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วันแรก          วันศุกร์ ที ่10 เมษายน 2563    กรุงเทพฯ - สนามบนิเถาหยวน - โรงแรม  

15.00 น. สมาชกิทุกทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3 

สายการบนิ THAI AIRWAYS เจา้หนา้ท่ี คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสำหรับทุกทา่น 

17.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงไทเป โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เที่ยวบนิท่ี TG 636 

22.20 น. ถงึทา่อากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

บรกิารอาหารวา่งรอบดกึ.. นำ้เตา้หู้+ปาทอ่งโก ๋

จากนัน้นำทา่นเขา้โรงแรมท่ีพกั : TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่อง          วันเสาร์ ที ่11 เมษายน 2563     

                     วัดจงไถฉานซือ่ - ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยัินจนัทรา– วัดเหวนิอู ่- เมืองเจีย้อี ้– หมู่บา้นญีปุ่น่ฮโินก ิ

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถฉาน

ซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท  

มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มี

โครงสร้างท่ีแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท่ีเมือง

หนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถถานนี้

กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก  มีห้องเรียน

กว่า  1,000 ห้อง เพ่ือให้พระสงฆ์ ได้ ศึกษาพระธรรม  นำท่านกราบ 

นมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ิภายในวัด 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับ

ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่ง

ทางการท่องเท่ียวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่

เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสูง

ระดบั 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิ

ประเทศท่ีโดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นท่ีมาของนามอัน

ไพเราะว่า สุริยันจันทรา ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่

ท่ีสุดแห่งเดยีวของไต้หวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ..ปลาประธานาธบิดี 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวนิอู ่ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจ้าแห่งปัญญา 

และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวท่ีตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้าน

เหรียญไต้หวัน  



 

   เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

                -3- 

www.avenue.co.th 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เม ืองเจียอี้ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของอุทยาน

แห่งชาติอาลีซาน และนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ป ุ่น

เก่าฮิโนกิ (Hinoki Village) อดีตเป็นบ้านพักของทหาร

ญี่ปุ่นในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้าน

เก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋

มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวใน

อดีตของท่ีนี้ด้วย ให้ท่านได้ชมเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองและ

ถ่ายรูปกับวิวสวยๆท่ีไม่ควรพลาด ต่อด้วย นำท่านเดินทาง

ต่อไปยัง เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นท่ีตั้งของอุทยานอาลีซาน 

คำ่  บรกิารอาหารคำ่  เมนูพเิศษ..สเตก๊+สลัดบาร์ 

จากนัน้นำทา่นเขา้โรงแรมท่ีพัก : ALISHAN ORIENT HOTEL 4* หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่าม            วันอาทติย์ ที ่12 เมษายน 2563     

                      อุทยานแหง่ชาตอิาลีซาน - นัง่รถไฟโบราณ - ชมิชาอูห่ลง - ไถจง – ตลาดฟงเจีย้ไนท์มาเกต็ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  หลังอาหาร นำท่านสู่ อุทยานอาลีซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

นำคณะท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ชื่อเสียงท่ีสุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยท่ี

ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีท้ังนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานท่ีนี่ เนื่องจากมี

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ ์ท้ังป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณจ์นหาท่ีอื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีคร้ัง

หนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนนำทุกท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พร้ิวตามลมอย่างเป็น

ธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจำอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้เวลา

เดินทางลงจากเขาอาลีซาน 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง 

หลังอาหาร นำท่าน ชิมชาอู่หลง ไต้หวันแท้ๆท่ีปลูกมากทางแถบอารีซาน

ด้วยสภาพอากาศบนท่ีสูงและอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีนี่ทำให้ชาท่ีนี่มี

รสชาติดีกลมกล่อมและพันธ์ุชาอูหลงท่ีนี่ ยังเป็นพันธ์ุชาท่ีนำมาปลูกใน

ประเทศไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝาก

ตามอัธยาศัย 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดบั 3 ของเกาะ

ไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ

และทางใต้จึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา  

คำ่  บรกิารอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพืน้เมือง 
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จากนั้น  นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ 

เมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของท่ีถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER 

พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน 

  จากนัน้นำทา่นเข้าโรงแรม : LAI LAI HOTEL 4*  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ี ่           วันจันทร์ ที ่13 เมษายน 2563     

                       หมู่บา้นสายรุ้ง - ไทเป – รา้นขนมพายสับปะรด – อนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็  

                       ซือ่หลนิไนท์มาเกต็ - โรงแรม+นำ้แร ่

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร นำท่านไป ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ถูกสร้างขึ้น

ในช่วงระหว่างปี 1940 - 1950 เพ่ือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย

ชั่วคราวสำหรับทหาร แต่จบลงด้วยการเป็นตั้งถิ่นฐาน

ถาวรของทหารเหล่านั้น หลังจากผ่านความเงียบเหงา 

ซบเซา และน่าเบื่อมาสักระยะปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้

กลายเป็นฮอตสปอตสำหรับการท่องเท่ียวของมหานคร

ไถจงไปแล้ว  

ต่อด้วย  เดินทางสู่ไทเปให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด  

ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกมากกว่า100 ชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ..เสีย่วหลงเปา  

นำท่านเดินทางสู่  อน ุสรณ์สถานเจ ียงไคเช็ค ตัว

อาคารเป็นหินอ่อนท้ังหลัง มีลักษณะการก่อสร้าง

คล้ายวิหารเทียนถันท่ีปักกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตท่ี

กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่

เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย 

จากนั้น  นำทุกท่านไปช้อปปิ้งตามอัธยาศัยท่ี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซึ่ง

แบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีขึ้นชื่อที่สุดของไตห้วันคอื เต้าหู้

เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ล้ิมลองรสชาติของเตา้หู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเคร่ืองดื่มอกี

ชนิดท่ีมีต้นกำเนิดท่ีไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึง

ราคาปานกลาง มีท้ังสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆจะมี

ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% 
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จากนัน้  นำทา่นเขา้โรงแรมท่ีพัก : NEW TAIPEI HOT SPRING  HOTEL 4*  หรือเทียบเทา่ 

              พเิศษ...ใหท้า่นไดแ้ชน่้ำแร่ ในหอ้งพักสว่นตัว 

หมายเหตุ. อสิระอาหารเยน็ตามอัธยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปปิง้มอีาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลือกชมิ 

 

วันทีห่้า            วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563     

                      หมูบ่้านโบราณจิว่เฟิ่น - อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิว่ - วัดหลงซาน – ซีเหมนิตงิ - โรงแรม+นำ้แร ่

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ท่ีตั้ง

อยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทอง 

ท่ีทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมี

ชื่อเสียง ท่ีสุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเท่ียวจะเพลิดเพลิน

บรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า  ร้านอาหารของชาว

ไต้หวันในอดตีและให้ท้านเลือกชิมและซื้อเป็นของขวญัของฝาก 

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วย

โขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด 

เต้าหู้ รังผึ้ง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตัวของเปลือกโลก และ

การกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระ

ราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงท่ัวในเกาะไต้หวันและท่ัว

โลก  

เทีย่ง  บรกิารอาหารมือ้เที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู กุง้มังกร+อาหารจีนซีฟู๊ด 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ไทเป เดินทางชม วัดหลงซาน วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงามท่ีสุดใน

ไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็นวิหารหลักและวิหารท่ีอยู่

ทางด้านหลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือท่ีงดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารท่ีแกะสลักเป็นมังกร

พันรอบเสาดสูวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่าง โดย

ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายท้ังนักท่องเท่ียวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระท่ีนี่อยู่เสมอๆ 

คำ่   บรกิารอาหารคำ่ เมนูพเิศษ..หมาลา่ ชาบู บุฟเฟต์่ไมอั่น้+เบียร์+ไอศกรีม Haagendazs  

นำท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ใน

กรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย 

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

กว่าประเทศไทย  

จากนั้น นำท่านเข้าโรงแรม : NEW TAIPEI HOT SPRING 4*  หรือเทียบเท่า 

พิเศษ...ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ ในห้องพักส่วนตัว 
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วันทีห่ก            วันพุธ ที ่15 เมษายน 2563    

                      รา้นสรอ้ย GERMANIUM POWER – ถา่ยรูป ตกึไทเป101(ไมร่วมบัตรขึน้ตกึ) 

          สนามบนิเถาหยวน - กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นำท่านไป GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับ

สภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้หลังอาหาร สมดลุ ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่าย

การสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและยังมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด์ 

จากท่ัวโลกให้ท่านได้เลือกชม  

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 

508 เมตรสร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเย่ียมสามารถทนทานต่อการ

สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และ

ยังมีลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร 

 **ไม่รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 ** 

  จากนั้นนำท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการ

เดินทาง 

14.05 น. เหิรฟา้เดนิทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG 633 

16.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมกิรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 

รายการท่องเท่ียวนีอ้าจเปล่ียนแปลงหรือสลับกนัได้ตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ถอืเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเปน็สำคัญ 

เอฟวีนวิทัวร์ ทัวร์คุณภาพ ซือ่สัตย์ จรงิใจ หว่งใย บรกิารอยา่งประทับใจ 

 

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

สนใจจองทัวร์ตดิต่อสอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ 
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เงือ่นไขราคา 

อัตราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

เด็กอายุ 2-11  

(เสรมิเตียง) 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

เด็กอายุ 2-11  

(ไมเ่สรมิเตียง) 

พักเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 

10 - 15 เมษายน 2563 36,999 36,999 35,999 6,900 
 

ราคานี้ รวมภาษีนำ้มนัและประกันวนิาศภัยของสายการบนิแลว้ หากมีการประกาศเพิม่ขึน้หลังจาก 

วันที ่ 15 มกราคม 2563  ทางบรษิัทฯ  จะเรยีกเก็บตามจรงิ** 

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) 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

• ค่าทำพาสปอร์ต   

• ค่าใช้จ่ายส่วนตวั ค่ามินิบาร์  ค่าซกัรีด ต่างๆ 

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + พนักงานขับรถรวม 6 วัน 1,800 NTD ต่อท่าน 

• ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณี

ท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจ่าย 

**กรณีลูกคา้ไมล่งรา้นชอ้ป ตามโปรแกรมท่ีระบุไว้ เกบ็เงนิเพิม่ 1,000 NTD/รา้น/ทา่น 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..ไมนั่บรวมเสาร์-อาทติย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์*** 

▪ 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 มิฉะนัน้ทางบรษิัท ฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มสิีทธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแิละอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บปว่ย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ

จากอุบัติเหตตุ่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท่่านไดช้ำระ

ไว้แล้วไมว่่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมส่ิีงผดิกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่

ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการนีเ้ปน็เพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม

สถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง จนมกีารยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน

บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ บริษัทฯจะดำเนนิโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงิน

ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้

มอีำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ

บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตท่ั้งนีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ 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  
 


