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ความสุขแหงการทองเที่ยวที่ “ชวงเวลา” เปนส่ิงที่ทําใหการทองเที่ยวมีคุณคามากยิ่งขึ้น 

การฉลองตอนรับปใหมกับ การแสดงพลุยิ่งใหญอลังการจากตึกไทเป 101 
สัมผัสอุทยานชื่อดังสองแหงในอารมที่แตกตาง ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา และทาโรโกะ 

เยือนสถานที่จุดกําเนิดการตูนช่ือดังจากญี่ปุนSPIRITED AWAY ณ หมูบานโบราณจ๋ิวเฟน  
เพ่ิมความแตกตางในการสัมผัสไตหวันใหไดอรรถรสมากขึ้น ทั้งที่พัก และ อาหารในแบบ VIP 

เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถ่ินหลากเมนู ปรุงแตงดวยความประณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ 
คัดสรรที่พักพรอมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดูแล...กันและกัน 

กําหนดออกเดินทาง    30 ธ.ค.-3 ม.ค. 2558    

วันอังคารที่ 30 ธ.ค. 57  (1) กรุงเทพฯ - เถาหยวน – เมืองไทจง – ฟงเจ่ีย ไนทมารเก็ต 

05.30น.  คณะทัวรพบกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น4 เคานเตอร C ประตูที่2 สายการบิน ไทยแอรเวย   
  พบเจาหนาที่พรอมเตรียมตัวออกเดินทาง  
07.35น.  ออกเดินทางสูไทเป  โดยสายการบินไทยแอรเวย TG 634 
  (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1ชั่วโมง /ใชเวลาในการบิน 3ชั่วโมง) 
11.55น.  ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนประเทศไตหวัน หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานออก

เดินทาง 
13.30น.  บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร จื้อจี่เริน บริการทานดวย หมูราดซอสญ่ีปุน กุงน่ึงวุนเสน ไกผัดหอมจีน ข้ึนฉายปาทองโก 

ซ่ีโครงหมู รวมสองสหาย ปลาซอสเปรี้ยวหวาน ซุปผักกะหลํ่าหมู ผักซวยเหลียเห็ดล้ินเปา ซาลาเปาไสครีม และผลไม  
  นําทานเดินทางสู เมืองไทจง เปนเหมืองใหญอันดับที่ 3 ของไตหวัน ตั้งอยูภาค

ตะวันตกของเกาะไตหวัน ปจจุบันเมืองไทจง เปนศูนยวัฒนธรรมศึกษา 
เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เปนศูนยวัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนาของไตหวัน และนอกจากนี้เมืองไทจงยังเปนเมืองที่สะอาดเรียบรอย จน
ไดรับขนานนามวาเปนเมืองที่สะอาดที่สุดในไตหวันอีกดวย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ซินเทียนตี้  บริการทานดวย ออเดิรฟทะเล ซุป
หอยตลับ กุงแชเหลา สลัดทะเล ผัดผักฮักกา หนังปลาทอดกรอบ ฟกทองผัดเสนหมี่ เห็ดตุนไก ของหวาน และผลไม 
 หลังอาหารคํ่า นําทานชมวิถีชีวิตยามคํ่าคืน ของชาวไตหวัน ณ ฟงเจ่ีย ไนทมารเก็ต ตลอดเสนทางของถนนเต็มไปดวยราน
รวงที่แขงขันกัน เรียกลูกคา เขาราน เพ่ือจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ท่ีมีตั้งแต เส้ือผา เครื่องประดับ รองเทา ของตกแตงบาน 
ของเลน จนกระทั่งของทานเลน ซ่ึงจะอยูในดานขวามือ ที่เต็มไปดวยรานอาหารสไตลไตหวัน และ ของทานเลนตางๆ ท้ัง
แบบพ้ืนเมืองไตหวันอง และ แบบนานาชาติ เปนเสนหที่นาหลงใหล อีกแบบหนึ่งของการเดินยํ่าไนทมารเก็ตที่ไตหวัน... 
จากนั้นไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก ณ เมืองผูหลี(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 40-60 นาที )   
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ที่พัก   RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเทา 

อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย... กับบรรยากาศแบบธรรมชาติของโรงแรม ทานสามารถลงแชออนเซน สวนตัวภายใน
หองพัก หรือจะเลือกเดินเลนดานนอก ซ่ึงทางโรงแรมไดจัดเปนสวนดอกไมขนาดยอม เอาไวตอนรับนักทองเท่ียว 

  
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 31 ธ.ค. 57    (2) ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู – – ไทเป – ซื่อหลิน ไนทมารเก็ต – เคานดาวน บริเวณไทเป 101  

เชา   บริการอาหารอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินทาง ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ซันมูนเลต) ตั้งอยูภาคกลาง
ของไตหวัน เปนทะเลสาบที่ใหญ ท่ีสุดแหงเดียวในไตหวัน ถนนรอบทะเลสาบ
มีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร สวนใตของเกาะกวงหัว ในทะเลสาบมี
ลักษณะคลายพระจันทรเส้ียว และสวนเหนือของเกาะมีลักษณะคลายพระ
อาทิตย จึงไดชื่อวา ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด ชม
สถานที่ทองเที่ยวรอบทะเลสาบ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน Einhan Hotel บริการทานดวย ออเดิรฟ สองหอยผัดน้ํามันหอย ซ่ีโครงหมูสไตลชาว
ซาว แกงเผือก กุงนึ่ง ปลาประธนาธิบดีนึ่ง ผัดพักฤดูกาล ซุปตุนยาจีน และผลไมฤดูกาล 
หลังอาหารกลางวันนําทานเดินทางสู เมืองหลวงของไตหวัน เมืองไทเป หลังรับประทานอาหารนําทานสัมผัสวิถีชีวิตยามคํ่า
คืนของชาวไตหวัน ณ ซื่อหลิน ไนทมารเก็ต อิสระใหทานเดินชมเลือกซ้ือส้ินคานานาชนิดทั้งเส้ือผา ทองเทาและสินคาอ่ืนๆ
ที่มีราคาถูกกวาเมืองไทย หรือทานสามารถเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของหวานหลากหลายชนิด และของขึ้นชื่อของไตหวัน 
เตาหูเหม็น...ไตเวลาสมควรพาทานสู บริเวณตึกไทเป 101 เคานดาวนกับชาว
ไตหวันนับหมื่นคน ชมความอลังการของการฉลองปใหมกับการแสดงพลุท่ี
ย่ิงใหญทําใหไมวาใครๆก็ตองหยุดด ู

คํ่า บริการทานดวยอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เปยจิงเขาหยา บริการทานดวย ออเดิรฟ 
หูฉลามน้ําแดง กุงอบกระเทียม เปดยาง  ซ่ีโครงหมู+ลูกชิ้นปลาหมึก หนอไม
ฟกทอง  ผัดเนื้อเปด ปลากะพงนึ่งน้ํามันหอย บะจาง ซุปซ่ีโครงหมู ขนมเปยะ
ไสถั่วดํา และผลไม 

ที่พัก  FULLON SHENKEN HOTEL  หรือเทียบเทา 
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วันพฤหัสท่ี 1 ม.ค. 58 (3)  ไทเป – พิพิธภัณฑกูกง – เจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – ตึกไทเป 101 (ขึ้นชั้นชมวิว 89)                               

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกูกง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํ้าคาของประเทศจีนกวา 620,000 ชิ้น ซ่ึงมีประวัติ
ยาวนานกวา 5,000 ป ไมวาจะเปนภาพวาด เครื่องปนดินเผา เครื่องทองแดง
สัมฤทธ์ิตางๆ นอกจากน้ียังมีหองจัดแสดงหยกที่ลํ้าคาและไดรับการยกยองติด
อันดับหนึ่งในส่ีของโลก ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดนํามาจากประเทศจีน 
โดยโบราณวัตถุเหลานี้มีมากจนตองผลัดเปลี่ยนใหชมทุกๆ 3 เดือน แตวัตถุ
โบราณชิ้นเอกท่ีมีชื่อเสียง เชน เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว 
หยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสามชั้น จะมีใหชมตลอดป และประวัติศาสตรจีนตั้งแต
เริ่มตนจนถึงยุคปจจุบัน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา เมนูข้ึนชื่อของไตหวัน เนื้อหมูหมักสูตรพิเศษ 
ถูกหอหุมดวยเนื้อแปงบางนุม พรอมเติมน้ําซุปรสเลิศเขาไปดานใน นึ่งดวยอุณหภูมิที่พอเหมาะ และเสิรฟในขณะท่ียังรอน
อยู ใหทานไดล้ิมรสเส่ียวหลงเปาสูตรดั้งเดิมของไตหวัน เพ่ิมความสดชื่นดวยน้ําจิ้มจิ๊กโฉวสูตรเฉพาะและขิงห่ันฝอย พรอม
อ่ิมอรอยกับเส่ียวหลงเปาไสตางๆ และอีกหลายหลากเมนู 
หลังรับประทานอาหารนําทานเดินทางสูเมืองไทเป นําทานชม อนุสรณสถาน
เจียงไคเช็ค เปดเม่ือวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1980หลังจากท่ีเจียงไคเช็คเสียชีวิตไป5
ปใหทานชมประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากจากท่ีอ่ืนและ
รูปหลอบรอนซของเจียงไคเช็คที่ตั้งอยูในหองโถงใหญและขาวของเครื่องใช
ของอดีตผูนํา ตัวอาคารสรางจากหินออนทั้งหลัง งดงามไมแพวิหารในประเทศ
จีน เปนที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงมากของไทเป จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานซีเห
มินติง (สยามสแควรไทเป) ใหทานเลือกซ้ือสินคานานาชนิต ทั้งแบรนดตางประเทศและในประเทศชื่อดัง สินคาสําหรับ
วัยรุนตางๆบางสินคามีราคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอนเชน รองเทาแบรนดดังที่คนไทยชื่นชอบอยาง Onisuka, Nike, 
Adidas, Puma,Lacost ตางๆบอกไดเลยวาราคาถูกกวาเมืองไทย 20-30 % ข้ึนไป นอกจากนี้ยังมีทั้งรานอาหาร ขนมและท่ี
สําคัญ ชาไขมุกที่ไมเหมือนเมืองไทย เครื่องดื่มที่แทบจะเปนเครื่องหมายการคาของไตหวันไปแลวไมวาใครไปไตหวันแลว
ก็ตองล้ิมลองรสชาติซักครั้ง 

คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บุฟเฟตบาบีคิว และ สุกี้สไตลไตหวัน ใหทานไดเลือกอ่ิมเอมกับ 
หลากหลายเมนู ท้ังกุง, เน้ือ, ปลา, หมู,ไก, ไสกรอก, เตาหู, ลูกชิ้น, เห็ด และ ผักนานาชนิด พรอมน้ําซุปรสเด็ด เสริมความ
อรอยม้ือน้ีดวย ไอศกรีม Hagen-Dazs เคก, ขนมหวาน, และเมนูเคร่ืองด่ืมมากมาย ท้ัง นํ้าอัดลม นํ้าผลไม ชา กาแฟ 
รวมท้ังเบียรไตหวัน ใหเลือกรับประทานกันไดอยางจุใจ 

ท่ีพัก  FULLON SHENKEN HOTEL  หรือเทียบเทา 
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วันศุกรที่ 2 ม.ค.58     (4)     ไทเป – รถไฟดวน – เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแหงชาติทาโรโกะ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางโดยรถไฟดวน สูเมืองฮัวเหลียน เมืองหลวงฝงตะวันออกของเกาะไตหวัน ซ่ึงอยูหางจากเมืองไทเปประมาณ 
150กม. (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2-3ชั่วโมง) ระหวางทางทานจะไดชมทิวทัศฯอันสวยงามของเทือกเขาธรรมชาติ
และทานจะไดนั่งรถลอดผานอุโมงคที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออก ชื่อ “อุโมงคภูเขาหิมะ” ซ่ึงมีความยาวประมาณ13.9
กิโลเมตร 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (**ภัตตาคารอยูในเขตตางจังหวัด การตกแตงภายในรานอาหารอาจไมเทาภัตตาคารใน
เมืองไทเป) 

 นําทานสู “อุทยานแหงชาติไท หลู เกอ หรืออุทยานทาโรโกะ” นอกจากจะเปน
อุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซอนสวยงามแลว ยังมี
วัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เปนส่ิงดึงดูดใจนักทองเท่ียว 
เสนทางจากเทียนเสียงถึงทาโรโกะถือเปนเสนทางประวัติศาสตรและเลียบริม
หนาผาของหุบเขาหินออน ชมประตู “มาโรโกะจอรจ” ท่ีเปนสัญลักษณของ
การเริ่มตนถนนสายนี้ ชมสถานท่ีทองเที่ยวตางๆ อาทิ สุสานฉางซุน หนาผา
ไพรนางแอน สะพานหินออนซ่ือมู 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารภายในโรงแรม บริการทานดวยอาหารบุฟเฟตนานาชาติ มีเมนูหลากหลายใหทานไดเลือก
รับประทาน 

ท่ีพัก   FULLON HUALIEN HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันเสารที่ 3 ม.ค. 58       (5)       หัวเหลียน – รถไฟดวน – ไทเป – วัดหลงซาน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป ดวยรถไฟดวนใหทานสามารถชมวิวระหวางทาง สัมผัสธรรมชาติในแบบทางทิศ
ตะวันออกของเกาะไตหวัน ที่มีความสวยงามไมแพที่อ่ืน 

กลางวัน  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   ภัตตาคาร HAI PA WANG ท่ีข้ึนชื่อในไตหวัน บริการทานดวย ซาชิมิ กุงน่ึง ปูนึ่งซีอ้ิว ไข
ปลาและเปาฮือเล็ก ปลาหมึก+เนื้ออกเปด เอ็นขาหมูปลิงทะเลน้ําแดง ปลาหิมะยาง ซุปไกหมอดิน+หอยเชลล ของหวาน และ
ผลไม 
นําทุกทานเดินทางสู วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” ซ่ึงเปนวัดเกาแกที่สราง
ข้ึนในป ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือไดวาเปนวัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได และ
ภายในวัดเปนที่ประดิษฐาน “องคเจาแมกวนอิม”ซ่ึงเปนที่เคารพนับถือของชาว
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ไตหวัน และชาวจีนจากทั่วโลกเปนอยางย่ิง และภายในวัดยังมีการตกแตงอยางวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะเสาหินที่แกะสลัก
เปนลวดลายมังกรอยางสวยงาม...จากนั้นไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อเตรียมตัวเดินทาง
กลับสูประเทศไทย  

20.05 น.   ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย  เที่ยวบินที่ TG635 
22.50 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
     ท้ังนี้เพื่อประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
**เมนูอาหารบางรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากฤดูกาล  
 
 

อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาทั่วไป  สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 59,900.- 57,900.- 58,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   58,900.- 56,900.- 57,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 57,900.-  55,900.- 56,900.- 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 56,900.- 54,900.- 55,900.-
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ   11,000.- 11,000.- 11,900.-
มีตั๋วแลว ลดทานละ  12,000.- 12,000.- 12,000.- 
ตั๋วBUSINESS CLASS เพ่ิมทานละ 27,000.- 27,000.- 27,000.-
 

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 20 ทานขึ้นไป 
อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10-15 ทาน ทางบริษัทขอเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการเพิ่มขึ้นทานละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 
 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 
ผูใหญ พักหองคู 579 579 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   569 569 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 559 559 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 549 549 
พักเด่ียว ไดรับคะแนนเพ่ิมทานละ   110 110 
มีตั๋วแลว ไดรับคะแนน   459 459 

- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 
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- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 1. คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ํามันทุกแหง 2. คาท่ีพัก 4คืน หองละ 2-3 ทาน   3. คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ  4. คาวีซาทองเท่ียว (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)  5. คาใชจายหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น ผูชํานาญเสนทาง 6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

7. คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน  8. สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 20 กก. 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท  คาทําหนังสือเดินทาง  

2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%   3. คาทําหนังสือเดินทาง 4. คาภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท   
    ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788) 

ชื่อบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที่  718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวัน 
 
 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของคน

สวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร 
ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการ

ทองเที่ยว 
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4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหา
ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวน
ทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให
บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคา
ทานตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา  
 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพ่ิม 
เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซ้ือตั๋ว
หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  7  
วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ 
การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของ
ทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน
คาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหทานสามารถเขาชมได   แตใน
กรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใชความผิด
ของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 
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16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถ
เลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงที่นั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่
นั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีนั่งแบบหมู
คณะที่สายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพกัผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารการยื่นวีซาทองเท่ียวประเทศไตหวัน 

1 หนังสือเดินทางไทย  อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตัวจริง) และหนังสือเดินทางเลมเกา (ถามี) 
2 รูปถายสี  ขนาด 2x2 นิ้วเทานั้น จํานวน 2 รูป อายุไมเกิน 6 เดือน ถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา พื้นหลังสีขาว 

(หนาตรง ไมสวมหมวก และแวนกันแดด) ** หามใช ภาพถายสติ๊กเกอร 
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3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สูติบัตร 
4 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทบาน - ที่ทํางาน - มือถือ ไวท่ีหนาสําเนาบัตรประชาชน (โปรดอยาลืม) 
5 สําเนาทะเบียนบาน  
6 สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูติบัตรบุตร (ถามี)  

กรณีไมไดทํางานแลว และไมไดเดินทางพรอมสามี ตองใชเอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบดวย 
7 สําเนาใบมรณบัตร หรือ หยา (ถามี) 
8 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถามี) 
9 สําเนา สมุดบัญชีฝากเงินออมทรัพย หรือประจําเทาน้ัน ทําสําเนายอนหลัง 6 เดือน (สําเนาตั้งแตหนาที่มีชื่อ, หนาเลขท่ี 1 จนถึงยอด

บัญชี ณ ปจจุบัน ไมวาจะเกิน 6 เดือนหรือไม) หรือ STATEMENT ท่ีออกใหจากทางธนาคารเทานั้น *โดยจะตองอัพเดทยอดลาสุดให
เปนเดือนท่ีตองการย่ืนขอวีซาหนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง) 
-  หากเปน “ลูกจาง” หนังสือรับรองงานที่ระบุวันที่เริ่มทํางาน, ตําแหนง, อัตราเงินเดือน เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
-  หากเปน “เจาของกิจการ” กรุณาถายสําเนาหนาจดทะเบียนบริษัทที่มีชื่อทานเปนผูมีอํานาจลงนาม จนถึงขอบังคับบริษัท  
   และหนังสือรับรองน้ีตองมีอายุนับถึงวันยื่นวีซาไมเกิน 3 เดือน และจะตองแสดงตราประทับบริษัทเปนสําคัญ-  หากเปน - - 
“นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสือรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเทานั้น 
- เกษียณอายุ หากทานมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ไมตองใชหนังสือรับรองการทํางาน 

** กรณี มีวีซา ประเทศดังตอไปนี้ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญ่ีปุน อังกฤษ  เชงเกน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ที่ยังไมหมดอายุ และเปนแบบ 
Multiple สามารถเดินทางเขาประเทศไตหวันไดโดยการทําวีซาออนไลน (ไมตองใชหลักฐานขางตน และไมเสียคาใชจาย) สามารถอยูไตหวันได
ไมเกิน 30 วัน   

หากเปนการย่ืนเด่ียว เอกสารขางตนจะตองเปนตัวจริงพรอมสําเนา 1 ชุด  
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