา 
เหนียวและขน้ ใสเ่นืLอหมูช ิLนเล็กทานง่าย แตร่สชาดเค็มนดิๆ ไม่ตอ้งปรุงอะไรเพิ1มก็
อรอ่ยเด็ดเลย สว่นราคากไ็มแ่พง ถว้ยเล็ก 50 NTD ถว้ยใหญ ่65 NTD 

 
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
คํIา  อสิระอาหารคํIา ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั 
นําทา่นเขา้สูท่ ีIพกั... CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีIส ีI หมู่บา้นโบราณจิIวเฟิI น – อุทยานแห่งชาตเิย่หลิIว – รา้นคอสเมตกิ – Mitsui 

Outlet Park – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิIวเฟิI น (Jiufen Old Street) ที1ตั Lงอยู่บรเิวณไหล่เขาใน
เมอืง จหีลง จิ1วเฟิ1น ปัจจบุนัเป็นสถานที1ทอ่งเที1ยวที1เป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ ีIมชี ืIอเสยีง
ในไตห้วนั เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบด ัTงเดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาว
ไตห้วนัในอดตี ชืIนชมววิทวิทศัน ์รวมท ัTงเลอืกชมิและซืTอชาจากรา้นคา้ มากมาย  
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เมนสูตรทีฟู้ ดแนะนํา 
- เคก้ขา้วเหนยีว เป็นขนมคลา้ยๆ โมจ ิทําจากแป้งขา้วเหนยีวที1สอดไสต้า่งๆ มทีั Lงไส ้

หวาน, ไสเ้ผอืก, ไสถ้ั1วแดง, ไสถ้ั1วเหลอืง, ไสกุ้ง้แหง้ รสชาดอร่อย เหนียวและนุ่ม 
แถมหอมจนทําใหค้ณุตอ้งลองอกีครั Lง  
 

- บวัลอยสไตลไ์ตห้วนั เป็นบวัลอยเผอืกและเป็นขนมขึLนชื1อของจิ1วเฟิ1นเลยก็วา่ได ้บวั
ลอยของไตห้วันจะชิLนใหญ่กว่าและเนืLอหนบึกว่ามาก แต่ละสกี็คนละรสและมคีวาม
หนบึไม่เท่ากัน สว่นนํLาเชื1อมจะเป็นนํLาถั1วเขยีวหอมๆ หวานๆ สามารถสั1งไดท้ั Lงแบบ
รอ้นและเย็น 

 
 

- ไอศครมีถ ัIวตดั คงเป็นไอศครมีที1ไมเ่หมอืนที1อื1น เพราะที1นี1ใชแ้ผน่แป้งโรตเีป็นตวัหอ่
ไอศครมี ที1โรยถั1วตัดที1ทางรา้นทําขึLนเอง แลว้ใสไ่อศครมี 2 กอ้น ต่อดว้ยโรยผักช ี
แลว้มว้นเป็นแท่งพอดคํีา รสชาดมีความหอมและหวานจากถั1วตัดทานคู่กันกับตัว
ไอศครมีและแหง้โรตดีว้ยแลว้ละมนุจนฟินเลยละ่ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูซฟีู้ ดไตห้วนั (8) 
จากนัLนนําท่านเที1ยวชม อุทยานแห่งชาต ิเย่หลิIว (Yeh Liu National Park) 
อทุยานแหง่นีLตั Lงอยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วนั มลีกัษณะพืLนที1เป็นแหลมยื1นไปใน
ทะเล การเซาะกรอ่นของนํ Tาทะเลและลม ทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปรา่ง 
ลกัษณะตา่งๆ นา่ตืIนตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึIงมชีืIอเสยีงโดง่
ดงัไปท ัIวโลก 
 

กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณท่านละ 50 
NTD  

 

 
 

จากนัLนนําทุกท่านชอ้ปปิL งแบบจัดเต็มที1 Mitsui Outlet Park สวรรคข์องนกัชอ้ป
ท ัTงหลาย โดยทีIทุกทา่นสามารถซืTอรองเทา้ กระเป๋า หรอือืIนๆอกีมากมาย ทีIเป็น
แบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิอาท ิONITSUKA, CONVERSE, PUMA, NEW 
BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS ฯลฯ  

คํIา อสิระอาหารคํIา ณ MITSUI OUTLET PARK เพืIอความสะดวกในการชอ้ปปิT งของ
ทา่น 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.35 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เที1ยวบนิ
ที1 CI837 บรกิารอาหารและเครืIองดืIมบนเครืIอง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 4 
ช ัIวโมง)  

01.20+1 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
 

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

** หากทา่นทีIตอ้งออกต ัsวภายใน (เครืIองบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีIเจา้หนา้ทีIทกุ
คร ัTงกอ่นทาํการ 
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ออกต ัsวเนืIองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีIยนไฟลท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีIใชบ้รกิาร *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

 
รายละเอยีดเทีIยวบนิ 

ผูใ้หญ ่และ
เด็ก 

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

พกัเดีIยว
เพิIม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัsว 
เครืIองบนิ 

27 – 30 มถินุายน 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

14,999 4,500 10,999 

11 – 14 กรกฎาคม 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

12 – 15 กรกฎาคม 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

19 - 22 กรกฎาคม 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

25 – 28 กรกฎาคม 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

02 – 05 สงิหาคม 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

08 – 11 สงิหาคม 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

18,999 5,500 12,999 
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09 – 12 สงิหาคม 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

19,999 5,500 13,999 

15 – 18 สงิหาคม 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

22 – 25 สงิหาคม 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

05 – 08 กนัยายน 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

12 – 15 กนัยายน 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

17,999 5,500 10,999 

19 – 22 กนัยายน 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

26 – 29 กนัยายน 
2562 

   ขาไป     CI832  
(13.20 – 18.00) 
   ขากลบั  CI837  
(22.35 – 01.20+1) 

16,999 4,500 10,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 7,900 บาท** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิIนและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 NTD /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
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 หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีIยวแหง่เมอืงจนีเพืIอโปรโมท
สนิคา้พืTนเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, เจอมาเนีIยม, ปะการงัสแีดง ซึIงจําเป็นตอ้ง
ระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีTแจงลกูคา้ทกุทา่น
วา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซืTอหรอืไมซ่ืTอข ึTนอยูก่บัความพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัTงส ิTน และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีIเกดิข ึTนจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 5,200 NT /ทา่น  

 
**โรงแรมทีIพกั และโปรแกรมทอ่งเทีIยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลีIยนขึTนอยูก่บัความเหมาะสม 

และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัTงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึTนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ
จาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลืIอนการเดนิทาง หรอืเปลีIยนแปลงราคา** 

 
อตัราคา่บรกิารนีTรวม  
R คา่ตัXวเครื1องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    R คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที1ม ี 
R คา่นํLาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. R คา่รถรับ-สง่ และนําเที1ยวตามรายการ  
R คา่ที1พักตามที1ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   
R คา่เขา้ชมสถานที1ตา่งๆ ตามรายการ   
R คา่อาหารตามมืLอที1ระบใุนรายการ     
R คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
R คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื1อนไขตามกรมธรรม)์  
 
อตัราคา่บรกิารนีTไมร่วม  
T ค่าทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้ว เนื1องจากทางไตห้วันมีประกาศยกเลกิวีซ่าสําหรับ
หนังสอืเดนิทางไทย และสามารถพํานักในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน หากทางไตห้วันประกาศกลับมาใช ้
วซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการขอวซีา่ตามทางสถานฑตูไตห้วนักําหนด 

T ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที1ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่า
อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื1องดื1มที1สั1งเพิ1มนอกเหนือ รายการ 
(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
Tคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ1น ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
Tคา่ภาษีมลูคา่เพิ1ม 7% และภาษีหกั ณ ที1จา่ย 3% 
 
เง ืIอนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที1ยวหรอืเอเจนซี1ตอ้งชาํระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื1อสํารองที1นั1ง  
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2. นักทอ่งเที1ยวหรอืเอเจนซี1ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที1เหลอืทั Lงหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 
วัน กรณีนักทอ่งเที1ยวหรอืเอเจนซี1ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็ค
ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที1ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์Lนๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนีL วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที1รัฐบาลประกาศในปีนัLนๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 

 
เง ืIอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที1นักท่องเที1ยวหรือเอเจนซี1ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื1อนการเดินทาง 

นักท่องเที1ยวหรือเอเจนซี1(ผูม้ชี ื1อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลกิที1บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ1งเพื1อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที1ยวหรอืเอเจนซี1ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที1ยวหรอืเอเจนซี1 (ผูม้ชี ื1อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที1บรษัิทอยา่งใด
อย่างหนึ1งเพื1อทําเรื1องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที1
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื1อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีL 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที1
ชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที1
ชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที1ชําระแลว้ทั Lงหมดทั LงนีL ทาง
บรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที1ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที1ชาํระแลว้เนื1องในการเตรยีมการจัดการ
นําเที1ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที1ยว เชน่ การสํารองที1นั1งตัXวเครื1องบนิ การจองที1พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที1ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซืLอขาดแบบมเีงื1อนไข หรอืเที1ยวบนิเหมาลํา Charter Flight 
หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิ
มดัจําหรอืคา่บรกิารทั Lงหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทาง
บรษัิท ดังนีL วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที1รัฐบาลประกาศในปีนัLนๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที1ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ืIอนไขและขอ้กาํหนดอืIนๆ 
1. ทวัรน์ีLสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื1อการทอ่งเที1ยวเทา่นัLน 
2. ทัวรน์ีLเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที1ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรอืทั Lงหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Lงหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที1มนัีกท่องเที1ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที1ยวหรือเอเจนซี1ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
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เดนิทางสําหรับประเทศที1ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที1มวีซีา่  
แตห่ากทางนักทอ่งเที1ยวทกุทา่นยนิดทีี1จะชําระคา่บรกิารเพิ1มจากการที1มนัีกทอ่งเที1ยวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที1ทางบรษัิทกําหนดเพื1อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี1จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื1อ นามสกลุ คํา 
นําหนา้ชื1อ เลขที1หนังสอืเดนิทางและอื1นๆ เพื1อใชใ้นการจองตัXวเครื1องบนิ ในกรณีที1นักทอ่งเที1ยว
หรอืเอเจนซี1 มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|ในการเปลี1ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื1อให ้
สอดคลอ้ง กบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที1เดนิทางจรงิของประเทศที1เดนิทาง ทั LงนีL
บรษัิทจะคํานงึถงึ ความปลอดภยัของนักทอ่งเที1ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั  

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที1เพิ1มขึLนของ
นักทอ่งเที1ยว ที1มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ  ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี1ยนแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอื1น เป็นตน้    

7. อัตราคา่บรกิารนีLคํานวณจากอัตราแลกเปลี1ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที1ทางบรษัิทเสนอราคา   
ดังนัLน  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ|ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ1มขึLน ในกรณีที1มกีารเปลี1ยนแปลง
อัตรา  แลกเปลี1ยน เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัXวเครื1องบนิ คา่ภาษีเชืLอเพลงิ คา่ประกันภัยสายการ
บนิ การเปลี1ยนแปลงเที1ยวบนิฯลฯ      

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  
เวน้    แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัLน      

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง   
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที1จะนําตดิตัวขึLนเครื1องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100     

มลิลลิติรตอ่ชิLน ไดไ้มเ่กนิ 10 ชิLน โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ1งมซีปิล็อคปิด  สนทิ และสามารถ
นํา ออกมาใหเ้จา้หนา้ที1ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่าน  ละ 1 ใบ
เทา่นัLน ถา้ สิ1งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที1กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ที1โหลดใตท้อ้งเครื1องบนิเทา่นัLน     
1.1 สิ1งของที1มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ    

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที1โหลดใตท้อ้งเครื1องบนิเทา่นัLน    
2. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกี1ยวกบัการนําแบตเตอรี1สํารองขึLนไปบนเครื1องบนิดงันีL   

2.1 แบตเตอรี1สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึLนเครื1องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที1
จํากดั   ไดแ้กแ่บตเตอรี1สํารองที1มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 
Wh สามารถนําขึLนเครื1องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน   

2.2 แบตเตอรี1สํารองที1มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถ
นําขึLนเครื1องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น  

2.3 แบตเตอรี1สํารองที1มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึLนเครื1องใน
ทกุกรณี  

3. หา้มนําแบตเตอรี1สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื1องในทกุกรณี 
**************************************** 

 



CODE : ZT61    
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


