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อิลทิ ฮอลเิดย ์“ดูแล...กันและกัน” 

 
 
 
 

 

อิลิท ฮอลิเดย ์ขอนาํทา่นสู่ ดินแดนที-เทคโนโลยี และวัฒนธรรมได้หลอมรวมอย่างลงตัว 
เปิดประสบการณ์ใหม่กบัประเทศที-น่าเยือนเป็นที-สดุในขณะนีI  ณ ไตห้วนั  
เพิ-มความสมบูรณ์แบบในการเดินทางกบัสายการบิน THAI AIRWAYS 

เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ-นหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความประณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์ 
คัดสรรที-พักพร้อมบริการระดับมาตรฐาน พร้อมบริการแสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั” 

 

กําหนดออกเดินทาง  5-8, 19-22 พฤษภาคม / 2-5, 16-19, 23-26 มิถุนายน 
    7-10, 16-19, 28-31 กรกฎาคม 2559  
วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน ไตห้วนั – เมืองไทจง – อาบนํC าแร่  
05.00 น. คณะพบกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชัIน 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบนิ 
  ไทย แอร์เวย์  พบเจ้าหน้าบริษัท อลิิท ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับพร้อมอาํนวยความสะดวกด้านเอกสาร  
07.25 น. นาํท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ไต้หวัน โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที-ยวบนิที- TG 634  
11.55 น. นาํท่านเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิถาหยวน ไต้หวัน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อม

ตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนาํท่านออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิIมลองรสชาตอิาหารท้องถิ-นของไต้หวัน บริการท่านด้วยเมนูท้องถิ-น 

เสร์ิฟด้วย ไก่ผดัหอมจีน, ขึIนฉ่ายปาท่องโก,๋ ซี-โครงหมูสองสหาย, ปลาราดซอสเปรีIยวหวานฯ พร้อมด้วยผลไม้ 
และของหวานท้องถิ-น 
หลังรับประทานอาหาร อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านเข้าเยี-ยมชม “ทุ่งดอกไม ้ณ TA SHEE BLOOMING 
OASIS” เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้นานาชนิดที-บานสะพรั-งอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแสน
สบาย นอกจากนีI ยังมแีปลงดอกไม้หลากสทีี-จะทาํให้ทุกท่านประทบัใจ จกานัIนนาํท่านเดนิทางสู่ เมืองไทจง 
 
 
 
 

 
 

 

คํ-า มืIอคํ-านีI  อลิิท ฮอลิเดย์ นาํท่านรับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีOพกั เป็ดย่างไตห้วนั, กุง้นึOง
กระเทียม, ขาหมูไตห้วนั, ปลานึOง, เตา้หูผ้ดัเห็ดป่า, ผดัวุน้เสน้สไตลไ์ตห้วนั, กะหลํ Oาปลีผดัเบคอน พรอ้ม
ดว้ยขา้วสวย และผลไม ้

ทีOพกั  FRESH FIELDS HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
คืนนี� อิลทิ ฮอลเิดย ์ขอมอบความพเิศษในการพกัผ่อนแก่ท่าน ณ โรงแรมที'พรั 'งพรอ้มไปดว้ยบริการระดับ
มาตรฐาน 4 ดาว พรอ้มดว้ยบริการพเิศษกับแช่นํ�าแร่ส่วนตัวภายในหอ้งพกั 
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วนัทีOสองของการเดินทาง (2)     ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัXง – วดัเหวินหวู่ – ไทเป – ซืOอหลิน ไนทม์ารเ์ก็ต 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที-พัก 
  วันนีI อลิิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านขึIนเรือเฟอร์รี-ชมความสวยงามของ ทะเลสาบสุริยนั-จันทรา (ทะเลสาบซนัมูน

เลค) ทะเลสาบที-ใหญ่ ที-สดุแห่งเดยีวในไต้หวัน ที-มคีวามงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที-ท่องเที-ยวรอบทะเลสาบ
ต่อด้วยนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที-อัญเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วดัพระถงัซัมจัXง สถานที-อีกแห่งที-มาถึง
ทะเลสาบแห่งนีIแล้วไม่ควรพลาด ที-นอกจากท่านสามารถเดนิขึIนบนัไดเพื-อกราบไหว้สิ-งศักดิ`สทิธิ` ท่านยังสามารถ
ถ่ายรปูบรรยากาศรอบๆทะเลสาบสริุยันจันทราแห่งนีIอกีด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั มืC อกลางวนันีC  อิลิท ฮอลิเดย ์ขอนําท่านรบัประทาน ณ หอ้งอาหาร XING KONG พรอ้มความพิเศษในการ

รบัประทานอาหารดว้ยวิวสวยงามของทะเลสาบสุริยนัจันทรา เสิรฟ์ดว้ยเมนูขึC นชืOอของทะเลสาบดว้ย ปลา
ประธานาธิบดีนึOงหอม พรอ้มดว้ย ออเดิรฟ์ทะเลบก, เนืC อเป็ดตน้ตํารบั, ขา้วอบไมไ้ผ่, ขาหมูรสเลิศ, ซีOโครง
หมูพริกไทยดํา, บอลกุง้สองรส, ผดัผกัตามฤดูกาล, ซุปไก่ตุ๋นโสม พรอ้มดว้ยของหวาน และผลไม ้

ชมความงดงามของ วดัเหวินหวู่ (文武廟 อุน๊ อู่ เหมีC ยว) พร้อมชมทวิทศัน์ของทะเลสาบ ความน่าสนใจ
ของ สถาปัตยกรรมแบบจีน มีเทพเจ้ากวนอูคู่กับขงเบ้ง สัญลักษณ์แห่ง ความบู๊และบุ๋นให้ท่านได้กราบไหว้ 
นอกจากสถาปัตยกรรมที-สวยงามอลังการแล้ว สิ-งแรกที-สะดุดตาทุกคนที-มาเยือนกค็ือสงิโตคู่ยักษ์ที-ใหญ่ที-สดุใน
ไต้หวันมมูีลค่าตวัละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ-งเป็นสิ-งมงคลทาํให้วัดแห่งนีIมีชื-อเสยีง สร้างความศรัทธาจากชาว
ไต้หวัน 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัIนนาํท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงของไต้หวัน เมืองไทเป นาํท่านสมัผัสวิถีชีวิตยามคํ-าคืนของชาวไต้หวัน ณ 
ซืOอหลินไนทม์ารเ์ก็ต อสิระท่านเลือกซืI อเลือกชม สนิค้านานาชนิด ทัIงรองเท้า กระเป๋า เครื-องประดับ รองเท้า
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กฬีายี-ห้อต่างๆ ที-มรีาคาถูกกว่าเมอืงไทย ประมาณ 20-30% นอกจากนีI ยังมตีลาดอาหารพืIนเมืองและตลาดคน
เดนิ อาหารพืIนเมอืงที-ขึIนชื-อที-สดุของไต้หวันคอื เต้าหู้เหมน็ และไก่ทอดชิIนใหญ่ Hot Star  

 

 
 
 
 
 
 
คํ Oา มืC อคํ OาวนันีC  อิลิท ฮอลิเดย ์ขอนาํท่านเปลีOยนบรรยากาศการรบัประทานอาหารดว้ยเมนู บารบ์ีคิว พรอ้มดว้ย 

ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั ณ เทียนไว่เทียน หลากหลายเมนูใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานอย่างเต็มอิOม ทัCงเนืC อ
หมู, เนืC อววั, เนืC อแกะชัCนดี พรอ้มดว้ยอาหารซีฟู้ดหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเนืC อปลา, หอยเชลล,์ 
ปลาหมึก, กุง้และหอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์พรอ้มดว้ยผกัเพืOอสุขภาพนานาชนิด ขนมหวาน และเครืOองดืOม 
เพิOมความพเิศษยิOงขึC นกบัไอศกรีม Haagen-Dazs และบุฟเฟ่ตเ์บียรที์Oใหท่้านรบัประทานอย่างเต็มอิOม 

ทีOพกั PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 คํ'าคืนนี�  อิลิท ฮอลิเดย์ ขอมอบความพิเศษในยามพักผ่อนให้แก่ท่านด้วย โรงแรมที'ได้รับรางวัล Trip 

adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan ที'พรั 'งพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบาย ในระดับ
มาตรฐาน 5 ดาว  

 
 
 
 
 

 

วนัทีOสามของการเดินทาง (3) ไทเป – หมู่บา้นโบราณจิOวเฟิO น – อุทยานเหย่หลิว – ชมวิวบนตึกไทเป 101 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที-พัก 
 วันนีI  อลิิท ฮอลิเดย์ ขอนาํท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บา้นโบราณจิOวเฟิO น ซึ-งเป็นแหล่งเหมืองทองที-มีชื-อเสยีงตัIงแต่

สมัยโบราณ จนกระทั-งมีการใช้จิ-วเฟิ- นเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ ทัศนียภาพภูเขาที-สวยงามในฉาก
ภาพยนตร์ ได้ดงึดูดนักท่องเที-ยวจาํนวนมาก นอกจากนีIหมู่บ้านจิ-วเฟิ- นแห่งนีI ยังเป็นที-กาํเนิดของการ์ตูนญี-ปุ่นชื-อ
ดัง “SPIRITED AWAY”โดยนักเขียนการ์ตูนญี-ปุ่นชื-อดัง HAYAO MIYAZAKI ได้รับแรงบันดาลใจจากการ
ได้มาเยือนที-หมู่บ้านแห่งนีIกเ็ป็นเมอืงภพภตูในเรื-องอกีด้วย 
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กลางวนั  มืC อนีC อิลิท ฮอลิเดย ์บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในหมู่บา้นจิOวเฟิO น เสิรฟ์พรอ้มความอร่อยดว้ยเมนู 
ออเสิรฟ์, สลดัไตห้วนั, กุง้อบหินกวนอิม, ซีOโครงหมูย่างโบราณ, ทะเลผดัซอสxo, ปลาทอดราดซอส, ผดั
ผกัฤดูกาล, ขา้วผดัปลาเค็ม, ซุปซีOโครงหมูสมุนไพร พรอ้มดว้ยขนมหวาน และ ผลไม ้  
นาํท่านเดนิทางสู่ ชายทะเลเหย่หลิว (Yehliu Park) ชมโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เกดิจากการกดักร่อน
ของนํIาทะเลและลมทะเล การเคลื-อนตัวของเปลือกโลกที-เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น พระเศียร
ราชินี (Queen’s head) ช้างเล่นนํIา รองเท้านางฟ้า ดอกเหด็ เต้าหู้ หินรูปเทยีน ฯลฯ จากนัIนนาํท่านสู่ตึกไทเป 
101 ถอืเป็นสญัลักษณ์ใหม่ของไทเป มีความสงูทัIงหมด 508 เมตร ปัจจุบันเป็นตึกที-สงูอนัดับ 2 ของโลก ชม
วิวทวิทศัน์บนตกึชัIนที- 89 โดยลิฟทท์ี-วิ-งเรว็ที-สดุในโลก ด้วยความเรว็ 1,008 เมตร ใช้เวลาขึIนลิฟทเ์พียงแค่ 37 
วินาท ีตวัอาคารออกแบบเป็นรปูทรงลาํไผ่ 8 ปล้อง มกีารตดิลูกตุ้มเหลก็ขนาดใหญ่หนัก 660 ตัน ทาํหน้าที-ดูด
ซับแรงสั-นสะเทอืนไม่ให้อาคารสูงเสยีดฟ้าแห่งนีI สั-นไหวไปมาเมื-อเกดิแผ่นดินไหว เลือกซืI อสนิค้าแบรนด์เนม
ต่างๆ มากมายจากทั-วทุกมุมโลก และแบรนด์ที-คนไทยนิยมอย่าง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ต่างๆ ที-นีI
มรีาคาถูกกว่าเมอืงไทย 5-10% และสนิค้าอื-นๆให้ท่านได้เลือกซืIอตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 

 
คํ Oา มืC อคํ OานีC  อิลิท ฮอลิเดย ์ขอนาํท่านลิC มลองรสชาติอาหารจากภตัตาคารทีOมีชืOอเสียงในไตห้วนัมายาวนานดว้ย

รสชาติอาหารทีOถูกปาก และสุดอลงั เสิรฟ์ดว้ยอาหารจานพิเศษ กุง้มงักร เสิรฟ์พรอ้ม ซาชิมิ, ปูนึOง
กระเทียม, กุง้สดนึOงสูตรประจํารา้น, หอยเชลลนึ์Oง, อกเป็ด+ปลาหมึกมว้น, ขา้วหนา้กุง้ซากุระ, ปลิงทะเล
นํC าแดง, ปลาหิมะย่าง, ไก่หมอ้ดิน พรอ้มดว้ยขนมหวาน และผลไม ้

ทีOพกั PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 คํ'าคืนนี�  อิลิท ฮอลิเดย์ ขอมอบความพิเศษในยามพักผ่อนให้แก่ท่านด้วย โรงแรมที'ได้รับรางวัล Trip 

adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan ที'พรั 'งพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบาย ในระดับ
มาตรฐาน 5 ดาว  

 
 
 
 
 

 

 

 

วนัทีOสีOของการเดินทาง (4)        พิพิธภณัฑกู์ก้ง – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค –ย่านซีเหมินติง– สนามบินเถาหยวน – 
กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที-พัก 
 วันนีI  อลิิท ฮอลิเดย์ นาํท่านชม “พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติกูก้ง” ชมโบราณวัตถุและสมบตัลิํIาค่าของประเทศจีน

กว่า 650,000 ชิIน ประวัตยิาวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เครื-องปัIนดนิเผา เครื-องทองแดงสมัฤทธิ`
ต่างๆ ยังมีห้องจัดแสดงหยกที-ลํIาค่าและได้รับการยกย่องติดอันดับหนึ-งในสี-ของโลก จากนัIนนาํท่านเดินทางสู่ 
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อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค (CKS Memorial Hall) ชมชีวประวัตแิละรูปภาพประวัติศาสตร์สาํคัญที-หาดูได้ยาก
ชมรูปหล่อบรอนซ์ของท่านซึ-งตัIงอยู่ในห้องโถงใหญ่ชัIนบนห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื-องใช้ของอดีต
ผู้นาํ เป็นสถานที-ท่องเที-ยวที-มีชื-อเสยีงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรง
ละครแห่งชาตขินาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน 

 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั มืC อ อิลิท ฮอลิเดย ์ขอนาํท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูพเิศษ เสีOยวหลงเปา เมนู
ขึC นชืOอของไตห้วนั เนืC อหมูหมกัสูตรพเิศษ ถูกห่อหุม้ดว้ยเนืC อแป้งบางนุ่ม พรอ้มเติมนํC าซุปรสเลิศเขา้ไปดา้น
ในอยู่ ใหท่้านไดลิ้C มรสเสีOยวหลงเปาสูตรดัCงเดิมของไตห้วนั พรอ้มอิOมอร่อยกบัเสีOยวหลงเปาไสต่้างๆ และ
อีกหลายหลากเมนู 

นาํท่านเดนิทางสู่ ย่านซีเหมนิตงิ (สยามสแควรไ์ทเป) ให้ท่านเลือกซืIอสนิค้านานาชนิด ทัIงแบรนด์ต่างประเทศ
และในประเทศชื-อดงั สนิค้าสาํหรับวัยรุ่นต่างๆ บางสนิค้ามีราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน เช่น รองเท้าแบ
รนดด์งัที-คนไทยชื-นชอบอย่าง Onisuka, Nike, Adidas, Puma,Lacost ต่างๆบอกได้เลยว่าราคาถูกกว่าเมืองไทย 
20-30 % ขึIนไป นอกจากนีI ยังมทีัIงร้านอาหาร ขนมและที-สาํคญั ชาไข่มุกที-ไม่เหมอืนเมอืงไทย เครื-องดื-มที-แทบ
จะเป็นเครื-องหมายการค้าของไต้หวันไปแล้วไม่ว่าใครไปไต้หวันแล้วกต้็องลิI มลองรสชาติสักครัIง.....ได้เวลา
สมควรนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตเิถาหยวน เพื-อเตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

20.05 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอร์เวย์ เที-ยวบนิ TG635 
22.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภีาพ  

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีOยนแปลงตามความเหมาะสม เนืOองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
ทัCงนีC เพืOอประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลีOยนแปลงขึC นอยู่กบัช่วงเวลา
เดินทาง 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทั Oวไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 52,900.- 50,900.- 51,900.- 
เด็กอายตํุ Oากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   51,900.- 49,900.- 50,900.- 
เด็กอายตํุ Oากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 50,900.- 48,900.- 49,900.- 
เด็กอายตํุ Oากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 49,900.- 47,900.- 48,900.- 
พกัเดีOยว เพิOมท่านละ   13,000.- 13,000.- 13,000.- 
มีตัXวแลว้ ลดท่านละ  12,000.- 12,000.- 12,000.- 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านขึC นไป 
อตัราค่าบริการสําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลีOยนแปลงอตัราค่าบริการเพิOมขึC นท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt  การเปลีOยนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 
 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 509 509 
เด็กอายตํุ Oากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   499 499 
เด็กอายตํุ Oากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 489 489 
เด็กอายตํุ Oากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 479 479 
พกัเดีOยว ไดร้บัคะแนนเพิOมท่านละ   130 130 
มีตัXวแลว้ ไดร้บัคะแนน   459 459 

- โปรแกรมนีC สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีOไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการนีC รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชัIนทศันาจรไป – กลับ (ตั�วกรุป๊) ภาษีสนามบนิ+ภาษีนํIามนัทุกแห่ง 
2. ค่าที-พัก 3 คนื ห้องละ 2-3 ท่าน   
3. ค่าเข้าชมสถานที-ตามรายการระบุ  
4. ค่าวีซ่าท่องเที-ยว (สาํหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย)  
5. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกดท้์องถิ-น ผู้ชาํนาญเส้นทาง 
6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื-อนไขตามกรมธรรม)์ 
7. ค่าทิปไกดท์อ้งถิOนและคนขบัรถทอ้งถิOน  
8. สมัภาระนํIาหนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 

 
อตัราค่าบริการนีC ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื-องดื-ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง  
2. ค่าภาษีหัก ณ ที-จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ-ม 7%   
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชืC อเพลิงทีOทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิOมเติมอีก !!!!! 
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เงืOอนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   
    ชาํระยอดทัIงหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั-งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์ แอนด ์ เอเยนซีO (ประเทศไทย)  
จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
ชื-อบญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซีO (ประเทศไทย) จํากดั 

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

หมายเหตุและเงืOอนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ`ไม่รับท่านผู้เดินทางที-เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที-

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื-มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื-น, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัIงนีI เพื-อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ`ไม่รับท่านผู้เดนิทางที-มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทัIงนีI เพื-อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ`ไม่รับท่านผู้เดนิทางที-มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื-นเพื-อไปทาํงาน หรือเพื-อการอื-นใดอนั
มใิช่การท่องเที-ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ`ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที-ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพื-อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที-
ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ`ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที-มีเดก็ทารกอายุตํ-ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 
(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื-อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง
รบกวนผู้เดนิทางท่านอื-น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ`ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที-เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ`ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที-จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที-กาํหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที-แจ้งชื-อรอไว้ ทัIงนีI เพื-อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื-น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ`ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที-มีผู้เดินทางตํ-ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื-นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี-ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ`ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ`ในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที-ท่านขอเปลี-ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ`ในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ-ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื-นวีซ่าและค่าเปลี-ยนชื-อตั�วเครื-องบนิเท่านัIน เว้นแต่ตั�วเครื-องบนิที-ไม่อนุญาตให้
เปลี-ยนชื-อหรือคนืตั�ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ`ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื-นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื-นวีซ่าแล้ว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ`ไม่รับผิดชอบต่อการที-ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื-องมาจาก
เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ-งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื-อมเสยี รวมถงึการที-มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที-ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที-ประสงค์จะซืI อตั�วเครื-องบินภายในประเทศเพิ-มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ที-ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื-อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นัIนๆ หากท่านผู้เดินทางซืI อตั�วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นัIน ๆ ไม่
สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ`ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที-เกดิขึIน 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที-ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า
รายการท่องเที-ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี-ยนแปลงของโรงแรมที-พัก หรือ
การปรับเปลี-ยนรายการท่องเที-ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ`ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน
ออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 
ในกรณีที-เกิดเหตุจาํเป็นหรือสดุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ`ในการเปลี-ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทัIงนีI เพื-อคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที-สดุ 

15. สถานที-ท่องเที-ยวที-ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที-ท่องเที-ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 
จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที-ระบุไว้ในเอกสารของสถานที-นัIน ๆ  หรือจะสลับปรับเปลี-ยนรายการเพื-อให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้   แต่ในกรณทีี-มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื-นใดเกดิขึIนระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที-ท่องเที-ยว
ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ`ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ`ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึIนแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื-องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที-ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที-บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที-นั-งบนเครื-องบนิเป็นไปตามเงื-อนไขตั�วเครื-องบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที-นั-งได้เอง ทัIงนีIบริษัทฯ จะพยายามจัดที-นั-งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี-สดุภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที-นั-งแบบหมู่คณะที-สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที-ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที-เชื-อมั-นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ-งประสงค์จะ
เดนิทางไปท่องเที-ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที-ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมืOอท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงืOอนไขทีOบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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เอกสารการยืOนวีซ่าท่องเทีOยวประเทศไตห้วนั 
1 หนังสอืเดนิทางไทย  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง (ตวัจริง) และหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถ้าม)ี 
2 รปูถ่ายส ี ขนาด 2 นิI วเท่านัIน จาํนวน 2 รปู อายุไม่เกนิ 6 เดอืน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาํ พืIนหลังสขีาว 

(หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นกนัแดด) ** หา้มใช ้ภาพถ่ายสติ�กเกอร์ 

3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สตูบิตัร 
4 กรณุาใส่หมายเลขโทรศัพทบ้์าน - ที-ทาํงาน - มอืถอื ไว้ที-หน้าสาํเนาบตัรประชาชน (โปรดอย่าลืม) 
5 สาํเนาทะเบยีนบ้าน  
6 สาํเนาทะเบยีนสมรส หรือใบสตูบิตัรบุตร (ถ้าม)ี  

กรณไีมได้ทาํงานแล้ว และไม่ได้เดนิทางพร้อมสาม ีต้องใช้เอกสารการงาน และการเงนิของสามปีระกอบด้วย 
7 สาํเนาใบมรณบตัร หรือ หย่า (ถ้าม)ี 
8 สาํเนาใบเปลี-ยนชื-อ หรือ ชื-อสกุล (ถ้าม)ี 
9 สาํเนา สมดุบัญชฝีากเงินออมทรัพย ์หรือประจาํเท่านั�น ทาํสาํเนาย้อนหลัง 6 เดอืน (ซีร๊อคตั
งแต่หนา้ที�มีชื �อ, หนา้เลขที� 

1 จนถึงยอดบญัชี ณ ปัจจบุนั ไม่วา่จะเกิน 6 เดือนหรือไม่) หรือ STATEMENT ที-ออกให้จากทางธนาคารเท่านัIน *โดย
จะต้องอพัเดทยอดล่าสดุให้เป็นเดอืนที-ต้องการยื-นขอวีซ่าหนังสอืรับรองการทาํงาน (ฉบบัจริง) / การเรียน (ฉบบัจริง) 
-  หากเป็น “ลูกจ้าง” หนงัสอืรับรองงานที-ระบุวนัที-เริ-มทาํงาน, ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดอืน เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) 
-  หากเป็น “เจ้าของกจิการ” กรณุาถ่ายสาํเนาหน้าจดทะเบยีนบริษัทที-มชีื-อท่านเป็นผู้มอีาํนาจลงนาม จนถงึข้อบงัคบั
บริษัท  
   และหนงัสอืรับรองนีI ต้องมอีายุนับถงึวนัยื-นวีซ่าไม่เกนิ 3 เดอืน และจะต้องแสดงตราประทบับริษัทเป็นสาํคญั-  หาก
เป็น - - “นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสอืรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเท่านั�น 
- เกษียณอาย ุหากท่านมอีายุตัIงแต่ 60 ปีขึIนไป ไม่ต้องใช้หนงัสอืรับรองการทาํงาน 

** กรณี มีวีซ่า ประเทศดงัต่อไปนีC  สหรฐัอเมริกา, แคนาดา, ญีOปุ่น องักฤษ  เชงเกน้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ทีOยงัไม่
หมดอาย ุและเป็นแบบ Multiple สามารถเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยการทําวีซ่าออนไลน ์(ไม่ตอ้งใชห้ลกัฐานขา้งตน้ 
และไม่เสียค่าใชจ่้าย) สามารถอยู่ไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 30 วนั  
 
 

หากเป็นการยืOนเดีOยว เอกสารขา้งตน้จะตอ้งเป็นตวัจริงพรอ้มสาํเนา 1 ชดุ 
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