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CHECK IN TAIWAN 

จุดเด่น 

 
 ชม สถานรีถไฟเสิง้ซงิ เป็นสถานทีบ่ันทกึความทรงจ าเกีย่วกบัรถไฟ 

 ชม หมูบ่า้นสายรุง้ ภมูทิัศนท์างวัฒนธรรมทีส่วยงาม 
 ชม วดัจงไถฉานซือ่ สนสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดบัสามของโลกรองจากนครวาตกิัล  

 ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ทีง่ดงามราวกับภาพวาด 

 นมัสการอัฐขิอง พระถงัซมัจ ัง๋ น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิอู ่ 

 ชม หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีง  

 ชม เมอืงเหยห่ลิว่ ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรปูรา่งแปลกตา 

 ชม พพิธิภณัฑก์ูก้ง มคีนกลา่ววา่เปลอืกของกูก้งอยูปั่กกิง่แตห่ัวใจอยูไ่ตห้วัน  

 ถา่ยภาพ ตกึไทเป 101 ตกึระฟ้าแหง่นีเ้คยมคีวามสงูเป็นอันดบัหนึง่ของโลก 

 ชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหนิออ่นทัง้หลัง  
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 ชม วดัหลงซนัซือ่ เป็นวัดเกา่แกก่วา่ 260 ปี 
 ชอ้ปป้ิง ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต, ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต, ซเีหมนิตงิ, รา้นพายสบัปะรส  

 

ชื่อโปรแกรม CHECK IN TAIWAN   
จ านวน 5 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

22:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย
การบนิ EVA AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

วนัที ่2 
สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - เถาหยวน - เหมยีวลี ่- สถานรีถไฟเสิง้ซงิ - ไทจง  -  

หมูบ่า้นสายรุง้ – ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

 
01:45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เถาหยวน เมอืงเถาหยวน โดยเทีย่วบนิที ่BR206 
 

06:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เถาหยวน เมอืงเถาหยวน หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (ชานมไขมุ่ก + SANDWICH บนรถ) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว เดนิทางมุ่งหนา้สู ่มณฑลเหมยีวลี ่Miaoli ซึง่มทีรัพยากรการท่องเทีย่วที่

อุดมสมบูรณ์มาก จะไดพ้บกับทวิทัศน์ภูเขา, ทะเล, แม่น ้าทีส่วยงาม จากนั้นพาทุกท่านเดนิทางไปยัง สถานี

รถไฟเสิง้ซงิ Shengxing Railway Station เป็นสถานทีบ่ันทกึความทรงจ าเกีย่วกับรถไฟจัดแสดงหัวรถจักร 
รวมทัง้หัวรถจักรไฟฟ้าทีใ่ชใ้นทางรถไฟสายอาลซีัน, Taiwan Sugar Railway และหัวรถจักรฟืนรวมทัง้ตน้แบบ
หัวจักร S400 ตัง้แต ่ปี ค.ศ. 1969 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่าน เดนิทางสู ่หมู่บา้นสายรุง้ Cai Hong Juan Village แต่ก่อนเพือ่ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัยชั่วคราวส าหรับ

ทหาร ปัจจุบันหมูบ่า้นแหง่นี้ไดก้ลายเป็นฮอตสปอตส าหรับการทอ่งเทีย่ว โดยชือ่เสยีงของหมู่บา้นสายรุง้แห่งนี้
เร ิม่ตน้ขึน้เมือ่ หวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศกึทีไ่ดส้รา้งภาพวาดทีถ่อืเป็นสว่นหนึ่งของภูมทิัศน์

ทางวัฒนธรรมทีส่วยงาม และสรา้งความมีชวีติชวีาจากสสีันของภาพวาดที่เร ิม่จากบา้นหลังหนึ่งไปสู่บา้นอีก
หลายๆ หลังในเขตหมู่บา้นสายรุง้ โดยภาพวาดสว่นใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มชี ือ่เสยีงในทวี,ี พชืสัตว ์และ
รายการอืน่ๆ เชน่นก, กระบอื และคนพืน้เมอืงเป็นตน้ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นสู ่ตลาดฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต Fengchia Night Market ตลาดนัดกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไทจง 

ใหท้า่นไดอ้สิระกับการชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้ส ิง่ของทีถู่กใจ ท่านทีช่ ืน่ชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได ้
ทีน่ี่ราคาถกูกวา่เมอืงไทยแน่นอน   

 

ทีพ่กั  BEACON HOTEL หรอืเทยีบเทา่           
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วนัที ่3 
ไทจง - ผูหล ี- วดัจงไถฉานซือ่ - ลอ่งเรอืสุรยินัจนัทรา - วดัเหวนิอู่ - ไทเป - พายสบัปะรส – ซือ่หลนิ
ไนมารเ์ก็ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผูหล ีเมอืงทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่มอีากาศดทีีส่ดุของไตห้วัน และยังเป็นแหล่งอาบน ้าแร่ทีด่ทีีส่ดุ
ของไตห้วันอกีดว้ย เนื่องจากเมอืงนี้อยู่ในหุบเขาและถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทัง้เมอืง จงึท าใหเ้ป็นเมืองที่มี
อากาศบรสิทุธิท์ีส่ดุของ น าท่านชม วดัจงไถฉานซือ่ Chung Tai Chan Monastery ซึง่วัดแห่งนี้ไดรั้บการ

กลา่วขานวา่เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาตกิัล และวัดมหายานทีธ่เิบตยังเป็น
มหาวทิยาลัยสงฆท์ีม่หีอ้งเรยีนหลายพันหอ้ง และไดช้ือ่วา่เป็นวัดทีท่ันสมัยทีส่ดุแหง่หนึง่ในไตห้วัน 

 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา ซึง่ไดรั้บการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรยีบเสมอืน
สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน ตัง้อยูใ่นเขตของ ซนัมลูเลก เนชัน่แนลซนีกิแอเรยี ซึง่ทางการท่องเทีย่วไตห้วันได ้
กอ่ตัง้ข ึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมือ่วันที่ 21 กันยายน 1999 รวม

ความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผืนน ้าสูย่อดเขาทีนั่บจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มคีวามยาว 33 
กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบ ลักษณะภูมปิระเทศทีโ่ดดเด่น ท าใหต้ัวทะเลสาบมองดู
คลา้ยพระอาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอันไพเราะวา่ “สรุยิันจันทรา” พรอ้มทัง้น าท่านนมัสการ

อัฐขิอง พระถงัซมัจ ัง๋ ทีไ่ดอ้ัญเชญิอัฐธิาตกุลับมาที ่วัดเสวยีนกวง เมือ่ปี ค.ศ.1965 จากนัน้น าทา่นกราบไหวส้ ิง่
ศักดิส์ทิธิท์ ี ่วดัเหวนิอู่ ซึง่หมายถงึศาสดาขงจื่อเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์
รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัวทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ถงึตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน และน าทา่นนมัสการ ศาลเจา้

ขงจือ้ และ ศาลเจา้กวนอู ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แห่งปัญญาและเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์ไดเ้วลาอันสมควรน า
ทา่นเดนิทางสู ่รา้นพายสบัปะรส เลอืกซือ้ขนมยอดนยิมของไตห้วัน เคก้ไสส้บัปะรด และขนมอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้พาทกุทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต Shilin Night Market เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในกรุงไทเปและโด่งดังทีส่ดุอกีดว้ย พูดไดว้่าของขายทีน่ี่แทบจะมคีรบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของกนิ ของฝาก 
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เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เหตผุลทีค่นชอบมาซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ตก็เพราะวา่การเดนิทางทีส่ะดวกห่างจากสถานี MRT แค ่
70 เมตร มขีองขายเยอะแยะมากมายเปิดจนถงึเทีย่งคนื เพราะเหตุนี้ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night Life 
อันโดง่ดังของไตห้วัน 

 

ทีพ่กั  RELITE HOTEL หรอืเทยีบเทา่             

วนัที ่4 ไทเป - จ ิว่เฟ่ิน - เหยห่ลิว่ - กูก้ง - ไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้จุดชมววิช ัน้89) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทเป จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมอืงทองทีม่ี

ชือ่เสยีงตัง้แตส่มัย กษัตรยิก์วงสว ีแห่งราชวงศช์งิ มนัีกขุดทองจ านวนมากพากันมาขุทองทีน่ี่ การโหมขุดทอง 
และแรธ่าตตุา่งๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่ความ
ทรงจ า จนกระทั่งมกีรใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์“เปยฉิงเฉิงชือ่” และ “อู๋เหยยีน เตอะซันชวิ” 

ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาชืน่ชม จิว่เฟ่ินจงึกลับมาคกึคัก
และมีชวีติชวีาอีกครัง้ (ในกรณีที่เดนิทางไปหมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ินในวันเสาร์ และวันอาทติย์เมื่อไปถงึจุดที่
ก าหนดจะตอ้งเปลีย่นเป็นรถ Shuttle Bus เพือ่เดนิทางขึน้ลงจิว่เฟ่ินคะ) แลว้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเหยห่ลิว่ 

ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรปูร่างต่างๆ เชน่ 
รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู รังผึ้งที่เกดิจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การกัดกร่อนของน ้ าทะเล ลมทะเล 
โดยเฉพาะพระเศยีรราชนิี รองเทา้เทพธดิา ซึง่มชีือ่เสยีงทั่วในเกาะไตห้วันและทั่วโลก อสิระเก็บภาพความ

ประทับใจตามอัธยาศัย 
 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑก์ูก้ง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้งอยู่ปักกิง่แต่หัวใจอยู่ไตห้วัน เพราะ
พพิิธภัณฑ์แห่งนี้ไดร้วบรวมของล ้าค่าในพระราชวังกูก้งของปักกิง่ไวท้ัง้หมด ซึง่ประเมินค่ามิไดแ้ละเป็น
พพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงของล ้าคา่เป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย พพิธิภัณฑส์ถานแห่งนี้มปีระวัตยิาวนานกว่า 

5,000 ปี ชมของล ้าค่าหายากเชน่ หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชัน้ ตราประทับประจ าตัวเฉียนหลง ฮ่องเต ้
งาชา้งแกะสลัก ฯลฯ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 ตกึระฟ้าแห่งนี้เคยมคีวามสงูเป็นอันดับหนึ่งของ
โลก มีความสูงถงึ 508 เมตร สรา้งขึ้นโดยหลักวศิวกรรมชัน้เยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของ

แผ่นดนิไหว การป้องกันวนิาศกรรมทางอากาศ และยังมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทอียู่ที ่1,010 
เมตร อสิระทา่นชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงทีท่ันสมัยทีส่ดุแห่งหนึ่งของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนม

ชัน้น า   
 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั 

 RELITE HOTEL หรอืเทยีบเทา่             
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วนัที ่5 
ไทเป - ดวิตีฟ้ร ี- เจยีงไคเช็ค - วดัหลงซนัซือ่  - ซเีหมนิตงิ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณ

ภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ีไตห้วนั Duty Free Shop Taiwan ใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายใน-ราคาปลอดภาษี อาท ิGUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-
BAN และอืน่ๆ อกีมากมายแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหนิอ่อนทัง้หลัง มี
ลักษณะการกอ่สรา้งคลา้ยวหิารเทยีนถันทีปั่กกิง่งดงามประกอบกับอาณาเขตทีก่วา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งนี้

เป็นสถานที่ท่องเทีย่วที่มชี ือ่เสยีงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรี และโรงละคร
แหง่ชาต ิ

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลงซนัซือ่ หรอื วดัเขามงักร เป็นวัดเก่าแก่กว่า 260 ปีทีส่รา้งขึน้ปีค.ศ.1738 ในสมัย
ราชวงศ์ชงิ ยุคเฉียนหลงฮ่องเตซ้ ึง่เป็น 1 ใน 5 ฮ่องเตท้ี่ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นองค์ฮ่องเตม้หาราชใน

ประวัตศิาสตรจ์นี ดา้นในประดษิฐานพระโพธสิตัวก์วนอมิ เป็นวัดทีช่าวไทเปนยิมมากราบไหวส้กัการะมากทีส่ดุวัด
หนึ่ง ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสูย่่านชอ้ปป้ิง ซีเหมนิตงิ (สยามสแควแ์ห่งไทเป) อสิระท่านชอ้ปป้ิง
สนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ  มากมาย 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน เถาหยวน 

 

 
 

20:45 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่ BR205 (มอีาหารว่างบรกิารบน
เครือ่งบนิ) 

 

23:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

***หมายเหต ุรายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธ ิข์องผู ้

จดัโดยยดึถอืตามสภาพการณ ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั*** 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซี่า 

- 

เดอืน  ตลุาคม 

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

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่
เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนั้นถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่
ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นนี้ 

 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 
 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ
ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายสว่นนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น (กอ่นวันเดนิทาง 5 วันเทา่นัน้) 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ EVA AIR 
 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกันภัยอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบี้ยประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 500 NTD/วนั /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
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 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่
อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนินการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา่ อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลิก  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
 

การยกเลกิ 

http://www.tanawattravel.com/
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 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 11 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 10 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม

ในการมัดจ าตั๋ว 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ไตห้วนั 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

http://www.tanawattravel.com/
mailto:tanawat.travel@gmail.com


  

         

 ธนวัฒนก์ารท่องเท่ียว(Tanawat travel)   โทร 087 2513341 ,081 2643693 , 045 998822(fax) 

www.tanawattravel.com  email: tanawat.travel@gmail.com ใบอนญุาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวเลขท่ี 51/569   หนา้ 10 

 

 

 

 

  
   
   

   
 

http://www.tanawattravel.com/
mailto:tanawat.travel@gmail.com

