บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.

ใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ กว่ า 20 ปี
ไต้หวันโปร1 จิ๊ บ จิ๊ บ มิ.ย.-ธ.ค. 22,333.- CI (AD)
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อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

05 – 08 ก.ค. 61
19 – 22 ก.ค. 61
27 – 30 ก.ค. 61
วันอาสาฬหบูชา+วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10
02 – 05 ส.ค. 61
10 – 13 ส.ค. 61
วันแม่แห่งชาติ
23 – 26 ส.ค. 61

22,333
22,333

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)
22,333
22,333

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)
21,333
21,333

23,333

23,333

22,333

3,900

22,333

22,333

21,333

3,900

23,333

23,333

22,333

3,900

22,333

22,333

21,333

3,900

พักเดียว
จ่ายเพิ่ม
3,900
3,900
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06 – 09 ก.ย. 61
13 – 16 ก.ย. 61
20 – 23 ก.ย. 61
27 – 30 ก.ย. 61
04 – 07 ต.ค. 61

22,333
22,333
22,333
22,333
24,333

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)
22,333
22,333
22,333
22,333
24,333

12 – 15 ต.ค. 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

25,333

25,333

24,333

3,900

25,333

25,333

24,333

3,900

24,333
24,333

24,333
24,333
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23,333
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3,900

25,333

25,333

24,333

3,900

24,333
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24,333
24,333

24,333
24,333
24,333
24,333

23,333
23,333
23,333
23,333

3,900
3,900
3,900
3,900

อัตราค่าบริการ

21 – 24 ต.ค. 61
วันปิ ยมหาราช
08 – 11 พ.ย. 61
15 – 18 พ.ย. 61
02 – 05 ธ.ค. 61
วันพ่อแห่งชาติ
16 – 19 ธ.ค. 61
21 – 24 ธ.ค. 61
25 – 28 ธ.ค. 61
26 – 29 ธ.ค. 61

ผูใ้ หญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)
21,333
21,333
21,333
21,333
23,333

พักเดียว
จ่ายเพิ่ม
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
วันแรก
08.30 น.
11.10 น.
15.40 น.
จากนั้นนํา

กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - MITSUI OUTLET
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8 สายการบิน
CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทีย่ วบินที่ CI 834
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชั ่วโมง)
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรน์เนมมากมายในราคาสุดพิเศษ เช่น เสื้ อผ้า
รองเท้า กระเป๋าและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม

จากนั้น

นําท่านเข้าสู่ทพ
ี่ กั : CENTURY HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ อง
เช้า
จากนั้น

จากนั้น

เทีย่ ง
จากนั้น

จากนั้ น

จากนั้น

วัดจูหลินซาน – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - นํ้าตกซือเฟิ่ น – ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม)
หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น - จีหลงไนท์มาร์เก็ต
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางสู่ วัดจูหลินซาน กวนอิมซื่อ เป็ นวัด
ใหญ่ที่มีประติมากรรมสวยงาม แวะไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
และเทพเจ้าองค์อื่นๆ ขอพรในเรื่องโชคลาภ ความรัก การงาน การ
เรี ย น สุ ข ภาพ ค้า ขาย ทั้ง นี้ ยัง เหมะกับ การถ่ า ยภาพได้อ ย่ า ง
สวยงาม อีกทั้ง ยังมีความสงบและศักดิ์สิทธิ์เป็ นที่นับถือของชาว
ไต้หวันและต่างชาติมากมายต่อด้วย
นํ าท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทราย
รูปร่ างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ ง ที่เกิดจาก การ
เคลื่ อนตัวของเปลื อกโลก และการกัดกร่ อนของนํ้ าทะเลและลม
ทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทัว่
ในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนซีฟู้ด
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกซือเฟิ่ น นํ้ าตกขนาดใหญ่ดว้ ย
ความสูง 20 เมตร ไฮไลท์เด่นของเมืองที่ได้รบั ความนิ ยมเป็ นอย่าง
มากมีความสวยงามจนได้รบั การขนานนามว่า “ไนแองการ่าแห่ง
ไต้ห วั น ” ใครอยากปล่ อ ยโคมลอยหรื อ เขี ย นคํ า อธิ ษ ฐานใน
กระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการ เป็ นอีกหนึ่ งสถานี ที่ผคู ้ นนิ ยมปล่อยโคม
ลอยกระดาษกัน ให้ทุกท่านได้ปล่อยโคมฟรี!!! (รวมค่าโคมแล้ว
2 ท่าน /1 โคม) ลักษณะเด่นของซือเฟิ่ นคือมีเส้นทางรถไฟที่ต้ัง
คู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่ น ให้ความรูส้ ึกคล้ายกับตลอดร่ ม
หุบของบ้านเรา ทั้งยังมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวันเป็ นอย่างมาก
ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารพื้ นเมือง, ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น ที่ต้งั อยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทอง
ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่ ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคน
เดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว นั กท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อเป็ นของขวัญของ
ฝาก ต่อด้วย
นํ าท่านเดินทางสู่ จีหลงไนท์มาร์เก็ตหรือตลาดกลางคืนเมียวโขว เป็ นหนึ่ งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน เป็ นตลาดที่เน้นขายของกินมากกว่าตลาดอื่นๆ เป็ นตลาดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่
ยุคล่าอาณานิ คม โดยเมืองจีหลงเป็ นเมืองท่าและฐานทัพทางทหารของมาตั้งแต่สเปน, ดัตช์, ญี่ปุ่น และ
ราชวงศ์ฉิง ทําให้มีความเป็ นตลาดดั้งเดิมมากกว่าตลาดกลางคืนอื่นๆของงไต้หวัน แม้ว่าจะมีขนาดที่ถือว่า
เล็กเมื่อเทียบกับตลาดดังๆที่อื่นแต่ก็มีของขายคล้ายกันโดยเฉพาะอาหาร ซึ่งเน้นที่อาหารทะเลเพราะอยู่ใกล้
กับทะเล และมักจะมีราคาถูกกว่าในเมืองไทเปด้วย
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หมายเหตุ. อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
จากนั้น

นําท่านเข้าโรงแรมทีพ
่ กั : BEITU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อย GERMANIUM - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้ นตึก )
วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้ งตลาดซีเหมินติง
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ร้าน
ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิ ด ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก ต่อด้วย
นําท่านไปชม GERMANIUM POWER CENTER เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ช่วยให้ร่างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วย
ให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและยังมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด์ จากทัว่ โลกให้ท่านชม
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ..พระกระโดดกําแพง
หลังอาหาร นําท่านแวะถ่ายรูป ณ ตึกไทเป 101 ถ่ายรูปคู่กบั ตึกระฟ้ าที่มีความสูง
ถึ ง 508 เมตรสร้า งขึ้ นโดยหลั ก วิ ศ วกรรมชั้น เยี่ ย มสามารถทนทานต่ อ การ
สัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศนํ าท่านขึ้ นลิฟต์ที่
เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร **ไม่รวมบัตรขึ้ นตึก**

เช้า
จากนั้น
จากนั้น
เทีย่ ง
จากนั้น

คํา่
จากนั้น

จากนั้น
วันทีส่ ี่
เช้า
จากนั้น

จากนั้ นนํ าท่ า นชม วัด หลงซานซื่ อ วัดที่ เก่ าแก่ที่ สุ ดในไต้ห วัน ซึ่ ง ขึ้ นชื่อ ว่ า
สวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า
วิ ห ารกลางซึ่ ง เป็ นวิ ห ารหลั ก และวิ ห ารที่ อ ยู่ ทางด้า นหลั ง ภายในวั ด มี
รายละเอียดของงานฝี มือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็ น
มังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้ น
ยิ บ ย่ อ ยที่ แ สดงถึ ง ฝี มื อ ของช่ า ง โดยในแต่ ล ะวั น จะมี ผู ้ ค นมากมายทั้ ง
นักท่องเที่ยว
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ..สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน (ท่านละ 1 เซ็ต)
หลังอาหาร นํ าท่านเดิ นทางช้อปปิ้ ง ตลาดซีเ หมินติง ให้ท่านได้อิส ระช้อปปิ้ งในแหล่ ง ช้อปปิ้ งแห่ง นี้
เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุ งเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของ
ฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย เสื้ อผ้า รองเท้ากีฬายี่หอ้ ดัง เช่น ONISUKA TIGER , NIKE, ADDIDAS
ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทย
นําท่านเข้าโรงแรมทีพ
่ กั : YISU HOTEL หรือเทียบเท่า
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางสู่ อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค”ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทําให้อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารเป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
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จากนั้น
13.55 น.
16.45 น.

นําท่านสูส่ นามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทีย่ วบินที่ CI 835
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชั ่วโมง)
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ÃÙ»¶‹ÒÂÊ¶Ò¹·Õãè ªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâ¦É³Òà·‹Ò¹Ñ¹é

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

17 – 20 พ.ค. 61
26 – 29 พ.ค. 61
วันวิสาขบูชา

22,333

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)
22,333

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)
21,333

23,333

23,333

22,333

3,900

01 – 04 มิ.ย. 61

22,333

22,333

21,333

3,900

07 – 10 มิ.ย. 61
14 – 17 มิ.ย. 61
05 – 08 ก.ค. 61
19 – 22 ก.ค. 61
27 – 30 ก.ค. 61
วันอาสาฬหบูชา+วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ร.10
02 – 05 ส.ค. 61
10 – 13 ส.ค. 61
วันแม่แห่งชาติ
23 – 26 ส.ค. 61
06 – 09 ก.ย. 61
13 – 16 ก.ย. 61
20 – 23 ก.ย. 61
27 – 30 ก.ย. 61
04 – 07 ต.ค. 61

22,333
22,333
22,333
22,333

22,333
22,333
22,333
22,333

21,333
21,333
21,333
21,333

3,900
3,900
3,900
3,900

23,333

23,333

22,333

3,900

22,333

22,333

21,333

3,900

23,333

23,333

22,333

3,900

22,333
22,333
22,333
22,333
22,333
24,333

22,333
22,333
22,333
22,333
22,333
24,333

21,333
21,333
21,333
21,333
21,333
23,333

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

พักเดียว
จ่ายเพิ่ม
3,900
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อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)

12 – 15 ต.ค. 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

25,333

25,333

24,333

3,900

25,333

25,333

24,333

3,900

24,333
24,333

24,333
24,333

23,333
23,333

3,900
3,900

25,333

25,333

24,333

3,900

24,333
24,333
24,333
24,333

24,333
24,333
24,333
24,333

23,333
23,333
23,333
23,333

3,900
3,900
3,900
3,900

21 – 24 ต.ค. 61
วันปิ ยมหาราช
08 – 11 พ.ย. 61
15 – 18 พ.ย. 61
02 – 05 ธ.ค. 61
วันพ่อแห่งชาติ
16 – 19 ธ.ค. 61
21 – 24 ธ.ค. 61
25 – 28 ธ.ค. 61
26 – 29 ธ.ค. 61

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดียว
จ่ายเพิ่ม

ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéÃÇÁ
• ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
• ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
• ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
• ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นําเทีย่ วตามรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจํากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท
ค่ารักษาอยู่ ในข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต)
**กรณีตอ้ งการประกันทีม่ ีความคุม้ ครองเพิม่ เติม สามารถสอบถามซื้ อเพิม่ เติมได้**
• นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
• ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 2 ชิ้ น นํ้าหนักรวม 30 กก.
ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹ÕéäÁ‹ÃÇÁ
• ¤‹Ò·íÒ¾ÒÊ»ÍÃµ
• ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊ‹Ç¹µÑÇ ¤‹ÒÁÔ¹ÔºÒÃ ¤‹Ò«Ñ¡ÃÕ´ µ‹Ò§æ
• ¤‹ÒÀÒÉÕ 7 % ¤‹ÒÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õè¨‹ÒÂ 3 %
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• ¤‹Ò·Ô»ä¡´·ŒÍ§¶Ôè¹áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ µ‹Í·‹Ò¹ ÃÇÁ 800 NTD
• Ê‹Ç¹ËÑÇË¹ŒÒ·ÑÇÃáÅŒÇáµ‹¤ÇÒÁ¾Öè§¾Íã¨ã¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¢Í§·‹Ò¹
ËÁÒÂàËµØ
ºÃÔÉÑ·ÏÁÕÊÔ·¸Ôì·Õè¨Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÃ×ÍÊÑºà»ÅÕèÂ¹ÃÒÂ¡ÒÃä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁºÃÔÉÑ·¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè¨ÐàÅ×èÍ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
ã¹¡Ã³Õ·ÁÕè Õ¼ÙŒÃ‹ÇÁ¤³ÐäÁ‹¶Ö§ 25 ·‹Ò¹ / ÍÒ¨¨ÐãªŒ·Ùä¡´ËÃ×ÍäÁ‹ÁÕËÑÇË¹ŒÒ·ÑÇÃ¢ÍÊ§Ç¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒ¤Òâ´ÂäÁ‹á¨Œ§ãËŒ
·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ / ¡ÒÃäÁ‹ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃºÒ§Á×éÍ äÁ‹à·ÕèÂÇµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¢ÍËÑ¡¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¤×¹ä´Œ à¾ÃÒÐ¡ÒÃ
ªíÒÃÐ¤‹Ò·ÑÇÃà»š¹ä»ã¹ÅÑ¡É³ÐàËÁÒ¨‹ÒÂ
¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡
1. ÊíÒËÃÑº¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ·ÕèäÁ‹ä´Œ¶×ÍË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ä·Â áÅÐ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ïà»š¹¼ÙŒÂ×è¹ÇÕ«‹ÒãËŒ àÁ×èÍ¼ÅÇÕ«‹Ò¼‹Ò¹áÅŒÇÁÕ¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃ
à´Ô¹·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¤×¹¤‹ÒÁÑ´¨íÒ
2. Â¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 30 ÇÑ¹¢Öé¹ä»
¤×¹à§Ô¹·Ñé§ËÁ´
3. Â¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 20 ÇÑ¹¢Öé¹ä»
à¡çº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ 50 % ¢Í§ÃÒ¤Ò·ÑÇÃ
4. Â¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 15 ÇÑ¹
à¡çº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ñé§ËÁ´ 100 % ¢Í§ÃÒ¤Ò·ÑÇÃ
5. Â¡àÇŒ¹¡ÃØ»·Õèà´Ô¹·Ò§ª‹Ç§ÇÑ¹ËÂØ´ËÃ×Íà·È¡ÒÅ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃÑ¹µÕÁÑ´¨íÒ¡ÑºÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ËÃ×Í¤‹ÒÁÑ´¨íÒ·Õè¾Ñ¡â´ÂµÃ§ËÃ×Íâ´Â¡ÒÃ¼‹Ò¹
µÑÇá·¹ã¹»ÃÐà·ÈËÃ×Íµ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐäÁ‹ÍÒ¨¢Í¤×¹à§Ô¹ä´Œ ÃÇÁ¶Ö§à·ÕèÂÇºÔ¹¾ÔàÈÉàª‹¹ Extra Flight áÅÐ Charter Flight
¨ÐäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹ÁÑ´¨íÒ ËÃ×Í¤‹Ò·ÑÇÃ·Ñé§ËÁ´à¹×èÍ§¨Ò¡¤‹ÒµÑëÇà»š¹¡ÒÃàËÁÒ¨‹ÒÂã¹à·ÕèÂÇºÔ¹¹Ñé¹æ
¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹
ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍÃÑºÁÑ´¨íÒã¹ÇÑ¹¨Í§·ÑÇÃ·‹Ò¹ÅÐ 10,000 ºÒ· Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×Í ·Ñé§ËÁ´¢ÍÃÑº¡‹Í¹à´Ô¹·Ò§ 20 ÇÑ¹
¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ
- ªíÒÃÐâ´Âà§Ô¹Ê´
- ªíÒÃÐ´ŒÇÂàªç¤ ËÃ×Íá¤ªàªÕÂÃàªç¤ ÊÑè§¨‹ÒÂã¹¹ÒÁºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
- ªíÒÃÐ´ŒÇÂ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¼‹Ò¹ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ (¡ÃØ³Òá¿¡«ãº¹íÒ½Ò¡ÁÒÂÑ§àºÍÃ 02-231-3399)
ª×èÍºÑÞªÕ ºÃÔÉ·Ñ àÍ¿ÇÕ¹ÇÔ ÍÔ¹àµÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï
ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ
àÅ¢·Õè 860-0-241510 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â
ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ
àÅ¢·Õè 968-0-091880 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â
ÊÒ¢Ò ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«
àÅ¢·Õè 020-3-839278 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢ÒÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ
àÅ¢·Õè 234-2-012317 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¡Ã³ÕªÒí ÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ ÁÕ¤Ò‹ ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ´ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õ·è Òí ¡ÒÃÃÙ´
·Ò§ºÃÔÉ·Ñ àÍ¿ÇÕ¹ÇÔ Ï äÁ‹Á¹Õ âÂºÒÂãËŒ·Ò‹ ¹ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
·Ñ§é ¹Õàé ¾×Íè ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ
ËÁÒÂàËµØ ·‹Ò¹·Õµè ÍŒ §¡ÒÃãºàÊÃç¨ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¡ÃØ³Òá¨Œ§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ· Ï ¢Í
Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§
ËÁÒÂàËµØ
1. ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕÊÔ·¸Ôì·Õè¨Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ºÒ§»ÃÐ¡ÒÃã¹·ÑÇÃ¹Õé àÁ×èÍà¡Ô´àËµØÊØ´ÇÔÊÑÂ¨¹äÁ‹ÍÒ¨á¡Œä¢ä´Œ
2. ºÃÔÉÑ·Ï äÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒàÊÕÂËÒÂã¹àËµØ¡ÒÃ³·Õèà¡Ô´¨Ò¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ »¯ÔÇÑµÔáÅÐÍ×è¹æ·ÕèÍÂÙ‹¹Í¡àË¹×Í¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
¢Í§·Ò§ºÃÔÉÑ·ÏËÃ×Í¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾ÔèÁàµÔÁ·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Ò§µÃ§ËÃ×Í·Ò§ÍŒÍÁ àª‹¹ ¡ÒÃà¨çº»†ÇÂ, ¡ÒÃ¶Ù¡·íÒÃŒÒÂ, ¡ÒÃÊÙÞËÒÂ, ¤ÇÒÁ
Å‹ÒªŒÒ ËÃ×Í¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØµ‹Ò§æ
3. ËÒ¡·‹Ò¹¶Í¹µÑÇ¡‹Í¹ÃÒÂ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¨ÐÊÔé¹ÊØ´Å§ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹ÊÅÐÊÔ·¸ÔìáÅÐ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ·Õè·‹Ò¹ä´Œ
ªíÒÃÐäÇŒáÅŒÇäÁ‹Ç‹Ò¡Ã³Õã´æ ·Ñé§ÊÔé¹
4. ºÃÔÉÑ·Ï¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¡ÒÃËŒÒÁÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·ÈËÃ×ÍËŒÒÁà¢ŒÒ»ÃÐà·È ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡ÁÕÊÔè§¼Ô´¡®ËÁÒÂËÃ×ÍàÍ¡ÊÒÃ
à´Ô¹·Ò§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ËÃ×Í¡ÒÃ¶Ù¡»¯ÔàÊ¸ã¹¡Ã³ÕÍ×è¹
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5. ÃÒÂ¡ÒÃ¹Õéà»š¹à¾ÕÂ§¢ŒÍàÊ¹Í·ÕèµŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹¨Ò¡ºÃÔÉÑ·Ï ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ ËÅÑ§¨Ò¡ä´ŒÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§º¹à¤Ã×èÍ§ áÅÐâÃ§áÃÁ·Õè
¾Ñ¡ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èà»š¹·ÕèàÃÕÂºÃŒÍÂ áµ‹ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ¹ÕéÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
6. ÃÒ¤Ò¹Õé¤Ô´µÒÁÃÒ¤ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ËÒ¡ÃÒ¤ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹»ÃÑºÊÙ§¢Öé¹ ºÃÔÉÑ·Ï Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè¨Ð»ÃÑºÃÒ¤ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹
µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³´Ñ§¡Å‹ÒÇ
7. ¡Ã³Õà¡Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¨Ò¡µÑÇá·¹ ËÃ×Í Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ¨¹ÁÕ¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ Å‹ÒªŒÒ à»ÅÕèÂ¹á»Å§ ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡ÊÒÂ
¡ÒÃºÔ¹ºÃÔÉÑ·Ï¢¹Ê‹§ ËÃ×Í Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ·Ï¨Ð´íÒà¹Ô¹â´ÂÊØ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õè¨Ð¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃ·ÑÇÃÍ×è¹·´á·¹ãËŒ áµ‹
¨ÐäÁ‹¤×¹à§Ô¹ãËŒÊíÒËÃÑº¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¹Ñé¹æ
8. ÁÑ¤¤Øà·È¡ ¾¹Ñ¡§Ò¹ áÅÐµÑÇá·¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï äÁ‹ÁÕÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃãËŒ¤íÒÊÑÞÞÒã´æ ·Ñé§ÊÔé¹á·¹ºÃÔÉÑ·Ï ¹Í¡¨Ò¡ÁÕàÍ¡ÊÒÃÅ§¹ÒÁ
â´Â¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ¡íÒ¡Ñºà·‹Ò¹Ñé¹
9. ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ä»à·ÕèÂÇã¹Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÃÐºØã¹â»Ãá¡ÃÁä´Œ ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ ¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ áÅÐ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¨Ò¡·Ò§
ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ¨ÐäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹ã´æ·Ñé§ÊÔé¹ áµ‹·Ñé§¹Õé·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¨Ð¨Ñ´ËÒÃÒÂ¡ÒÃà·ÕèÂÇÊ¶Ò¹·ÕèÍ×è¹æÁÒãËŒ â´Â¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôì¡ÒÃ
¨Ñ´ËÒ¹Õéâ´ÂäÁ‹á¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ

เอกสารที่ใช้สาํ หรับท่องเที่ยว

หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุคงเหลือไม่ตากว่
ํ ่ า 6 เดือน)
พร้อมถ่ายสําเนามาให้กบั บริษทั ที่ท่านจองทัวร์
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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Attn : คุณ____________________
Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากัด
รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พือ่ ติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง

โทร

แฟกซ์

จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
คน (ผูใ้ หญ่
ท่าน / เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
ท่าน)
จํานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด
ห้อง (ห้องพักคู่
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
รับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

เด็ก
ลงชื่อ

ไม่ทานสัตว์ปีก

ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด
(

วันที่

ทานมังสาวิรัต

ข้าพเจ้า
ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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