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อิลิท ฮอลิเดย ์“ดแูล...กนัและกนั” 

 
 
 
 
 
 
 

 
ความสุขแห่งการท่องเทีย่วที ่“ช่วงเวลา” เป็นสิง่ทีท่ าใหก้ารท่องเทีย่วมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน 

การฉลองตอ้นรบัปีใหม่กบั การแสดงพลุยิง่ใหญ่อลงัการจากตึกไทเป 101 

พิเศษกบัการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ กบั สายการบิน THAI AIRWAYS ชั้นธุรกิจ  
สมัผัสกล่ินไอแห่งธรรมชาติอนังดงาม ชมสมบัติอนัลํา้ค่าแห่งราชวงศ์จีน   

พิเศษเสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนูจากร้านอาหารช่ือดัง  
พร้อม เซ็ตอาหารญีปุ่่น และ เทปันยากิ ในรูปแบบของไต้หวัน 

คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั” 
 

ก าหนดออกเดินทาง  30 ธนัวาคม-2 มกราคม 2559      กรุป๊พเิศษจ ากดัเพยีง 10 ท่านเท่านั้น 

วนัพุธท่ี30 ธ.ค. 58 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วดัเหวินหวู่ 

05.00 น. คณะทวัร์พบกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคา น์เตอร์ C ประตทูี่2 สายการบนิ ไทย 

แอร์เวย์พบเจ้าหน้าที่พร้อมเตรียมตวัออกเดนิทาง 

07.25 น. คณะออกเดนิทางบนิตรงมุ่งสู่ สนามบนิเถาหยวน ไต้หวัน โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG634  

(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

11.55 น. คณะเดนิทางมาถงึสนามบนิเถาหยวน ไต้หวัน หลังผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรเรียบร้อยนาํท่านออก

เดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

13.00 น. มื้อแรกอลิิท ฮอลิเดย์ ขอบริการอาหารกลางวัน ท่าน ณ ภัตตาคารที่เตม็ไปด้วยบรรยากาศสวยงาม เสร์ิฟความ

อร่อยด้วยออเดริ์ฟ กุ้งแม่นํา้ย่าง , ไก่ตุน๋ยาจีน , ซี่โครงหมูสตูรพิเศษ , เค้กเผอืกโบราณ , หอยเซลล์อบชีส , ซปุ

ทะเลรวมมติร ส่งท้ายด้วยผลไม้ตามฤดูกาล และโมจิถั่วแดงญี่ปุ่น  

หลังประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว อลิิท ขอนาํท่านเดนิทาง ชมความงดงามของ  วดัเหวินหวู่  (文武廟 อุน๊ อู่ 

เหมี้ ยว ) พร้อม ทวิทศัน์ของทะเลสาบ ความน่าสนใ จของ  สถาปัตยกรรมแบบจีน มเีทพเจ้ากวนอคูู่กบัขง

เบ้ง สญัลักษณแ์ห่ง ความบูแ๊ละบุน๋ให้ท่านได้กราบไหว้นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังแล้ว สิ่งแรกที่สะดุด

ตาทุกคนที่มาเยือนกค็อืสงิโตคู่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สดุในไต้หวันมมูีลค่าตวัละ1 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งเป็นสิ่งมงคลทาํ

ให้วัดแห่งนี้มชีื่อเสยีง สร้างความศรัทธาจากชาวไต้หวัน.. 

 
 
 
 
 
 
คํ่า คํ่าคนืนี้  อลิิทขอมอบความพิเศษในการรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก ให้ท่านอิ่มอร่อย

กบั  อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ทั้ง อาหารท้องถิ่นไต้หวัน อาหารญี่ปุ่น อาหารซีฟู๊ดสดใหม่มากมาย ให้ท่านเลือก
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รับประทานอย่างเตม็อิ่ม พร้อมด้วยขนมหวานหลากหลายชนิดที่อบใหม่ และเคร่ืองดื่ม รวมไปถงึเบยีร์ไต้หวัน

แบบบุฟเฟ่ต ์ที่ท่านสามารถเตมิได้ไม่อั้น  
ทีพ่กั  FLEUR DE CHINE HOTEL    CONFIRM!!  

คนืนิอลิิท ขอมอบ ความพิเศษในการพกัผ่อน ดว้ยโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว ดว้ยบรรยากาศติดกบัทะเลสาบ

สริุยนัจนัทราทัง้ววิทะลสาบหรือววิภเูขา พรอ้มการแช่น า้แร่ส่วนตวัในหอ้งพกั หรือชมดนตรีสดทีเ่ล่นอยู่

กลางแจง้ดว้ยบรรยากาศเยน็สบาย   
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัพฤหสัสบดีท่ี31 ธ.ค. 58 (2) ล่องเรือสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัง๋ – ไทเป – ซ่ือหลิน ไนทม์ารเ์ก็ต  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก  
  วันนี้อลิิทขอนาํท่านขึ้นเรือเฟอร์ร่ีชมความสวยงามของ ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา (ทะเลสาบซั นมูนเลค)  

ทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สดุแห่งเดยีวในไต้หวัน ที่มคีวามงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบทะเลสาบต่อด้วย

นมสัการพระบรมสารีริกธาตทุี่อั ญเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วดัพระถงัซมัจัง๋  สถานที่อกีแห่งที่มาถงึทะเลสาบ

แห่งนี้แล้วไม่ควรพลาด ที่นอกจากท่านสามารถเดนิขึ้นบนัไดเพ่ือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สทิธิ์ ท่านยังสามารถถ่ายรปู

บรรยากาศรอบๆทะเลสาบสรุิยันจันทราแห่งนี้อกีด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั มื้ อนี้ น าท่านเปลีย่นบรรยากาศในการรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารท่ีมีสไตลก์ารตกแต่งเป็นแบบญี่ปุ่ น 

บริการท่านดว้ย เซ็ตอาหารญี่ปุ่ น ท่ีจดัไวใ้หก้บัท่านพรอ้มกบัรบัประทานอาหารในบรรยากาศท่ีเย็นสบายสด

ช่ืน   
 
 

 
 
 

 หลังรับประทานอาหารนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงหลวงของไต้หวัน ไทเป  ศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของ

ไต้หวัน เป็นที่ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหล่งอตุสาหกรรมที่สาํคญัของประเทศ เช่น อปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกส ์สิ่งทอ 

เคร่ืองหนัง จักรยานยนต ์และยังเป็นอู่ต่อเรือด้วย จากนั้นนาํท่านสมัผสัวิถชีีวิตยามคํ่าคนืของชาวไต้หวัน กบัไนท์
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มาร์เกต็ที่มขีนาดใหญ่ที่สดุในเมอืงไทเป  ณ ซ่ือหลินไนทม์ารเ์ก็ต  อสิระท่านเลือกซื้อเลือกชม สนิค้านานาชนิ ด 

ทั้งรองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดบั รองเท้ากฬีาย่ีห้อต่างๆ ที่มรีาคาถูกกว่าเมอืงไทย ประมาณ 20-30 % 

นอกจากนี้ยังมตีลาดอาหารพ้ืนเมอืงและตลาดคนเดิ น อาหารพ้ืนเมอืงที่ขึ้นชื่อที่สดุของไต้หวันคอื เต้าหู้เหม็ น 

และไก่ทอดชิ้นใหญ่ Hot Star  

 
 
 
 
 
 
ค า่  ส าหรบัค า่คืนน้ี อิลิท ฮอลิเดย ์ขอน าท่านล้ิมรส  บุฟเฟ่ต ์ชาบู สุดหรู เสิรฟ์พรอ้ม ปูยกัษต์วัใหญ่เนื้ อแน่น , 

เนื้ อววัลายหินอ่อน , เนื้ อหมู, เนื้ อแกะ, หอยนางรม, ปลาหมึก, กุง้ ทั้งยงัมี ลูกช้ินนานาชนิด , เตา้หู้, เก๊ียว

ปลา, เห็ด และ ผกัต่างๆ ตบทา้ยดว้ยของ ของหวาน ไอศครีมสุดหรูอย่าง HAAGEN DAZS บิสกิต เยลลี่

รสต่างๆ และเคร่ืองดื่ม ไวบ้ริการอย่างเต็มท่ี!!  

 

 
 
 
 
 

หลังอาหารคํ่านาํท่านเดนิทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั…ไดเ้วลาสมควร (ตามท่ีไกดท์อ้งถ่ิน
นดัหมาย) พาท่านสู่ บริเวณตกึไทเป 101 เคาน์ดาวน์กบัชาวไตห้วนันบัหม่ืนคน ชมความอลงัการของการฉลองปี
ใหม่กบัการแสดงพลุท่ียิง่ใหญ่ท าใหไ้ม่วา่ใครๆก็ตอ้งหยดุดู 
 
 
 
 
 

 
ที่พัก  THE LANDIS HOTEL TAIPEI  CONFIRM !!  

ค า่คืนน้ี อิลทิฮอลเิดย ์ขอบริการทีพ่กัท่านดว้ยโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว ในเมอืงไทเป พรอ้มดว้ย

สไตลก์ารตกแต่งหอ้งพกัทีส่วยงาม ใหท่้านสามารถพกัผ่อนไดอ้ย่างเต็มทีใ่นบรรยากาศการฉลองปีใหม่   
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วนัศุกรท่ี์ 1 ม.ค. 59 (3) หมู่บา้นจ่ิวเฟ่ิน – ย่านซีเหมินติง – ตึกไทเป 101ข้ึนชั้นชมวิว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก ให้ท่านอสิระพักผ่อน  
 วันแรกของปีใหม่ อลิิทฮอลิเดย์ขอ นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน  ซึ่งเป็นแหล่งเหมอืงทองที่มี

ชื่อเสยีงตั้งแต่สมยัโบราณ จนกระทั่งมกีารใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์  ทศันียภาพภเูขาที่สวยงาม

ในฉากภาพยนตร์ ได้ดงึดูดนักท่องเที่ยวจาํนวนมากนอกจากนี้หมู่บ้านจิ่วเฟ่ินแห่งนี้ ยังเป็นที่กาํ เนิดของการ์ตนู

ญี่ปุ่นชื่อดงั “SPIRITED AWAY”โดยนักเขยีนการ์ตนูญี่ปุ่นชื่อดงั HAYAO MIYAZAKI ได้รับแรงบนัดาลใจ

จากการได้มาเยือนที่หมู่บ้านแห่งนี้กเ็ป็นเมอืงภพภตูในเร่ืองอกีด้วย 

  
 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  จ่ิวหูชายุย๋ บริการท่านดว้ย ออรเ์ดิรฟ์ สลดัไตห้วนั , กุง้อบหินกวนอิม 

หมูผดัพริกไทยด า, ทะเลผดัซอสOX, ผดัผกัฤดูกาล, ซุปไก่ตน้ต ารบั ส่งท้ายด้วยขนมหวาน, ผลไมฤ้ดูกาล   

 นาํท่านเดนิทางสู่ ย่านซีเหมนิตงิ (สยามสแควรไ์ทเป) ให้ท่านเลือกซื้อสนิค้านานาชนิด ทั้งแบรนดต่์างประเทศ

และในประเทศชื่อดงั สนิค้าสาํหรับวัยรุ่นต่างๆ บางสนิค้ามรีาคาถูกกว่าเมอืงไทยอย่างแน่นอน เช่น รองเท้า 

แบรนดด์งัที่คนไทยชื่นชอบอย่าง Onisuka, Nike, Adidas, Puma,Lacost ต่างๆบอกได้เลย ว่าราคาถูกกว่า

เมอืงไทย 20-30 % ขึ้นไป  นอกจากนี้ ยังมทีั้งร้านอาหาร ขนมและที่สาํคญั ชาไข่มุกที่ไม่เหมอืนเมอืงไทย 

เคร่ืองดื่มที่แทบจะเป็นเคร่ืองหมายการค้าของไต้หวันไปแล้วไม่ว่าใครไปไต้หวันแล้วกต้็องล้ิมลองรสชาติ สกัคร้ัง

...จากนั้นนาํท่านสู่ ตึกไทเป 101 ถอืเป็นสญัลักษณใ์หม่ของไทเป ปัจจุบนัเป็นตกึที่สงูอนัดบั 2 ของโลก ชมวิว

ทวิทศัน์บนตกึชั้นที่ 89 โดยลิฟทท์ี่วิ่งเรว็ที่สดุในโลก นอกจากนี้ ท่านสามารถ เลือกซื้อสนิค้าแบรนดเ์นมต่างๆ 

มากมายจากทั่วทุกมุมโลก และแบรนดท์ี่คนไทยนิยมอย่าง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ต่างๆมรีาคาถูก

กว่าเมอืงไทย5-10% และสนิค้าอื่นๆให้ท่านได้เลือกซื้อตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 

 
คํ่า มื้อนี้อลิิท ฮอลิเดย์ ขอมอบมื้อพิเศษให้กบัท่าน นาํท่านเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร ณ ร้านเท

ปันยากชิื่อดงัในเมอืงไทเป บริการท่านด้วย เทปันยาก ิสไตล์ฝรั่งเศส  เสริ์ฟพร้อมออเดริ์ฟ ขนมปังฝรั่งเศส, ซปุ

เหด็, สลัด, ข้าวผดักุ้งซากุระ, ของหวาน และเคร่ืองดื่ม พร้อมการชมวิธกีารปรงุอาหารจากเชฟอย่างใกล้ชิด 

ที่พัก  THE LANDIS HOTEL TAIPEI  CONFIRM !!  

ค า่คืนน้ี อิลทิ ฮอลเิดย ์ขอบริการทีพ่กัท่านดว้ยโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว ในเมอืงไทเป พรอ้มดว้ย

สไตลก์ารตกแต่งหอ้งพกัทีส่วยงาม ใหท่้านสามารถพกัผ่อนไดอ้ย่างเต็มทีใ่นบรรยากาศการฉลองปีใหม   
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วนัเสารท่ี์ 2 ม.ค. 59 (4) พพิธิภณัฑแห่งชาติกูก้ง – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – วดัหลงซาน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก  
 วันนี้อลิิท ฮอลิเดย์ นาํท่านชม “พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติกูก้ง” ชมโบราณวัตถุและสมบตัลิํา้ค่าของประเทศจีน

กว่า 650,000 ชิ้น ประวัตยิาวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เคร่ืองป้ันดนิเผา เคร่ืองทองแดงสมัฤทธิ์

ต่างๆ ยังมห้ีองจัดแสดงหยกที่ลํา้ค่าและได้รับการยกย่องตดิอนัดบัหนึ่งในสี่ของโลก จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่ 

อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค (CKS Memorial Hall) ชมชีวประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตร์สาํคญัที่หาดูได้ยาก

ชมรปูหล่อบรอนซ์ของท่านซึ่งตั้งอยู่ในห้องโถงใหญ่ชั้นบนห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเคร่ืองใช้ของอดตี

ผู้นาํ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงมากของเมอืงไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ ์เป็นหอแสดงดนตรีและโรง

ละครแห่งชาตขินาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั มื้อคํ่านี้อลิิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านลิ้มลองรสชาตอิาหารจากภัตตาคาร HAI PA WANG ที่มชีื่อเสยีงในไต้หวันมา

ยาวนานด้วยรสชาตอิาหารที่ถูกปาก และสดุอลัง เสร์ิฟด้วยอาหารจานพิเศษ กุง้มงักร พร้อมซาชิม,ิ กุ้งนึ่ง, ปูนึ่ง

กระเทยีม, หอยเชลล์นึ่งสตูรพิเศษ, อกเป็ด+ปลาหมกึม้วน, ข้าวหน้ากุ้งซากุระ, ปลิงทะเลนํา้แดง , ปลาหิมะย่าง

ซปุไก่ประจาํร้าน ส่งท้ายด้วย ขนมหวาน และผลไม้ฤดูกาล  

 จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่  วดัหลงซาน  หรือ “วดัมงักรภูเขา” ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถอื

ได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สดุในไต้หวันกว่็าได้ และภายในวัดเป็นที่ประดษิฐาน  “องคเ์จา้แม่กวนอิม ”ซึ่งเป็นที่

เคารพนับถอืของชาวไต้หวัน และชาวจีนจากทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง และภายในวัดยังมกีารตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม 

โดยเฉพาะเสาหินที่แกะสลักเป็นลวดลายมงักรอย่างสวยงาม อสิระให้ทุกท่านได้เคารพสกัการะองคเ์ทพต่างๆ 

เพ่ือเป็นสริิมงคลแด่ตนเองและครอบครัว …ได้เวลาสมควรนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตเิถาหยวนเพ่ือ

เตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 
20.05 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบนิ TG635 
22.50 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกั 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

     ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 84,900.- 82,900.- 83,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   83,900.- 81,900.- 82,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 82,900.- 80,900.- 81,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 81,900.- 79,900.- 80,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   20,000.- 20,000.- 20,000.- 
 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการดงักล่าว สาํหรับจาํนวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 10 ท่านขึ้นไป 

อตัราค่าบริการสาํหรับจาํนวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่)น้อยกว่า10ท่าน บริษัทขอเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการเพ่ิมขึ้นท่านละ 6,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ การเปล่ียนแปลงค่าบริการ หากมผู้ีเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน 
 

 

 

 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 829 829 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   819 819 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 809 809 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 799 799 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   200 200 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   629 629 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นธรุกจิ ไป – กลับ ภาษีสนามบนิ+ภาษีนํา้มนัทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก 3 คนื ห้องละ 2-3 ท่าน   

3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  

4. ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (สาํหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย)  

5. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกดท้์องถิ่น ผู้ชาํนาญเส้นทาง 

6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

7. ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่  

8. สมัภาระนํา้หนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง  

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
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เงื่อนไขการช าระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   

    ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  

จ ากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

ชื่อบญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  

เลขท่ี  639-1-00263-9   บญัชีกระแสรายวนั 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย , ดื่มสรุาบนรถ , ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื่น , หรือพยายาม

สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารก

ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนั

มใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางสาํหรับท่านที่

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย 

(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง

รบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางตํ่ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ  

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิ

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้

เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตสิ่อ

ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือ

ดาํเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดนิทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้อตัว๋หรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า

รายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

ออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ 

ในกรณทีี่เกดิเหตจุาํเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ , การนัดหยุดงาน , การประท้วง , การจลาจล , ภัย

ธรรมชาติ , อบุตัเิหตุ , ปัญหาการจราจร  ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 

จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ตาํแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะ

ตาํแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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เอกสารการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไตห้วนั 

1 หนังสอืเดนิทางไทย  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง (ตวัจริง) และหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถ้าม)ี 

2 รปูถ่ายส ี ขนาด 2 นิ้ วเท่านั้น จาํนวน 2 รปู อายุไม่เกนิ 6 เดอืน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาํ พ้ืนหลังสขีาว 

(หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นกนัแดด) ** หา้มใช ้ภาพถ่ายสติ๊กเกอร์ 

3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สตูบิตัร 

4 กรณุาใส่หมายเลขโทรศัพทบ้์าน - ที่ทาํงาน - มอืถอื ไว้ที่หน้าสาํเนาบตัรประชาชน (โปรดอย่าลืม) 

5 สาํเนาทะเบยีนบ้าน  

6 สาํเนาทะเบยีนสมรส หรือใบสตูบิตัรบุตร (ถ้าม)ี  

กรณไีมได้ทาํงานแล้ว และไม่ได้เดนิทางพร้อมสาม ีต้องใช้เอกสารการงาน และการเงินของสามปีระกอบด้วย 

7 สาํเนาใบมรณบตัร หรือ หย่า (ถ้าม)ี 

8 สาํเนาใบเปล่ียนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้าม)ี 

9 สาํเนา สมุดบัญชฝีากเงินออมทรัพย ์หรือประจ าเท่านัน้ ทาํสาํเนาย้อนหลัง 6 เดอืน (ซีร๊อคตัง้แต่หนา้ทีมี่ชือ่, หนา้เลขที ่

1 จนถึงยอดบญัชี ณ ปัจจบุนั ไม่วา่จะเกิน 6 เดือนหรือไม่)  หรือ STATEMENT ที่ออกให้จากทางธนาคารเท่านั้น  *โดย

จะต้องอพัเดทยอดล่าสดุให้เป็นเดอืนที่ต้องการย่ืนขอวีซ่าหนังสอืรับรองการทาํงาน (ฉบบัจริง) / การเรียน (ฉบบัจริง) 

-  หากเป็น “ลูกจ้าง” หนังสอืรับรองงานที่ระบุวันที่เร่ิมทาํงาน, ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดอืน เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) 

-  หากเป็น “เจ้าของกจิการ ” กรณุาถ่ายสาํเนาหน้าจดทะเบยีนบริษัทที่มชีื่อท่านเป็นผู้มอีาํนาจลงนาม จนถงึข้อบงัคบั

บริษัท  

   และหนังสอืรับรองนี้ ต้องมอีายุนับถงึวันยื่นวีซ่าไม่เกนิ 3 เดอืน และจะต้องแสดงตราประทบับริษัทเป็นสาํคญั-  หาก

เป็น - - “นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสอืรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

- เกษียณอาย ุหากท่านมอีายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้หนังสอืรับรองการทาํงาน 

** กรณี มีวีซ่า ประเทศดงัต่อไปนี้  สหรฐัอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่ น องักฤษ เชงเกน้  ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ท่ียงัไม่

หมดอาย ุและเป็นแบบ Multiple สามารถเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยการท าวีซ่าออนไลน ์(ไม่ตอ้งใชห้ลกัฐานขา้งตน้ 

และไม่เสียค่าใชจ่้าย) สามารถอยู่ไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 30 วนั  

 

หากเป็นการยืน่เด่ียว เอกสารขา้งตน้จะตอ้งเป็นตวัจริงพรอ้มส าเนา 1 ชดุ 
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