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เดนิทำงตลอดเดอืนมถินุำยน - ธนัวำคม 2562 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

 

มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
 



 

 

 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 

วนัแรก          กรุงเทพฯ - ไตห้วนั - เถำหยวน  - ไถจง  - หมูบ่ำ้นญีปุ่น่เกำ่ฮโินก ิ- เมอืงเจยีอี ้

06.00 น. สมำชกิทุกทำ่นพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์D ประต ู3 

สำยกำรบนิ THAI AIRWAYS เจำ้หนำ้ที่ คอยจดัเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงส ำหรบัทกุทำ่น 

08.25 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงไทเป โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG 632 

บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลำบนิโดยประมำณ 3.40 ชัว่โมง) 

12.55 น. ถงึทำ่อำกำศยำนเมอืงเถำหยวน  หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเรยีบร้อยแล้ว 

บรกิำรอำหำรวำ่ง.. ชำนมไขม่กุ + ขนมเค้ก  

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนญี่ปุ่นเก่ำฮิโนกิ (Hinoki Village)  

อดีตเป็นบ้ำนพักของทหำรญี่ปุ่น ในช่วง

ปกครองไต้หวัน ภำยในหมู่บ้ำนจะเป็นบ้ำน

เก่ำสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้ำน

ขำยของเ ก๋ไก๋มำกมำย รวมไปถึงยังมี

พิพิธภัณฑ์ท่ีบอกเล่ำเรื่องรำวในอดีตของท่ีนี้

ด้วย ให้ท่ำนได้ชมเลือกซื้อสินค้ำพื้นเมือง

และถ่ำยรูปกับวิวสวยๆท่ีไม่ควรพลำด ต่อ

ด้วย น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง เมืองเจียอี้ 

ซึ่งเป็นท่ีตั้งของอุทยำนอำลีซำน 

ค่ ำ  บรกิำรอำหำรค่ ำ  ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ..สเตก๊+สลดับำร ์

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้โรงแรมทีพ่กั : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่อง          เมอืงเจยีอี ้- นัง่รถไฟโบรำณชมอทุยำนแหง่ชำตอิำลซีำน - เทีย่วชมธรรมชำตภิำยในอทุยำน  

                      ชมิชำอหูลง - ไถจง– ตลำดฟงเจีย๋ไนทม์ำเกต็ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงเจีย้อี ้

ต่อด้วย  น ำท่ำนสู่ อุทยำนอำลีซำน (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)  

น ำคณะท่ำนนั่งรถไฟโบรำณชมอุทยำนเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมี ชื่อเสียงท่ีสุดของเกำะไต้หวัน 

ตั้งแต่สมัยท่ีญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีท้ังนักเขียนและศิลปินมำกมำยมำหำแรงบันดำลใจในกำรสร้ำง

ผลงำนท่ีนี่ เนื่องจำกมีธรรมชำติท่ีสมบูรณ์ ท้ังป่ำไม้ เทือกเขำ ล ำเนำไพร สมบูรณ์จนหำท่ีอื่น

เปรียบไม่ได้จึงไม่น่ำแปลกใจเลยท่ีครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมำเยือนน ำทุกท่ำน เดินชมป่ำสน 2,000 ปี 

ทิวสนตั้งเรยีงตระหง่ำน พริ้วตำมลมอย่ำงเป็นธรรมชำติท่ีสวยงำม หมอกจำงๆ ในเหมำะแก่กำร

เก็บภำพ  ไว้ในควำมทรงจ ำอย่ำงหำท่ีเปรียบไม่ได้เวลำเดินทำงลงจำกเขำอำลีซำน 
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เทีย่ง   บรกิำรอำหำรมือ้เทีย่ง ณ ภตัตำคำร อำหำรจนีพืน้เมอืง 

 หลังอำหำร น ำท่ำน ชิมชำอู่หลงไต้หวันแท้ๆท่ีปลูกมำกทำงแถบอำรีซนัด้วยสภำพอำกำศบนท่ีสูง

และอำกำศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีนี่ท ำให้ชำท่ีนี่มีรสชำติดกีลมกล่อมและพันธ์ุชำอูหลงท่ีนี่ยังเป็นพันธ์ุ

ชำท่ีน ำมำปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรำยอิสระชิมชำชนิดต่ำงๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝำกตำม

อัธยำศัย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีควำมส ำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกำะ

ไต้หวัน เมืองนีจ้ะเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทำงจำกทำงด้ำนเหนือของเกำะ และทำงใต้ของเกำะจึง

ท ำให้เมืองนี้มีควำมคึกคักอยู่ตลอดเวลำ จำกนั้นน ำท่ำนช้อปปิ้ง ตลำดฟงเจี๋ยไนท์มำเก็ต ตลำด

นัดกลำงคืนท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองไถจง ให้ท่ำนได้อิสระกับกำรช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของท่ี

ถูกใจ ท่ำนที่ชื่นชอบรองเท้ำ ONITSUKA TIGER พลำดไม่ได้ที่นี่รำคำถูกกว่ำเมืองไทยอย่ำง

แน่นอน 

หมำยเหต.ุอสิระอำหำรเยน็ ตำมอธัยำศยัเพือ่สะดวกในกำรชอ้ปปิง้มอีำหำรหลำกหลำยใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชมิ 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้โรงแรมทีพ่กั : THE CLOUD HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 

วนัทีส่ำม          ไถจง - หนำนโถว - ลอ่งเรอืชมทะเลสำบสรุยินัจนัทรำ – วัดเหวนิหวู ่- ไทเป  

      รำ้นขนมพำยสบัปะรด - วดัหลงซำน - ตลำดซเีหมนิตงิ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

หลังอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองหนำนโถว ล่องเรอืทะเลสำบสุริยันจันทรำ ซึ่งได้รับกำรกล่ำว

ขำนว่ำงดงำมรำวกับภำพวำด เปรียบเสมือน

สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของซันมูล

เลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทำงกำรท่องเท่ียว

ไต้หวันได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 24 มกรำคม 2000 

เพื่อบูรณะเมืองจำกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันท่ี 

21 กันยำยน 1999 รวมควำมหลำกหลำย ทำง

ธรรมชำติจำกผืนน้ ำสู่ยอดเขำท่ีนับจำกควำมสูง

ระดบั 600 - 2,000 เมตร มีควำมยำว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสำบท่ีมีภูเขำสลับซบัซ้อนล้อมรอบ 

ลักษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท ำให้ตัวทะเลสำบมองดูคล้ำยพระอำทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่ง

เป็นท่ีมำของนำมอันไพเรำะว่ำ 

สุริยันจันทรำ ให้ท่ำนดื่มด่ ำกับบรรยำกำศริม

ทะเลสำบสุริยันจันทรำ  

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

เมนพูเิศษ..ปลำประธำนำธบิด ี 

 หลังอำหำร น ำท่ำนเดินทำงไปกรำบไหว้สิ่ ง

ศักดิ์สิทธ์ิท่ี วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมำยถึงศำสดำขงจื่อ

เทพเจ้ำแห่งปัญญำ และเทพกวนอูเทพเจ้ำแห่ง

ควำมซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวท่ีตั้งอยู่

หน้ำวัดซึ่งมีมูลค่ำถึงตัวละ1ล้ำนเหรียญไต้หวัน น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่ำนได้แวะชิม

และเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ำนขนมพำยสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่ำ100 ชนิด ให้
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ท่ำนได้เลือกซ้ือเป็นของฝำก จำกนั้นน ำท่ำนชม วัดหลงซำนซื่อ วัดท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในไต้หวัน ซึ่งข้ึน

ชื่อว่ำสวยงำมท่ีสุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภำยในมีวิหำรสำมหลัง คือวิหำรด้ำนหน้ำ วิหำรกลำงซึ่ง

เป็นวิหำรหลักและวิหำรท่ีอยู่ทำงด้ำนหลัง ภำยในวัดมีรำยละเอียดของงำนฝีมือท่ีงดงำม เช่น

บริเวณเสำหินของวิหำรท่ีแกะสลักเป็นมังกรพันรอบเสำดสูวยงำมเสมือนจริง ส่วนด้ำนบนหลังคำ

ก็มีลวดลำยปูนปั้นยิบย่อยท่ีแสดงถึงฝีมือของช่ำง โดยในแต่ละวันจะมีผู้คนมำกมำยท้ัง

นักท่องเท่ียวและชำวไต้หวนัเองมำไหว้พระท่ีนี่อยู่เสมอๆ  

น ำท่ำนเดินช้อปปิ้ง ตลำดซีเหมินติง ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง เปรียบเสมือนสยำมส

แควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่ำวัยรุ่นไต้หวัน มีร้ำนค้ำของฝำก ก๊ิฟช็อป 

สไตล์วัยรุ่นมำกมำย เสื้อผ้ำ รองเท้ำกีฬำยี่ห้อดัง เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, 

ADDIDAS , PUMA  ซึ่งรำคำถูกกว่ำประเทศไทย  

หมำยเหต.ุ  อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยัเพือ่สะดวกในกำรชอ้ปปิง้มอีำหำรหลำกหลำยให้ทำ่นไดเ้ลอืกชมิ 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้โรงแรมทีพ่กั : HAPPINESS INN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

   

วนัทีส่ี ่            ไทเป – อนสุรณส์ถำนเจยีงไคเช็ค - ตกึไทเป 101 ( ไมร่วมบตัรขึน้ตกึชมววิชัน้ 89 )   

       สนำมบนิเถำหยวน - กรงุเทพฯ  

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลังอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่ อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค ตัวอำคำรเป็นหินอ่อนท้ังหลัง มีลักษณะ

กำรก่อสร้ำงคล้ำยวิหำรเทียนถันท่ีปักก่ิง งดงำม มีอำณำเขตท่ีกว้ำงขวำง ท ำให้อนุสรณ์แห่งนี้ 

เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมำกของเมืองไทเป ด้ำนข้ำงอำคำรใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและ

โรงละครอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้นน ำท่ำน แวะถำ่ยรปูคู่กบั ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ำมีควำมสูงถึง 508 เมตรสร้ำงข้ึนโดยหลัก

วิศวกรรมชั้นเยี่ยมสำมำรถทนทำนต่อกำรสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและก ำรป้องกัน

วินำศกรรมทำงอำกำศ และยังมีลิฟต์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก ด้วยควำมเร็วต่อนำทีอยู่ท่ี 1,010 เมตร  

**ไม่รวมบัตรขึ้นตึก** 

  จำกนั้นน ำท่ำนสู่สนำมบินเถำหยวน ตรวจสอบสัมภำระก่อนกำรเดินทำง 

14.15 น. เหริฟำ้เดนิทำงสู ่กรงุเทพ โดยสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG 633 

17.00 น. ถึงท่ำอำกำศยำน สวุรรณภมูกิรุงเทพ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ 
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อตัรำคำ่บรกิำร ผูใ้หญ ่

ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น 

เด็กอำย ุ2-11 

(เสรมิเตยีง) 

ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น 

เด็กอำย ุ2-11 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดยีว 

จำ่ยเพิม่ 

13 - 16 มิ.ย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 

20 - 23 ม.ิย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 

26 - 29 ก.ค. 62 

**วนัเฉลมิพระชนพรรษำ ร.10** 
23,900 23,900 22,900 3,900 

26 - 29 ก.ย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 

11 - 14 ต.ค. 62 

**วนัคลำ้ยวนัสวรรคต ร.9** 
24,900 24,900 23,900 3,900 

7 - 10 พ.ย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 

14 - 17 พ.ย. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 

5 - 8 ธ.ค. 62 

**วนัเฉลมิพระชนพรรษำ ร.9** 
23,900 23,900 22,900 3,900 

22 - 25 ธ.ค. 62 22,900 22,900 21,900 3,900 

 

รำคำนี ้รวมภำษนี้ ำมนัและประกนัวนิำศภยัของสำยกำรบนิแลว้ หำกมกีำรประกำศเพิม่ขึน้หลงัจำก 

วนัที ่ 1 มถินุำยน 2562 ทำงบรษิัทฯ จะเรยีกเกบ็ตำมจริง** 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  

 ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 

 ค่ำท่ีพักโรงแรมตำมท่ีระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่ำน) 

 ค่ำบัตรผ่ำนประตูตำมสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกระบุไว้ทุกแห่ง 

 ค่ำภำษีสนำมบินของท้ังสองประเทศ 

 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศ น ำเท่ียวตำมรำยกำร 

 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท *ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ำกัด 

ท่ีมีกำรตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(ส ำหรับผู้สูงอำยุ 70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกัน ท่ำนละ 500 ,000 

บำท ค่ำรักษำอยู่ ในข้อจ ำกัดกำรตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต) 

**กรณีต้องกำรประกันที่มีควำมคุ้มครองเพิ่มเติม สำมำรถสอบถำมซื้อเพิ่มเติมได้**  

 น้ ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่ำนหรือตลอดกำรเดินทำง 

 ค่ำระวำงกระเป๋ำเดินทำงน้ ำหนักไม่เกินท่ำนละ 2 ชิ้น น้ ำหนักรวม 20 กก.  

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 %   
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

 ค่ำท ำพำสปอร์ต   

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ค่ำมินิบำร์  ค่ำซกัรีด ต่ำงๆ 

 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงำนขับรถ ต่อท่ำน รวม 1,200 NTD 

 ส่วนหวัหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึ่งพอใจในกำรบริกำรของท่ำน 

 

กำรช ำระเงนิ  บริษัทฯ ขอรับมัดจ ำในวันจองทัวร์ท่ำนละ 15,000 บำท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทำง 

20  วัน 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกัด 

ธนำคำรกรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิ เฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

        ธนำคำรธนชำต  สำขำ อโศกทำวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรำยวนั 

        ธนำคำรกสกิรไทย     สำขำ สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

        ธนำคำรไทยพำณชิย ์ สำขำ อโศกทำวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี ำระดว้ยบตัรเครดติ มีคำ่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จำกยอดที่ท ำกำรรดู 

ทำงบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบำยให้ทำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

หมำยเหตุ     

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนกำร

เดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน / อำจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้ำทัวร์ขอสงวนกำรเปลี่ยนแปลง

รำคำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ / กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมื้อ ไม่เท่ียวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหัก

ค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรช ำระค่ำทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย 

**กรณลีกูคำ้ไม่ลงรำ้นชอ้ป ตำมโปรแกรมทีร่ะบไุว ้เกบ็เงนิเพิม่ 500 บำท/รำ้น/ทำ่น ทกุกรณ*ี* 

กำรยกเลิก 

1. ส ำหรับผู้โดยสำรท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงไทย และทำงบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำร

ยกเลิกกำรเดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำมัดจ ำ 

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วันข้ึนไป  คืนเงินท้ังหมด 

3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25  วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย 50 % ของรำคำทัวร์ 

4. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20  วัน   เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 100 % ของรำคำทัวร์ 

5. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ท้ังหมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำร

เหมำจ่ำยในเท่ียวบินนั้นๆ 

***หมำยเหต.ุ.ไมน่บัรวมเสำร-์อำทติยแ์ละวนัหยดุนกัขัตฤกษ*์** 

 

 หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ำอยู่ต่ำงจงัหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี ก่อนออกบัตร

โดยสำรทุกครั้ง หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน 
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 หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวกใน

กำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยใน

ครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ท้ังหมด 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่

นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย, 

กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 

3. หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ

ค่ำบริกำรท่ีท่ำนได้ช ำระไว้แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศหรือห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย

หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

5. รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองท่ีนั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม

เหมำะสม 

6. รำคำนี้คิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ

รำคำตั๋วเครื่องบินตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำร

บริกำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีให้บริกำร บริษัทฯจะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะ

จดับริกำรทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส ำหรับค่ำบริกำรนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกับเท่ำนั้น 

9. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำม

ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต่ท้ังนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ี

อื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

หมำยเหตุ 

หำกสถำนทูตไต้หวัน มีประกำศยกเลิก กำรยกเว้นวีซ่ำ ส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย หลังวันท่ี 31 กรกฎำคม 

2562 ทำงบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมจริง 

 

เอกสำรทีใ่ชส้ ำหรบัทอ่งเทีย่ว 

หนังสอืเดนิทำง (ตอ้งมอีำยคุงเหลอืไมต่่ ำกวำ่ 6 เดอืน) 

พรอ้มถำ่ยส ำเนำมำใหก้บับรษิทัที่ทำ่นจองทวัร์ 

หมำยเหต.ุ..โปรแกรมอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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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 


