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อลิิท ฮอลิเดย์ ขอมอบความสขุแห่งการท่องเที7ยว ณ “ช่วงเวลา” ที7ทาํให้มคุีณค่ามากยิ7งขึ=น 
ฉลองต้อนรับปีใหม่กบั การแสดงพลุยิ�งใหญ่อลงัการจากตึกไทเป 101 

สมัผสัอุทยานชื7อดังสองแห่งในอารมที7แตกต่าง ณ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา และ อุทยานทาโรโกะ 
เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ7นหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์ 

คัดสรรที7พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั” 

 

กําหนดออกเดินทาง         29 ธ.ค.- 2 ม.ค. 2559      

วนัองัคารที� 29 ธ.ค. 58  (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – สวนดอกไมต้า้ซี – เมืองผูหลี 
05.30น.  คณะทวัร์พบกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชัFน4 เคานเ์ตอร ์C ประตูที�2 สายการบนิ ไทยแอร์เวย์   
  พบเจ้าหน้าที7พร้อมเตรียมตวัออกเดนิทาง  
07.25 น. คณะออกเดนิทางบนิตรงมุ่งสู่ สนามบนิเถาหยวน ไต้หวัน โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที7ยวบนิที7 TG634  

(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชั7วโมง/ เวลาท้องถิ7นเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั7วโมง) 

11.55น.  คณะเดนิทางมาถึงสนามบินเถาหยวน ไต้หวัน หลังผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยนาํท่านออกเดินทาง
โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

13.00น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จื= อจี7 เหริน ให้ท่านลิ=มลองรสชาติอาหารท้องถิ7นของไต้หวัน บริการท่านด้วยเมนู
ท้องถิ7น เสิร์ฟด้วย ไก่ผัดหอมจีน ขึ=นฉ่ายปาท่องโก ๋ซี7โครงหมูสองสหาย ปลาราดซอสเปรี= ยวหวาน ฯ พร้อมด้วยผลไม้ 
และของหวานท้องถิ7น 
หลังรับประทานอาหาร อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านเข้าเยี7ยมชม “ทุ่งดอกไม ้ณ TA SHEE BLOOMING OASIS” 
เพลิดเพลินกบัทุ่งดอกไม้นานาชนิดที7บานสะพรั7งอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแสนสบาย นอกจากนี= ยังมี
แปลงดอกไม้หลากสทีี7จะทาํให้ทุกท่านประทบัใจ จากนั=นนาํท่านเดนิทางสู่ เมืองผูหลี  
 
 
 
 
 
 
 

 

คํ7า บริการอาหารคํ �า ณ ซินเทียนตีF  ภตัตาคารอาหารทะเล ที7มีชื7อเสียงในเมืองไทจง เสิร์ฟด้วยอากหารทะเลแบบสไตล์
ไต้หวันกบั ออเดร์ิฟทะเล, ซปุหอยตลับ, กุ้งแช่เหล้า, สลัดทะเล, ผัดผักฮักกา, หนังปลาทอดกรอบ, ฟักทองผัดเส้นหมี7, 
เหด็ตุน๋ไก่ ของหวาน และผลไม้ 
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ที�พกั  RED MAPLE HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 
คืนนี� อิลิท ฮอลิเดย์ ขอมอบความพเิศษในการพกัผ่อนแก่ท่าน กับโรงแรมที&เต็มไปดว้ยธรรมชาติ พรอ้มกับบริการ
แช่นํ�าแร่ส่วนตัวภายในหอ้งพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัพุธที� 30 ธ.ค. 57    (2) ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวินหวู่ – ไทเป –ซื�อหลิน ไนทม์ารเ์ก็ต 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที7พัก 
  วันนี= อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านขึ= นเรือเฟอร์รี7ชมความสวยงามของ ทะเลสาบสุริยนั-จันทรา (ทะเลสาบซันมูนเลค) 

ทะเลสาบที7ใหญ่ ที7สดุแห่งเดยีวในไต้หวัน ที7มคีวามงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที7ท่องเที7ยวรอบทะเลสาบต่อด้วยนมัสการ
พระบรมสารีริกธาตุที7อัญเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วดัพระถงัซัมจัYง สถานที7อีกแห่งที7มาถึงทะเลสาบแห่งนี= แล้วไม่ควร
พลาด ที7นอกจากท่านสามารถเดินขึ=นบันไดเพื7อกราบไหว้สิ7งศักดิ^สทิธิ^ ท่านยังสามารถถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆทะเลสาบ
สริุยันจันทราแห่งนี=อกีด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม EINHAN ให้ท่านลิ=มลองอาหารสไตล์ชาวซ้าว พร้อมกบัชมวิวของ

ทะเลสาบสริุยันจันทรา เสร์ิฟด้วยอาหารขึ=นชื7อของทะเลสาบแห่งนี=  ปลาประธานาธิบดีนึ�งหอม พร้อมด้วย ข้าวนึ7งไม้ไผ่, 
ผดัผกัฤดูกาล, ซปุตุน๋ยาจีน ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล 

ชมความงดงามของ วดัเหวินหวู่ (文武廟 อุ๊น อู่ เหมีF ยว) พร้อมชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ ความน่าสนใจของ 
สถาปัตยกรรมแบบจีน มีเทพเจ้ากวนอูคู่กับขงเบ้ง สัญลักษณ์แห่ง ความบู๊และบุ๋นให้ท่านได้กราบไหว้นอกจาก
สถาปัตยกรรมที7สวยงามอลังแล้ว สิ7งแรกที7สะดุดตาทุกคนที7มาเยือนกค็ือสงิโตคู่ยักษ์ที7ใหญ่ที7สดุในไต้หวันมีมูลค่าตัวละ1 
ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ7งเป็นสิ7งมงคลทาํให้วัดแห่งนี=มชีื7อเสยีง สร้างความศรัทธาจากชาวไต้หวัน.. 

 เมอืงหลวงของไต้หวัน ไทเป นาํท่านสมัผัสวิถีชีวิตยามคํ7าคืนของชาวไต้หวัน ณ ซื�อหลินไนทม์ารเ์ก็ต อสิระท่านเลือกซื= อ
เลือกชม สนิค้านานาชนิด ทั=งรองเท้า กระเป๋า เครื7องประดับ รองเท้ากฬีายี7ห้อต่างๆ ที7มีราคาถูกกว่าเมืองไทย ประมาณ 
20-30% นอกจากนี= ยังมตีลาดอาหารพื=นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื=นเมืองที7ขึ=นชื7อที7สดุของไต้หวันคือ เต้าหู้เหมน็ 
และไก่ทอดชิ=นใหญ่ Hot Star  
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คํ7า  มื= อนี= อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านเปลี7ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารให้ท่านลิ= มรส บาร์บีคิว พร้อมด้วยชาบูชาบู 

สไตล์ไต้หวัน ณ ภัตตาคาร เทยีนไว่เทยีน ให้ท่านเลือกรับประทานอย่างเตม็อิ7ม กบัหลากหลายเมนู ทั=งกุ้ง, เนื=อ, ปลา, หมู
,ไก่, ไส้กรอก, เต้าหู้, ลูกชิ= น, เหด็ และ ผักนานาชนิด พร้อมนํ=าซุปรสเดด็ เสริมความอร่อยมื= อนี= ด้วย เค้ก, ขนมหวาน, 
และเมนูเครื7องดื7มมากมาย พิเศษยิ7งขึ=นกบั ไอศกรีม Häagen-dazs ที7ให้ท่านเลือกรับประทานกนัได้อย่างจุใจ 

ที�พกั PALAIS DE CHINE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 คํ&าคืนนี�  อิลิท ฮอลิเดย์ ขอมอบความพิเศษในยามพกัผ่อนให้แก่ท่านด้วย โรงแรมที&ได้รับรางวัล Trip adviser 

Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan ที&พรั &งพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบาย ในระดับมาตรฐาน 5 ดาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัพฤหสับดีที� 31 ธ.ค. 58 (3)  ไทเป – อุทยานเหย่หลิว – หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น – ย่านซีเหมินติง – เคานด์าวนตึ์กไทเป 101                          
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ชายทะเลเหย่หลิว (Yehliu Park) ชมโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เกดิจากการกดักร่อนของนํ=า
ทะเลและลมทะเล การเคลื7อนตัวของเปลือกโลกที7เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น พระเศียรราชินี (Queen’s 
head) ช้างเล่นนํ=า รองเท้านางฟ้า ดอกเหด็ เต้าหู้ หินรปูเทยีน ฯลฯ 

กลางวัน  มื=อนี=อลิิท ฮอลิเดย์ บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร จิ�วหูชายูย๋ ในหมู่บ้านโบราณจิ7วเฟิ7 น ให้ท่านสามารถชมวิวทศัน์ที7
สวยงาม เสร์ิฟพร้อม ออเดร์ิฟสลัดไก่, กุ้งอบใบชา, ซี7โครงหมูย่าง, ทะเลผดัซอสXO, ข้าวผดัสบัปะรด, ปลานึ7ง, หอยเชลล์
นึ7ง, หอยเชลล์ผดัผกั, ซปุสี7สหาย พร้อมด้วย ผลไม้ และขนมหวาน   

 วันแรกของปีใหม่ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น ซึ7งเป็นแหล่งเหมืองทองที7มีชื7อเสียง
ตั=งแต่สมยัโบราณ จนกระทั7งมกีารใช้จิ7วเฟิ7 นเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ ทศันียภาพภเูขาที7สวยงามในฉากภาพยนตร์ 
ได้ดึงดูดนักท่องเที7ยวจํานวนมากนอกจากนี= หมู่บ้านจิ7วเฟิ7 นแห่งนี= ยังเป็นที7กาํเนิดของการ์ตูนญี7 ปุ่นชื7อดัง “SPIRITED 
AWAY”โดยนักเขยีนการ์ตนูญี7ปุ่นชื7อดงั HAYAO MIYAZAKI ได้รับแรงบนัดาลใจจากการได้มาเยือนที7หมู่บ้านแห่งนี= ก ็
เป็นเมอืงภพภตูในเรื7องอกีด้วย 
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จากนั=นนาํท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (สยามสแควรไ์ทเป) ให้ท่านเลือกซื= อสนิค้านานาชนิด ทั=งแบรนด์ต่างประเทศ
และในประเทศชื7อดงั สนิค้าสาํหรับวัยรุ่นต่างๆบางสนิค้ามรีาคาถูกกว่าเมอืงไทยอย่างแน่นอน เช่น รองเท้าแบรนดด์งัที7คน
ไทยชื7นชอบอย่าง Onisuka, Nike, Adidas, Puma,Lacost ต่างๆบอกได้เลยว่าราคาถูกกว่าเมืองไทย 20-30 % ขึ=นไป 
นอกจากนี= ยังมทีั=งร้านอาหาร ขนมและที7สาํคัญ ชาไข่มุกที7ไม่เหมือนเมืองไทย เครื7องดื7มที7แทบจะเป็นเครื7องหมายการค้า
ของไต้หวันไปแล้วไม่ว่าใครไปไต้หวันแล้วกต้็องลิ=มลองรสชาตซิักครั=ง 

คํ7า มื=อคํ7านี=อลิิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านลิ=มลองรสชาติอาหารจากภัตตาคารที7มีชื7อเสยีงในไต้หวันมายาวนานด้วยรสชาติอาหารที7
ถูกปาก และสดุอลัง เสร์ิฟด้วยอาหารจานพิเศษ กุง้มงักร เสิร์ฟพร้อม ซาชิมิ, ปูนึ7งกระเทียม, ซอยเชลล์นึ7ง, อกเป็ด+
ปลาหมกึม้วน, ข้าวหน้ากุ้งซากุระ, ปลิงทะเลนํ=าแดงฯ ตบท้ายด้วยของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล    
หลังอาหารคํ7านาํท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที7พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย…ได้เวลาสมควร(ตามที7ไกด์ท้องถิ7นนัด
หมาย) พาท่านสู่ บริเวณตึกไทเป 101 เคานด์าวนก์บัชาวไตห้วนันบัหมื�นคน ชมความอลังการของการฉลองปีใหม่กบั
การแสดงพลุที7ยิ7งใหญ่ทาํให้ไม่ว่าใครๆกต้็องหยุดดู 
 
 
 

 
 
 
 

ที�พกั  PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 
คํ&าคืนนี�  อิลิทขอมอบความพเิศษในยามพกัผ่อนใหแ้ก่ท่านดว้ย โรงแรมที&ไดรั้บรางวัล Trip adviser Traveler’s 
Choice 2015 Top Hotel in Taiwan ที&พรั &งพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบาย ในระดับมาตรฐาน 5 ดาว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัศุกรที์� 1 ม.ค.59     (4)     ไทเป – รถไฟด่วน – เมืองฮวัเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางโดยรถไฟด่วน สู่เมืองฮวัเหลียน เมืองหลวงฝั7งตะวันออกของเกาะไต้หวัน ซึ7งอยู่ห่างจากเมืองไทเป
ประมาณ 150กม. (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2-3ชั7วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของ
เทอืกเขาธรรมชาติและท่านจะได้นั7งรถลอดผ่านอุโมงค์ที7ยาวที7สดุในเอเชียตะวันออก ชื7อ “อุโมงค์ภเูขาหิมะ” ซึ7งมีความ
ยาวประมาณ13.9กโิลเมตร 

กลางวัน มื=อนี=อลิิท ฮอลิเดย์ ขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กวางหลง เสร์ิฟด้วย ออร์เดิร์ฟ, ผัดไข่ปู, กุ้งนึ7ง, หูฉลามย่าง 
ปลานึ7ง, ไก่นึ7งสตูรประจาํร้าน, จานสองสหาย พร้อมด้วยผลไม้ และขนมหวาน 

 นาํท่านสู่ “อุทยานแห่งชาติไท่ หลู่ เก๋อ หรืออุทยานทาโรโกะ” นอกจากจะเป็นอุทยานที7มีทัศนียภาพของหุบเขาและ
เทอืกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมวีัฒนธรรมประเพณทีี7มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ7งดึงดูดใจนักท่องเที7ยว เส้นทาง
จากเทียนเสียงถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์และเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อน ชมประตู “มาโรโกะ
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จอร์จ” ที7เป็นสัญลักษณ์ของการเริ7มต้นถนนสายนี=  ชมสถานที7ท่องเที7ยวต่างๆ อาทิ สุสานฉางซุน หน้าผาไพรนางแอ่น 
สะพานหินอ่อนซื7อมู่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
คํ7า  คํ7าคืนนี=  เพื7อให้ท่านหายเหนือยจากการเดินทาง อลิิท ฮอลิเดย์ ขอบริการอาหาร ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที7พัก ให้

ท่านอิ7มอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาตภิายในโรงแรมที7พัก หลากหลายเมนูอาหารที7ให้ท่านเลือกรับประทานอย่างเตม็อิ7ม  

ที�พกั   FULLON HUALIEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเสารที์� 3 ม.ค. 58       (5)       ฮวัเหลียน – รถไฟด่วน – ไทเป –พพิธิภณัฑกู์ก้ง –อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค–  
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ด้วยรถไฟด่วนให้ท่านสามารถชมวิวระหว่างทาง สัมผัสธรรมชาติในแบบทางทิศ
ตะวันออกของเกาะไต้หวัน ที7มคีวามสวยงามไม่แพ้ที7อื7น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ เสี�ยวหลงเปา เมนูขึ=นชื7อของไต้หวัน เนื= อหมูหมักสูตร
พิเศษ ถูกห่อหุ้มด้วยเนื=อแป้งบางนุ่ม พร้อมเตมินํ=าซปุรสเลิศเข้าไปด้านในอยู่ ให้ท่านได้ลิ=มรสเสี7ยวหลงเปาสตูรดั=งเดมิของ
ไต้หวัน พร้อมอิ7มอร่อยกบัเสี7ยวหลงเปาไส้ต่างๆ และอกีหลากหลายเมนู 

นาํท่านชม “พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกูก้ง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํ=าค่าของประเทศจีนกว่า 650,000 ชิ= น ประวัติ
ยาวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เครื7องปั=นดินเผา เครื7องทองแดงสมัฤทธิ^ต่างๆ ยังมีห้องจัดแสดงหยกที7ลํ=าค่า
และได้รับการยกย่องตดิอนัดบัหนึ7งในสี7ของโลก จากนั=นนาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค (CKS Memorial Hall) 
ชมชีวประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตร์สาํคญัที7หาดูได้ยาก ชมรปูหล่อบรอนซ์ของท่านซึ7งตั=งอยู่ในห้องโถงใหญ่ชั=นบนห้อง
แสดงนิทรรศการและข้าวของเครื7องใช้ของอดตีผู้นาํ เป็นสถานที7ท่องเที7ยวที7มีชื7อเสยีงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหอ
อนุสรณ ์เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาตขินาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน 
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...จากนั=นได้เวลาสมควรนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตเิถาหยวนเพื7อเตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย  
20.05 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพ ฯ โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์ เที7ยวบนิที7 TG635 
22.50 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
ทัFงนีF เพื�อประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลี�ยนแปลงขึF นอยู่กบัช่วงเวลาเดินทาง 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทั �วไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 62,900.- 60,900.- 61,900.- 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   61,900.- 59,900.- 60,900.- 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 60,900.-   58,900.- 59,900.- 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 59,900.- 57,900.- 58,900.- 
พกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ   15,000.- 15,000.- 15,000.- 
มีตัYวแลว้ ลดท่านละ  12,000.- 12,000.- 12,000.- 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15-20 ท่านขึF นไป 
อตัราค่าบริการสําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการเพิ�มขึF นท่านละ5,000 บาท 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิo  การเปลี�ยนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 
 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 609 609 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   599 599 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 589 589 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 579 579 
พกัเดี�ยว ไดร้บัคะแนนเพิ�มท่านละ   150 150 
มีตัYวแลว้ ไดร้บัคะแนน   489 489 

- โปรแกรมนีF สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที�ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการนีF รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั=นทศันาจรไป – กลับ (ตั�วกรุป๊) ภาษีสนามบนิ+ภาษีนํ=ามนัทุกแห่ง 
2. ค่าที7พัก 4 คนื ห้องละ 2-3 ท่าน   
3. ค่าเข้าชมสถานที7ตามรายการระบุ  
4. ค่าวีซ่าท่องเที7ยว (สาํหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย)  
5. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกดท้์องถิ7น ผู้ชาํนาญเส้นทาง 
6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื7อนไขตามกรมธรรม)์ 
7. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทอ้งถิ�น  
8. สมัภาระนํ=าหนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 

 
อตัราค่าบริการนีF ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื7องดื7ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง  
2. ค่าภาษีหัก ณ ที7จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ7ม 7%   
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชืF อเพลิงที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมอีก !!!!! 
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เงื�อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   

    ชาํระยอดทั=งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั7งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี� (ประเทศไทย)  จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
ชื7อบญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี� (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
เลขที�  639-1-00263-9   บญัชีกระแสรายวนั 
 

หมายเหตุและเงื�อนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ไม่รับท่านผู้เดนิทางที7เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที7รังเกยีจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื7มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื7น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะ
ทวัร์ ฯลฯ ทั=งนี= เพื7อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ไม่รับท่านผู้เดนิทางที7มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั=งนี= เพื7อความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ไม่รับท่านผู้เดินทางที7มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื7นเพื7อไปทาํงาน หรือเพื7อการอื7นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที7ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที7ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื7อหา

ข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที7ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น
ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที7มเีดก็ทารกอายุตํ7ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื7อหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื7น 
ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที7เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง 
ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที7จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที7กาํหนด ให้แก่ลูกค้า
ท่านต่อไปที7แจ้งชื7อรอไว้ ทั=งนี= เพื7อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื7น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ^ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที7มีผู้เดินทางตํ7ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื7นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี7ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ^ในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี7ท่านขอเปลี7ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ7ม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื7นวีซ่าและค่าเปลี7ยนชื7อตั�วเครื7องบนิเท่านั=น เว้นแต่ตั�วเครื7องบนิที7ไม่อนุญาตให้เปลี7ยนชื7อหรือคนืตั�ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื7นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื7นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ^ไม่รับผิดชอบต่อการที7ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื7องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ7งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื7อม
เสยี รวมถงึการที7มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที7ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที7ประสงคจ์ะซื=อตั�วเครื7องบนิภายในประเทศเพิ7มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ 
ที7ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื7อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั=นๆ หากท่านผู้เดินทางซื= อ
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ตั�วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั=น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิ^ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที7เกดิขึ=น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที7ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ
ท่องเที7ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี7ยนแปลงของโรงแรมที7พัก หรือการปรับเปลี7ยน
รายการท่องเที7ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ^ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  
7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณีที7เกดิเหตุจาํเป็นหรือสดุวิสยั 
อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท
ฯ ขอสงวนสทิธิ^ในการเปลี7ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั=งนี= เพื7อคาํนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์
ของท่านให้ได้มากที7สดุ 

15. สถานที7ท่องเที7ยวที7ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที7ท่องเที7ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคนืเงิน
ค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที7ระบุไว้ในเอกสารของสถานที7นั=น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี7ยนรายการเพื7อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ใน
กรณีที7มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื7นใดเกิดขึ=นระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที7ท่องเที7ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ^ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ^ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ= นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื7องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที7ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที7บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที7นั7งบนเครื7องบนิเป็นไปตามเงื7อนไขตั�วเครื7องบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่งที7
นั7งได้เอง ทั=งนี=บริษัทฯ จะพยายามจัดที7นั7งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที7สดุภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที7นั7งแบบ
หมู่คณะที7สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที7ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที7เชื7อมั7นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ7งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที7ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที7ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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เอกสารการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวประเทศไตห้วนั 
1 หนังสอืเดนิทางไทย  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง (ตวัจริง) และหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถ้าม)ี 
2 รปูถ่ายส ี ขนาด 2 นิ= วเท่านั=น จาํนวน 2 รปู อายุไม่เกนิ 6 เดอืน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาํ พื=นหลังสขีาว 

(หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นกนัแดด) ** หา้มใช ้ภาพถ่ายสติ�กเกอร์ 

3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สตูบิตัร 
4 กรณุาใส่หมายเลขโทรศัพทบ้์าน - ที7ทาํงาน - มอืถอื ไว้ที7หน้าสาํเนาบตัรประชาชน (โปรดอย่าลืม) 
5 สาํเนาทะเบยีนบ้าน  
6 สาํเนาทะเบยีนสมรส หรือใบสตูบิตัรบุตร (ถ้าม)ี  

กรณไีมได้ทาํงานแล้ว และไม่ได้เดนิทางพร้อมสาม ีต้องใช้เอกสารการงาน และการเงินของสามปีระกอบด้วย 
7 สาํเนาใบมรณบตัร หรือ หย่า (ถ้าม)ี 
8 สาํเนาใบเปลี7ยนชื7อ หรือ ชื7อสกุล (ถ้าม)ี 
9 สาํเนา สมุดบัญชฝีากเงินออมทรัพย ์หรือประจาํเท่านั�น ทาํสาํเนาย้อนหลัง 6 เดอืน (ซีร๊อคตั
งแต่หนา้ที�มีชื �อ, หนา้เลขที� 1 จนถึง

ยอดบญัชี ณ ปัจจบุนั ไม่วา่จะเกิน 6 เดือนหรือไม่) หรือ STATEMENT ที7ออกให้จากทางธนาคารเท่านั=น *โดยจะต้องอพัเดทยอด
ล่าสดุให้เป็นเดอืนที7ต้องการยื7นขอวีซ่าหนังสอืรับรองการทาํงาน (ฉบบัจริง) / การเรียน (ฉบบัจริง) 
-  หากเป็น “ลูกจ้าง” หนังสอืรับรองงานที7ระบุวันที7เริ7มทาํงาน, ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดอืน เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) 
-  หากเป็น “เจ้าของกจิการ” กรณุาถ่ายสาํเนาหน้าจดทะเบยีนบริษัทที7มชีื7อท่านเป็นผู้มอีาํนาจลงนาม จนถงึข้อบงัคบับริษัท  
   และหนังสอืรับรองนี= ต้องมีอายุนับถึงวันยื7นวีซ่าไม่เกนิ 3 เดือน และจะต้องแสดงตราประทบับริษัทเป็นสาํคัญ-  หากเป็น - - 
“นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสอืรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเท่านั�น 
- เกษียณอาย ุหากท่านมอีายุตั=งแต่ 60 ปีขึ=นไป ไม่ต้องใช้หนังสอืรับรองการทาํงาน 

** กรณี มีวีซ่า ประเทศดงัต่อไปนีF  สหรฐัอเมริกา, แคนาดา, ญี�ปุ่น องักฤษ เชงเกน้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ที�ยงัไม่หมดอายุ และ
เป็นแบบ Multiple สามารถเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยการทําวีซ่าออนไลน ์(ไม่ตอ้งใชห้ลกัฐานขา้งตน้ และไม่เสียค่าใชจ่้าย) 
สามารถอยู่ไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 30 วนั  
 

หากเป็นการยื�นเดี�ยว เอกสารขา้งตน้จะตอ้งเป็นตวัจริงพรอ้มสาํเนา 1 ชดุ 
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