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เดนิทางชว่งเดอืนกรกฎาคม - พฤศจกิายน 2562 

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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วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

23.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์R ประต ู8   

สายการบนิ EVA AIR เจ้าหน้าที่ คอยอ านวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง              สนามบนิเถาหยวน  - ไทเป - ตกึไทเป 101 ( ไมร่วมบตัรขึน้ตกึ ) – COSMETIC SHOP 

    หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน่ - อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ – แชน่้ าแรใ่นหอ้งสว่นตวั  

02.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเปโดยสายการบนิ EVA AIR   เทีย่วบนิที ่BR 206 

06.55 น. ถงึทา่อากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 มัคคุเทศกท์้องถิน่ พร้อมรถโค้ชปรับอากาศ รอต้อนรับ บรกิารอาหารวา่ง.. ชานมไขม่กุ + ขนม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป น าท่าน แวะถ่ายรปู ณ ตึกไทเป 101 ตึก

ระฟ้ามีความสูงถึง 508 เมตรสร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเย่ียมสามารถ

ทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทาง

อากาศน าท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร 

**ไม่รวมบัตรขึ้นตึก** 

ต่อด้วย น าท่านแวะร้าน COSMETIC SHOP ที่มีเคร่ืองส าอางมากมายหลาย

ชนิดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ตลอดจนสร้อย GERMANIUM POWER CENTER เป็น

สร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายให้ระบบไหลเวียนโลหิตด ี

ลดอาการปวดเมื่อยให้ท่านได้เลือกชมกันตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..เสีย่วหลงเปา 

หลังอาหาร จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟิ่นเป็น

แหล่งเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจาก

จะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิม

ของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและให้ท้าน

เลือกชิมและซ้ือเป็นของขวญัของฝาก จากนั้นน าท่านเดินทาง

สู่ อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิ่ว ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลม

ทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทราย

รูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ที่เกิดจาก 

การเคล่ือนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ าทะเล

และลมทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระราชินี รองเท้าเทพธิดา ซ่ึง

มีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก 

เยน็   บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีซฟีูด้ 

จากนัน้ใหท้า่นไดแ้ชน่ า้แรใ่นหอ้งพกัสว่นตวัผอ่นคลายความเมือ่ยลา้  

โรงแรมที่พัก : THE LOFT SEASIDE SUITES หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม              หนานโถว – ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจัง๋ - วัดเหวนิอู ่– เมอืงเจยีอี ้ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ต่อด้วย ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซ่ึงได้รับการกล่าวขาน

ว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของ ซันมลูเลกเนชั่นแนลซีนิก

แอเรียซ่ึงทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจาก 
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แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ยอดเขาที่

นับจากความสูงระดบั 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขา 

สลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ท าให้

ตัวทะเลสาบมองดคูล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซ่ึง

เป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยันจันทรา ให้ท่านดื่มด่ า

กับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบ

ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน น าท่านขึ้นสู่วัด

เสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซ าจั๋งที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุ

กลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

เมนพูเิศษ ..ปลาประธานาธบิด ี 

 หลังอาหาร น าท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ วัด

เหวินอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจ้าแห่งปัญญา และ

เทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 

ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซ่ึงมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน ต่อ

ด้วย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของอุทยาน

อาลีซาน  

ค่ า   บริการอาหารค่ า  เมนูพิเศษ..สเต็ก+สลัดบาร์ 

จากนัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : CHIAYI KING HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัทีส่ี ่           เมอืงเจยีอี ้– อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั – นัง่รถไฟโบราณชมธรรมชาตภิายในอทุยาน  

    ชมิชาอูห่ลง - เมอืงไถจง – ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์ารเ์กต็ 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ต่อด้วย  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 เมนอูาหารจนีพืน้เมอืงบนอทุยาน 



 

 

 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางลงจากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาลีซัน จากนั้นน าท่าน ชิมชาอูหลง ไต้หวันแท้ๆที่

ปลูกมากทางแถบอาลีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ท าให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลม

กล่อมและพันธ์ุชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธ์ุชาที่น ามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิด

ต่างๆหรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความส าคัญเป็น

อันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะและทางใต้ของ

เกาะจึงท าให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา 

เยน็   บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ..สกุีช้าบู ชาบ ู

หลังอาหาร น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจงให้ท่านได้

อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซ้ือสิ่งของทีถู่กใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ซ่ึงราคา

ถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน  

จากนัน้น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั : REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้     ไทเป - ร้านพายสบัปะรด – อนสุรณส์ถานเจียงไคเชค็ - DUTY FREE – วดัหลงซานซือ่ 

       ชอ้ปปิง้ซเีหมนิตงิ - สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางกลับสู่ เมอืงไทเป ให้ท่านไดแ้วะชิมและเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไต้หวัน  

ร้านขนมพายสับปะรด ซ่ึงมีขนมอื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิด ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝาก 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้าง

คล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่กว้างขวาง ท าให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย 

            

 

 

 

 

 

 

  ต่อด้วย น าท่านชอ้ปปิ้งของปลอดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซ่ึงขึ้นชื่อ

ว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือ

วิหารด้านหน้า วิหารกลางซ่ึงเป็นวิหารหลักและวิหารที่อยู่ทางด้าน

หลัง ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือที่งดงาม เช่นบริเวณเสา

หินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง 

ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยที่แสดงถึงฝีมือของช่าง 

โดยในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเอง

มาไหว้พระที่นี่อยู่เสมอๆ 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่เปรียบเสมือนสยามสแควร์

ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิฟต์ช็อป สไตล์วัยรุ่น

รองเท้ากีฬาย่ีห้อดงัเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซ่ึงราคาถูกกว่าประเทศไทยแน่นอน 

หมายเหต.ุอสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปปิง้มอีาหารหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ 

จากนั้นน าท่านสู่สนามบนิเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง 

   21.15 น. เหิรฟา้เดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่BR 205 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 3.45 ชัว่โมง) 

00.05+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สวุรรณภมูกิรงุเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร ผู้ใหญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-11 

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-11 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดยีว 

จา่ยเพิม่ 

25 – 29 ก.ค. 62 

**วนัเฉลมิพระชนพรรษา ร.10** 
22,600 22,600 21,600 4,000 

21 – 25 ส.ค. 62 21,600 21,600 20,600 4,000 

11 – 15 ก.ย. 62 21,600 21,600 20,600 4,000 

17 – 21 ต.ค. 62 21,600 21,600 20,600 4,000 

6 – 10 พ.ย. 62 21,600 21,600 20,600 4,000 
 

ราคานี ้รวมภาษนี้ ามนัและประกนัวนิาศภยัของสายการบนิแลว้ หากมกีารประกาศเพิม่ขึน้หลงัจาก 

วนัที ่ 1 มถินุายน 2562  ทางบรษิทัฯ  จะเรยีกเกบ็ตามจรงิ** 

 

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 
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อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 

 ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

 ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง 

 ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

 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 สามารถสอบถามซื้อเพิ่มเติมได้**  

 น้ าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง 

 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น น้ าหนักรวม 30 กก.  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าท าพาสปอร์ต   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์  ค่าซักรีด ต่างๆ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 1,500 NTD 

 ส่วนหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่

มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / 

การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจ่าย 

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

การยกเลิก 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ า 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วัน   เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ Charter Flight  

จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

***หมายเหต.ุ.ไมน่บัรวมเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์** 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก

บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมผีู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความ

ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้

ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบิน

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่

จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

หมายเหตุ 

หากสถานทูตไต้หวัน มีประกาศยกเลิก การยกเว้นวีซ่า ส าหรับหนังสือเดินทางไทย หลังวันที่ 

31 กรกฎาคม 2562 ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าตามจริง 

 

เอกสารทีใ่ชส้ าหรบัทอ่งเทีย่ว 

หนังสอืเดนิทาง (ต้องมอีายคุงเหลอืไม่ต่ ากวา่ 6 เดือน) 

พรอ้มถา่ยส าเนามาให้กบับริษทัที่ทา่นจองทวัร์ 

หมายเหต.ุ..โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

************************************************************* 
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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 


