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วนัแรก          วนัเสาร์ ที ่11 เมษายน 2563  กรงุเทพฯ - สนามบนิเถาหยวน - โรงแรม  

15.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 

สายการบนิ THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที ่คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรบัทกุทา่น 

17.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเป โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG 636 

22.20 น. ถงึทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

บรกิารอาหารวา่งรอบดกึ.. น้ าเตา้หู้+ปาทอ่งโก ๋

จากนัน้  น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : TAO GARDEN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง  วนัอาทติย ์ที ่12 เมษายน 2563 หนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ - วดัเหวนิอู ่  

- ชมิชาอูห่ลง ไถจง – ฟงเจีย๋ไนทม์าเกต็ – โรงแรม 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงได้รับการกล่าวขานว่า

งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิก

แอเรียซ่ึงทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหว

คร้ังใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ยอดเขาที่นับจาก

ความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ 

ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ท าให้ตัวทะเลสาบมองดคูล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซ่ึงเป็นที่มาของ

นามอันไพเราะว่า สุริยันจนัทรา ให้ท่านดื่มด่ ากับบรรยากาศริมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่

ใหญ่ที่สุดแห่งเดยีวของไต้หวัน น าท่านขึ้นสู่วัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋งที่ ได้อัญเชิญอัฐิธาตุ

กลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965  

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..ปลาประธานาธบิด ี 

จากนั้น หลังอาหาร น าท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ วัดเหวินอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจ้าแห่ง

ปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซ่ึงมีมูลค่าถึงตัวละ1

ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้น น าท่าน ชิมชาอู่หลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซานด้วยสภาพอากาศ

บนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ท าให้ชาที่นี่มีรสชาติดกีลมกล่อมและพันธ์ุชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธ์ุชา

ที่น ามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอัธยาศัย  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความส าคัญเป็นอันดบั 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลาง

การเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้จึงท าให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา  

ค่ า  บรกิารอาหารค่ า  เมนพูเิศษ..สเตก๊+สลดับาร์ 

จากนั้น หลังอาหาร น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ เมืองไถจง 

ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซ้ือสิ่งของทีถู่กใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้

ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน 

จากนัน้ น าทา่นเขา้โรงแรม : MOVING STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม             วนัจนัทร ์ที ่13 เมษายน 2563  ไถจง - ไทเป - รา้นขนมพายสบัปะรด - อนสุรณส์ถานเจยีงไคเชค็ –  

                        ตลาดปลาไทเป - วดัหลงซาน - ซเีหมนิตงิ 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยม

ของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซ่ึงมีขนมอื่นๆ อีกมากกว่า100 ชนิด ให้ท่านได้

เลือกซ้ือเป็นของฝาก  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหาร เมนพูเิศษ..เสีย่วหลงเปา 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ อนสุรณส์ถานเจียงไคเชค็  

ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง 

งดงาม มีอาณาเขตที่กว้างขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป 

ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  เดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน 

สถานที่ แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงเพ่ือนที่ ตลาดเดิม

เมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ที่จัดให้บริการเป็น

โซน ของแต่ละประเภทอาหารจ านวนมากมาย ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวใน

ตลาดปลา ปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกนคุณภาพของอาหารและความสะอาดที จะท าให้คุณลืมภาพตลาด

สดแบบเดิมๆ ไปได้เลย           

จากนั้น น าท่านชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซ่ึงขึ้นชื่อว่า

สวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือ

วิหารด้านหน้า วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลักและวิหารที่อ ยู่

ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือที่งดงาม เช่น

บริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดสูวยงาม

เสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยที่แสดง

ถึงฝี มื อ ของช่ าง  โดยในแต่ ละ วันจะมีผู้ คนมากมายทั้ ง

นักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระที่นี่อยู่เสมอๆ  

ค่ า   บรกิารอาหารค่ า เมนพูเิศษ..หมาล่า ชาบ ูบฟุเฟต่ไ์มอ่ัน้+เบยีร+์ไอศกรมี Haagendazs  

จากนั้น หลังอาหาร น าท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง เปรียบเสมือนสยามส

แควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่น

มากมาย เสื้อผ้า รองเท้ากีฬาย่ีห้อดงั เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA   ซ่ึง

ราคาถูกกว่าประเทศไทย  

จากนัน้ น าทา่นเขา้โรงแรม : INTRENDY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ี ่  วนัองัคาร ที ่14 เมษายน 2563 พพิธิภณัฑก์ูก้ง - ร้านสรอ้ย GERMANIUM POWER – ถ่ายรปู ตกึไทเป101(ไม ่

                       รวมบตัรขึน้ตกึ) - อทุยานเยห่ลิ่ว - Gloria Outlet – สนามบนิเถาหยวน – กรงุเทพฯ             

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น หลังอาหาร น าท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและ ผลงาน

ทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงของ

ล้ าค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จ านวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจาก ทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเวียน

ออกมาจัดให้ชม (ซ่ึงหนึ่งชุด 5,000 ชิ้น) จะหมุนเวียน ทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเคร่ืองปั้นดินเผา 

เคร่ืองทองส าริดต่างๆ เหมาะมากกับ ท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองถมของจีนหรือ 

Cloisonn หรือการ ลงยาทองแบบอิสลามิค ที่เป็นเทคนิคที่แวดวงโลก อัญมณีหันมาสนใจมากขึ้น ซ่ึง

สามารถ เรียกความสนใจ จากดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ได้ไม่น้อยทีเดียว อีกทั้งยังมีห้องแสดงหยกที่ ล้ าค่า 

โดยเฉพาะ หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่” ที่ได้รับการจัดอันดับ ในความงดงามวิจิตร

เป็นอันดับ 1 ของโลก หยกหมูสามชั้น “งาช้างแกะสลัก 17 ชั้น” ที่ มีชื่อเสียง แม้แต่ตราลัญจกร ของ

จักรพรรดิเฉียนหลงที่ย่ิงใหญ่ ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

จากนั้น  น าท่านไป GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรับ

สภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้หลังอาหาร สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่าง

การสดช่ืน ลดอาการปวดเมื่อยและยังมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด์ จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม  

จากนั้น น าท่าน แวะถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 508 

เมตรสร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเย่ียมสามารถทนทานต่อการ

สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ 

และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร 

 **ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 ** 

หมายเหต.ุ อิสระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั มอีาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล 

ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคล่ือนตัว 

ของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระราชินี รองเท้าเทพธิดา ซ่ึงมี

ชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก  

จากนั้น น าท่านสนุกกบัการช้อปปิ้งที่ GLORIA OUTLETS ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรน์เนมมากมายในราคาสุด

พิเศษ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย 

จากนั้น  น าท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง 

20.05 น. เหิรฟา้เดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG 635 

22.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สวุรรณภมูกิรงุเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งนีถ้อืเปน็เอกสิทธิ์ของผูจ้ัดโดยยดืถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเปน็ส าคญั 

เอฟวนีวิทวัร ์ทวัร์คณุภาพ ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย บรกิารอยา่งประทบัใจ 

 

*******รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบในการโฆษณาเท่านั้น******** 

.............ขอบพระคุณค่ะที่ใช้บริการเอฟวีนวิทวัร์ค่ะ............ 

สนใจจองทวัรต์ดิตอ่สอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย ์/ คณุมิน้ 
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เงือ่นไขราคา 

อัตราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-11  

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-11  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

11 - 14 เมษายน 2563 31,999 31,999 30,999 4,000 

 

ราคานี ้รวมภาษนี้ ามนัและประกนัวนิาศภยัของสายการบนิแลว้ หากมกีารประกาศเพิม่ขึน้หลงัจาก 

วนัที ่ 15 มกราคม 2563  ทางบรษิทัฯ  จะเรยีกเกบ็ตามจรงิ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 

 ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ) 

 ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง 

 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท * ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัด 

 ที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(ส าหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท  

ค่ารักษาอยู่ ในข้อจ ากัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต) 

**กรณีต้องการประกันที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะ**  

 น้ าดื่มวันละ 1 ขวด  

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 30  กก. รวม 2 ชิ้น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  + หัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะค่าบริการ) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าท าพาสปอร์ต   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์  ค่าซักรีด ต่างๆ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + พนักงานขับรถรวม 4 วัน 1,200 NTD ต่อท่าน 

 ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธ์ิทีจ่ะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง

ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

**กรณลีกูคา้ไม่ลงรา้นชอ้ป ตามโปรแกรมทีร่ะบไุว ้เก็บเงนิเพิม่ 1,000 NTD/รา้น/ทา่น ทกุกรณ*ี* 
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การยกเลิก 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ า 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

***หมายเหต.ุ.ไมน่บัรวมเสาร์-อาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์** 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหนา้ที ่ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

การช าระเงิน  บริษัทฯ ขอรับมัดจ าในวันจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20  วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ  มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

หมายเหตุ   ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ  

         ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตสุุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนอืการ

ควบคมุของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ

หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท่่าน

ได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่้องได้รับการยืนยันจากบริษทัฯ อีกคร้ังหนึง่ หลังจากได้ส ารองทีน่ั่งบนเคร่ือง และโรงแรม

ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ 

แต่จะไม่คืนเงนิให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิ

การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

เอกสารทีใ่ช้  ส าหรบัทอ่งเทีย่ว 

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง สง่พรอ้มใบจองทวัร์ 

หนังสอืเดนิทาง (ต้องมอีายใุชไ้ดไ้มต่่ ากวา่ 6 เดือน)  

หมายเหต.ุ.โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

******************************************************** 
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ส าคญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหลา่นี ้ 

** เนือ่งจากมกีรณีทีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

               หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ ารดุ เชน่ 

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศ
ญี่ปุ่น 

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานท่ีท่องเท่ียว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้า

พาสปอร์ต 

4. เล่มหนังสือเดินทางไม่ควรเปื่อยจากการเปียกน้ า 
5. หน้าท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ควรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟนัสัตว์เลี้ยงแทะ ฯลฯ 
 

 

******* ลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะซื้อประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง ****** 

ส าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนื / กระเป๋าเดนิทาง 

กรณุาตดิตอ่.....คณุแหมม่ / คณุเอ ๋โทร.02-108-8666 
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Attn :  คุณ____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทวัรก์บั  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

รายการทัวร ์                                                                         วันเดินทาง    

ชื่อผู้ติดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ท่ีอยู่เพื่อติดต่อรบัเอกสาร           

               

               

จ านวนผู้เดินทางท้ังหมด   คน  (ผู้ใหญ ่  ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  ท่าน) 

จ านวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด  ห้อง (ห้องพักคู่ ห้องพักเด่ียว       ห้องพัก 3 เตียง       ) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณาจัดเรยีงตามหอ้งพกั และใหช้ือ่ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ อยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง) 

 

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

   อาหาร    ไม่ทานเนื้อวัว    ไม่ทานเนื้อหมู      ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมงัสาวิรัต 

รายระเอียดอื่นๆ              

               

ยนืยนัราคา ผู้ใหญ่    เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด      

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบรอ้ยแล้ว   

ลงชื่อ      ผู้จอง 

                             (     ) 

                           วันที่      

  

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ป ีค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการ 


