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NT357
ทวัรไ์ตห้วัน เทยีวครบ 3 อทุยาน 7 วัน 5 คนื (XW)
ทัวรไ์ตห้วัน , 7 วัน 5 คนื ,

FUSHIN  , TPE CHATEAU DE CHINE HOTEL  , SANKAI KAN HOTEL  , EASTERN HOTEL & RESORT  ,
TALMUD HOTEL

หนานโถว - วดัจงไถฉานซอื - ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- เจยีอี
อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน - รา้นชา - นงัรถไฟโบราณ - ไทจง - ฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ต - ไทเป

ศูนยส์รอ้ยสขุภาพ - ตกึไทเป101 - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตกิูก้ง - ยา่นซเีหมนิตงิ - ฮวัเหลยีน - ขนมพายสบัปะรด
อุทยานธรรมชาตทิาโรโกะ - น้าํตกฉางชุน - รา้นหยก - ตลาดกลางคนืตงตา้เหมนิ - หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน
อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ - รา้นคอสเมตกิ - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - MITSUI OUTLET PARK - ออนเซ็น

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

23.00 น.
นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์5 ประต ู5 สายการบนินกสกูต๊ ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ
และบรกิารชว่ยเหลอืเรืองของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทังเช็คอนิรับบัตรทนัีงบนเครืองบนิ



วนัท ี2
สนามบนิเถาหยวน - เมอืงหนานโถว - วดัจงไถฉานซอื - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- เมอืงเจยีอี

02.45 น.
บนิลัดฟ้าสู ่ประเทศไตห้วนั โดย สายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW182 (ไม่มบีรกิารอาหาร และเครืองดมืบนเครือง) ใชร้ะยะเวลาบนิ 4
ชวัโมงโดยประมาณ
**สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั
โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั**

07.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ณ ประเทศไตห้วนั หลังจากผา่นขันตอนของดา่นศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ

แลว้นันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว (Nantou) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ซงึ เมอืงหนานโถว
ถอืไดว้า่เป็นมณฑลทใีหญ่ทสีดุของประเทศไตห้วันและไดรั้บการตังชอืเลน่วา่ Mother Earth of Taiwan (แผน่ดนิแม่แหง่ไตห้วัน)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ดว้ยเมนูแซนวชิ + ชาไตห้วนั 

ระหวา่งทางนําทา่น เทยีวชม วดัจงไถฉานซอื (Chung Tai Chan Monastery) ซงึถอืวา่เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุในโลก
งบประมาณสรา้งกวา่หมนืลา้นบาท มคีวามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดยีวกันกับตกึ 101 มโีครงสรา้งทแีข็งแกร่งมาก เมอืปี 1999
เกดิแผน่ดนิไหวอย่างรุนแรงทเีมอืงหนานโถว พสธุาแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมู่บา้นหายไป แตวั่ดจงไถฉานนีกลับไม่เป็นอะไรเลย
สรา้งความศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วันมาก มหีอ้งเรียนกวา่ 1,000 หอ้ง เพอืใหพ้ระสงฆไ์ดศ้กึษาพระธรรมนําทา่นกราบ นมัสการสงิศักดสิทิธภ์ายในวัด

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู บุฟเฟ่ตช์าบูไตห้วนั

บา่ย
นําทา่นลอ่งเรือสําหรับคณะ ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานททีอ่งเทยีวอกีจดุหนงึทเีป็นทนียิมของชาวไตห้วัน รอบๆ
ทะเลสาบแหง่นีจะมจีดุสําคัญททีอ่งเทยีวมากมาย ทะเลสาบแหง่นีมคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร
นําทา่นลอ่งเรือชมบรรยากาศและชมเกาะทเีล็กทสีดุในโลก
และนําคณะนมัสการพระอัฐขิองพระถังซมัจังทวัีดพระถังซมัจังทอัีนเชญิมาจากชมพทูวปี กรณีถา้ทะเลสาบสรุยัิน-จันทรา
ทําการปิดไม่ใหทํ้าการลอ่งเรือ ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณ 50 NTD/ทา่น

แวะพักเหนือย หาของอร่อยทานททีา่เรือกอ่นขนึไป นมสัการพระถงัซมัจงั แนะ นําไขต่ม้ใบชา สตูรอาม่า
ถอืเป็นของทานเลน่อกึหนงึอย่างทคีวรคา่แกก่ารไปลมิลอง ดว้ยสตูรเฉพาะตัวของอาม่า และขันตอนทพีถิพีถัินในทกุขันตอน
ตังแตก่ารตม้ไขท่อีาม่าจะตม้พรอ้มกับสมุนไพรตา่ง  ๆรวมถงึเห็ดหลนิจอื
ทําใหเ้มอืชมิไปคําแรกจะไดก้ลนิหอมของสมุนไพรพรอ้มกับรสชาดเค็มนดิหน่อยของตัวซอส รวมๆแลว้เขา้กันและอร่อยสดุ
รา้นอาม่าเป็นรา้นเดยีวทไีดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเปิดขายไดบ้นเกาะ และมสีาขาทนีีทเีดยีวเทา่นัน

นําทา่นนมัสการสงิศักดสิทิธทิ ีวดัเหวนิหวู ่(Wen Wu Temple) หรืออกีหนงึชอืเรียกทรีูจั้กกันในนาม วัดกวนอู
เป็นวัดทมีชีอืเสยีงอกีหนงึแหง่ของไตห้วัน ตังอยู่ทเีมอืงหนานโถว เป็นทปีระดษิฐานรูปปันของศาสดาขงจอื (เทพเจา้แหง่ปัญญา)
และเทพกวนอู(เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย)์ เป็นทนียิมในหมู่นักทอ่งเทยีวและคนไตห้วัน หากใครทไีดม้าเยือนยังเมอืงหนานโถว
จะตอ้งไม่พลาดทจีะมาสกัการะสงิศักดสิทิธ ิณ วัดแหง่นี นําทกุทา่นเยียมชม ภายในวัดทกุทา่นจะพบกับสงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ตังอยู่ดา้นหนา้ของวัด
มมีูลคา่มากถงึ1 ลา้นเหรียญไตห้วัน ซงึแสดงใหเ้ห็นถงึพลังของความยงิใหญ่ และหากทกุทา่นหันหนา้มองไปยังดา้นหนา้ของวัด
ทกุทา่นสามารถชมววิของทะเลสาบสรุยัิน-จันทราเพราะวัดเหวนิหวูถ่อืไดว้า่เป็นอกีหนงึจดุพกิัดทสีามารถชมววิทะเลสาบไดอ้ย่างสวยงาม
จากนันนําทกุทา่นไปยังภายในวัดเพอืสกัการะบชูาสงิศักดสิทิธภิายในวัด ซงึจะแบง่ออกเป็น 3 จดุดว้ยกัน ดังนี
จดุทหีนงึ : องคเ์ทพเจา้กวนอู ในทา่นังบนบัลลังค ์ชาวจนีและชาวไตห้วันมักนยิมมาขอพรเกยีวกับเรืองของประสบความสําเร็จในหนา้ทกีารงาน
กจิการเจรญิรุ่งเรือง แคลว้คลาดจากภัยอันตราย เป็นตน้ ตรงจดุนีคนไตห้วันมักนยิมนําหยกตาแมว กระเป๋า กระเป๋าเงนิ มาวนรอบกระถางธปู 3
รอบ เพอืเป็นการเรียกเงนิเรียกทอง และเสรมิบารมขีองหยกตาแมว
จดุทสีอง :หรือวหิารอู่เฉงิ จะมอีงคเ์ทพเจา้กวนอูในทา่นังบนบัลลังคค์ูก่ับองคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจดุนีมักนยิมขอพรเกยีวกับการศกึษา การเรียน
หรือเกยีวกับสตปัิญญา
จดุทสีาม : หรือวหิาร ตา้เฉงิ เป็นทปีระดษิฐานขององคเ์ทพเจา้ขงจอื ตรงจดุนีมักนยิมขอพรเกยีวกับการศกึษาการเรียนหรือเกยีวกับสตปัิญญา

หลังจากนันนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอ ี(Chiayi) เมอืงทถีูกลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาและทะเล
เจยีอเีป็นเมอืงทมีแีหลง่ธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลกถงึ 3 อุทยาน ซงึทัง 3
อุทยานนันมทัีศยนียภาพทโีดดเดน่และสวยงามแตกตา่งกันไป “จากภเูขาสูท่รีาบ จากทรีาบสูว่วิทะเล”



ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ

ทพีกั
SANKAI KAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงเจยีอ ี- รา้นชา - อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน - เมอืงไทจง - ฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําคณะเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิไร่ชาอาลซีานทมีชีอืเสยีงสลับกับภเูขานอ้ยใหญ่อันสวยงาม

จากนันพาทา่นแวะชมิชาอาลซีานท ีรา้นชา (Tea Shop) ชาทขีนึชอืทสีดุของไตห้วัน มรีสชาตหิอม
มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมันปลกูบนเขาอาลซีานในระดับความสงูเป็นพันเมตรจากระดับน ้าํทะเล
และเป็นของฝากทคีนไทยนยิมซอืกลับเป็นของฝากเดนิทางตอ่สูอุ่ทยานแหง่ชาตอิาลซีาน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลซีาน

บา่ย
หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมจดุทอ่งเทยีวสําคัญตา่งๆภายในอทุยานฯ อาลซีาน ซงึเป็นอุทยานทมีคีวามสวยงาม และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน
อุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน (Alishan National Scenic Area)เป็นอุทยานทมีสีวยงาม มคีวามสมบรูณ์ของธรรมชาตอิยู่มาก
และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน ใหท้า่นเดนิชมดมืด่าํกับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซีนัโดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกับกับตน้สนสงูชนั
อายุกวา่ 1,000ปี ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างแปลกตา และตน้ไมน้านาพันธุ ์และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิเดอืน 3 และเดอืน 4
ทา่นจะไดพ้บสชีมพขูองดอกซากรุะทจีะบานสะพรังพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ (ชว่งประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์– เมษายน ของทกุปี
เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะกําลังเบง่บาน ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ) กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณ
250NTD/ทา่น

จากนันนําทา่นนัง รถไฟโบราณ เพอืชมววิธรรมชาตสิองฝังขา้งทาง โดยรถไฟสายนีถูกสรา้งขนึโดยชาวญปีุ่ นเพอืใชใ้นการลําเลยีงไม ้

และเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงไทจง (Taichung) เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ3 ของไตห้วันเป็นเมอืงทเีป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษา
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมตามพทุธศาสนา

นําทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ ไปกับ ฟ่งเจยี ไนทม์ารเ์ก็ต (Fengjia Night Market) ตังอยู่ทเีมอืงไทจง บรเิวณใกลม้หาวทิยาลัยฟ่งเจยี
โดยตลาดแหง่นีถอืไดว้า่เป็นตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีดุในไตห้วัน มขีองขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปปิงกันอย่างจใุจ ไม่วา่จะเป็น เสอืผา้ รองเทา้
กระเป๋า เครืองสําอางค ์อกีทังอาหารทอ้งถนิ หรืออาหารนานาชาตแิบบ Street Food
มากมายทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวใหเ้ขา้มาชมิลมิรสของความอร่อย และทสํีาคัญและพเิศษสดุๆ
ตลาดแหง่นีนันมสีนิคา้แบรนดท์มัีกจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสดุ  ๆอย่างเชน่Onitsuka Tigerลดราคาเยอะทสีดุ และมแีบบใหเ้ลอืกมากทสีดุในไตห้วัน
มาฟ่งเจยี ไนทม์ารเ์ก็ต แนะนํารา้นรองเทา้ ABC Mart ศนูยร์วมรองเทา้แบรนดต์า่ง  ๆเชน่ Onitsuka Tiger Adidas Nike Converse เป็นตน้
บางรุ่นภายในรา้นถอืไดว้า่มรีาคาทถีูกกวา่เมอืเทยีบกับรุ่นนันๆในไทย

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ณ ฟ่งเจยีไนทม์ารเ์ก็ตใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั**

ทพีกั
TALMUD HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงไทเป - รา้นพายสบัปะรด - รา้นสรอ้ยสขุภาพ - ถา่ยรูปคูต่กึไทเป 101 - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตกิูก้ง - ยา่นซเีหมนิตงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป (Taipei) เมอืงหลวงประเทศไตห้วันเป็นศนูยร์วมทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทังการศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ไทเปอยู่ตอนเหนือของประเทศ มปีระชากรประมาณ 3 ลา้นคน

นําทา่นเลอืกซอืของฝาก ขนมพายสบัปะรด (Pineapple Cake Shop) ขนมยอดนยิมของไตห้วัน (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด
เป็นตน้)

จากนันนําทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium Shop)ทเีป็นเครืองประดับเพอืสขุภาพ มทัีงแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ
มคีณุสมบัตใินป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทังมชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง
เครืองประดับล ้าํคา่ของชาวไตห้วันตังแตโ่บราณ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสยีวหลงเปา

บา่ย
จากนันนําทา่นไปยัง ตกึไทเป101 (Taipei 101) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปคูก่ับแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทมีคีวามสงูเป็นอันดับ 5
ของโลกในปัจจบัุน (อันดับในปี 2016) ซงึมคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซงึดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทรีวบรวมรา้นคา้แบรนดดั์งระดับโลกไวม้ากมาย
อาท ิALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CALVINKLEIN , CHANEL, COACH, GUCCIM,GIORDANO, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON,
LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM, OMEGA, PANERAI, PRADA, POLO, ROLEX, SHISEIDO, SUPER DRY
, TAG HEUER, VERSACE, ZARA เป็นตน้
กรณีททีา่นตอ้งการขนึตกึไทเป 101 ชมววิชนั 89กรุณาแจง้กับทางเจา้หนา้ทลีว่งหนา้กอ่นเดนิทาง โดยคา่ตัวขนึตกึไทเป 101 ชนั 89
ราคาประมาณ 600 NTD/ทา่น

จากนันเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตกิูก้ง (Gu Gong Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์เีก็บวัตถุและผลงานทางศลิปะของจนีโบราณ
ทมีปีระวัตยิาวนานกวา่ 5,000 ปี เป็นหนงึในพพิธิภัณฑท์ใีหญ่ทสีดุในโลก ซงึของล ้าํคา่ทางประวัตศิาสตรม์อียู่ทนีีจํานวนมากกวา่ 620,000
ชนิจากทกุราชวงศข์องจนี จนตอ้งหมุนเวยีนออกมาจัดใหช้ม (ซงึหนงึชดุ 5,000 ชนิ) จะหมุนเวยีนทกุ 3 เดอืน ไม่วา่จะเป็นภาพวาดเครืองปันดนิเผา
เครืองทองสํารดิตา่ง  ๆเหมาะมากกับทา่นทชีอบโบราณวัตถุและงานศลิปะ ไม่วา่จะเป็นเครืองถมของจนีหรือ Cloisonné
หรือการลงยาทองแบบอสิลามคิ ทเีป็นเทคนคิทแีวดวงโลกอัญมณี หันมาสนใจมากขนึ ซงึสามารถเรียกความสนใจ
จากดไีซนเ์นอรย์ุคใหม่ไดไ้ม่นอ้ยทเีดยีว อกีทังยังมหีอ้งแสดงหยกทลี ้าํคา่โดยเฉพาะ“หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวทมีตัีกแตนเกาะอยู่”
ทไีดรั้บการจัดอันดับ ในความวจิติรงดงามเป็นอันดับ 1 ของโลก “หยกหมูสามชนั” และ “งาชา้งแกะสลัก 17 ชนั” ทมีชีอืเสยีง แมแ้ตต่ราลัญจกร
ของจักรพรรดเิฉียน หลงทยีงิใหญ่ ก็อยู่ทพีพิธิภัณฑแ์หง่นี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซเีหมนิตงิ (Xi Men Ding) ตังอยู่ในเมอืงไทเป ทแีหง่นีเปรียบเสมอืน สยามแสควรใ์นกรุงเทพฯ
เป็นแหลง่รวมแฟชนัททัีนสมัยของวัยรุ่นในไตห้วัน ภายในตลาดมขีองมากมาย โดยเฉพาะสนิคา้แฟชนั เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองสําอาง
หรือของกฟิชอ้ปมากมายทมีใีหอั้พเดทแฟชนัเรือย  ๆไม่วา่จะเป็นของทมีแีบรนด ์หรือไม่มแีบรนด์
อกีทังสนิคา้มแีบรนดข์องทนีียังถอืไดว้า่มรีาคาทถีูกเหมาะสําหรับนักชอ้ปมากมายใหไ้ดม้าชอ้ปปิงกันอย่างจใุจ

**แนะนําของอรอ่ย** เตา้หูเ้หม็น อาหารขนึชอือกีหนงึอย่างของไตห้วัน ถงึจะมกีลนิเหม็นแตอ่ร่อยอย่าบอกใครเชยีว
ดว้ยรสชาดของซอสทกีนิคูก่ับเตา้หูเ้หม็นทอดกรอบ  ๆแกลม้ดว้ยผักดองสตูรเฉพาะของไตห้วันรสชาดมันเขา้กันดอีย่างลงตัว

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ณ ยา่นซเีหมนิตงิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั**

ทพีกั
FUSHIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
ฮวัเหลยีน - อทุยานแหง่ชาตทิาโรโกะ - รา้นหยก - ตลาดกลางคนืตงตา้เหมนิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงฮวัเหลยีน (Hulien) (โดยนังรถไฟไป-กลับจากกรุงไทเปไปสูเ่มอืงฮัวเหลยีน) คอืมณฑลทใีหญ่ทสีดุในไตห้วัน
ตังอยู่บนภเูขาฝังทะเลตะวันออกของไตห้วัน เป็นจดุเรมิตน้ของทางรถไฟสายฮัวเหลยีน-TAITUNG
มณฑลฮัวเหลยีนมชีอืเสยีงมากในเรืองการทอ่งเทยีว มจีดุทอ่งเทยีวหลัก  ๆไดแ้ก ่อุทยานแหง่ชาตทิาโรโกะ และ อุทยานแหง่ชาต ิYUSHAN
และในบรเิวณรอบ  ๆชายฝังเป็นพนืททีเีหมาะสําหรับการปันจักรยาน 

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ



บา่ย
นําทา่นสู ่อทุยานแหง่ชาตไิทห่ลูเ่กอ๋ หรือ อทุยานธรรมชาต ิทาโรโกะ (Taroko National Park) (อุทยานแหง่ชาตใิหญ่เป็นอันดับ 2
ของไตห้วัน) นอกจากจะเป็นอุทยานท ีมทัีศนียภาพของหบุเขาและเทอืกเขาสลับซบัซอ้นสวยงาม แลว้ยังม ีวัฒนธรรมประเพณีทมีี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสงิดงึดดูใจนักทอ่งเทยีวเชน่กัน เสน้ทางจากเทยีนเสยีง
จนถงึทาโรโกะถอืเป็นเสน้ทางประวัตศิาสตรเ์ลาะเลยีบรมิหนา้ผาของ หบุเขาหนิอ่อนไปตลอดแนว จดุ ชม ววิทน่ีาประทับใจในอุทยานฯ
ไดแ้กถ่ ้าํนกนางแอ่น และอุโมงคเ์กา้โคง้ บนเสน้ทางคดเคยีวผา่นหบุเขาและ หนา้ผาทเีกดิขนึโดยธรรมชาตซิงึเป็นทางหลวงทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึ
ของเกาะไตห้วัน

แวะชม น้าํตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จดุชมววิอกีแหง่หนงึทมี ีทัศนียภาพของหบุเขาสลับซอ้นสวยงามตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรม จนี
ดา้นขา้งมนี ้าํตก ไหลจากยอดเขาสงูลงสูลํ่าธารลอีู และอกีทคีอื ปากถ ้าํนกนางแอ่น โดยถ ้าํนีเกดิจาก
การเคลอืนตัวของเปลอืกโลกและการไหลผา่นกัดเซาะของลําธารลอีูทําใหน้กนางแอ่น
กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีทัีศนียภาพแปลกตาดว้ยถ ้าํนอ้ยใหญ่เรียงรายบนหนา้ผาสงู อุโมงค ์9 โคง้
เป็นอุโมงคท์อียู่บนถนนเหงิกวา้งกงลูห่รือทางหลวงสายยุทธศาสตรท์ตัีดผา่น หบุเขาหนิอ่อน
จากดา้นตะวันออกไปทางทศิตะวันตกเดมิเป็นถนนสายเกา่สําหรับการคมนาคม ปัจจบัุน เปิดเป็นเสน้ทางเดนิชมววิ ทวิทัศน์
เลยีบรมิหบุเขาใหนั้กทอ่งเทยีวสามารถเยียมชม ความงามของธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ

นําทา่นชอ้ปปิง รา้นหยก (Jade Shop) ซงึถอืวา่เป็นหยกขนึชอืของเมอืงฮัวเหลยีน
ซงึคนไตห้วันถอืไดว้า่เป็นประเทศทมีคีวามเชอืเรืองฮวงจุย้ตา่ง  ๆโดยเฉพาะหยกตาแมว ทคีนไตห้วันมคีวามเชอืวา่สามารถเรียกเงนิเรียกทอง
เรียกโชคลาภ การงาน สขุภาพตา่งๆ

จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิไปกับกนิเทยีวชอ้ปท ีตลาดกลางคนืตงตา้เหมนิ (Dongdamen Night Market)
ตลาดของกนิทใีหญ่ทสีดุในเมอืงฮัวเหลยีน เต็มไปดว้ยของกนิ หรืออาหารแนวสตรีทฟู้ดมากมาย อาท ิรา้นบารบ์คีวิตอีเีจยีเขา่โร่วชว่น
รา้นขนมปังโลงศพเหลยีงเจยีกวนไชปัน รา้นมันเทศทอดไคยุ่นอู เป็นตน้

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ณ ตลาดกลางคนืตงตา้เหมนิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั**

ทพีกั
CHATEAU DE CHINE HUALIEN หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
ถนนโบราณจวิเฟิน - อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ - รา้นคอสเมตกิ - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - MITSUI OUTLET PARK

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน (Jiufen Old Street) ทตัีงอยู่บรเิวณไหลเ่ขาในเมอืง จหีลง จวิเฟิน
ปัจจบัุนเป็นสถานททีอ่งเทยีวทเีป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่มีชีอืเสยีงในไตห้วัน เพลดิเพลนิบรรยากาศแบบดังเดมิของรา้นคา้
รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดตี ชนืชมววิทวิทัศน ์รวมทังเลอืกชมิและซอืชาจากรา้นคา้ มากมาย
ทังนีหมู่บา้นโบราณจวิเฟินยังเป็นทตีามรอยของสาวกการต์นู เรือง SPIRITED AWAY การต์นูอนเิมชนัชอืดังของญปีุ่ น
ทไีดนํ้าฉากตกึโคมไฟในหมู่บา้นโบราณจวิเฟินดําเนนิเรืองอกีดว้ย

**แนะนําของอรอ่ย** บัวลอยเผอืกสไตลไ์ตห้วัน บัวลอยของไตห้วันจะชนิใหญ่กวา่และเนือหนบึกวา่มาก
แตล่ะสก็ีคนละรสชาดและมคีวามหนบึไม่เทา่กัน สว่นน ้าํเชอืมจะเป็นน ้าํถัวเขยีวหอมหวาน สามารถสงัไดทั้งแบบรอ้นและแบบเย็น

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ซฟีู้ ดไตห้วนั

บา่ย
จากนันนําทา่นเทยีวชม อทุยานแหง่ชาต ิเยห่ลวิ (Yue Liu National Park) อุทยานแหง่นีตังอยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน
มลัีกษณะพนืทเีป็นแหลมยืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าํทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะตา่ง  ๆน่าตนืตาทเีดยีว
โดยเฉพาะหนิรูปเศยีรพระราชนีิ ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก กรณีถา้อุทยานปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ทางบรษัิทจะทําการคนืเงนิประมาณ 50 NTD/ทา่น

หลังจากนันนําทา่นแวะ รา้นคอสเมตกิ (Cosmetic Shop) ทมีเีครืองสําอางรวมถงึพวกยา / น ้าํมัน /
ยานวดทขีนึชอืของไตห้วันใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปกันอย่างเต็มที

จากนันนําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค
ซงึใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตารางเมตร



ทา่นสามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตรสํ์าคัญทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน
โดยภายในจะมรีูปปันทําจากทองสมัฤทธปิระธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในทา่นังขนาดใหญ่ทมีใีบหนา้ยมิแยม้ และจะมทีหารยามยืนเฝ้าอยู่ 2
นายตลอดเวลา และทกํีาแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของทา่นอยู่ 3 คํา คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย
และวทิยาศาสตร ์โซนทชีนัลา่งของอนุสรณ์สถานจะเป็นหอ้งจัดแสดงประวัตขิองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค
อกีทังทังยังมกีารจัดโชวส์งิของเครืองใช ้รวมถงึภาพถ่าย และอกีหนงึพเิศษหากใครไดม้าเยียมทแีหง่นีคอื พธิเีปลยีนเวรทหาร ซงึจะมทีกุๆ
ตน้ชวัโมง ตังแตเ่วลา 10:00 น. - 16:00 น. ของทกุวัน

จากนันนําทกุทา่นชอ้ปปิงแบบจัดเต็มท ีMITSUI OUTLET PARK สวรรคข์องนักชอ้ปทังหลาย โดยททีกุทา่นสามารถซอืรองเทา้ กระเป๋า หรืออนืๆ
อกีมากมาย ทเีป็นแบรนดย์อดฮติตดิตลาด อาท ิONUTSUKAO, CONVERSE, PUMA, NEW BALANCE, NIKE, ADIDAS, SKECHERS, LEVIS
ฯลฯ

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ณ MITSUI OUTLET PARK ใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานตามอธัยาศยั**

ทพีกั
EASTERN HOTEL & RESORT หรือระดับเทยีบเทา่ 
จากนันใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ ้าํแร่ธรรมชาต ิแบบสว่นตัวในหอ้งพัก ซงึการแชน่ ้าํแร่เชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี7
สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิดอนเมอืง(กรุงเทพฯ)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง

09.40 น.
บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW181 (ไม่มบีรกิาร อาหารและเครืองดมืบนเครือง) ใชร้ะยะเวลาบนิ 4
ชวัโมงโดยประมาณ

12.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ
**สายการบนินกสกูต๊จะมกีารปรบัเปลยีนเวลาการเดนิทาง ตามตารางของสายการบนิ ดงันนั
โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเดนิทางของทา่นกบัเจา้หนา้ทอีกีครงั **

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี26 กันยายน 2562 เวลา 16:15 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื 3 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัท  ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอื รายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้ว เนอืงจากทางไตห้วันมปีระกาศยกเลกิวซีา่สาํหรบัหนังสอืเดนิทางไทย และสามารถพาํนักในไตห้วันไดไ้มเ่กนิ 14 วัน
หากทางไตห้วันประกาศกลบัมาใชว้ซีา่ตามปกต ิผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการขอวซีา่ตามทางสถานฑูตไตห้วันกาํหนด

• คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• นักท่องเทยีวตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพอืสาํรองทนัีง

• นักท่องเทยีวตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกัฯลฯ

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ



หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสิาํหรบัผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าํตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน กรณทีที่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ
(หนา้ปกสนี ้าํเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดยไมม่จีดหมายเชญิ
หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกบัการขออนญุาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณใีดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีและ
ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง
หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณใีดๆกต็าม

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ ไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีาํรองขนึไปบนเครอืงบนิดงันี

• แบตเตอรสีาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจีํากดั ไดแ้กแ่บตเตอรสีาํรองทมีคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่
20,000m Ahหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน

• แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000m Ahหรอื 100-160Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น

• แบตเตอรสีาํรองทมีคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000m Ahหรอื 160Wh หา้มนําขนึเครอืงในทุกกรณี

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี
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