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มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ปี 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

     เดนิทาง วันที ่12 – 15 เมษายน 2563 เริม่ตน้  32,500  บาท 
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อัตราคา่บรกิาร 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง  32,500 บาท/ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(2-11ปี)  

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน/ห้อง 

 32,500 บาท/ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (2-11ปี)  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม)/ห้อง 

 32,500 บาท/ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (2-11ปี)  

พักกับผูใ้หญ ่2ท่าน (ไม่เสริมเตียง)/ห้อง 

 30,500 บาท/ท่าน 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  3,500 บาท/ท่าน 
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08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบนิ 

CHINA AIRLINES เจ ้าหน้าที ่ของบริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ

สัมภาระก่อนเดินทาง  

11.00 น. พาทุกท่านลัดฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เที ่ยวบินที่ CI 834 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

15.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน (เวลาที่ไต้หวันเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธี

ศุลกากรเรียบร้อย 

 จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของไต้หวัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวัน 

ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของไต้หวัน เมืองไถจง

แห่งน้ียงัได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน  

 ค่ำ บริการอาหารค่ำ 🍴 ณ ภัตตาคารติ่งไท่ฟง เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา  

 หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านช้อปป้ิง ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย ซ่ึงเป็นตลาดกลางคนืที่ใหญ่ที่สุดในเมือง

ไถจง ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า หรือรองเท้าผ้าใบ อาทิเช่น 

ONISUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,NIKE,K-SWISS เป็นต้น และที่นี่ยังมีอาหารพื้นเมืองให้ท่านลอง

ลิ้มชิมรสมากมาย ได้เวลาอนัสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL: BEACON HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวของไต้หวัน 
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เช้า บริการอาหารเช้า 🍴 ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม 

จากนั้น หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่ เมืองเจียอี้ ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน และยังได้รับการ

กล่าวขานว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ของไต้หวัน  

จากนั้น เดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาตอิาหลีซาน ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไต้หวัน ภูเขาอาหลีซานมีพ้ืนที่ประมาณสามหมื่น

เฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ

และอากาศที่เย็นสบายเพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่างและมป่ีาที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง 🍴 ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 
 
 
 
 
 

จากนั้น  นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณ และยังเป็นรถไฟเล็กท่ีในปัจจุบันเหลืออยู่ 1 ใน 3 แห่งของโลก

เพื่อชมพระอาทิตย์ยามเช้าที่อาหลีซาน ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเดินทางมาเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติอาหลี

ซานแห่งนี้ หลังจากชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว นำท่าน เดินปา่สนพันปี ในป่าเขาสลับสับซ้อนแถบนี้ เป็นแหล่งใหญ่

ที่สุดของไม้สนซีด้า และไม้สนไซเปรส อายุหลายพันปีอันเป็นไม้ล้ำค่าที่ญี่ปุ่นต้องการอย่างยิ่ง ให้ทุกท่านได้

สัมผัสโอโซนความสดชื่นในป่าแห่งนี้ หมู่แมกไม้ในป่าดิบทึบยังส่งกลิ่นน้ำมันหอมระเหย (PHYTONCID) ทำให้

ร่างกายได้รับการบำบัดอากาศท่ีบริสุทธ์ิเข้าไปในร่างกาย หลังจากเดินชมป่าสนมาเร่ือยๆจะเจอ บึงสองพี่น้อง 

เป็นบึงน้ำตามธรรมชาติ 2 บึงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีต้นไม้เขียวขจีล้อมรอบ และมีเส้นทางเดินรอบบึงที่

สวยงาม  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ 🍴 ณ ภัตตาคารสเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน  (เนื้อวัว/เนื้อหมู/เนื้อไก่/เนื้อปลา) 

HOTEL: OREINT LUXURY HOTEL CHIAYI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวของไต้หวัน 

 
 
 

เช้า บริการอาหารเช้า 🍴 ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม  

จากนั้น  หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองหนานโถว  

จากนั้น นำท่าน ล ่องทะเลสาบสุร ิย ันจันทรา เป็นสถานที ่ท ่องเที ่ยวยอดนิยมอีก 1 จุดของคนไต้หวันและ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้มีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบ

เจียอี ้– หนานโถว – ลอ่งทะเลสาบสุรยัินจันทรา – วัดพระถังซำจัง๋ – วัดเหวนิหวู่ – ไทเป – 

  ชอ้ปปิ้งซี เหมนิตงิ – เขา้ทีพ่ัก                            
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แห่งน้ีมีความยาว 33 กิโลเมตร นำท่านกราบไหว้ขอพร ณ วัดพระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและ

คนในครอบครัว และที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งน้ียงัเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง 

 จากนั้น นำท่านกราบไหว้ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวนิหวู่ (วัดกวนอู) เทพเจ้าที่ประดิษฐานหลักคือเทพเจ้ากวน

อู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีเทพเจ้าแห่งปัญญา ท่านขงจื้อ รวมถึ งสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที ่ตั้ง

ตระหง่านอยู่หน้าวัดซ่ึงมมูีลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง 🍴 ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

 จากนั้น เดินทางสู่ เมืองไทเป แล้วนำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ซีเหมนิตงิ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดิน 

แหล่ง ช้อปปิ้ง กิน เท่ียวท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเรา ก็คงเทียบได้กับได้ช่ือว่าสยาม สแคว์แห่ง

ไทเป แหล่งรวมเทรนดวั์ยรุ่นใหม่ๆ เสื้อผ้า กระเป๋ากิ๊ปช้อปสินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย ท่ีนี่เป็นศูนย์รวม

แห่งแฟชั่นท้ังสไตล์ ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น รุ่นใหม่ทันสมัยให้เลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่ง

เสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง มีโซน อาหารหลากหลายให้นักท่องเท่ียวเลือกชิมได้อย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ 🍴 ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า พรีเมี่ยม พร้อมบุฟเฟ่ต์เบียร์ไม่อั้น 

  HOTEL: CHAM CHAM HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวของไต้หวัน 
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เช้า บริการอาหารเช้า 🍴 ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม 

จากนั้น  หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณมีอายุมากกว่า 

260 ปี สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้เป็นจำนวนมากวัดนี้ถูกบูรณะมาแล้ว

หลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และหนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้

เสียหายทั้งหมด แต่เกิดส่ิงอศัจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด จึง

เกิดแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าของชาวไทเปนอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้กราบไหว้ 

และยังมีอีก 1ไฮไลท์ของวัดคือ เฒ่าจันทรา ซ่ึงหนุ่มสาวชาวไต้หวันมักจะมาคอยขอพรในเรื่องของความรัก

และคู่ครอง  

จากนั้น นำท่านสู่ ร้านขนมพายสัปปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยภายในสอดไส้สัปปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียด

นุ่มนวลละมุนลิ้น มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมอย่างลงตวั และมแีพกเกจที่ดูสวยงามเหมาะแก่การซ้ือกลับไป

เป็นของฝากได้อย่างดีเยี่ยม 

จากนั้น  หลังจากน้ันนำท่านสู่  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าชมววิชั้น 89) ซ่ึงเป็นแลนด์มาร์กแห่งเมืองไทเป มีความสูง 

508 เมตร ซ่ึงในอดีตเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกระหว่างปี 2004 -2010  ในปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับ

ที่ 10 ของโลก  บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลก อาทิเช่น LOUIS VITTON, GUCCI, 

DIOR, CHANEL, PATEK PHILIPPE เป็นต้น บริเวณน้ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน 

 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง 🍴 ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หอที่ระลกึเจียงไคเชค็ สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง พาทุกท่านศึกษาชีวประวัติและผลงาน

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ด้านบนชั้นสองมีรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ของอดีตประธานาธิบดี

เจียงไคเช็ค และไฮไลท์ที่สำคัญคือ ทหารเปลี่ยนเวรยามซึ่งจะมีขึ้นทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยทหารเหล่านี้จะ

ผลัดเปลี่ยนกันมาจากทุกเหล่าทัพ ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ  

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ติด 1 ใน 4 ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองไทเป ซ่ึง

ภายในพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณมากกว่า 650,000 ชิ้น ซ่ึงมทีี่มาจากราชวงศ์ของยุคทองราชวงศ์จีนทั้ง 5 

ราชวงศ์ของประวัติศาสตร์จีน จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้ชมกัน ของสำคัญที่เป็นไฮไลท์ได้แก่ 

หยกผกักาดขาว หยกหมสูามชั้น ซ่ึงจะมีให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี  

จากนั้น ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงที่ มิตซุยเอ้าท์เลต็ (MITSUI OUTLET) ภายในห้างเอาท์เล็ทจะมีการแบ่งพื้นที่ไว้ทั้ง

ส่วน IN MALL และ OUT MALL ด้วยพ้ืนที่ให้บริการจากแบรนด์ชัน้นำทั่วโลกกว่า 220 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น 

ไทเป - วัดหลงซาน – รา้นพายสัปปะรด – ถ่ายรูปตกึไทเป 101 (ไมร่วมชมววิชัน้ 89)  

– หอทีร่ะลกึ เจียงไคเชค็ – พพิธิภัณฑ์กู้กง - ชอ้ปปิง้มติซุยเอา้ท์เลต็ – สนามบนิเถาหยวน – 

กรุงเทพฯ        
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VERSACE, ARMANI, CALVIN KLEIN JEANS, VANS, FITFLOP, LACOSTE และอื่นๆ อีกมากมายที่แห่กัน

มาลดราคากันอย่างจุใจเพ่ือให้กลายเป็นสวรรคข์องนกัช้อปที่แท้จริง โดยจะมกีารแบ่งพื้นที่ด้านในให้เป็น

ส่วนของร้านค้าต่างๆ และศูนย์อาหารขนาดใหญ่เทียบเท่าซูเปอร์มาร์เก็ต ด้านนอกจะขยายออกไปเป็น

พื้นที่ของ CENTRE PLAZA นอกจากร้านอาหารและห้างร้านจากแบรนด์ดังต่างๆ แล้วภายในห้างเอาท์เล็ท

หลินโค่วซานจิ ่งยังประกอบไปด้วยสิ ่งอำนวยความสะดวก อาทิ โรงภาพยนตร์ VIESHOW และ

ซูเปอร์มาร์เก็ต JASONS MARKET เพื่อที่คุณจะได้รับการตอบสนองทั้งในส่วนของการช้อปปิ้งและความ

บันเทิงได้อย่างครบครันเป็นต้น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 🍴 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน  

22.40 น. เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES  เที่ยวบนิที่ CI 837 (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

01.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ +1 

****  END  OF  TOUR  **** 

 
 

หมายเหตุสำคญั:  โรงแรมและโปรแกรมการเดนิทางสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม  

เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลาและสายการบนิ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เปน็สำคัญ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการเดนิทาง 16 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง พรอ้มหัวหนา้ทัวร์ไทย 
 

 

 

 

 

 
 

สนใจจองทัวร์ตดิตอ่สอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ 

 

 

 

 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามชว่งเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนียมของ

ตัว๋และภาษีนำ้มัน และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบรษัิทอีกครัง้ 
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สำคญั ผู้เดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี้  

** เนือ่งจากมีกรณีที่ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

               หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณไ์มช่ำรุด เชน่ 

1. ปกหนา้-หลัง ไม ่ฉีก หรือ ขาดจากเลม่ 

2. หนา้กระดาษในเลม่ ตอ้งไม ่ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเลม่ 

3. หนา้กระดาษในเลม่ ไมค่วรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับทีร่ะลกึ เชน่ เมือ่ทา่นไปเทีย่วประเทศญีปุ่น่ 

ไมค่วรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานท่ีทอ่งเท่ียว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหนา้พาสปอร์ต 

4. เลม่หนังสือเดนิทางไมค่วรเปือ่ยจากการเปียกนำ้ 

5. หนา้ท่ีมีขอ้มูลสว่นบุคคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ขว่น ฟันสัตว์เลีย้งแทะ ฯลฯ 

 

อัตรานี้รวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ECONOMY CLASS ONLY  พร้อมกรุ๊ป *ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถคนืเงินได้ทุกกรณี* 

✓ มัคคเุทศก์คอยบริการต้อนรับท่าน  

✓ ค่าที่พักโรงแรมตามรายการหรือเทียบเท่า 2-3 ท่านต่อห้อง                                                                                                               

✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ                         

✓ ค่าภาษีสนามบินขาออกทุกแห่ง 

✓ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้                              

✓ ค่าน้ำหนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม 

✓ ค่าภาษีเดินทาง TRAVEL TAX หรือ FUEL SURCHARGE     

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)ทั้งนี้ย่อมอยู่ 

ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

✓ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด /วัน 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตรานี้ไม่รวม    

 ค่าทิปไกด์ 400 TWD./ท่าน/ทริป (เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน) 

 ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ ขึ้นอยูก่ับความพงึพอใจของลกคา้ในการได้รับบริการจากหัวหน้าทัวร์            

 ค่าทำหนงัสอืเดินทางไทย  และค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออก (สำหรับผู้ถือต่างด้าว) 

 ค่าวีซ่าไต้หวัน(กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ถือหนงัสอืเดินทางสัญชาติไทยและไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางที่ทางไต้หวันระบุไว้

ว่าฟรีวีซ่าในการเดินทางท่องเที่ยว เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง) 

 ค่าอาหาร/อาหารเจ และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

 ค่าขนกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม ต้องเสียค่าน้ำหนักส่วนเกินเพิ่มตามราคาที่สายการบิน

กำหนดไว้ 
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หมายเหตุ   

1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะทัวร์ ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าสละสิทธิ ไม่

อาจเรียกร้องเงินคนื 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่สุวรรณภูมิและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ออกหรือเข้าประเทศบริษัทฯจะไม่

คนืเงินไม่ว่าจะ ทั้งหมดหรือบางส่วน  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ  ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ ท่องเที่ยวในทัวร์น้ีได้กรณีที่มีเหตุจำเป็นและ

สุดวิสัยหรือการเปลี่ยนแปลง ทางด้าน สายการบินหรือการปฏิบัติการภาคพื้นดินของตวัแทนในต่างประเทศ  

แตบ่ริษัทฯ ยังรักษามาตรฐานบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , 

ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมา

ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

1.ชำระครั้งแรก 15,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ตและชำระส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน  

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คนื ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุด ต้องมีการการันตีค่ามัดจำจากทางสายการบิน ค่ามัดจำ

โรงแรม หรือผ่านตวัแทนในประเทศและต่างประเทศไม่อาจขอเงินคืนได้รวมถึงเที่ยวบิน EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

***หมายเหตุ..ไมน่ับรวมเสาร์-อาทติย์และวันหยุดนกัขัตฤกษ์*** 

▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว

ของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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การชำระเงิน   

บริษัทฯ ขอรับมัดจำในวันจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20  วัน 

▪ 1. ในการจองครัง้แรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทัง้หมด พร้อมสง่สำเนาหนังสือเดนิทาง ให้กับเจ้าหนา้ที่

ฝ่ายขาย 

▪ 2. ส่งหนังสือเดนิทางตัวจรงิ, พร้อมรูปถา่ย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซา่จีนในหัวขอ้ดา้นลา่ง) และเอกสาร

ที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระคา่

ส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กรณีชำระดว้ยบัตรเครดติ  มีคา่ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด 

  ทางบรษัิทเอฟวีนวิ ฯ ไมมี่นโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารสว่นบุคคล 

ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 

 หมายเหตุ   ท่านทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนติบิุคคล กรุณาแจง้กับพนักงานขายให้ทราบล่วงหนา้ มิฉะนัน้ทางบรษิัท ฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

ไต้หวันฟรีวีซา่ให้กับคนไทยเพือ่เดนิทางท่องเทีย่วในไตห้วันได้ 14 วัน เฉพาะพาสปอร์ตเล่มสีแดง(เลือดหมู)ทัว่ไปเทา่นัน้ หาก

ประสงค์จะเดินทางเข้าไต้หวันโดยใช้พาสปอร์ตข้าราชการสีน้ำเงินจะต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวันเท่านั้น เนื่องจ ากไต้หวันไม่ได้

อนุมัตฟิรีวีซา่ทอ่งเทีย่วใหก้ับหนังสือเดนิทางขา้ราชการ สำหรับพาสปอร์ตตา่งชาตจิะตอ้งยืน่ขอวีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ไตห้วัน  *** 

ฟรีวีซ่าเริ่ม 1 สิงหาคม 2561 – 31กรกฎาคม 2563*** (หากรัฐบาลไต้หวันมีการเปลี่ยนเรื่องฟรีวีซ่าให้กลับมาทำวีซ่า ทาง

บริษัทขอเรียกเก็บค่าทำวีซ่าตามจริง) 
 

พาสปอร์ต ตอ้งเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

สง่พาสปอร์ตใหบ้รษิัทกอ่นเดนิทางลว่งหนา้ 10 วัน   

 

******* ลกูค้าทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุ้มครอง ****** 

สำหรับครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบืน / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาตดิตอ่.....คุณแหมม่ / คุณเอ๋ โทร.02-108-8666 
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เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ ขอขอบคุณทุกทา่นทีใ่หเ้กียรตใิชบ้รกิาร 

Attn : คุณ      Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

รายการทัวร์       เดินทาง       

ชื่อผูต้ิดตอ่      โทร     แฟกซ ์     

ท่ีอยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร             

จำนวนผู้เดินทางท้ังหมด   คน  (ผู้ใหญ่   ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด  ห้อง (ห้องพักคู ่ ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง       ) 

    รายชือ่ผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามหอ้งพัก และใหช้ือ่ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนังสือเดนิทาง 

ลำดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือวัว   ไม่ทานเน้ือหม ู       ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ              

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่    เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด      

  ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแลว้  

                                                                    ลงชื่อ      ผู้จอง 

                                                                           (     ) 

                                     วันที่      

            

 

 


