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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/1967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
 

  (TAIWAN COOL COOL 4D3N (CI) 

เยอืนเกาะไต้หวนั ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ 

ไทเป ไถจง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว่ 4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิ CHINA AIRLINE  (CI)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญทุกท่านท่องเที่ยวดินแดนไข่มุกแห่งทะเลจนีใต ้

- ล่องทะสาบสุริยนัจนัทราสวยงามดัง่ภาพวาด 

- นมสัการอฐิัของ  พระถงัซาํจัง๋  

- ไหวเ้ทพเจา้กวนอ ูขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ วดัเหวินอู่  

- ชมเศียรราชินี ท่ีอุทยานเหยห่ลิว 

- นําท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค  

- เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี, สุก้ีชาบชูาบ,ู เส่ียวหลงเปาและอาหารจีนซีฟู๊ ด 

- ชอ้ปป้ิง จุใจ ตลาดฟงเจ๋ียไนทม์าเก็ต, ซีเหมินติง 

 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กาํหนดการเดินทาง 

เดินทาง ผูใ้หญ่ 

5-8 พ.ค. 60 24,888 

18-21 พ.ค. 60 23,888 

25-28 พ.ค. 60 23,888 

8-11 มิ.ย. 60 23,888 

22-25 มิ.ย. 60 23,888 

7-10 ก.ค. 60 24,888 

27-30 ก.ค. 60 23,888 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัแรก           กรุงเทพฯ - ไตห้วนั - เถาหยวน  - GLORIA OUTLET  

08.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาทเ์ตอร ์S ประตู  8 สายการบิน CHINA AIRLINE  

เจา้หนา้ท่ี  คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกทา่น 

11.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี CI 834 

15.55 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองเถาหยวน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน  

จากน้ัน  นําท่านสนุกกบัการชอ้ปป้ิงท่ี GLORIA OUTLETS ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปสินคา้แบรน์เนม

มากมายในราคาสุดพิเศษ ทั้งยีห่อ้ง เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ในราคาพิเศษ  

หมายเหต ุ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิงมีอาหารหลากหลายใหท้า่น

ไดเ้ลือกชิม 

จากน้ัน นาํทา่นเขา้โรงแรมท่ีพกั : KING PARADISE HOTEL 4* หรือเทียบเทา่  
 

วนัที่สอง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา -วดัพระถงัซาํจัง๋ -วดัเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง– ฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  ซ่ึงไดร้ับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด 

เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตของ ซนัมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัได้

ก่อตั้งขึ้ นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1999 รวมความ

หลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสู่ยอดเขาท่ีนับจากความสูงระดบั 600-2,000 

เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะ

ภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ทําใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตยแ์ละพระจนัทรเ์ส้ียว 

ซ่ึงเป็นท่ีมา ของนามอนัไพเราะว่า  สุริยนัจนัทรา” ใหท่้านด่ืมดํา่กบับรรยากาศริม 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนั นําท่าน

ขึ้ นสู่วดัเสวียนจาง นมสัการอฐิัของ  พระถงัซาํจัง๋ ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลับมาท่ีวดั

เสวียนกวง เม่ือปี ค.ศ.1965  

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ  ภตัตาคารอาหารจนี เมนูพิเศษ ..ปลาประธานาธิบดี  
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จากน้ัน หลงัอาหาร  นําท่านเดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีวดัเหวินอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดา

ขงจื่อเทพเจา้แห่งปัญญา และเทพกวนอเูทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยร์วมถึงสิงโตหินอ่อน 2 

ตวัท่ีตั้งอยูห่น้าวดัซ่ึงมีมลูค่าถึงตวัละ1ลา้นเหรียญไตห้วนั 

จากน้ัน  นําท่าน ชิมชาอูหลงไตห้วนัแท้ๆ ท่ีปลูกมากทางแถบอารีซนัดว้ยสภาพอากาศบนท่ีสูง

และอากาศท่ีเย็นตลอดปีของท่ีน่ีทาํใหช้าท่ีน่ีมีรสชาติดีกลมกล่อมและพนัธุช์าอหูลงท่ีน่ี

ยงัเป็นพนัธุ์ชาท่ีนํามาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกดว้ย อิสระชิมชาชนิดต่างๆ

หรือเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่  เมืองไถจง เมืองซ่ึงมีความสําคัญเป็นอนัดับ  3 ของเกาะไตห้วัน 

เมืองน้ีจะเป็นศนูยก์ลางการเดินทางจากทางดา้นเหนือของเกาะ และทางใตข้องเกาะจึง

ทาํใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกัอยูต่ลอดเวลา 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารพิเศษ..สุก้ีชาบูชาบู 

จากน้ัน หลงัอาหาร  นําท่านสู่ ตลาดฟงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาดนัดกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไถจงใหท่้านไดอ้ิสระกบัการชอ้ปป้ิง

เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER NEW BALANCEพลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูกกว่าเมืองไทย

แน่นอน 

พกัท่ี  THE  CLOUD HOTEL  TAICHUNG  4*  หรือเทียบเทา่   
 

วนัที่สาม ไทเป -อุทยานแห่งชาติเยห๋ลิว - รา้นขนมพายสบัปะรด - ตกึไทเป 101 ( ไม่รวมบตัรข้ึนตกึ )  

              GERMANIUM POWER CENTER - DUTY FREE -  ชอ้ปป้ิงซีเหมินตงิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ไทเป นําท่านเดินทางสู ่ อุทยานเยห๋ล่ิว ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น

แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดว้ยโขดหินชะง่อนทรายรปูร่างต่างๆเช่น รปู

เทียน ดอกเห็ด เตา้ห ู รงัผ้ึง ท่ีเกิดจาก การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก และการกดักร่อน

ของน้ําทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเทา้เทพธิดา ซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ใน

เกาะไตห้วนัและทัว่โลก อิสระเก็บภาพความประทบัใจ 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารอาหารจนีซีฟู๊ด 

จากน้ัน นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป นําท่านเลือกซ้ือขนมยอดนิยมของไตห้วนัเคก้ไส้

สบัปะรดและขนมอ่ืนๆมากมาย   

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สรา้งข้ึนโดยหลัก

วิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่สะเท่ือนของแผ่นดินไหว และการป้องกัน

วินาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยู่ท่ี 1,010 

เมตร อิสระท่านถ่ายรปูคู่กบัตึก **ไม่รวมบตัรข้ึนตกึไทเป 101 ** 

จากน้ัน  นําท่าน ชมศูนย ์GERMANIUM POWER CENTER เป็นสรอ้ยสุขภาพ มีพลงัพิเศษช่วยใน

การปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามารถปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็น

ปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยใหร่้ายการสดช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและ

นอกจากน้ันยงัมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด ์

จากน้ัน  นําท่านชอ้ปป้ิงของปลดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั    

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  เมนูเสี่ยวหลงเปา 
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จากน้ัน หลงัอาหาร  นําท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง  เปรียบเสมือนสยามสแควร์

ในกรุงเทพฯ แหล่งศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุน่ไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟทช็์อป สไตลว์ยัรุน่มากมาย 

เส้ือผา้ รองเทา้กีฬายีห่อ้ดงั เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA  ซ่ึงราคาถกูกวา่

ประเทศไทย  อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศัย 

จากนั้น นาํท่านเขา้โรงแรมที่พกั : HAPPINESSINN-TAIPEI 4* หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่ อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค -  สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู ่“อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค” ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการ

ก่อสรา้งคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ทาํใหอ้นุสรณแ์ห่งน้ี เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นําท่านสูส่นามบินเถาหยวน ตรวจสอบสมัภาระก่อนการเดินทาง 

13.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่  CI 835 

16.00 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 
  

 
อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ ่ ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-11  

(เสริมเตียง) 

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-11  

(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเดียว 

จา่ยเพ่ิม 

5-8 พ.ค. 60 24,888 24,888 23,888 4,900 

18-21 พ.ค. 60 23,888 23,888 22,888 4,900 

25-28 พ.ค. 60 23,888 23,888 22,888 4,900 

8-11 มิ.ย. 60 23,888 23,888 22,888 4,900 

22-25 มิ.ย. 60 23,888 23,888 22,888 4,900 

7-10 ก.ค. 60 24,888 24,888 23,888 4,900 

27-30 ก.ค. 60 23,888 23,888 22,888 4,900 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  

• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – ไทเป 

• ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุ คืน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) 

• ค่าบตัรผ่านประตตูามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกระบุไวทุ้กแห่ง 

• ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 

• ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดั 

ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต *(สาํหรบัผูส้งูอายุ 70 ปี ข้ึนไป วงเงินประกนั ท่านละ 500,000 บาท  

ค่ารกัษาอยู ่ในขอ้จาํกดัการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต) 

• น้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง 

• ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไมเ่กินท่านละ 30  กก. 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

• ค่าทาํพาสปอรต์   

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั ค่ามินิบาร ์ ค่าซกัรีด ต่างๆ 

• ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนักงานขบัรถวนัละ 150 NTD  ต่อวนัต่อท่าน รวม 600 NTD 

• ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพ่ึงพอใจในการบริการของท่าน 

หมายเหต ุ    

บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ

เดินทางในกรณีท่ี มีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 25 ท่าน  / อาจจะใชท้ไูกดห์รือไมมี่หวัหน้าทวัรข์อสงวนการเปล่ียนแปลง

ราคาโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไมร่บัประทานอาหารบางม้ือไม ่เท่ียวตามรายการไมส่ามารถขอหกั

ค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

การยกเลิก 

1. สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35  วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วนัข้ึนไป  เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15  วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร ์

5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

6. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

การชาํระเงิน  

บริษทัฯ ขอรบัมดัจาํในวนัจองทวัรท์า่นละ 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดขอรบัก่อนเดินทาง 20  วนั 
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การชําระค่าบริการ 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000.- บาท 

 ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

- ชาํระโดยเงินสด 

- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

- ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่าํการรูด 

ทางบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชําระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชําระเงินของท่านเป็นสําคัญ 

หมายเหตุ ท่านทีต้่องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์น

ทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 
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9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เอกสารท่ีใช ้สาํหรบัท่องเท่ียว 

1. หนงัสือเดินทาง (ตอ้งมีอายุใชไ้ดไ้ม่ต ํา่กว่า 6 เดือน) พรอ้ม

ถ่ายสาํเนามาใหก้บับริษัทท่ีท่านจองทวัร ์ 

หมายเหต.ุโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม. 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             

               

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ลาํดับ 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                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด    ขา้พเจา้

รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 

               (     ) 

                                 วนัท่ี       

 
 

เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


	บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

