
  

 

CHECK IN TAIWAN 

จุดเด่น 

 
 ชม สถานรีถไฟเสิ�งซงิ เป็นสถานที�บนัทกึความทรงจําเกี�ยวกบัรถไฟ 
 ชม หมูบ่า้นสายรุง้ ภมูทิศัน์ทางวัฒนธรรมที�สวยงาม 
 ชม วดัจงไถฉานซื�อ สนสถานที�ยิ�งใหญเ่ป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาตกิลั  

 ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ที�งดงามราวกบัภาพวาด 

 นมัสการอฐัขิอง พระถงัซมัจ ั�ง นําทา่นกราบไหวส้ ิ�งศกัดิ�สทิธิ�ที� วดัเหวนิอู ่ 

 ชม หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ� น ซึ�งเป็นแหลง่เหมอืงทองที�มชี ื�อเสยีง  

 ชม เมอืงเหยห่ลิ�ว ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างแปลกตา 

 ชม พพิธิภณัฑก์ูก้ง มคีนกลา่ววา่เปลอืกของกูก้งอยูปั่กกิ�งแตห่ัวใจอยูไ่ตห้วนั  

 ถา่ยภาพ ตกึไทเป 101 ตกึระฟ้าแหง่นี�เคยมคีวามสงูเป็นอนัดบัหนึ�งของโลก 

 ชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ตวัอาคารเป็นหนิออ่นทั �งหลัง  
 ชม วดัหลงซนัซื�อ เป็นวดัเกา่แกก่วา่ 260 ปี 
 ชอ้ปปิ�ง ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต, ซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต, ซเีหมนิตงิ, รา้นพายสบัปะรส  

 

ชื�อโปรแกรม CHECK IN TAIWAN   
จํานวน 5 วนั 3 คนื 



  

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัที� 1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
22:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิ EVA AIR โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

วนัที� 2 
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เถาหยวน - เหมยีวลี� - สถานรีถไฟเสิ�งซิง - ไทจง  -  
หมูบ่า้นสายรุง้ - ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

 
01:45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เถาหยวน เมอืงเถาหยวน โดยเที�ยวบนิที� BR206 
 
06:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมอืงเถาหยวน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรับสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ชานมไขมุ่ก + SANDWICH บนรถ) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว เดนิทางมุ่งหนา้สู ่มณฑลเหมยีวลี� Miaoli ซึ�งมทีรัพยากรการท่องเที�ยวที�

อุดมสมบูรณ์มาก จะไดพ้บกับทวิทัศน์ภูเขา, ทะเล, แม่นํ�าที�สวยงาม จากนั�นพาทุกท่านเดนิทางไปยัง สถานี
รถไฟเสิ�งซงิ Shengxing Railway Station เป็นสถานที�บันทกึความทรงจําเกี�ยวกับรถไฟจัดแสดงหัวรถจักร 
รวมทั �งหัวรถจักรไฟฟ้าที�ใชใ้นทางรถไฟสายอาลซีัน, Taiwan Sugar Railway และหัวรถจักรฟืนรวมทั �งตน้แบบ
หัวจักร S400 ตั �งแต ่ปี ค.ศ. 1969 

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่าน เดนิทางสู่ หมู่บา้นสายรุง้ Cai Hong Juan Village แต่ก่อนเพื�อใชเ้ป็นที�อยู่อาศัยชั�วคราวสําหรับ

ทหาร ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี�ไดก้ลายเป็นฮอตสปอตสําหรับการท่องเที�ยว โดยชื�อเสยีงของหมู่บา้นสายรุง้แห่งนี�
เริ�มตน้ขึ�นเมื�อ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศกึที�ไดส้รา้งภาพวาดที�ถอืเป็นส่วนหนึ�งของภูมทิัศน์
ทางวัฒนธรรมที�สวยงาม และสรา้งความมีชวีติชวีาจากสสีันของภาพวาดที�เริ�มจากบา้นหลังหนึ�งไปสูบ่า้นอกี
หลายๆ หลังในเขตหมู่บา้นสายรุง้ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี�ยวกับบุคคลที�มีชื�อเสยีงในทีว,ี พืชสัตว ์และ
รายการอื�นๆ เชน่นก, กระบอื และคนพื�นเมอืงเป็นตน้ 

 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นสู ่ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต Fengchia Night Market ตลาดนัดกลางคนืที�มชี ื�อเสยีงของเมอืงไทจง 
ใหท้่านไดอ้สิระกับการชอ้ปปิ�ง เลอืกซื�อสิ�งของที�ถูกใจ ทา่นที�ช ื�นชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได ้
ที�นี�ราคาถกูกวา่เมอืงไทยแน่นอน   

 
ที�พกั  BEACON HOTEL หรอืเทยีบเทา่           
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



  

วนัที� 3 
ไทจง - ผูหล ี- วดัจงไถฉานซื�อ - ลอ่งเรอืสุรยินัจนัทรา - วดัเหวนิอู่ - ไทเป - พายสบัปะรส - ซื�อหลนิ
ไนมารเ์ก็ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงผูหล ีเมอืงที�ไดข้ ึ�นชื�อวา่มอีากาศดทีี�สดุของไตห้วัน และยังเป็นแหลง่อาบนํ�าแร่ที�ดทีี�สดุ

ของไตห้วันอกีดว้ย เนื�องจากเมืองนี�อยู่ในหุบเขาและถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงทั �งเมือง จงึทําใหเ้ป็นเมืองที�มี
อากาศบรสิทุธิ�ที�สดุของ นําท่านชม วดัจงไถฉานซื�อ Chung Tai Chan Monastery ซึ�งวัดแห่งนี�ไดรั้บการ
กลา่วขานวา่เป็นศาสนสถานที�ยิ�งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาตกิัล และวัดมหายานที�ธเิบตยังเป็น
มหาวทิยาลยัสงฆท์ี�มหีอ้งเรยีนหลายพันหอ้ง และไดช้ื�อวา่เป็นวดัที�ทนัสมัยที�สดุแหง่หนึ�งในไตห้วนั 

 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึ�งไดรั้บการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรยีบเสมือน

สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน ตั �งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั�นแนลซนีกิแอเรยี ซึ�งทางการท่องเที�ยวไตห้วนัได ้
กอ่ตั �งขึ�นเมื�อวันที� 24 มกราคม 2000 เพื�อบรูณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครั�งใหญ่เมื�อวนัที� 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผืนนํ�าสูย่อดเขาที�นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 
กโิลเมตร เป็นทะเลสาบที�มภีูเขาสลับซับซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภูมปิระเทศที�โดดเดน่ ทําใหต้ัวทะเลสาบมองดู
คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สี�ยว ซึ�งเป็นที�มาของนามอันไพเราะวา่ “สรุยิันจันทรา” พรอ้มทั �งนําทา่นนมัสการ
อฐัขิอง พระถงัซมัจ ั�ง ที�ไดอ้ญัเชญิอฐัธิาตกุลับมาที� วัดเสวยีนกวง เมื�อปี ค.ศ.1965 จากนั�นนําทา่นกราบไหวส้ ิ�ง
ศักดิ�สทิธิ�ที� วดัเหวนิอู ่ซึ�งหมายถงึศาสดาขงจื�อเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์
รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตวัที�ตั �งอยูห่นา้วดั ซึ�งมมีูลคา่ถงึตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั และนําทา่นนมัสการ ศาลเจา้
ขงจื�อ และ ศาลเจา้กวนอู ซึ�งถอืเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์ไดเ้วลาอันสมควรนํา
ทา่นเดนิทางสู ่รา้นพายสบัปะรส เลอืกซื�อขนมยอดนยิมของไตห้วนั เคก้ไสส้บัปะรด และขนมอื�นๆ อกีมากมาย 

 
 

 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นพาทกุทา่นชอ้ปปิ�ง ตลาดซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ต Shilin Night Market เป็นตลาดกลางคนืที�ใหญ่ที�สดุ
ในกรุงไทเปและโด่งดังที�สดุอกีดว้ย พูดไดว้่าของขายที�นี�แทบจะมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของกนิ ของฝาก 
เสื�อผา้ รอ้งเทา้ เหตผุลที�คนชอบมาซื�อหลนิไนทม์ารเ์ก็ตก็เพราะวา่การเดนิทางที�สะดวกห่างจากสถานี MRT แค ่
70 เมตร มขีองขายเยอะแยะมากมายเปิดจนถงึเที�ยงคนื เพราะเหตุนี�ซื�อหลนิเลยกลายเป็นสถานที� Night Life 
อนัโดง่ดงัของไตห้วนั 

 

ที�พกั  RELITE HOTEL หรอืเทยีบเทา่             



  

วนัที� 4 ไทเป - จ ิ�วเฟิ� น - เหยห่ลิ�ว - กูก้ง - ไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึ�นจดุชมววิช ั�น89) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทเป จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น ซึ�งเป็นแหล่งเหมืองทองที�มี

ชื�อเสยีงตั �งแต่สมัย กษัตรยิก์วงสว ีแห่งราชวงศช์งิ มนัีกขุดทองจํานวนมากพากันมาขุทองที�นี� การโหมขดุทอง 
และแร่ธาตุต่างๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิ�งไวเ้พียงแต่ความ
ทรงจํา จนกระทั�งมีกรใชจ้ิ�วเฟิ�นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื�อ” และ “อู๋เหยยีน เตอะซันชวิ” 
ภูเขาที�สวยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเที�ยวจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชื�นชม จิ�วเฟิ�นจงึกลับมาคกึคัก
และมีชวีติชวีาอีกครั�ง (ในกรณีที�เดนิทางไปหมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์เมื�อไปถึงจุดที�
กําหนดจะตอ้งเปลี�ยนเป็นรถ Shuttle Bus เพื�อเดนิทางขึ�นลงจิ�วเฟิ�นคะ) แลว้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเหยห่ลิ�ว 
ซึ�งเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรูปร่างตา่งๆ เชน่ 
รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึ�งที�เกดิจากการเคลื�อนตัวของเปลือกโลก การกัดกร่อนของนํ�าทะเล ลมทะเล 
โดยเฉพาะพระเศียรราชนิี รองเทา้เทพธดิา ซึ�งมีชื�อเสยีงทั�วในเกาะไตห้วันและทั�วโลก อสิระเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ูก้ง มีคนกล่าวว่าเปลอืกของกูก้งอยู่ปักกิ�งแต่หัวใจอยู่ไตห้วัน เพราะ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี�ไดร้วบรวมของลํ�าค่าในพระราชวังกูก้งของปักกิ�งไวท้ั �งหมด ซึ�งประเมินค่ามิไดแ้ละเป็น
พพิธิภัณฑท์ี�มกีารจัดแสดงของลํ�าค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย พพิธิภัณฑส์ถานแห่งนี�มปีระวัตยิาวนานกว่า 
5,000 ปี ชมของลํ�าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั �น ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต ้
งาชา้งแกะสลัก ฯลฯ จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 ตกึระฟ้าแห่งนี�เคยมคีวามสงูเป็นอันดับหนึ�งของ
โลก มีความสูงถึง 508 เมตร สรา้งขึ�นโดยหลักวศิวกรรมชั �นเยี�ยมสามารถทนทานต่อการสั�นสะเทื�อนของ
แผ่นดนิไหว การป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ี�เร็วที�สดุในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียู่ที� 1,010 
เมตร อสิระท่านชอ้ปปิ� งแหล่งชอ้ปปิ� งที�ทันสมัยที�สดุแห่งหนึ�งของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนเนม
ชั �นนํา   

 
 

 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 

ที�พกั  RELITE HOTEL หรอืเทยีบเทา่             



  

วนัที� 5 
ไทเป - ดวิตี�ฟร ี- เจยีงไคเช็ค - วดัหลงซนัซื�อ  - ซเีหมนิตงิ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณ
ภูม)ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดนิทางสู ่รา้นปลอดภาษดีวิตี�ฟร ีไตห้วนั Duty Free Shop Taiwan ใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การชอ้ปปิ� งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใน-ราคาปลอดภาษี อาท ิGUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-
BAN และอื�นๆ อกีมากมายแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหนิออ่นทั �งหลัง มี
ลักษณะการก่อสรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันที�ปักกิ�งงดงามประกอบกับอาณาเขตที�กวา้งขวาง ทําใหอ้นุสรณ์แห่งนี�
เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสยีงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และโรงละคร
แหง่ชาต ิ

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัหลงซนัซื�อ หรอื วดัเขามงักร เป็นวัดเก่าแก่กว่า 260 ปีที�สรา้งขึ�นปีค.ศ.1738 ในสมัย
ราชวงศ์ช ิง ยุคเฉียนหลงฮ่องเตซ้ึ�งเป็น 1 ใน 5 ฮ่องเตท้ี�ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นองค์ฮ่องเตม้หาราชใน
ประวตัศิาสตรจ์นี ดา้นในประดษิฐานพระโพธสิตัวก์วนอมิ เป็นวดัที�ชาวไทเปนยิมมากราบไหวส้กัการะมากที�สดุวัด
หนึ�ง ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่ย่านชอ้ปปิ� ง ซีเหมนิตงิ (สยามสแควแ์ห่งไทเป) อสิระท่านชอ้ปปิ� ง
สนิคา้หลากหลายรวมทั �งสนิคา้แฟชั�นเทรนใหม่ๆ  มากมาย 

 
คํ�า อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เถาหยวน 
 

 
 
20:45 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIR เที�ยวบินที� BR205 (มีอาหารว่างบริการบน

เครื�องบนิ) 
 
23:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
***หมายเหตุ รายการทอ่งเที�ยวนี�อาจเปลี�ยนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ถอืเป็นเอกสทิธิ�ของผู ้
จดัโดยยดึถอืตามสภาพการณ ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคญั*** 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดี�ยว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  ตลุาคม 

20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 * วนัปิยมหาราช 25,900 25,900 25,900 6,000 - 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที�ทา่นตอ้งออกตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั�วที�สามารถเลื�อนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนวนัเวลาบนิ มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื�อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 



  
 กรุณาสง่รายชื�อผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ที�หลังจากที�ไดช้ําระค่ามัดจําทัวร์ หรอืค่าทัวรส์ว่นที�

เหลอื กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชื�อคูน่อนกบัเจา้หนา้ที�ใหท้ราบ  
 กรณีที�ออกตั�วเครื�องบนิแลว้สะกดชื�อ-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั�วเครื�องบนิ 
 กรณีเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั�นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที�

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนี� 
 หลงัจากที�ทา่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ี�ทา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ั�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางที�ระบเุทา่นั�น 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที�ไม่รูจ้ักกัน กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดี�ยว

เพิ�มตามราคาที�ระบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นั�น 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ที�เดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (พักเดี�ยว) ขึ�นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิําหรับนักทอ่งเที�ยวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพื�อเป็นสนินํ�าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนี�เพื�อมอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 กรณีที�ทา่นตอ้งการเปลี�ยนผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม 3,000 บาทตอ่ทา่น (กอ่นวนัเดนิทาง 5 วนัเทา่นั�น) 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ EVA AIR 
 ค่าที�พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอื�นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลี�ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ�นการเปลี�ยนแปลง 
 คา่อตัราเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ที�ระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดนิทางเพื�อใหค้รอบคลุมในเรื�องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ�มเตมิไดท้ี�เจา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี�ยประกันเริ�มตน้ 390 บาท ขึ�นอยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถที�ชาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 500 NTD/วนั /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด ฉะนั�นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์�าหนักดังนี� กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื�องบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานี�ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเที�ยวหากมกีารเก็บเพิ�ม 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถิ�นที�

อยู่ 4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิ�ว 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการ
ยื�นวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึ�งในกรณีนี� 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรม
ที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื�องจากความ
ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื�องจากมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื�องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทั �งบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที�พําพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิ�ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น 

5. เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจํา หรือทั �งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 

 
 

เง ื�อนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองที�น ั�ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระมัดจํา งวดแรก 5,000 บาท  
 สว่นที�เหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําท ั�งหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ั�งหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลื�นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม
ในการมัดจําตั�ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิขึ�นเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
 

 


