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ดินแดนที่เทคโนโลยี และ วัฒนธรรมไดหลอมรวมใหเปนอีก 1 ประเทศที่นาเยือนเปนที่สุดในขณะน้ี
พิเศษกับโปรแกรม สําหรับคนรักการชอปปง สนุกกับแหลงชอปปงสุดอินเทรนด
BELLAVITA หางระดับ HI END กลิ่นอายสไตลยุโรป, ยานซีเหมินติง, SOGO

TAIPEI 101 หางแบรนดเนมสุดหรู IT MALL ศูนยรวมอุปกรณไอที
เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถิ่นหลากเมนู ปรุงแตงดวยความปราณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ

คัดสรรที่พักพรอมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดูแล...กันและกัน”

กําหนดออกเดินทาง 19-22 มิ.ย. / 10-13**, 17-20 ก.ค./ 30 ก.ค. -3 ส.ค. / 8-10**, 28-31 ส.ค.
4-7,18-21 ก.ย./ 30 ต.ค. - 2 พ.ย. / 6-9, 20-23 พ.ย. 2557

วันแรกของการเดินทาง (1) สนานบินสุวรรณภูมิ – เถาหยวน – ไทเป – อนุสรณสถานวีรชน จงเรี่ยฉือ – หาง BELLAVITA
05.00 น. คณะทัวรพบกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารช้ัน 4 เคารเตอร C ประตูที่2 สายการบิน ไทย แอรเวย

พบเจาหนาที่พรอมเตรียมตัวออกเดินทาง
07.25 น. ออกเดินทางสูประเทศไตหวัน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบิน TG634

(เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง / ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)
11.55 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นํา

ทานออกเดินทาง...
13.30น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจื้อจี่เหริน

นําทานสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปดเม่ือวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1980หลังจากที่เจียงไคเชคเสียชีวิตไป
5ปใหทานชมประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากจากที่อื่นและรูปหลอบรอนซของ
เจียงไคเชคที่ตั้งอยูในหองโถงใหญและขาวของเครื่องใชของอดีตผูนํา ตัวอาคารสรางจากหินออนทั้ง
หลัง งดงามไมแพวิหารในประเทศจีน เปนที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากของไทเป…จากนั้นพาทานชอป
ปง บนถนน SHIYI ถนนแหงแบรนดเนม ซ่ึงเปนสถานที่ตั้งของหาง BELLAVITA หางสรรพสินคา
สุดหรู ออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบยุโรป สถานที่ช

อปปง ระดับ HI-END ไมวาจะเปน TOD’S, HERMES, Cortina
Watch, GUCCI (Children Store), JIL SANDER นอกจากนี้ในโซน
B2 โซนอาหารและขนมอาหาร ซ่ึงมี pâtisserie Sadaharu AOKI paris
รานขนมช่ือดัง และไดรับการโหวตให มาการอง ของรานนี้ติดอันดับ
มาการองที่อรอยที่สุด อิสระทานเลือกซ้ือ เลือกชอปสินคาแบรนดเนม
ตางๆ มากมายจากทั่วทุกมุมโลกตามอัธยาศัย

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
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หลังรับประทานอาหารนําทานสัมผัสวิถีชีวิตยามค่ําคืนของชาวไตหวัน ณ ซื่อหลิน ไนทมารเก็ต อิสระใหทานเดิน
ชมเลือกซ้ือส้ินคานานาชนิดทั้งเส้ือผา ทองเทาและสินคาอื่นๆที่มีราคาถูกกวาเมืองไทย หรือทานสามารถเลือกชิม
อาหารพ้ืนเมืองของหวานหลากหลายชนิด และของขึ้นช่ือของไตหวัน เตาหูเหม็น

ท่ีพัก FX HOTELระดับ 4 ดาว โรงแรมใกลยานแหลงชอปปง ใจกลางเมืองไทเป หรือเทียบเทา

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) เหยหลิว – หมูบานจ๋ิวเฟน – ไทเป – หาง SOGO
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดนิทางสู ชายทะเลเหยหลิว (Yehliu Park) ชมโขดหินชะงอนทราย
รูปรางตางๆ เกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล การเคล่ือนตัว
ของเปลือกโลกที่เกิดเปนรูปรางตางๆ ตามธรรมชาติ เชน พระเศียรราชินี
(Queen’s head) ชางเลนน้ํา รองเทานางฟา ดอกเห็ด เตาหู หนิรูปเทียน ฯลฯ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิ่วหูซาหยู สัมผัสกับบรรยากาศการชม
วิวหมูบานโบราณวิวเฟนในมุมพาโนรามา พรอมเต็มอิ่มกับอาหารขึ้นช่ือ

นําทานเดินทางเขาสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟน ซ่ึงเปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตั้งแตสมัย
กษัตริยกวงสว้ี แหงราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและ
แรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยายออกไปเหลือทิ้งไว
เพียงแตความทรงจํา จนกระทั่งมี การใชจิ่วเฟนเปนฉากในการถายทําภาพยนตร “เปยฉิงเฉิง
ช่ือ” และ “อู เหยียน เตอะซันชิว”ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร ไดดึงดูด
นักทองเที่ยวจํานวนมากนอกจากนี้หมูบานจิ๋วเฟนแหงนี้ยังเปนที่กําหนดของการตูนญี่ปุนช่ือดัง

“SPIRITED AWAY”โดยนักเขียนการตูนญี่ปุนช่ือดัง HAYAO MIYAZAKI ไดรับแรงบันดาลใจจากการไดมาเย่ือน
ที่หมูบานแหงนี้และเปนตนแบบของเมืองภพภูตในเรื่องอีกดวยใหทานอิสระเดินชมและเลือกชิมเลือกซ้ือของฝากที่
อรอย...จากนั้น อิสระทานชอปปง ณ ยานจงเซี่ยวตงลู ยานธุรกิจและแหลงชอปปงที่นาสนใจอีกเสนหนึ่งในเมือง
ไทเป ดวยจุดเดนของถนนเสนนี้คือมี หางโซโก ตั้งเดนเปนตระหงาน 2 ถึงสองหางอยูเย้ืองๆกันสองฝงถนน หลาย
คนถึงเรียกถนนเสนนี้วายานโซโก ทานสามารถเพลิดเพลินกับการจับจายใชสอย ตั้งแตรานแบกะดิน ถึง รานแบรนด
เนม ดวยบรรดารานรวงเส้ือผาแบรนดเนมและแบรนด
ไตหวัน และถามาเดินชอปดึกๆ ละก็ที่แหงนี้ยังมีราน
เส้ือผา และรานคาแผงลอยใหชอปกันทั้งสองขางทางได
อยางสนุกสนาน และความพิเศษของยานนี้  ยังมี
Underground Shopping Street ที่อยูระหวางทางเดิน
MRT ใหนักชอปที่ยังไมจุใจกับการชอปใหมุดดินลงไปช
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อปไดอยางเมามันอีกดวย สําหรับหางโซโกก็นับเปนหางที่วัยรุนและคนทํางานไตหวันนิยมเขามาชอปซ้ือสินคา
โดยเฉพาะเครื่องสําอาง และของใชอื่นๆ เพราะราคาราคาเซลลที่หางโซโกคนไตหวันบอกวาถูกกวาซ้ือในราคา
ทั่วไปมาก

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บรกิารทานดวย บุฟเฟตบาบีคิว และ สุกี้สไตลไตหวัน ใหทานไดเลอืกอิ่มเอมกบั
หลากหลายเมนู ท้ังกุง, เนื้อ, ปลา, หมู,ไก, ไสกรอก, เตาหู, ลูกช้ิน, เห็ด และ ผักนานาชนิด พรอมน้ําซุปรสเด็ด เสริม
ความอรอยมื้อนี้ดวย ไอศกรมี Hagen-Dazs เคก, ขนมหวาน, และเมนูเครื่องดื่มมากมาย ท้ัง น้ําอัดลม น้ําผลไม ชา
กาแฟ รวมท้ังเบียรไตหวัน ใหเลือกรับประทานกันไดอยางจุใจ
http://tianwaitian.com.tw/yakiniku/about.html

ท่ีพัก FX HOTELระดับ 4 ดาว โรงแรมใกลยานแหลงชอปปง ใจกลางเมืองไทเป หรือเทียบเทา

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง – อนุสรณสถานวีรชน จงเรี่ยฉือ – ตึกไทเป 101 – ยานซีเหมินติง
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑแหงชาติกูกง ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํ้าคาของประเทศจีนกวา 650,000
ช้ิน ซ่ึงมีประวัติยาวนานกวา 5,000ป ไมวาจะเปนภาพวาด เครื่องปนดินเผา เครื่องทองแดงสัมฤทธ์ิ
ตางๆ นอกจากนี้ยังมีหองจัดแสดงหยกที่ลํ้าคาและไดรับการยกยองติดอันดับหนึ่งในส่ีของโลก
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดนํามาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหลานี้มีมากจนตองผลัดเปล่ียน
ใหชมทุกๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณช้ินเอกที่มีช่ือเสียง เชน เรือ
แกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน้ําตาลเหมือน
หมูสามช้ัน จะมีใหชมตลอดป และประวัติศาสตรจีนตั้งแต

เริ่มตนจนถึงยุคปจจุบัน…นําทานชม อนุสรณสถานวีรชนจงเรี่ยฉือ สรางขึ้นเพ่ือ
ระลึกถึงวีรชนของจีน จํานวน330,000 คนที่สังเวยชีวิตในชวงสงครามจีน-ญี่ปุน
และสงครามกลางเมืองของประเทศจีนมีการจัดพิธีสักการะ โดยทหารจะแตง
เครื่องแบบและเดินสับเปล่ียนเวรยามทุกช่ัวโมง เปนภาพที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
จํานวนมากใหถายรูปเปนที่ระลึก...

เท่ียง บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เส่ียวหลงเปา เมนูขึ้นช่ือของไตหวัน เนื้อหมูหมักสูตรพิเศษ ถูก
หอหุมดวยเนื้อแปงบางนุม พรอมเติมน้ําซุปรสเลิศเขาไปดานใน นึ่งดวยอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ และเสิรฟในขณะท่ียัง
รอนอยู ใหทานไดลิ้มรสเส่ียวหลงเปาสูตรดั้งเดิมของไตหวัน เพิ่มความสดช่ืนดวยน้ําจ้ิมจ๊ิกโฉวสูตรเฉพาะและขิง
หั่นฝอย พรอมอิ่มอรอยกับเส่ียวหลงเปาไสตางๆ และอีกหลายหลากเมนู
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นําทานสูตึกไทเป 101 ถือเปนสัญลักษณใหมของไทเป มีความสูงทั้งหมด 508 เมตร
ปจจุบันเปนตึกที่สูงอันดับ 2 ของโลก ชมวิวทิวทัศนบนตึกช้ันที่ 89 โดยลิฟทที่ว่ิงเร็ว
ที่สุดในโลก ดวยความเร็ว 1,008 เมตร ใชเวลาขึ้นลิฟทเพียงแค 37 วินาที ตัวอาคาร
ออกแบบเปนรูปทรงลําไผ 8 ปลอง มีการติดลูกตุมเหล็กขนาดใหญหนัก 660 ตัน ทํา
หนาที่ดูดชับแรงส่ันสะเทือนไมใหอาคารสูงเสียดฟาแหงนี้ ส่ันไหวไปมาเม่ือเกิด
แผนดินไหว เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมตางๆ มากมายจากทั่วทุกมุมโลกและแบรนดที่

คนไทยนิยอมอยาง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ตางๆมีราคาถูกกวาเมืองไทย5-10% และสินคาอื่นๆใหทานได
เลือกซ้ือตามอัธยาศัย...จากนั้นนําทานสู ยานซีเหมิงติง (สยามสแควรไทเป) ถนนคนเดินสายแรกในเมืองไทเป ให
ทานเลือกซ้ือสินคานานาชนิด ทั้งแบรนดตางประเทศและในประเทศช่ือดัง สินคาสําหรับวัยรุนตางๆบางสินคามี
ราคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอน เชน รองเทาแบรนดดังที่คนไทยช่ืนชอบอยาง Onisuka, Nike, Adidas,
Puma,Lacost ตางๆบอกไดเลยวาราคาถูกกวาเมืองไทย 20-30 % ขึ้น
ไปนอกจากนี้ยังมีทั้งรานอาหาร ขนมและที่สําคัญ ชาไขมุกที่ไม
เหมือนเมืองไทย เครื่องดื่มที่แทบจะเปนเครื่องหมายการคาของ
ไตหวันไปแลวไมวาใครไปไตหวันแลวก็ตองล้ิมลองรสชาติซักครั้ ง
ที่นี่นอกจากจะเปนแหลงชอปปงแลวยังมีรานอาหารอรอยๆมายมาก
รวมทั้งเปนที่ตั้งของรานอาหาร Modern Toilet ช่ือดัง มีการตกแตง
รานเปนธีมหองสุขา ที่แปลกแนวอีกดวย

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร HAI PAWANG ภัตตาคารท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน บริการทานดวย กุงนึ่ง  ปูอาลาส
กานึ่งกระเทียม หอยเปาฮื้อ+ไขปลา, อกเปด+ปลาหมึกมวน เอ็นหมูตุนราดปลิงทะเล ขาวหนากุงซากุระ ปลาหิมะ
ยาง ไกอบซอสหมอดิน ของหวาน และผลไมตามฤดูกาล http://www.hpw.com.tw/

ท่ีพัก FX HOTELระดับ 4 ดาว โรงแรมใกลยานแหลงชอปปง ใจกลางเมืองไทเป หรือเทียบเทา

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) วัดหลงซาน – IT MALL – TAIPEI MAIN STATION – สนามบินเถาหยวน – สุวรรณภูมิ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทุกทานเดินทางสู วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” ซ่ึงเปนวัดเกาแกที่
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือไดวาเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วา
ได และภายในวัดเปนที่ประดิษฐาน “องคเจาแมกวนอิม”ซ่ึงเปนที่เคารพนับ
ถือของชาวไตหวัน และชาวจีนจากทั่วโลกเปนอยางย่ิง และภายในวัดยังมี
การตกแตงอยางวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะเสาหินที่แกะสลักเปนลวดลายมังกร
อยางสวยงาม อิสระใหทุกทานไดเคารพสักการะองคเทพตางๆ เพ่ือเปนสิริมงคลแดตนเองและครอบครัวในการ
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เดินทางมาเยือนไตหวันครั้งนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....

ถึงเวลาเอาใจคนที่ช่ืนชอบในสินคาไอที ที IT MALL ศูนยรวมคอมพิวเตอร อุปกรณ
อะไหล ช้ินสวนอิเล็คโทรนิคสนานาชนิด ซ่ึงไตหวันเปนผูผลิตสินคาอิเล็คโทรนิคส
อันดับ 1 ของโลก ทานสามารถเลือกซ้ือเลือกชมสินคาอิเล็คโทรนิคสตางๆไดตามอัธยาศัย
ซ่ึงสินคาจําพวกช้ินสวน อุปกรณ และอะไหล จะมีราคาถูกกวาเมืองไทย หลายๆชนิด
สินคาที่มีราคาถูกกวาเมืองไทยถึงครึ่งหนึ่ง สินคาอีกอยางที่นาสนใจ คือ GPS ย่ีหอ
GARMIN ซ่ึงจะมีราคาถูกกวาเมืองไทยประมาณ 30% - 50% จากนําทานเดินทางสู
TAIPEI MAIN STATION ซ่ึงบริเวณนี้เปนแหลงชอปปงยอดนิยมอีกแหงของไตหวัน

กับ K MAILL ที่ทุกทานจะไดเพลิดเพลินกับสินคามากมาย อาทิเชน เส้ือผาแฟช่ัน นาฬิกา รองเทา และสําหรับคน
รักหุนยนต กันดั๊ม ไมควรพลาดกับ GUNDAM BASE TAIPEI หรือจะเดินกลับมาภายในสถานีเลือกซ้ือของฝาก
และ ขนมนานาชนิด และยังเปนที่ตั้งของเคกสุดนารักที่จะมาย่ัวยวนสาวๆ ใหควักกระเปาจากเงินใหกับ KITTY
CAFÉ เคกและขนมหนาตาสุดนารัก ของเจาเหมียวสีชมพู นอกจากนี้ดานตามอัธยาศัยไดเวลาอันสมควร นําทาน
เดินทางสูสนามบินนานาชาติเถาหยวน โดย รถไฟหัวกระสุน สู สถานีรถไฟเมืองเถาหยวน ซ่ึงมีความเร็ว 300
กิโลเมตร/ช่ัวโมง ใชเวลา 19 นาที ซ่ึงปกติใชเวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมงกวา เปนเทคโนโลยีที่ไดแบบมาจากชินคันเซ็น
ของญี่ปุนเพ่ือแกปญหาการจราจร

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

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกนั

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบินท้ังนี้เพื่อ
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
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อัตราคาบริการ
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาท่ัวไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ

ผูใหญ พักหองคู 45,900.- 43,900.- 44,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน) 44,900.- 42,900.- 43,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม) 43,900.- 41,900.- 42,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) 42,900.- 40,900.- 41,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 9,000.- 9,000.- 9,000.-
มีตั๋วแลว ลดทานละ 11,000.- 11,000.- 11,000.-

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่นแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน
**หากเดินทางในชวงวันท่ี 10-13 ก.ค. และ 8-10 ส.ค. เพิ่มทานละ 2,000.-**

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ
ผูใหญ พักหองคู 439 439
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน) 429 429
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม) 419 419
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) 409 409
พักเดี่ยว ไดรับคะแนนเพิ่มทานละ 90 90
มีตั๋วแลว ไดรบัคะแนน 329 329
- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสรมิไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราคาบริการนี้รวม1. คาบัตรโดยสารช้ันทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ํามันทุกแหง2. คาที่พัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน3. คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ4. คาวีซาทองเที่ยว (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)5. คาใชจายหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน ผูชํานาญเสนทาง6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
7. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น8. สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 20 กก.

อัตราคาบริการนี้ไมรวม1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท  คาทําหนังสือเดินทาง
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
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3. คาทําหนังสือเดินทาง4. คาภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรบัการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน
 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788)

ช่ือบัญชี บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขมุวิท-พระราม4)
เลขท่ี 718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวัน

การยกเลิก
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด
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เอกสารการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศไตหวัน
1 หนังสือเดินทางไทย  อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตัวจริง) และหนงัสือเดินทางเลมเกา (ถามี)
2 รูปถายสี  ขนาด 2 นิ้วเทานั้น จํานวน 2 รูป อายุไมเกิน 6 เดือน ถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา พ้ืนหลังสีขาว

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

กรณีไมไดทํางานแลว และไมไดเดินทางพรอมสามี ตองใชเอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบดวย
7 สําเนาใบมรณบัตร หรือ หยา (ถามี)
8 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถามี)
9 สําเนา สมุดบัญชีฝากเงินออมทรพัย หรือประจําเทานั้น ทําสําเนายอนหลัง 6 เดือน (ซีรอคตั้งแตหนาที่มีช่ือ, หนาเลขที่ 1 จนถึง

ยอดบัญชี ณ ปจจุบัน ไมวาจะเกิน 6 เดือนหรือไม) หรือ STATEMENT ที่ออกใหจากทางธนาคารเทานั้น *โดยจะตองอัพเดท
ยอดลาสุดใหเปนเดือนที่ตองการย่ืนขอวีซาหนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง)
- หากเปน “ลูกจาง” หนังสือรับรองงานที่ระบุวันทีเ่ริ่มทํางาน, ตําแหนง, อัตราเงนิเดือน เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
- หากเปน “เจาของกิจการ” กรุณาถายสําเนาหนาจดทะเบียนบรษิทัที่มีช่ือทานเปนผูมีอํานาจลงนาม จนถึงขอบังคับบริษทั

และหนังสือรับรองนีต้องมีอายุนับถึงวันย่ืนวีซาไมเกิน 3 เดือน และจะตองแสดงตราประทบับรษิทัเปนสําคัญ- หากเปน - -
“นักเรียน / นักศึกษา” หนังสือรบัรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเทานั้น
- เกษียณอายุ หากทานมีอายุตัง้แต 60 ปขึ้นไป ไมตองใชหนงัสือรบัรองการทํางาน

** กรณี มีวีซา ประเทศดังตอไปนี้ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุน อังกฤษ  เชงเกน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ท่ียังไมหมดอายุ และเปน
แบบ Multiple สามารถเดินทางเขาประเทศไตหวันไดโดยการทําวีซาออนไลน (ไมตองใชหลักฐานขางตน และไมเสียคาใชจาย) สามารถ
อยูไตหวันไดไมเกนิ 30 วัน

หากเปนการย่ืนเดี่ยว เอกสารขางตนจะตองเปนตัวจริงพรอมสําเนา 1 ชุด



TAIWAN INSIDER'S SHOPPING 4D3N JUN-SEP 14 9 | P a g e
Elite Holiday ดูแล...กันและกัน

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจ
ของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความ
วุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกใน
ครรภ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอัน
มิใชการทองเที่ยว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวร
เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใช
รถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณา
แจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู
เดินทางทานอื่น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือ
บางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด
ใหแกลูกคาทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
กอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ

9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจํา

หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน ขอหักรอยละ 50 ของอตัราคาบรกิาร
หากยกเลิกกอนเดินทาง 7 วัน ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ

10. ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจาย
เพ่ิม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือตั๋วเครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือ
คืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ  อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการ
ใด ๆ ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผู
เดินทางซ้ือตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ
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ปรับเปล่ียนรายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออก
เดินทางไมนอยกวา 7 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่
เ กิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ  การลาชาของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม
ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะ
คืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขา
ชมได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถ เขาชมสถานที่ทองเที่ยว
ดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง

17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทาน
สามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย

18. ตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก
ตําแหนงที่นั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะ
ตําแหนงที่นั่งแบบหมูคณะที่สายการบินจัดใหมา

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทาง
ไปทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป

20. เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน
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