
 

 
 
 
  
 
 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง  ประสบการณม์ากกวา่  20  ป ี

AD-88-SK-01 TG5D4N  

อทุยานแหง่ชาติอาลีซาน   

นัง่รถไฟโบราณ –ฟงเจีย๋ไนทม์าเกต็  หมูบ่า้นสายรุง้ - ซเีหมนิติง 

อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  

เมนพูเิศษ..ปลาประธานาธบิด,ีสกุีช้าบูหมาลา่,เสีย่วหลงเปา 

ช้อปปิ้ง..ชมิ ชานมไขม่กุ ไกท่อด HOT STAR รสเดด็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เดนิทาง วนัที ่10 – 14 เมษายน 2563   เริม่ตน้  34,999 บาท 
 

 

 

 

 

 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 
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วนัแรก วนัศกุร ์ที ่10 เมษายน 2563    กรุงเทพฯ - 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            วนัเสาร ์ที ่11 เมษายน 2563     

                      หนานโถว - ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ - วัดเหวนิอู ่ 

     เมอืงเจยีอี ้– 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.196 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..ปลาประธานาธบิด ี 

จากนั้น หลังอาหาร น าท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที ่วัดเหวนิอู ่ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจ้าแห่งปัญญา 

และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซ่ึงมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้าน

เหรียญไต้หวัน ต่อด้วยน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของอุทยานอาลีซาน  

ค่ า  บรกิารอาหารค่ า  เมนพูเิศษ..สเตก๊+สลดับาร์ 

จากนัน้  น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม  วนัอาทติย ์ที่ 12 เมษายน 2563     

                    เมอืงเจยีอี ้- อทุยานอาลซีาน - นัง่รถไฟโบราณชมอทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน  

                    – ชมิชาอูห่ลง - ไถจง – ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเกต็ - โรงแรม 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น  หลังอาหาร น าท่านสู่ อุทยานอาลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

น าคณะท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่

ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมี

ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ล าเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่คร้ัง

หนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนน าทุกท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลมอย่างเป็น

ธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจ าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลา

เดินทางลงจากเขาอาลีซาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 

จากนั้น หลังอาหาร น าท่าน ชิมชาอู่หลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซานด้วย

สภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ท าให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลม

กล่อมและพันธ์ุชาอูหลงที่นี่ ยังเป็นพันธ์ุชาที่น ามาปลูกในประเทศไทยแถบ

เชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นน า

ท่านเดนิทางสู่ เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความส าคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน 

เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้จึงท า

ให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา  

ค่ า  บรกิารอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพืน้เมอืง 

จากนั้น  หลังอาหาร น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ 

เมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซ้ือสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER 

พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน 

จากนัน้  น าทา่นเขา้โรงแรม : MOVING STAR HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ี ่  วนัจนัทร ์ที ่13 เมษายน 2563     

                   หมูบ่า้นสายรุง้ - ไทเป - รา้นขนมพาย

สบัปะรด - วดัหลงซาน - ซเีหมนิตงิ  

                   - โรงแรม+น้ าแร ่

เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของ

โรงแรม 

จากนั้น หลังอาหาร น าท่านไป ชมหมู่บ้านสายรุ้ง  ถูก

สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1940 - 1950 เพ่ือใช้
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ทหาร แต่จบลงด้วยการเป็นตั้งถิ่นฐานถาวรของทหารเหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบเซา และน่า

เบื่อมาสักระยะปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นฮอตสปอตส าหรับการท่องเที่ยวของมหานครไถจงไปแล้ว 

จากนั้น น าท่านเดินทาง 

ต่อด้วย เดินทางสู่ไทเปให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซ่ึงมี

ขนมอื่นๆ อีกมากกว่า100 ชนิด ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝาก 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..เสีย่วหลงเปา  

จากนั้น  น าท่านชม วัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซ่ึงขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมี

วิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลักและวิหารที่อยู่ทางด้านหลัง ภายในวัดมี

รายละเอียดของงานฝีมือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดูสวยงาม

เสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยที่แสดงถึงฝีมือของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผู้คน

มากมายทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระที่นี่อยู่เสมอๆ 

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

จากนั้น น าท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน

กรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย 

เสื้อผ้า รองเท้ากีฬาย่ีห้อดงั เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA   ซ่ึงราคาถูกกว่าประเทศไทย  

จากนั้น น าท่านเข้าโรงแรม : NEW TAIPEI HOT SPRING 4*  หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านได้แช่น้ าแร่ ในห้องพักส่วนตัว 

 

วนัทีห่า้  วนัองัคาร ที่ 14 เมษายน 2563 -กระเชา้เมาคง    

        -รา้นสรอ้ย GERMANIUM POWER - อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค 

        – ถา่ยรปูตกึไทเป101(ไมร่วมบตัรขึน้ตกึ) – Gloria Outlet สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น หลังอาหาร น าท่าน นั่งกระเช้าเมาคง ชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม และ

ทิวทัศน์เมืองไทเปในมุมมองที่แตกต่างจากบนภูเขาที่เขียวขจี และยังเป็นแหล่ง

เพาะปลูกชาที่มีชื่อเสียงของไต้หวันอีกด้วย  

จากนั้น    น าท่านไป GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับ

สมดุลใน ซ่ึงสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้หลังอาหาร สมดุล 

ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวด

เมื่อยและยังมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด์ จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม  

จากนั้น น าท่าน แวะถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 508 เมตรสร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเย่ียม

สามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟต์ที่

เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร 

 **ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 ** 

หมายเหต.ุ อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศัยมอีาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ 

 

 

 

 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่กว้างขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย 

 

จากนั้น น าท่านสนุกกบัการช้อปปิ้งที่ GLORIA OUTLETS ให้ท่านไดเ้ลือกช้อปสนิค้าแบรน์เนมมากมายในราคาสุดพิเศษ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าและสินค้าอืน่ๆ อีกมากมาย 

  จากนั้นน าท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง  

20.05 น. เหิรฟา้เดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG 635 
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ไตห้วนั ใชเ้งนิสกลุ ดอลลาร์ไตห้วนั (TWD) 

22.50 น. ถึงท่าอากาศ

ยาน สวุรรณภมูกิรงุเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลีย่นแปลงหรือสลบักันได้ตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จดัโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

*******รูปถา่ยสถานท่ีใช้ประกอบในการโฆษณาเท่านั้น******** 

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

 

 

สนใจจองทวัร์ตดิตอ่สอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คณุเมย ์/ คุณมิน้ / คณุนอ้ยหนา่ / คณุเฟิรน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขราคา 

อัตราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-11  

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-11  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

10 - 14 เมษายน 2563 34,999 34,999 33,999 5,900 
 

ราคานี ้รวมภาษนี้ ามนัและประกนัวนิาศภัยของสายการบนิแลว้ หากมกีารประกาศเพิม่ขึน้หลงัจาก 

วนัที ่ 15 มกราคม 2563  ทางบรษิทัฯ  จะเรยีกเกบ็ตามจรงิ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 

 ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ) 

 ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง 

 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 
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www.avenue.co.th  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
น 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 5 วัน 1,500 NTD ต่อท่าน 

 ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณี

ที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจ่าย 

**กรณลีกูคา้ไมล่งรา้นชอ้ป ตามโปรแกรมทีร่ะบไุว ้เกบ็เงนิเพิม่ 1,000 NTD/รา้น/ทา่น ทกุกรณ*ี* 

 

 

 

 

 

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.ุ.ไมน่บัรวมเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์** 

 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

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

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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www.avenue.co.th การช าระเงนิ  บริษทัฯ ขอรับมัด

จ าในวันจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20  วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดท่ีท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบาย

ให้ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่าน

เป็นส าคัญ  

หมายเหตุ ท่านท่ีต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มสิีทธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแิละอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บปว่ย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ

จากอุบัติเหตตุ่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท่่านไดช้ าระ

ไว้แล้วไมว่่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมส่ิีงผดิกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่

ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการนีเ้ปน็เพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม

สถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง จนมกีารยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน

บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ บริษัทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงิน

ให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 
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ตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัฯ 

ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ

บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตท่ั้งนีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

เอกสารทีใ่ช ้ ส าหรบัทอ่งเทีย่ว 

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง สง่พรอ้มใบจองทวัร์ 

หนงัสอืเดนิทาง (ตอ้งมอีายใุชไ้ดไ้มต่่ ากวา่ 6 เดอืน)  

หมายเหต.ุ.โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

 

******* ลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะซื้อประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง ****** 
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ส าหรบัครอบคลมุเรือ่ง

รกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบิน / กระเปา๋เดนิทาง 

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

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกัด 

รายการทวัร์ AD88SK01 ไต้หวนั  5 วนั 4 คนื                 วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด  หอ้ง (หอ้งพกัคู่ หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง       ) 
    รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจดัเรียงตำมห้องพกั และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และภำษำองักฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อำหำร    ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู        ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ              
ยนืยนัรำคำ ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด  ___________   
                                                                                                        ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  
                                                                                                 ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                         (     )  
                                    วนัที่      

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ    
 

 

 


