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บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
 

ม่ันใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
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¡íÒË¹´¡ÒÃà´×¹·Ò§  

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง  (-/-/-) 

23.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมอืงอาคาร 1 ผูโ้ดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 

 เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือ

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ● วดัพระถังซําจัง๋ ● วดัเหวนิหวู่ ● เจยีอี ้           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL398 (ไม่มีบริการอาหารบน

เคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า อิม่อร่อยไปกบั SET BAKERY & MILK TEA เคร่ืองดื่มขึน้ช่ือของไต้หวนั 

จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง เปนหมูบานเกาของทหารผานศึก

ในยุคสงครามกลางเมืองของจีนท่ีล้ีภัยมาอยูกันท่ีไตหวัน ซ่ึง

สรางขึ้นอยางงายๆจากวัสดุท่ัวไป แตไดรับการเพนทเปน

ลวดลายตางๆดวยสีสันสดใสตามผนังและกําแพงในหมูบาน

จนเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไปทําใหมีช่ือเสียงจนกลายเปน

แหลงทองเท่ียวช่ือดังของเมืองไทจงไปในท่ีสุด 

จากนั้น เดินทางสูราน MIYAHARA ICE CREAM (มยิาฮาร่า)  

★★ พเิศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอด

รานของหวานเมืองไทจง ท่ีมีดีท้ังความสวยและความอรอย 

เปนรานไอติมและรานอาหารช่ือดังของเมืองไทจง เดิมทีราน

นี้เปนโรงพยาบาลตา ตอมาไดดัดแปลงเปนรานอาหารและ

ขายของฝาก แตยังคงกล่ินอายความลึกลับของโรงพยาบาล

ดวยการตกแตงแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ทํา

ใหราน Miyahara ดึงดูดลูกคาอยางไมขาดสาย 
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มายังเมืองไถจง ที่ประทับใจที่สุด ถือเปน THE MUST ที่ตองมาเลยทีเดียว ไมงั้นพลาดอยางแรง !!! ราน

นี้ คือตอนนี้ตกแตบรรยากาศเขาTheme เทศกาลตางตางดวย พนักงานก็แตงตัวนารัก เขาบรรยากาศ เหมือน

หลุดเขาไปอีกโลกนึงเลย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง พิเศษ!!

เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากนั้น นาํท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วดัเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วดัแห่งน้ี

เป็นวดัใหม่ท่ีทางการญ่ีปุ่นสร้างข้ึนหลงัจากทาํการสร้างเข่ือนทาํให้วดั

เก่า 2 วดั จมอยูไ่ตเ้ข่ือน การออกแบบของวดัเหวินหวู่โครงสร้างคลา้ย

กบัพระราชวงักูก้ง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้า

กวนอู เทพเจา้แห่งความซ้ือสัตย ์และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะ

นิยมแขวนกระดิ่งลมเพือ่เป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอ ู

จากนั้น นาํท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งนํ้ าจืดใหญ่ท่ีสุดบน

เกาะไตห้วนั ท่ีมาของช่ือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา มาจาก ทิศตะวนัออกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์

และ ทิศตะวนัตกของทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์ ทะเลสาบ

สุริยนัจนัทราเกิดจากการสร้างเข่ือนกกัเก็บนํ้ าทาํให้มีขนาดกวา้งขวาง 

และมีความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง 

จึงมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีและนํ้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใส

สะอาด เน่ืองมาจากไดรั้บการดูแลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอย่าง

เคร่งครัด 

สักการะ อฐิัของพระถังซําจัง๋ ณ วดัพระถังซําจัง๋หรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ช่ือของ

พระในสมยัราชวงศถ์งัท่ีเดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอฐิัของท่านทางการประเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นผูเ้ก็บดูแลรักษาไว ้และไดแ้บ่งมอบใหก้บัประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัอฐิัของท่านไดเ้ก็บรักษาไวท่ี้น่ี 

จากนั้น นาํท่านเดินทางต่อสู่เมอืงเจยีอี ้

คํา่ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูสเต๊กจานร้อนให้ท่านได้เลอืกสรร หมู ไก่ เนือ้ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลดับาร์ 

สามารถแจ้งกบัหัวหน้าทัวร์ในวนัเดินทางได้เลยค่ะ 

 

  

 

 

 

 

ที่พกั SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า (เมอืงเจยีอี)้ 
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วนัที่สาม เจยีอี ้● อุทยานอาลซีาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เกต็  

  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น เดินทางเดินทางข้ึนเขาอุทยานอาลซีานอุทยานท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะไตห้วนั นําท่านเดินชม

อุทยาน ตามเสน้ทางธรรมชาติโอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลาย

ร้อยปี ไปจนถึงอาย ุ2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบ

พนัปี จากนั้นนําท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจา้พ่อเสือกลาง

อุทยานอาลีซาน จากนั้น นําท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผา่น

เสน้ทางป่าสน ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศของอุทยานท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดูกาล 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 

จากนั้น นําท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ 

เพ่ือใหท่้านไดช้งชาอยา่งถูกวิธีและไดรั้บประโยชน์จากการด่ืม

ชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮวัเหลียน และเลือกซ้ือ

ชาอู่หลงท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนัไปเป็นของฝากและด่ืมทานเอง 

นําท่าน เดินทางกลบัเมืองไถจง 

คํา่ บริการอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุป

นํา้ใสให้ท่านได้เลอืกสรร  

 

 

 

 

จากนั้น นําท่านเดินช็อปปง ตลาดกลางคนืที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวนั ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีส้ินคา

หลากหลายมากมากใหทานไดเลือกสรรจําหนายรองเทาผาใบ สวนใหญจําหนายอาหารตางๆ ท้ังม้ือหลักและ

อาหารทานเลน เชน ไกทอดฮอทสตาร ชานมไขมุก มันทอด อาหารปงยาง ฯลฯ 

ที่พกั KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมอืงไถจง) 
 

วนัที่ส่ี ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิว่ ● ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน ● ตลาดปลาไทเป 

   (เช้า/กลางวนั/อสิระอาหารเยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
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จากนั้น นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นาํท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดร้าน

น้ีเป็นร้านซ่ึงไดก้ารรับรองคุณภาพจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไต้หวนั และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้า

แนะนาํไดแ้ก่ ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก ขนมพายช็อคโกแลตไสเ้กาลดั หมแูผน่ ขา้วตงัสาหร่าย ขนมโมจิ

รสชา ฯลฯ 

จากนั้น นาํท่านชม อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิว่ YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วนัลกัษณะเป็น

แหลมยืน่ลงไปในทะเล เกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก โดดเด่นดว้ยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิด

จากการกดัเซาะของนํ้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยูท่ี่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจา้หญิง หินรูป

มงักร และฟอสซิลของสตัวท์ะเลดึกดาํบรรพ ์ท่านจะไดช้มวิวของทะเลแปซิฟิคนํ้ าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จนี 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดีตเคยเป็นแหล่ง

ขุดทองช่ือดงัของไตห้วนั เม่ือกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบา้นเรือนแบบเก่าเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมา

เยอืน ชมร้านรวงต่างๆทั้งร้านนํ้ าชา ร้านขายขนม และ ของท่ีระลึก ชมวิวทิวทศัน์ของบา้นโบราณซ่ึงประดบัดว้ย

โคมไฟสีต่างๆและตรอกซอยเลก็ๆท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้ และนกัท่องเท่ียวจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เดินทางสู ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เปนแหลง

รวมอาหารทะเลสดๆ ท่ีใหญท่ีสุดของไตหวัน สถานท่ีแลนดมารก

อีกหนึ่งแหงของไตหวัน เปดตัวอยางเปนทางการหลังจากการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีตลาดเดิมเม่ือป 2012 ซูเปอรมารเก็ตสไตลญี่ปุน

ขนาดใหญอาณาจักรแหงอาหารสดใหมท้ังของทะเล ท่ีจัด
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ใหบริการเปนโซนของแตละประเภทอาหารจํานวนมากมาย ท้ังนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนตางๆ มาให

ครัวในตลาดปลาปรุงสุกไดตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดท่ีจะทําใหคุณลืมภาพ

ตลาดสดแบเดิมๆ ไปไดเลย 

เยน็  เพือ่ความสะดวกสบายในการชอปป้ิงอสิระอาหารเยน็ ณ ตลาดปลา 

ที่พกั EHOME HOTEL หรือเทียบเท่า (เมอืงเถาหยวน) 
 

วนัที่ห้า ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พพิธิภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกบัตกึไทเป 101 ● ศูนย์เคร่ืองสํา

องค์ ● อนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค ● วดัหลงซาน ● ชอปป้ิงซีเหมนิตงิ  (เช้า/กลางวนั/เยน็อสิระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น นาํท่านแวะชมของท่ีระลึก ผลติภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)ซ่ึงทาํเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อย

ขอ้มือซ่ึงมีการฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบติั ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความ

สมดุลในระบบต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกนัโรคหวัใจ ความดนั อมัพาต อลัไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟ้ืนตวั

หลงัเจ็บป่วยใหส้ั้นลงและภายในศูนยแ์ห่งน้ียงัมีผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัจากปะการังสีแดงอญัมณีลํ้าค่าจากใต้

ทะเลของใตห้วนั ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยงัมีปะการังแดงเป็นตน้ ซ่ึงเป็นของประดบับา้นชาวไตห้วนัซ่ึง

เป็นส่ิงแสดงถึงบารมีในการปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

จากนั้น นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง (Gu Gong 

National Palace Museum)พิพิธภัณฑ์อนัดับ 1 ใน 4 ของโลก

พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นสถานท่ีรวบรวมศิลปวตัถุของจีนโบราณ และ

สมบติัล ํ้าค่า ซ่ึงบางช้ินมีอายยุอ้นหลงัไปถึง 5 พนัปี จากพระราชวงศ์

จีนทุกราชวงศ ์ภายในพิพิธภณัฑ์รวบรวมไวไ้ดถึ้งกว่า 620,000 ช้ิน 

ซ่ึงสมบติัล ํ่าค่าเหล่าน้ีท่านประธานาธิบดีไดน้ํามาจากประเทศจีน

แผน่ดินใหญ่โดยขนลงเรือมาพร้อมกบัชาวจีนท่ีอพยบมาตั้งรกรากยงัประเทศไตห้วนั โดยโบราณวตัถุเหล่าน้ีมี

มากจนตอ้งผลดัเปล่ียนใหช้มทุก ๆ 3 เดือน แต่วตัถุโบราณช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียง เช่นหยกผกักาดขาว หยกสีนํ้ าตาล

เหมือนหมสูามชั้น หมอ้โบราณ งาชา้งแกะสลกัเป็นตะกร้อซอ้นกนั 21 ชั้น จะมีใหช้มตลอดปี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูเส่ียวหลงเปา 

จากนั้น นาํท่านถ่ายรูปกบั ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก ตึกระฟ้าสูง

ท่ีสุดในมหานครไทเป และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 

2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวลั “ผูน้าํการ

ออกแบบพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม” ตึก ไทเป 101 มีจาํนวนชั้น

ทั้ งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น 

หา้งสรรพสินคา้ และร้านอาหารชั้นนาํเช่น DIN TIA FUNG 
DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , 
CHANEL ฯลฯ  

จากนั้น แวะซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางต่างๆ ท่ีศูนย์เคร่ืองสําอาง 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2264/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%87-(Gu-Gong-National-Palace-Museum)
https://www.ilovetogo.com/Article/105/2264/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%87-(Gu-Gong-National-Palace-Museum)
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จากนั้น นาํท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รําลึกถึงท่านอดีต

ประธานาธิบดีไตห้วนั รวบรวม ประวติั  ของใชส้าํคญั รถ และ 

จาํลองหอ้งทาํงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายในยงัมีพระบรม

ฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

รัชกาลท่ี 9 ของไทย คร้ังเสด็จเยือนประเทศไตห้วนัเม่ือวนัท่ี 5 

มิถุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอี์กอยา่ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งน้ี

คือ การชม การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปป้ันสําริด 

ท่านเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชัว่โมง 

จากนั้น เดินทางสู่วดัหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวดัท่ี

เก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทเป ตั้งอยู่ใน

แถบยา่นเมืองเก่า มีอายเุกือบ 300 ร้อยปีแลว้ สร้างข้ึนโดยคนจีน

ชาวฝูเจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738  เพ่ือเป็สถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศกั

สิทธ์ิตามความเช่ือของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม

คลา้ยกบัวดัพุทธของจีนแต่มีลกูผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไป

ดว้ย จนบางคนเรียกกนัว่าเป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ทาํใหท่ี้น่ีเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป

วดัหลงซาน หรือ เหมงเจยี หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างข้ึนเพ่ือสกัการะเจา้แม่กวนอิมเป็นหลกั 

แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ่ื์นๆตามความเช่ือของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ท่ีดา้นในโดยมาจากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า 

และขงจ๋ือ เช่น เจา้แม่ทบัทิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง, เทพเจา้กวนอ ูเร่ืองความซ้ือสตัยแ์ละหน้าท่ีการงาน และ

เทพเยว่เ์หล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจนัทรา ท่ีเช่ือกนัว่าเป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 

คํา่ นาํท่านเดินทางสู่ ซีเหมนิตงิ(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศัย) หรือท่ี

คนไทยรู้จกักนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปป้ิง

ของวยัรุ่นและวยัทาํงานของไต้หวนั ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงของ

นกัท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ในยา่นน้ีเป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซน

เป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว นํ้ าเงิน โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมี

การระบุหมายเลยและทาํสีไวอ้ย่างเป็นระเบียบ ร้านคา้แนะนํา

สาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทยประมาณ 30 % 

ไดแ้ก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซ่ึงรวมสินคา้รุ่นหายากและราคา

ถกูมากๆ 

เยน็  เพือ่ความสะดวกสบายในการชอปป้ิงอสิระอาหารเยน็ ณ ซีเหมนิตงิ 

ที่พกั Eastern Hotels & Resorts หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมือ่ยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการ

แช่นํา้แร่ แบบส่วนตวัในห้องพกั 

 

https://www.ilovetogo.com/Article/105/2265/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-(Chiang-Kai-Shek-Memorial-Hall)
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วนัที่หก ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมอืง       (เช้า/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

10.45 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เท่ียวบินท่ี SL399 (ไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง) 

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

............................................................................................................................ 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃáÅÐà§×èÍ¹ä¢ÃÒÂ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ 
µÒÃÒ§áÅÐÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ äµŒËÇÑ¹ ·ÐàÅÊÒºÊØÃÔÂÑ¹¨Ñ¹·ÃÒÍØ·ÂÒ¹ÍÒÅÕ«Ò¹ ÍØ·ÂÒ¹ àÂŽËÅÔèÇ ËÁÙ‹ºŒÒ¹âºÃÒ³¨ÔèÇà¿�›¹ 6 ÇÑ¹ 4 ¤×¹ 

â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ LION AIR (SL) 

àÃÔèÁà´Ô¹·Ò§ ¡ÅÑº¨Ò¡à´Ô¹·Ò§ ¨íÒ¹Ç¹ ÃÒ¤Ò¼ÙŒãËÞ‹ ÃÒ¤Òà´ç¡ à´ç¡äÁ‹ÁÕàµÕÂ§ ¾Ñ¡à´ÕèÂÇ 

03 ¡.Â.62 08 ¡.Â.62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 

03 ¡.Â.62 08 ¡.Â.62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 

11 ¡.Â. 62 16 ¡.Â. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

25 ¡.Â. 62 30 ¡.Â. 62 25 16,900 16,900 15,900 5,000 

02 µ.¤. 62 07 µ.¤. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

23 µ.¤. 62 28 µ.¤. 62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

30 µ.¤.62 04 ¾.Â.62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

06 ¾.Â.62 11 ¾.Â.62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

11 ¾.Â.62 16 ¾.Â.62 25 18,900 18,900 17,900 5,000 

13 ¾.Â.62 18 ¾.Â.62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

18 ¾.Â.62 23 ¾.Â.62 25 18,900 18,900 17,900 5,000 

20 ¾.Â.62 25 ¾.Â.62 25 17,900 17,900 16,900 5,000 

 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÃÇÁ 

 µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä» -¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¤³Ð ÍÂÙ‹µ‹ÍµŒÍ§àÊÕÂ¤‹Òà»ÅÕèÂ¹á»Å§µÑëÇäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØ·Õè¹Ñè§ä´Œ â´Â·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¨Ðà»š¹¼ÙŒ

¡íÒË¹´ 

 ·Õè¾Ñ¡âÃ§áÃÁµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ 4 ¤×¹ (ËŒÍ§¾Ñ¡áºº 2 ·‹Ò¹ áÅÐ 3 ·‹Ò¹) ËÒ¡ÁÒäÁ‹¤Ãº¤Ù‹ËÃ×ÍµŒÍ§¡ÒÃ¾Ñ¡à´ÕèÂÇ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶

ªíÒÃÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃà¾ÔèÁàµÔÁä´Œâ´Â·íÒ¡ÒÃ¨Í§áÅÐªíÒÃÐà§Ô¹¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à·‹Ò¹Ñé¹ 

 ÍÒËÒÃµÒÁÃÒÂ¡ÒÃÃÐºØ(Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÊÅÑºÁ×éÍËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹á»Å§àÁ¹ÙÍÒËÒÃµÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�)  

 ¤‹Òà¢ŒÒªÁÊ¶Ò¹·ÕèµÒÁÃÒÂ¡ÒÃÃÐºØ 

 ¤‹ÒÃ¶â¤ŒªáÅÐÂÒ¹¾ÒË¹Ð ÃÑº–Ê‹§Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇµÒÁÃÒÂ¡ÒÃÃÐºØ 

 ¤‹Òä¡´�·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐËÑÇË¹ŒÒ·ÑÇÃ�¹íÒà·ÕèÂÇµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ 
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 ÀÒÉÕ¹éíÒÁÑ¹áÅÐÀÒÉÕµÑëÇ·Ø¡ª¹Ô´(Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôà¡çºà¾ÔèÁËÒ¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹»ÃÑº¢Öé¹¡‹Í¹ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§) 

 ¤‹ÒÃÐÇÒ§¹éíÒË¹Ñ¡¡ÃÐà»‰ÒäÁ‹à¡Ô¹ 20¡¡./·‹Ò¹ äÁ‹à¡Ô¹ 2 ãº áÅÐ ¶×Í¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ä´Œ·‹Ò¹ÅÐ 7 ¡¡./1ãº 

 »ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØÇ§à§Ô¹1,000,000 ºÒ· (à»š¹ä»à§×èÍ¹ä¢µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ�)  
à§×èÍ¹ä¢»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§  ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØáÅÐ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à©¾ÒÐ¡Ã³Õ·Õèä´ŒÃÑºÍØºÑµÔàËµØÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ

à´Ô¹·Ò§ äÁ‹¤ØŒÁ¤ÃÍ§¶Ö§¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹Ê‹Ç¹µÑÇáÅÐäÁ‹¤ØŒÁ¤ÃÍ§âÃ¤»ÃÐ¨íÒµÑÇ¢Í§¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ 

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃäÁ‹ÃÇÁ 

× ÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õè¨‹ÒÂ 3%áÅÐÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ 7% 

× ¤‹Ò·íÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ä·Â 

× ¤‹ÒÇÕ«‹Òà´Ô¹·Ò§à¢ŒÒ»ÃÐà·ÈäµŒËÇÑ¹ÊíÒËÃÑºªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ (PASSPORTä·Âä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹¡ÒÃ·íÒÇÕ«‹Òà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈäµŒËÇÑ¹) 

× ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂÊ‹Ç¹µÑÇ ÍÒ·Ô ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ·ÕèÊÑè§à¾ÔèÁ¾ÔàÈÉ,â·ÃÈÑ¾·�-â·ÃÊÒÃ,ÍÔ¹àµÍÃ�à¹çµ,ÁÔ¹ÔºÒÃ�,«Ñ¡ÃṌ ·ÕèäÁ‹ä´ŒÃÐºØäÇŒã¹

ÃÒÂ¡ÒÃ 

× ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂÍÑ¹à¡Ố ¨Ò¡¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹,ÍØºÑµÔÀÑÂ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ,¡ÒÃ»ÃÐ·ŒÇ§,¡ÒÃ¨ÅÒ¨Å,¡ÒÃ¹Ñ́ ËÂǾ §Ò¹,¡ÒÃ¶Ù¡

»¯ÔàÊ¸äÁ‹ãËŒÍÍ¡áÅÐà¢ŒÒàÁ×Í§¨Ò¡à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¡ÃÁáÃ§§Ò¹·Ñé§·ÕèàÁ×Í§ä·ÂáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È«Öè§
ÍÂÙ‹¹Í¡àË¹×Í¤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 

× ¤‹Ò·Ô»ä¡´�·ŒÍ§¶Ôè¹,¤¹¢ÑºÃ¶ ã¹ ÍÑµÃÒ ÃÇÁ 1,200 NT/ÅÙ¡·ÑÇÃ� 1 ·‹Ò¹/·ÃÔ»(ºÑ§¤ÑºµÒÁÃÐàºÕÂº¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¢Í§»ÃÐà·È) 

× ¤‹Ò·Ô»ËÑÇË¹ŒÒ·ÑÇÃ�µÒÁÊÔ¹¹éíÒã¨¢Í§·Ø¡·‹Ò¹¤‹Ð(äÁ‹ÃÇÁã¹·Ô»ä¡´�·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐ¤¹¢ÑºÃ¶¹Ð¤Ðáµ‹äÁ‹ºÑ§¤Ñº·Ô»¤‹Ð) 
**¢³Ð¹Õé¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇªÒÇä·Âä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹¡ÒÃ·íÒÇÕ«‹ÒËÒ¡ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¨ÐµŒÍ§¡ÅÑºÁÒÂ×è¹ÇÕ«‹Òà¢ŒÒÍÍ¡»¡µÔ 

·Ò§·ÑÇÃ�̈ ÐµŒÍ§àÃÕÂ¡à¡çº¤‹ÒÇÕ«‹Òà¾ÔèÁÍÕ¡·‹Ò¹ÅÐ 1,700 ºÒ· ËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹ÒµÒÁ·ÕèÊ¶Ò¹±ÙµÔ¡íÒË¹´ (äÁ‹ÃÇÁ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ) * 

¡ÃØ³ÒÍ‹Ò¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´â»Ãá¡ÃÁ·ÑÇÃ�áÅÐà§×èÍ¹ä¢µ‹Ò§æ ¡‹Í¹·íÒ¡ÒÃ¨Í§áÅÐªíÒÃÐà§Ô¹¤Ð 
¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹   

ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÃÑºÁÑ́ ¨íÒã¹ÇÑ¹¨Í§·ÑÇÃ�·‹Ò¹ÅÐ 10,000 ºÒ· Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×Í ·Ñé§ËÁ´¢ÍÃÑº¡‹Í¹à´Ô¹·Ò§ 20  ÇÑ¹ 

ª×èÍºÑÞªÕ  ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ� á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ́  

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï ÊÒ¢Ò  ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ� àÅ¢·Õè  860-0-241510   ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

        ¸¹Ò¤ÒÃ¸¹ªÒµ  ÊÒ¢Ò ÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ�     àÅ¢·Õè  240-3-02006-7 ºÑÞªÕ¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹ 

        ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â     ÊÒ¢Ò ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«�         àÅ¢·Õè  020-3-839278  ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

        ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ�  ÊÒ¢Ò ÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ�      àÅ¢·Õè  234-2-012317   ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

¡Ã³ÕªíÒÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ ÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ́ ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ́  

·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ Ï äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂãËŒ·‹Ò¹ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å 

ËÁÒÂàËµØ     

ºÃÔÉÑ·ÏÁÕÊÔ· Ô̧ì·Õè¨Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÃ×ÍÊÑºà»ÅÕèÂ¹ÃÒÂ¡ÒÃä Œ́µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁºÃÔÉÑ·¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ· Ô̧ì·Õè¨ÐàÅ×èÍ¹¡ÒÃ

à Ố¹·Ò§ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¼ÙŒÃ‹ÇÁ¤³ÐäÁ‹¶Ö§ 15 ·‹Ò¹ / ÍÒ¨¨ÐãªŒ·Ùä¡ �́ËÃ×ÍäÁ‹ÁÕËÑÇË¹ŒÒ·ÑÇÃ�¢ÍÊ§Ç¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

ÃÒ¤Òâ´ÂäÁ‹á Œ̈§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ / ¡ÒÃäÁ‹ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃºÒ§Á×éÍ äÁ‹à·ÕèÂÇµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¢ÍËÑ¡

¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¤×¹ä Œ́ à¾ÃÒÐ¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹Ò·ÑÇÃ�à»š¹ä»ã¹ÅÑ¡É³ÐàËÁÒ ‹̈ÒÂ 

**¡Ã³ÕÅÙ¡¤ŒÒäÁ‹Å§ÃŒÒ¹ªŒÍ» µÒÁâ»Ãá¡ÃÁ·ÕèÃÐºØäÇŒ à¡çºà§Ô¹à¾ÔèÁ 500 ºÒ·/ÃŒÒ¹/·‹Ò¹ ·Ø¡¡Ã³Õ** 
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เงือ่นไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมดัจาํ 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 

วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณยีกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคนืเงินมดัจาํโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงนิมดัจาํทั้งหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

3. กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือ่นการเดินทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี

เจบ็ป่วยกะทันหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงนิทุกกรณ ี

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่

บริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง

นําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผู้เดินทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณทีี่มผีู้เดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลือ่นวนัเดินทางหรือยกเลกิ

การเดนิทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ,ตัว๋รถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทําการ

ออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงื่อนไขดงักล่าว 

7.ลูกค้าทีไ่ม่ประสงค์จะลงร้านสินค้าที่ระบุตามรายการทัวร์เพิม่ท่านละ 1,000 บาท/ร้าน 

8.กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ

ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง

เป็นสําคญั 

 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพือ่

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึ

และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดั

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าที่
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กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ

(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมอืงทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคนืเงินและไม่สามารถ

เปลีย่นช่ือได้ 

 เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั

ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจาํกบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้

ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้อง

ทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึ

รายละเอยีดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 



 
 

 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 

191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     

ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร             

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนงัสือเดินทาง) 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

 

อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู             ไม่ทานสตัวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา                    ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 

                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      
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