บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
มัน่ ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

(ไต้หวัน SO CHIC ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้จงเซ่อ 4 วัน 3 คืน ก.ค.-ต.ค. CI)

ตะลุยแดนไต้หวัน เมืองแห่งนักช้อป นักชิม 4วัน 3คืน
เมืองไทเป ล่องเรือชมทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา สวนดอกไม้จงเซ่อ
ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) นา้ ตกสือเฟิน่ ปล่อยโคมลอย
เมนูพเิ ศษ..ปลาประธานาธิบดี, ชาบู สไตล์ไต้หวัน
อาหารจีนซีฟดู๊ , พระกระโดดก้าแพง
ช้อปปิง้ ..ชิม ชานมไข่มกุ ,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
เดินทางโดย สายการบิน China Airlines

ช่วงวันทีเ่ ดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2562
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
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วันแรก
05.30 น.
08.30 น.
13.10 น.
จากนัน
จากนัน

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูม-ิ สนามบินเถาหยวน-ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฟงเจีย๋ ไนท์มาร์เก็ต
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 เคาน์เตอร์ S ประตู 8
สายการบิน CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส้าหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทีย่ วบินที่ CI 838
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารว่าง..ชานมไข่มุก+ ขนมเค้ก
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความส้าคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนีจะเป็น
ศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้า นเหนือของเกาะและทางใต้ของเกาะจึงท้าให้เมืองนีมีความ
คึกคักอยู่ตลอดเวลา
น้าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด
มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกเสจ และที่นี่ยังเป็นฟาร์มดอกไม้
เดียวที่ประสบความส้าเร็จในการปลูกดอกทิวลิปในประเทศไต้หวัน ซึ่งฟาร์มดอกไม้จงเซ่อจะมี
ดอกไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆ สลับหมุนเวียนกันให้ได้ชมกันตลอดทังปี

**ดอกไม้ทพี่ ลิบานในแต่ละเดือน ทังนีขึนอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละปีดว้ ย **
เย็น
หลังอาหาร
จากนัน

 บริการอาหารเย็น เมนูพเิ ศษ..ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
น้าท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจีย๋ ไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองไถจง ให้
ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซือสิ่งของที่ถูกใจ ท่านทีช่ นื่ ชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER
พลาดไม่ได้ทนี่ ี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน
น้าท่านเข้าโรงแรม : THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ อง

ไถจง – หมูบ่ า้ นสายรุง้ - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา - วัดเหวินหวู่
ชิมชาอูห่ ลง - ไทเป
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร น้า ท่า นไป ชมหมู่บ้า นสายรุ้ง ถูกสร้า งขึนในช่วง
ระหว่างปี 1940 - 1950 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว
ส้า หรับ ทหาร แต่จบลงด้วยการเป็นตังถิ่นฐานถาวร
ของทหารเหล่านัน หลังจากผ่านความเงียบเหงา ซบ
เซา และน่า เบื่อมาสักระยะปัจจุบันหมู่ บ้า นแห่งนีได้
กลายเป็ นฮอตสปอตส้า หรั บ การท่อ งเที่ย วของมหา
นครไถจงไปแล้ว
จากนัน
น้าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองหนานโถว น้าท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา ซึ่งได้รับการ
กล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตังอยู่ในเขตของ ซัน
มูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตังขึนเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000
เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครังใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทาง
ธรรมชาติจากผืนน้าสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ
600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิ
ประเทศที่โดดเด่น ท้าให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระ
อาทิตย์และพระจันทร์เสียว ซึ่งเป็นที่มาของนามอัน
ไพเราะว่า สุรยิ นั จันทรา ให้ท่านดื่มด่้ากับบรรยากาศ
ริมทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่
ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน
เทีย่ ง
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ..
ปลาประธานาธิบดี
จากนัน
น้าท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ที่
วั ด เหวิ น หวู่ ซึ่ ง หมายถึ ง ศาสดาขงจื่ อ เทพเจ้ า แห่ ง
ปั ญ ญา และเทพกวนอู เ ทพเจ้ า แห่ ง ความซื่ อ สั ต ย์
รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตังอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึง
ตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน ต่อด้วย ชิมชาอู่หลง ไต้หวัน
แท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซนั ด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ท้าให้ชา
ที่นี่มีร สชาติดีก ลมกล่อมและพันธุ์ ชาอู หลงที่นี่ยั งเป็ นพัน ธุ์ชาที่น้า มาปลูกในประเทศไทยแถบ
เชียงรายอิสระชิมชาชนิดต่างๆ หรือเลือกซือเป็นของฝากตามอัธยาศัย
จากนัน
น้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป
ค่า้
 บริการอาหารค่า้ เมนูพเิ ศษ..พระกระโดดก้าแพง
จากนันน้าท่านเข้าโรงแรม : HIONE HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ าม

ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิว่ – หมูบ่ า้ นโบราณจิว่ เฟิน่ - นา้ ตกสือเฟิน่
ปล่อยโคมลอย - ซือ่ หลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซือขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีก
มากมายกว่า 100 ชนิด ให้ท่านได้เลือกซือเป็นของ
ฝาก
จากนัน
น้า ท่า น เดิ นทางสู่ อุท ยานเย๋ห ลิ่ ว ซึ่ งเป็ นสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น แหลมทอดยาวออกไปในทะเล
ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูป
เทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้าทะเลและลม
ทะเล โดยเฉพาะ พระเศีย รราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่ง มีชื่อเสีย งทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก
อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง
 บริการอาหารมือเที่ยง เมนู..อาหารจีน ซีฟู๊ด
จากนัน
น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้า นโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตังอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่ง
เหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตังแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญแห่งหนึ่ง เพราะ
นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลิน
บรรยากาศแบบดังเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต และยังสามารถชื่นชมวิว
ทิวทัศน์ รวมทังเลือกชิมและซือเป็นของขวัญของฝาก
จากนัน
น้าท่านเดินทางสู่ น้า ตกซือเฟิ่น น้าตกขนาดใหญ่ด้วยความสูง 20 เมตร ไฮไลท์ เด่นของเมืองที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า ไนแองการ่าแห่งไต้หวัน
ใครอยากปล่อยโคมลอยหรือเขียนค้าอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการ เป็นอีกหนึ่งสถานีที่
ผู้คนนิยมปล่อยโคมลอยกระดาษกัน ให้ทุกท่านได้ปล่อยโคมฟรี!!! (2 ท่าน /1 โคม) ลักษณะเด่น
ของซือเฟิ่นคือมีเส้นทางรถไฟที่ตังคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่น ให้ความรู้สึกคล้ายกับตลอด
ร่มหุบของบ้านเรา ทังยังมีความส้าคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตของไต้หวัน
เป็นอย่างมาก ภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า , ร้านอาหารพืนเมือง, ร้านขายของที่ระลึกและ
อื่นๆ ที่น่าสนใจมาก

จากนัน

น้าทุกท่านไปช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง
ไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืนเมืองที่ขึนชื่อที่สุด
ของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ลิมลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่
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ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นก้าเนิดที่ไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มี
สินค้าหลากหลายชนิดตังแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทังสินค้าเสือผ้า รองเท้า เครื่องประดับ
โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%
หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกในการช้อปปิง้ มีอาหารหลากหลายให้ทา่ นได้เลือกชิม

จากนัน

น้าท่านเข้าโรงแรม : HIONE HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ไทเป– GERMANIUM POWER CENTER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)
วัดหลงซาน – ซีเหมินติง -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ

เช้า
จากนัน

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านไป GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย
ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ช่วยให้ร่างกายเป็นปรกติ ระบบ
ไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย
น้าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทังหลัง มีลักษณะการก่อสร้าง
คล้า ยวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่กว้างขวาง ท้าให้อนุสรณ์แห่งนี เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีก
ด้วย

จากนัน

จากนัน

น้าท่านเดินทางไป ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ามีความสูงถึง 508 เมตรสร้างขึนโดยหลักวิศวกรรมชัน
เยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ
และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร
**ไม่รวมบัตรขึนตึกชมวิวชัน 89** ภายในตึกไทเป 101 ชัน 1-5 เป็นห้างสรรพสินค้าและสินค้าแบ
รนด์เนมต่างๆ รวมทังยังมี ชันใต้ดิน ที่รวบรวมร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เดินช้
อปปิ้งและเลือกรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ.อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
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จากนัน

น้าท่านชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึนชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน
ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็นวิหารหลักและวิหารที่อยู่ทางด้านหลัง
ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝีมือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็นมังกรพัน
รอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มีลวดลายปูนปั้นยิบย่อยที่แสดงถึงฝีมือของช่าง
โดยในแต่ละวันจะมีผู้คนมากมายทังนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระที่นี่อยู่เสมอๆ
จากนัน
น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมิน ติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่เปรีย บเสมือนสยามส
แควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่ นทันสมัยของเหล่าวัย รุ่นไต้หวัน มีร้า นค้า ของฝาก
กิฟต์ช็อป สไตล์วัยรุ่นรองเท้ากีฬายี่ห้อดังเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยแน่นอน
หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกในการช้อปปิง้ มีอาหารหลากหลายให้ทา่ นได้เลือกชิม
จากนัน
น้าท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
22.35 น.
เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทีย่ วบินที่ CI 837
บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชัว่ โมง)
01.20+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมกิ รุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ



อัตราค่าบริการ

26-29 ก.ค. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

4-7 ก.ย. 62
18-21 ก.ย. 62
2-5 ต.ค. 62
23-26 ต.ค. 62

ผู้ใหญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)

23,222
22,222
22,222
22,222
22,222

23,222
22,222
22,222
22,222
22,222

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดียว
จ่ายเพิม่

22,222 3,500
21,222 3,500
21,222 3,500
21,222 3,500
21,222 3,500

ราคานี รวมภาษีนา้ มันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิม่ ขึนหลังจาก
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2562 ทางบริษทั ฯ จะเรียกเก็บตามจริง**
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
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 ค่าภาษีสนามบินของทังสองประเทศ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ น้าเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทังนีย่อมอยู่ในข้อจ้ากัด
ที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต*(ส้าหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึนไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท
ค่ารักษาอยู่ ในข้อจ้ากัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)
**กรณีต้องการประกันที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซือเพิ่มเติมได้**
 น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก. รวม 2 ชิน
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าท้าพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 ค่าภาษี 7 %
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 1,200 NTD
 ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อน
การเดินทางในกรณี ที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่า น / อาจจะใช้ทูไกด์ห รือไม่มีหัว หน้า ทัวร์ ขอสงวนการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เที่ยวตามรายการ
ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช้าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
**กรณีลกู ค้าไม่ลงร้านช้อป ตามโปรแกรมทีร่ ะบุไว้ เก็บเงินเพิม่ 500 บาท/ร้าน/ท่าน ทุกกรณี**
การยกเลิก
1. ส้าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้า
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป คืนเงินทังหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือค่ามัดจ้าที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
การช้าระเงิน บริษัทฯ ขอรับมัดจ้าในวันจองทัวร์ทา่ นละ 15,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือ ทังหมดขอรับก่อนเดินทาง 20
วัน
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

กรณีช้าระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท้าการรูด ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช้าระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทังนีเพื่อความปลอดภัยในการช้าระเงินของท่านเป็นส้าคัญ
หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนันทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษัท ฯ ไม่ รับ ผิด ชอบค่ า เสีย หายในเหตุ การณ์ ที่เ กิ ดจากสายการบิน ภั ย ธรรมชาติ ปฏิวั ติแ ละอื่น ๆที่ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย,
การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ย วจะสินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ช้าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5. รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่า งไรก็ตามรายการนีอาจเปลี่ย นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด้าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส้าหรับค่าบริการนันๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่านัน
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่า ช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
หากสถานทูตไต้หวัน มีประกาศยกเลิก การยกเว้นวีซ่า ส้าหรับหนังสือเดินทางไทย หลังวันที่
31 กรกฎาคม 2562 ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าตามจริง
เอกสารทีใ่ ช้สา้ หรับท่องเทีย่ ว
หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุคงเหลือไม่ตา่้ กว่า 6 เดือน)
พร้อมถ่ายส้าเนามาให้กบั บริษทั ทีท่ า่ นจองทัวร์
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
************************************************************************
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Attn : คุณ____________________

Fax : 02-231-3399

ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จากัด
รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง
โทร

แฟกซ์

จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
คน (ผูใ้ หญ่
ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด
ห้อง (ห้องพักคู่
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง
ลาดับ

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

ไม่ทานสัตว์ปีก

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ
(
วันที่

ทานมังสาวิรัต

ข้าพเจ้า
ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริ การของเรา
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