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เดนิทาง วันที ่12 – 16 เมษายน 2563 เริม่ตน้ 35,500 บาท 

 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 
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วันแรก          วันอาทติย์ ที ่12 เมษายน 2563  

                 กรุงเทพฯ - ไตห้วัน - เถาหยวน  - เมืองเจยีอี้ - หมูบ่้านญีปุ่น่เกา่ฮิโนก ิ
 

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 

สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน  

07.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 634 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชั่วโมง) 

11.50 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ อุทยาน

อาลีซาน และนำท่านเดินทางไป หมูบ่า้นญี่ปุ่นเก่าฮิโน

กิ (Hinoki Village) อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น

ในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าส

ไตส์ญี่ปุ่นชั้น เดียว ปัจจุบันเป็น ร้านขายของเก๋ ไก๋

มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวใน

อดีตของท่ีนี้ด้วย ให้ท่านได้ชมเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมือง

และถ่ายรูปกับวิวสวยๆท่ีไม่ควรพลาด  

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ  เมนูพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร 

จากนั้น นำท่านเข้าโรงแรมที่พ ัก : LOOK ROYAL HOTEL 4 

หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง         วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2563    

                     อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - หนานโถว – วัดเหวินอู่ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานอาลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

นำคณะท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยท่ี

ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีท้ังนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานท่ีนี่ เนื่องจากมี

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ ์ท้ังป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณจ์นหาท่ีอื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีคร้ัง

หนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนนำทุกท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลมอย่างเป็น

ธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจำอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้เวลา

เดินทางลงจากเขาอาลีซาน 
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เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 

 หลังอาหาร นำท่าน ชิมชาอู่หลงไต้หวันแท้ๆท่ีปลูกมากทางแถบ

อารีซันด้วยสภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีนี่

ทำให้ชาท่ีนี่มีรสชาติดกีลมกล่อมและพันธ์ุชาอูหลงท่ีนี่ยังเป็นพันธ์ุ

ชาท่ีนำมาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆ

หรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว นำท่านเดินทางสู่ไปกราบไหว้

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจ้าแห่ง

ปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหิน

อ่อน 2 ตัวท่ีตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1ล้านเหรียญไต้หวัน 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี 

จากนั้น นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก : EINHAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม          วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563  

                    ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - กระเช้าพาโนราม่า – ไทเป 

                    ร้านพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - โรงแรม 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไป ล่องเรือทะเลสาบ

สุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกบั

ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

ตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่ง

ทางการท่องเท่ียวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 24 

มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวคร้ัง

ใหญ่เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย 

ทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสูง

ระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร 

เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะ

ภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอัน

ไพเราะว่า สุริยันจันทรา ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่

ท่ีสุดแห่งเดยีวของไต้หวัน 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกหมูบ่า้น 9 ชนเผา่ นำท่านนั่ง

กระเชา้ลอยฟา้ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพท่ีแสนสวยงาม

ของทะเลสาบสุริยันจันทราแบบพาโนราม่าจากนัน้ให้ท่าน

อสิระเล่นเคร่ืองเล่นท่ีมอียู่มากมายในสวนสนุก เคร่ืองเลน่

ไฮไลท์ของท่ีนีคื่อ UFO ยังมีเคร่ืองเล่นอืน่ๆอีกมากมายให้

ท่านได้สนุกกนัและภายในยังเปน็สถานท่ีท่ีจัดแสดงวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิมบนเกาะไต้หวัน ซึ่ง

ในทุกๆ วัน จะมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมของชน

พ้ืนเมือง เช่น การเตน้รำ การร้องเพลง และการจำลองพิธีการแตง่งานแบบดั้งเดิม รวมถึงร้านขายของท่ี

ระลึกของแต่ล่ะชนเผ่า เพ่ือให้ท่านเลือกซือ้และเลือกชมกนัอย่างเพลิดเพลิน      
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เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้าน

ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 

จากนั้น   นำทุกท่านไปช้อปปิ้งตามอัธยาศัยท่ี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซึ่ง

   แบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีขึ้นชื่อที่สุดของไตห้วันคอื เต้าหู้

   เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ล้ิมลองรสชาติของเตา้หู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเคร่ืองดื่มอกี

   ชนิดท่ีมีต้นกำเนิดท่ีไต้หวัน คือ ชานมไขมุ่ก ส่วนตลาดคนเดินก็มสีินค้าหลากหลายชนดิตั้งแต่ราคาถูกถึง

   ราคาปานกลาง มีท้ังสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆจะมี

   ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ. อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม  

จากนั้นนำท่านเข้าโรงแรมที่พัก : HAPPINESS INN TAIPEI  HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่            วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563  

                       GERMANIUM POWER CENTER – อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ - หมู่บ้านโบราณจิว่เฟิ่น - ซีเหมินติง 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านชม สร้อย GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุล

ในร่างกายให้ระบบไหลเวียนโลหิตด ีลดอาการปวดเมื่อยให้ท่านได้เลือกชมกันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน

ทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การ

เคล่ือนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระราชินี รองเท้า

เทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงท่ัวในเกาะไต้หวันและท่ัวโลก  

เที่ยง   บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ..กุ้งมังกรซีฟู๊ด 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ท่ีตั้งอยู่

บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทอง ท่ีที

ชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญ

แห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียง 

ท่ีสุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเท่ียวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบ

ดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดตีและให้ท้านเลือกชิมและซื้อเป็นของขวญัของฝาก  

จากนัน้  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมนิตงิ ให้ท่านไดอ้ิสระชอ้ปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งท่ีเปรียบเสมอืน   

  สยามสแควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก  

  กิฟต์ชอ็ป สไตล์วัยรุ่นรองเท้ากฬีาย่ีห้อดงัเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซึง่ราคาถูกกว่าประเทศไทยแน่นอน 
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ค่ำ   บริการอาหารค่ำ เมนู... หมาล่า ชาบู บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น+เบียร์+ไอศกรีม Haagendazs  

จากนั้นนำท่านเข้าโรงแรมที่พัก : HAPPINESS INN TAIPEI  HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า          วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563  

                     อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) 

                    –สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนท้ังหลัง มีลักษณะการ

ก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันท่ีปักกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตท่ีกว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  นำท่าน แวะถ่ายรูป ณ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 508 เมตรสร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเย่ียม

สามารถทนทานตอ่การสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหวและการป้องกัน

วินาศกรรมทางอากาศนำท่านขึ้นลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ด้วย

ความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร  

**ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89**  

จากนั้น  นำทา่นสูส่นามบนิเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง 

14.05 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  

เที่ยวบินที่ TG 633 

16.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 
รายการท่องเท่ียวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ถอืเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเปน็สำคัญ 

เอฟวีนวิทัวร์ ทัวร์คุณภาพ ซือ่สัตย์ จรงิใจ หว่งใย บรกิารอยา่งประทับใจ 

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

สนใจจองทัวร์ตดิต่อสอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ 
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เงื่อนไขราคา 

อัตราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

เด็กอายุ 2-11 

(เสรมิเตียง) 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

เด็กอายุ 2-11 

(ไมเ่สรมิเตียง) 

พักเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 

12 - 16 เมษายน 2563 35,500 35,500 34,500 5,000 
 

ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก  

วันที่  15 มกราคม 2563  ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง** 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

• ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 

• ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ) 

• ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง 

• ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท * ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัด 

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

ค่ารักษาอยู่ ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต) 

**กรณีต้องการประกันที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะ** 

• น้ำดื่มวันละ 1 ขวด  

• ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30  กก. รวม 2 ชิ้น 

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

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

• ค่าทำพาสปอร์ต   

• ค่าใช้จ่ายส่วนตวั ค่ามินิบาร์  ค่าซกัรีด ต่างๆ 

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + พนักงานขับรถรวม 5 วัน 1,500 NTD ต่อท่าน 

• ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณี

ท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจ่าย 

**กรณีลูกค้าไม่ลงร้านช้อป ตามโปรแกรมที่ระบุไว้ เก็บเงินเพิ่ม 1,000 NTD/ร้าน/ท่าน ทุกกรณี** 
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การยกเลิก 

1. สำหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจำ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป  คืนเงินท้ังหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วัน   เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

5. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำท่ีพักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ท้ังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

***หมายเหตุ..ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์*** 

▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก

บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

การชำระเงิน  บริษัทฯ ขอรับมัดจำในวันจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20  วัน 

1. ในการจองครัง้แรก ชำระมดัจำทา่นละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด พร้อมสง่สำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดนิทางตัวจรงิ, พร้อมรูปถา่ย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซา่จีนในหัวขอ้ดา้นลา่ง) และเอกสารที่ให้กรอก

ท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  

(อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีชำระดว้ยบตัรเครดติ  มีคา่ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ำการรูด 

  ทางบรษิัทเอฟวีนวิ ฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเข้าบญัชีธนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 

 

หมายเหตุ      ท่านทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิุคคล กรุณาแจง้กับพนักงานขายใหท้ราบลว่งหนา้ มิฉะนัน้ทางบริษัท 

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มสิีทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ

จากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ

ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมส่ิีงผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่

ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตาม

สถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมกีารยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน

บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน

ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มอีำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ

บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

เอกสารทีใ่ช ้ สำหรับทอ่งเทีย่ว 

สำเนาหนังสือเดนิทาง สง่พร้อมใบจองทัวร์ 

หนังสือเดนิทาง (ตอ้งมีอายุใชไ้ดไ้มต่ำ่กวา่ 6 เดือน) 

 

หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี้ 

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

               หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณไ์มช่ำรุด เชน่ 

1. ปกหนา้-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศญี่ปุ่น 

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

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกนำ้ 

5. หน้าท่ีมีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 
 

 

 

******* ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง ****** 

สำหรับครอบคลุมเรื่องรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบืน / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาตดิตอ่.....คุณแหมม่ / คุณเอ ๋โทร.02-108-8666 
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Attn : คุณ____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

 
รายการทวัร์                                                                         วนัเดินทาง       
ช่ือผูต้ิดต่อ      โทร     แฟกซ์    
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร            
              
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด  ห้อง (ห้องพกัคู ่ ห้องพกัเดี่ยว       ห้องพกั 3 เตียง       ) 

รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพัก และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง) 

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมำยเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
   อำหำร    ไม่ทานเน้ือววั                ไม่ทานเน้ือหมู          ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยืนยันรำคำ ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด  ___________   
ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                             (     )  
                                  วนัที่           

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนท่ีให้เกียรติใช้บริกำรของเรำ  
 


