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                                                (ไตห้วนั มหศัจรรย ์เทีย่วครบ 6วนั 4คนื ส.ค.-ธ.ค. 62 SL (BI04)) 

ขอเชญิทกุทา่นทีช่ืน่ชอบความงามของธรรมชาต ิเดนิทางสบาย ๆ อาหารอรอ่ย ๆ  

ชมิชาขา่มกุจากตน้ต ารบั ชอ้ปปิง้สนิคา้ราคาพเิศษ 

ยนิดตีอ้นรบัสู ่ไต้หวนั เทีย่วครบ เตม็อิม่ 6 วนั 4 คนื 

เกบ็ครบ ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ตกึ 101 อทุยานอาลซีนั เยห๋ลิว่ 

บนิตรง โดยสายการบนิไทยไลออนแอร ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ก.ค.-ต.ค. 2562 (เช็ครอบการเดินทางท้ายโปรแกรมนะคะ) 

 

 

 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

 

มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
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ก าหนดการเดืนทาง  

วันแรก สนามบินดอนเมือง  (-/-/-) 

23.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 3ประตู 7 

 เคาท์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน

จันทรา ● วัดพระถังซ าจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

03.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที ่SL398 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน 

จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุง้ เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึก

ในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ล้ีภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซ่ึง

สร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็น

ลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและก าแพงในหมู่บ้านจน

เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปท าให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด 

จากนั้น เดินทางสู่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM (มิยาฮาร่า)  

★★ พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP★★สุดยอดร้าน

ของหวานเมืองไทจง ที่มีดีทั้งความสวยและความอร่อย เป็น

ร้านไอติมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไทจง เดิมทีร้านนี้เป็น

โรงพยาบาลตา ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นร้านอาหารและขายของ

ฝาก แต่ยังคงกล่ินอายความลึกลับของโรงพยาบาลด้วยการ

ตกแต่งแนว Harry Potter การมีจุดขายเฉพาะตัวนี่ท าให้ร้าน 

Miyahara ดึงดดูลูกค้าอย่างไม่ขาดสาย 

มายังเมอืงไถจง ที่ประทบัใจทีส่ดุ ถือเปน็ THE MUST ที่ต้องมาเลยทีเดียว ไม่งั้นพลาดอย่างแรง !!! ร้านนี้ คือ

ตอนนีต้กแตบ่รรยากาศเขา้Theme เทศกาลตา่งตา่งดว้ย พนักงานกแ็ตง่ตัวน่ารัก เข้าบรรยากาศ เหมือนหลุดเข้า

ไปอีกโลกนึงเลย  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ !!เมนูปลาประธานาธิบดี 

จากนั้น น าท่าน สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้

เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากท าการสร้างเขื่อนท าให้วัด

เก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน การออกแบบของวัดเหวินหวู่โครงสร้างคล้าย

กับพระราชวังกู้กง ของประเทศจีน ภายในวิหารประดิษฐานเทพเจ้า

กวนอู เทพเจ้าแห่งความซ้ือสัตย์ และคุณธรรม การขอพรจากองค์เทพ

กวนอ ูณ วัด เหวินหวูน่ี ้ชาวไตห้วนัจะนยิมแขวนกระดิง่ลมเพือ่เปน็การ

สักการะองค์เทพเจ้ากวนอู 

จากนั้น น าท่านล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน 

ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศ

ตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าท าให้มี

ขนาดกว้างขวาง และมีความสูงเหนือระดบัน้ าทะเล 750 เมตร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง จึงมีอากาศเย็นสบาย

ตลอดทั้งปีและน้ าในทะเลสาบมีสีเขียวมรกตใสสะอาด เนื่องมาจาก

ได้รับการดแูลเร่ืองความสะอาดและมลพิศอย่างเคร่งครัด 

สักการะ อัฐิของพระถังซ าจั๋ง ณ วัดพระถังซ าจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง ตั้งอยู่บน

เนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชื่อของพระในสมัยราชวงศ์ถังที่

เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากดินแดนชมพูทวีปเดิมอัฐิของท่าน

ทางการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้ และได้แบ่งมอบให้กับ

ประเทศไต้หวัน ปัจจุบันอัฐิของท่านได้เก็บรกัษาไว้ที่นี่ 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเจียอี้ 

ค่ า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนสูเต๊กจานร้อนให้ท่านได้เลือกสรร หมู ไก่ เนื้อ ปลา และ บุปเฟ่ต์สลัด

บาร์ สามารถแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทางได้เลยค่ะ 

 

  

 

 

 

 

 

ที่พัก SHIANGHU BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเจียอี้) 

วันที่สาม เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต  

  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น เดินทางเดินทางขึ้นเขาอทุยานอาลีซานอุทยานที่มีความสวยงาม

และมีชื่อเสียงที่สุดในเกาะไต้หวัน น าท่านเดินชมอุทยาน ตาม

เส้นทางธรรมชาติโอบล้อมไปด้วยป่าสนอายุหลายร้อยปี ไปจนถึง

อายุ 2,500 ปีและชมสวนซากุระและดอกกุหลาบพันปี จากนั้น

น าท่านสักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลี

ซาน จากนั้น น าทา่นนัง่รถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่า

สน ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของอุทยานที่มีความอุดม

สมบูรณ์ ชมต้นไม้และดอกไม้ตามฤดกูาล 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 

จากนั้น น าท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ 

เพ่ือให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา 

ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซ้ือชา

อู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง 

น าท่าน เดินทางกลับเมืองไถจง 

ค่ า บรกิารอาหารเย็น พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุป

น้ าใสให้ท่านได้เลือกสรร  

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง มีสิ้นค้า

หลากหลายมากมากให้ท่านได้เลือกสรรจ าหน่ายรองเท้าผ้าใบ ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลักและ

อาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ 

ที่พัก KING BRIDGE HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง) 

 

วันที่สี่ ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป 

   (เช้า/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านแวะชมร้านขนมพายสบัปะรดร้านนี้

เป็นร้านซ่ึงได้การรับรองคุณภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไต้หวัน และ ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสินค้า

แนะน าได้แก่ ขนมพายสับปะรดขนมพายเผือก ขนมพายช็อคโกแลตไส้เกาลัด หมูแผ่น ข้าวตังสาหร่าย ขนมโมจิ

รสชา ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านชม อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิ่ว YEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี ของประเทศไต้หวันลักษณะเป็นแหลมย่ืนลงไป

ในทะเล เกิดขึ้นจากการเคล่ือนที่ของแผนเปลือกโลก โดดเด่นด้วยหินแปลกตารูปร่างต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการกัด

เซาะของน้ าทะเลและลมทะเล ไฮไลท์จะอยู่ที่ หินรูปเศียรพระราชินีอลิธซาเบธหินรูปเจ้าหญิง หินรูปมังกร และ

ฟอสซิลของสัตว์ทะเลดึกด าบรรพ์ ท่านจะได้ชมวิวของทะเลแปซิฟิคน้ าทะเลสีครามสวยงามแปลกตา 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตล์จีน 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขาซ่ึงในอดตีเคยเป็นแหล่งขุดทอง

ชื่อดังของไต้หวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไปเหลือเพียงบ้านเรือนแบบเก่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ชม

ร้านรวงต่างๆทั้งร้านน้ าชา ร้านขายขนม และ ของที่ระลึก ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านโบราณซ่ึงประดับด้วยโคมไฟสี

ต่างๆและตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า และนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหาร

ทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่ง

ของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพ้ืนที่

ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่

อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่จัดให้บริการเป็นโซน

ของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมาย ทั้งนี้คุณสามารถเลือก

ของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ 

รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะท าให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย 

เย็น  เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้งอิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลา 

ที่พัก EHOME HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองเถาหยวน) 
 

วันที่ห้า ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการงัแดง ● พิพิธภัณฑก์ูก้ง ● ถ่ายรปูกบัตกึไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องส าองค์ ● 

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง  (เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE)ซ่ึงท าเป็นเคร่ืองประดบัทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซ่ึงมี

การฝังแร่Germanium ลงไปมีคุณสมบัติ ลดผลกระทบจากรังสีจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ปรับความสมดุลในระบบ

ต่างๆของร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ ความดนั อัมพาต อัลไซเมอร์ ลดระยะเวลาฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยให้

สั้นลงและภายในศูนย์แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับจากปะการังสีแดงอัญมณีล้ าค่าจากใต้ทะเลของใต้หวัน 

ทั้งจ้ีประดบั แหวน ต่างๆ ทั้งยังมีปะการังแดงเป็นต้น ซ่ึงเป็นของประดบับ้านชาวไต้หวันซ่ึงเป็นสิ่งแสดงถึงบารมี

ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 

จากนั้น น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง  (Gu Gong National 

Palace Museum)พิพิธภัณฑ์อันดบั 1 ใน 4 ของโลกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น

สถานที่รวบรวมศิลปวัตถุของจีนโบราณ และสมบัติล้ าค่า ซ่ึงบางชิ้น

มีอายุย้อนหลังไปถึง 5 พันปี จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ภายใน

พิพิธภัณฑ์รวบรวมไว้ได้ถึงกว่า 620,000 ชิ้น ซ่ึงสมบัติล่ าค่าเหล่านี้

ท่านประธานาธิบดีได้น ามาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่โดยขนลง

เรือมาพร้อมกับชาวจีนที่อพยบมาตั้งรกรากยังประเทศไต้หวัน โดย

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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โบราณวัตถุเหล่านี้มีมากจนต้องผลัดเปล่ียนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่นหยก

ผักกาดขาว หยกสีน้ าตาลเหมือนหมูสามชั้น หม้อโบราณ งาช้างแกะสลักเป็นตะกร้อซ้อนกัน 21 ชั้น จะมีให้ชม

ตลอดปี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก ตึกระฟ้าสูง

ที่สุดในมหานครไทเป และเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 

2,547 – พ.ศ. 2,553 ตึก ไทเป 101 ได้รับรางวัล “ผู้น าการ

ออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ตึก ไทเป 101 มีจ านวนชั้น

ทั้งหมด 101 ชั้น และ ชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ชั้น 1-5 จะเป็น 

ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั้นน าเช่น DIN TIA FUNG DIMSUM 

,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ  

จากนั้น แวะซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางต่างๆ ที่ศูนย์เครือ่งส าอาง 

จากนั้น น าท่านชมอนสุรณ์สถาน เจียงไคเชค็ (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์ร าลึกถึงท่านอดตีประธานาธิบดีไต้หวัน 

รวบรวม ประวัติ  ของใช้ส าคัญ รถ และ จ าลองห้องท างานของ

ท่าน เจียง ไค เช็ค ซ่ึงภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของ

ไทย คร้ังเสด็จเยือนประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 

2,506 และไฮไลท์อีกอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ การชม 

การเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาการรูปปั้นส าริด ท่านเจียงไค

เช็ค ซ่ึงจะเปล่ียนเวรทุกๆชั่วโมง 

จากนั้น เดินทางสูว่ดัหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และ

มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดย

คนจีนชาวฝูเจ๊ียนช่วงปีค.ศ. 1738  เพ่ือเป็สถานที่สักการะบูชา

สิ่ ง ศักสิท ธ์ิตามความเชื่ อของชาวจีน มี รูปแบบทางด้าน

สถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็น

ไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ท า

ให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเปวัด

หลงซาน หรือ เหมงเจยี หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึน้

เพ่ือสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจ้าองค์อื่นๆ

ตามความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค์ที่ด้านในโดยมา

จากทั้งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจ๋ือ เช่น เจ้าแม่ทับทิม ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง , เทพเจ้ากวนอู เร่ืองความซ้ือ

สัตย์และหน้าที่การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผู้เฒ่าจันทรา ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้าน

ความรัก 

ค่ า น าท่านเดินทางสู่ ซีเหมนิตงิ(อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย) หรือ

ที่คนไทยรู้จักกนัในนาม สยามสแควร์แห่งไทเปเป็นย่านช็อปปิ้ง

ของวัยรุ่นและวัยท างานของไต้หวัน ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งของ

นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ในย่านนี้เป็นถนนคนเดินโดยแบ่งโซน

เป็นสีต่างๆ เช่น แดง เขียว น้ าเงิน โดยสังเกตจากเสาข้างทาง

จะมีการระบุหมายเลยและท าสีไว้อย่างเป็นระเบียบ ร้านค้า

แนะน าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงราคาถูกกว่าไทย

ประมาณ 30 % ได้แก่ ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI 

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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ซ่ึงรวมสินค้ารุ่นหายากและราคาถูกมากๆ 

เย็น  เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้งอิสระอาหารเย็น ณ ซีเหมินติง 

ที่พัก Eastern Hotels & Resorts หรือเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว (เมืองเถาหยวน) ให้ท่านได้

ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการแช่น้ าแร่ 

แบบส่วนตัวในห้องพัก 

 

วันที่หก ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง       (เช้า/-/-

) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

10.45 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที ่SL399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

............................................................................................................................ 
อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางและวนัเดนิทาง ไตห้วนั ทะเลสาบสรุยินัจนัทราอทุยานอาลีซาน อุทยาน เยห๋ลิว่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน่ 6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ LION AIR (SL) 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ เดก็ไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

11 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

25 ก.ย. 62 30 ก.ย. 62 25+1 16,900 16,900 15,900 5,000 

02 ต.ค. 62 07 ต.ค. 62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

30 ต.ค.62 04 พ.ย.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

06 พ.ย.62 11 พ.ย.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

25 พ.ย.62 30 พ.ย.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

27 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

02 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

03 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

04 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

09 ธ.ค.62 14 ธ.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

10 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 25+1 19,900 19,900 18,900 5,000 

11 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 
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16 ธ.ค.62 21 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

17 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

18 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

23 ธ.ค.62 28 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

24 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

25 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 25+1 17,900 17,900 16,900 5,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับพรอ้มคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้

ก าหนด 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (ห้องพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถ
ช าระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยท าการจองและช าระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น  

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

 ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ค่าระวางน้ าหนักกระเปาาไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 

 ค่าวีซ่าเดนิทางเขา้ประเทศไตห้วนัส าหรบัชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการท าวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์นต็,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจ้าหนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึ่ง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)  
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ส าคญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหล่านี ้ 

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

 

หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ ารดุ เชน่  

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทบัที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่   

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ทอ่งเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกน้ า 

5. หน้าที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 
 

 

**ขณะนีน้กัทอ่งเทีย่วชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การท าวซีา่หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกติ 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,700 บาท หรือมากกวา่ตามทีส่ถานฑตูกิ าหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร) * 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละเงือ่นไขต่างๆ กอ่นท าการจองและช าระเงนิคะ 

การช าระเงิน   

บริษัทฯ ขอรับมัดจ าในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20  วัน 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

        ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรายวนั 

        ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

        ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ท าการรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลง

ราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก

ค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

**กรณลีกูคา้ไม่ลงรา้นชอ้ป ตามโปรแกรมทีร่ะบไุว ้เกบ็เงนิเพิม่ 500 บาท/รา้น/ทา่น ทกุกรณ*ี* 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า15 

วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณยีกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิัทฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุ

นกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 
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2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

3. กรณเีจบ็ปว่ย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง

ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเปน็จรงิ ในกรณี

เจบ็ปว่ยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่

บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้ง

น าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

5.คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนัเดนิทางหรอืยกเลกิ

การเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

6.กรณทีีท่า่นตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ (ตัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ

ออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใดๆในกรณถี้าทา่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่น

ยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

7.ลกูคา้ทีไ่มป่ระสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ทีร่ะบตุามรายการทวัรเ์พิม่ท่านละ 1,000 บาท/รา้น 

8.กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น้ าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้  

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู้
เดนิทางเปน็ส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึ

และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การ
นดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื 

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิาง

ธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก
อบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน
อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เปน็การช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณทีีก่ระเปาาเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ
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เปลี่ยนชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุต็าม อาจท าใหท้า่น
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท า

พาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  

 กรณมี ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เปน็สิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น้ าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถอ่งแท้แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนงัสือเดินทาง) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู             ไม่ทานสตัวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา                    ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      
 

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่หเ้กียรติใช้บรกิาร
ของเรา 


