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ดินแดนทีเทคโนโลย ีและ วฒันธรรมไดห้ลอมรวมให้เป็นอีก 1 ประเทศทีน่าเยอืนเป็นทีสุดในขณะนี
สัมผสัความสวยงามแบบธรรมชาติพร้อมล่องเรือ ณ ทะเลสาบสุริยนั-จันทรา

หลอมรวมความแตกต่างระหวา่งอดีตและปัจจุบนักบัเมือหลวงของไตห้วนั ไทเป
เพิมความแตกต่างในการสัมผสัไตห้วนัใหไ้ดอ้รรถรสมากขึน ทงัทีพกั และ อาหารในแบบ VIP

เสิร์ฟความอร่อยดว้ยอาหารทอ้งถินหลากเมนู ปรุงแต่งดว้ยความประณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์
คดัสรรทีพกัพร้อมบริการระดบั Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณร่วม “ดูแล...กนัและกนั

กาํหนดออกเดนิทาง 8-11, 14-17 ส.ค. // 4-7,18-21 ก.ย. // 16-19 ต.ค.** 2557
วนัแรกของการเดนิทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาต ิเถาหยวน – เมอืงหนานโถว– วดัเหวนิหวู่
05.00 น. คณะทวัร์พบกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชนั 4 เคาร์เตอร์C ประตูที2 สายการบิน ไทย แอร์เวย์

พบเจา้หนา้ทีพร้อมเตรียมตวัออกเดินทาง
07.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย ์เทียวบิน TG634

(เวลาทอ้งถินเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัวโมง / ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)

11.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่าน
ออกเดินทาง...

13.00 น. บริการอาหารกลาง ณ ภตัตาคารจือจีเหริน บริการท่านดว้ย กุง้อบวุน้เส้น ไก่นึง ซีโครงหมู ปลานึง ปากปลาหมึกทอด+ไก่
ทอด ซุปประจาํร้าน ผดัผกั ของหวานและผลไมต้ามฤดูกาล
นาํท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ตงัอยู่ตอนกลางของไตห้วนัพืนทีส่วนใหญ่รอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงทีลดหลันกนัไปมี
อากาศอบอุ่น วิวรอบๆดูเขียวชอุ่ม มีสภาพแวดลอ้มทีดี เมืองนีมังคังดว้ยทรัพยากร และทศันียภาพทีสวยงาม จนไดรั้บการ
ขนานนามวา่ “สวติเซอร์แลนด์ตะวนัออก”นาํท่านเขา้ชมความงดงามของวัดเห
วินหวู่(文武廟 อุ๊ น อู่  เหมียว) วัดทีตังอยู่ริมเชิงเขาแลเห็นทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบ วดัเหวนิหวูย่งัมีความน่าสนใจตรงที สถาปัตยกรรมแบบจีน มีเทพเจา้
กวนอูคู่กบัขงเบง้ สญัลกัษณ์แห่ง ความบู๊และบุ๋นให้ท่านไดก้ราบไหวน้อกจาก
สถาปัตยกรรมทีสวยงามอลงัแลว้ สิงแรกทีสะดุดตาทุกคนทีมาเยือนก็คือสิงโต
คู่ยกัษ์ทีใหญ่ทีสุดในไต้หวนัมีมูลค่าตัวละ1 ล้านเหรียญไต้หวนั ซึงเป็นสิง
มงคลทาํใหว้ดัแห่งนีมีชือเสียง สร้างความศรัทธาจากชาวไตห้วนั
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คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ อิมอร่อยกบัอาหารนานาชนิด เริมต้น
ด้วยสลดับาร์ ทงัผกัสด และ นําสลดั ทีล้วนแต่คดัสรรมาอย่างด ีเตม็อิมกบัอาหารทะเลสดๆ ทงักุ้งลวก ขาปูยกัษ์ หอยต่างๆ
นอกจากนี ยงัมอีาหารสไตล์ไต้หวนัให้ลิมลองกนั สําหรับเครืองดืมต่างๆ กม็ทีงันําผลไม้สดๆ หลากหลายรสชาติ และ
นําอดัลมต่างๆ ตบท้ายด้วยขนมหวาน อย่างไอศครีม เค้ก พุดดิง และ ลูกอม
ทีมไีว้หยบิกนัได้ไม่อนั

ทีพกั FLUER DE CHINE HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเท่า
กบับรรยากาศริมทะเลสาบสุริยนัจนัทรา
อสิระกบัการแช่นําแร่ในห้องส่วนตวั ในสไตล์ไต้หวนั

วนัทีสองของการเดนิทาง (2) ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถังซัมจงั – ไทเป – ตกึไทเป 101 – ซือหลนิ ไนท์มาร์เกต็
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นาํท่านสู่ ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา (ทะเลสาบซัมมูนเลค)นาํท่านล่องเรือทะเลสาบ
สุริยนั-จนัทราตงัอยูภ่าคกลางของไตห้วนั เป็นทะเลสาบทีใหญ่ ทีสุดแห่งเดียวใน
ไตห้วนั ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ส่วนใตข้องเกาะกวง
หวั ในทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์เสียว และส่วนเหนือของเกาะมีลกัษณะ
คลา้ยพระอาทิตย ์จึงไดชื้อวา่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ทีมีความงดงามดุจภาพวาด
ชมสถานทีท่องเทียวรอบทะเลสาบนมสัการพระบรมสารีริกธาตุทีอนัเชิญมาจาก
ชมพทูวปี ณ วดัพระถังซัมจัง...ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองไทเป

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร EINHAN บริการท่านด้วย ออร์เดร์ิฟ ทะเลผดันํามนัหอย ปีกไก่ทอด กุ้งแช่เหล้า ข้าวอบ
เป๋าฮือ ซีโครงหมุนึงกระเทยีม ปลาประธานาธิบดนีึง กุ้งม้วนทอด ซุปยาจนี ผดัผกั ของหวาน และผลไม่ตามฤดูกาล
นาํท่านสู่ ตกึไทเป 101 ถือเป็นสญัลกัษณ์ใหม่ของไทเป มีความสูงทงัหมด 508 เมตร  ปัจจุบนัเป็นตึกทีสูงอนัดบั 2 ของโลก
ชมวิวทิวทศัน์บนตึกชนัที 89 โดยลิฟท์ทีวิงเร็วทีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว
1,008 เมตร ใช้เวลาขึนลิฟท์เพียงแค่ 37 วินาที ตวัอาคารออกแบบเป็น
รูปทรงลาํไผ่ 8 ปลอ้ง มีการติดลูกตุม้เหล็กขนาดใหญ่หนัก 660 ตนั ทาํ
หนา้ทีดูดชบัแรงสันสะเทือนไม่ให้อาคารสูงเสียดฟ้าแห่งนีสันไหวไปมา
เมือเกิดแผ่นดินไหว เลือกซือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ มากมายจากทัวทุก
มุมโลกและแบรนด์ทีคนไทยนิยอมอยา่ง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu
ต่างๆมีราคาถูกกวา่เมืองไทย5-10%และสินคา้อืนๆให้ท่านไดเ้ลือกซือตาม
อธัยาศยั
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คํา บริการอาหารคํา ภัตตาคาร TIAN WAI TIAN บุฟเฟ่ต์บาบีควิ และ สุกีสไตล์ไต้หวนั ให้ท่านได้เลือกอิมเอมกับ หลากหลาย
เมนู ทังกุ้ง, เนือ, ปลา, หมู,ไก่, ไส้กรอก, เต้าหู้, ลูกชิน, เห็ด และ ผักนานาชนิด พร้อมนําซุปรสเด็ด เสริมความอร่อยมือนี
ด้วย ไอศกรีม Hagen-Dazsเค้ก, ขนมหวาน, และเมนูเครืองดืมมากมาย ทัง นําอัดลม นําผลไม้ ชา กาแฟ รวมทังเบียร์
ไต้หวนั ให้เลอืกรับประทานกนัได้อย่างจุใจ
นาํท่านสมัผสัวิถีชีวิตยามคาํคืนของชาวไตห้วนั ณ ซือหลิน ไนท์มาร์เก็ต อิสระให้ท่านเดินชมเลือกซือสินคา้นานาชนิดทงั
เสือผา้ ทอ้งเทา้และสินคา้อืนๆทีมีราคาถูกกวา่เมืองไทย หรือท่านสามารถเลือกชิมอาหารพืนเมืองของหวานหลากหลายชนิด
และของขึนชือของไตห้วนั เตา้หูเ้หมน็

ทีพกั GRAND HYATT HOTEL TAIPEI หรือเทยีบเท่า

วนัทสีามของวนัเดนิทาง (3) พพิธิภัณฑ์กู้กง – พายสับปะรด– อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ย่านซีเหมนิตงิ–ดวิตีฟรี
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรม

นาํท่านชม “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง”ชมโบราณวตัถุและสมบติัลาํค่า
ของประเทศจีนกวา่ 650,000ชิน ซึงมีประวติัยาวนานกวา่ 5,000ปี ไม่วา่จะเป็น
ภาพวาด เครืองปันดินเผาเครืองทองแดงสัมฤทธิต่างๆ นอกจากนียงัมีห้องจดั
แสดงหยกทีลําค่ าและได้รับการยกย่องติดอันดับหนึ งในสีของโลก
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดน้าํมาจากประเทศจีน โดยโบราณวตัถุเหล่านีมี
มากจนตอ้งผลดัเปลียนให้ชมทุกๆ 3 เดือน แต่วตัถุโบราณชินเอกทีมีชือเสียง
เช่น เรือแกะสลกัจากลูกวอลนทั หยกผกักาดขาวหยกสีนาํตาลเหมือนหมูสาม
ชนัจะมีให้ชมตลอดปี และประวติัศาสตร์จีนตังแต่เริมตน้จนถึงยุคปัจจุบนันาํท่านแวะซือฝากขึนชือของไตห้วนั“พายสับ

ประรด” ทีมีรสชาติกลมกล่อม หวานอร่อย จนทุกท่านทีมาตอ้งซือเป็นของฝากกลบับา้น.....
จากนันนาํท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค(CKS Memorial Hall)เปิดเมือวนัที 5 เมษายน
ค.ศ. 1980 หลงัจากทีท่านเจียงไคเช็คเสียชีวิตไป 5 ปี ชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์
สําคญัทีหาดูไดย้ากชมรูปหล่อบรอนซ์ของท่านซึงตงัอยู่ในห้องโถงใหญ่ชันบนห้องแสดง
นิทรรศการและขา้วของเครืองใชข้องอดีตผูน้าํ ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทังหลงั มีลกัษณะการ
ก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถนัทีปักกิง งดงามตระการตา เป็นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมาก
ของเมืองไทเป ดา้นขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่

สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจีน
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย อาหารขึนชือของไต้หวนั เสียวหลงเปา

นาํท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมนิตงิ (สยามสแควร์ไทเป) ใหท่้านเลือกซือสินคา้นานาชนิด ทงัแบรนดต์่างประเทศ และ แบรนด์
ในประเทศ ชือดงั อยา่งรองเทา้Onitsuka Tiger หรือ NEW BALANCE และ สินคา้สาํหรับวยัรุ่นต่างๆ ทังเสือผา้ กระเป๋า
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เครืองประดบั รวมทงัขนม ของหวาน และ ชาไข่มุก ทีหากใครไปไตห้วนัแลว้ ควรลิมลองซกัครังจากนันนาํท่านชอ้ปปิง
สินคา้มากมาย ณ DUTY FREEแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ดงัมากมาย ทีขายในราคาปลอดภาษี เพลิดเพลินกบัการเลือกซือ
สินคา้ทีท่านถูกใจ...

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร HAI PAWANG บริการท่านด้วย กุ้งนึง ปูอาลาสก้านึงกระเทยีม หอยเป๋าฮือ+ไข่ปลา
อกเป็ด+ปลาหมกึม้วน เอ็นหมูตุ๋นราดปลิงทะเล ข้าวหน้ากุ้งซากุระ ปลาหิมะย่าง ไก่อบซอสหม้อดิน ของหวาน และผลไม้
ตามฤดูกาล http://www.hpw.com.tw/

ทีพกั GRAND HYATT HOTEL TAIPEI หรือเทยีบเท่า

วนัทีสีของการเดนิทาง (4) เหย่หลวิ – หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน – สนามบินนานาชาตเิถาหยวน
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ ชายทะเลเหย่หลวิ(Yehliu Park)ชมโขดหินชะง่อนทรายรูปร่าง
ต่างๆ เกิดจากการกดักร่อนของนําทะเลและลมทะเล การเคลือนตวัของเปลือก
โลกทีเกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น พระเศียรราชินี (Queen’s head) ชา้ง
เล่นนาํ รองเทา้นางฟ้า ดอกเห็ด เตา้หู ้หินรูปเทียน ฯลฯ

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ภัตตาคารจิวหูซาหยู บริการท่านด้วย ออเดร์ิฟ
กหุลาบซีโครงหมู หินอบกุ้งกวนอมิ ซอส XOผดัซีฟู๊ด ผดัผกัรวมมติร ซุปประจาํร้าน ผลไม้ ของหวาน
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน ซึงเป็นแหล่งเหมืองทองทีมีชือเสียงตงัแต่สมยักษตัริยก์วงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มี
นกัขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทองทีนี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํให้จาํนวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพา
กนัอพยพยา้ยออกไปเหลือ ทิงไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ จนกระทังมี การใชจิ้วเฟินเป็น
ฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชือ” และ “อู๋ เหยยีน เตอะซนัชิว”ทศันียภาพ
ภูเขาทีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเทียวจํานวนมากนอกจากนี
หมู่บา้นจิวเฟินแห่งนียงัเป็นทีกาํหนดของการ์ตูนญีปุ่นชือดงั “SPIRITED AWAY”
โดยนกัเขียนการ์ตูนญีปุ่นชือดงั HAYAO MIYAZAKI ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการ
ไดม้าเยือนทีหมู่บา้นแห่งนีก็เป็นเมืองภพภูตในเรืองอีกดว้ย...ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

20.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์เทียวบิน TG635
22.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดีภาพ

อิลทิ ฮอลเิดย์... ดูแล กนัและกนั
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน

ทงันีเพือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั
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อตัราค่าบริการเดอืน สิงหาคม-กนัยายม
ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าทัวไป สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 49,900.- 47,900.- 48,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 48,900.- 46,900.- 47,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสริม) 47,900.- 45,900.- 46,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม) 46,900.- 44,900.- 45,900.-
พกัเดียว เพิมท่านละ 15,000.- 15,000.- 15,000.-
มตีัวแล้ว ลดท่านละ
ตัวBUSINESS CLASS เพิมท่านละ

12,000.-
26,000.-

12,000.-
26,000.-

12,000.-
26,000.-

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึนไป
อตัราค่าบริการสําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลียนแปลงอตัราค่าบริการเพิมขึนท่านละ 5,000 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ การเปลียนแปลงค่าบริการ หากมผู้ีเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 479 479
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 469 469
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสริม) 459 459
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม) 449 449
พกัเดียว ได้รับคะแนนเพิมท่านละ 150 150
มตีัวแล้ว ได้รับคะแนน 359 359
- โปรแกรมนีสามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั

อตัราค่าบริการเดอืน ตุลาคม
ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าทัวไป สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 52,900.- 50,900.- 51,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 51,900.- 49,900.- 50,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสริม) 50,900.- 48,900.- 49,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม) 49,900.- 47,900.- 48,900.-
พกัเดียว เพิมท่านละ 15,000.- 15,000.- 15,000.-
มตีัวแล้ว ลดท่านละ
ตัวBUSINESS CLASS เพิมท่านละ

12,000.-
26,000.-

12,000.-
26,000.-

12,000.-
26,000.-
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หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึนไป
อตัราค่าบริการสําหรับจาํนวนผู้เดนิทาง(ผู้ใหญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลียนแปลงอตัราค่าบริการเพิมขึนท่านละ 5,000 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ การเปลียนแปลงค่าบริการ หากมผู้ีเดนิทางไม่ครบตามจาํนวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 509 509
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 499 499
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสริม) 489 489
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม) 479 479
พกัเดียว ได้รับคะแนนเพิมท่านละ 150 150
มตีัวแล้ว ได้รับคะแนน 389 389
- โปรแกรมนีสามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั

อตัราค่าบริการนีรวม1. ค่าบตัรโดยสารชนัทศันาจรไป – กลบั (ตัวกรุ๊ป)ภาษีสนามบิน+ภาษีนาํมนัทุกแห่ง2. ค่าทีพกั 4 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน3. ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ4. ค่าวซ่ีาท่องเทียว (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย)5. ค่าใชจ่้ายหวัหนา้ทวัร์และไกดท์อ้งถิน ผูช้าํนาญเสน้ทาง6. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์
7. ค่าทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถท้องถิน8. สมัภาระนาํหนกัไม่เกินท่านละ 20 กก.

อตัราค่าบริการนีไม่รวม1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง4. ค่าภาษีเชือเพลงิทีทางสายการบินอาจมกีารเรียกเกบ็เพิมเตมิอกี!!!!!
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เงือนไขการชําระเงนิ: สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท
ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษัท อลิทิฮอลเิดย์แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั
 ชาํระโดยเงินสด
 ชาํระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6619788)

ชือบญัชี บริษัท อลิทิฮอลเิดย์แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขมุวทิ-พระราม4)
เลขที 718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวนั

หมายเหตุและเงือนไขในการรับบริการ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีรังเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอื้น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์
ฯลฯ ทงันีเพือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทงันีเพือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอืนเพือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่การ

ท่องเทียว
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที ตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้
ทวัร์คณะส่วนตวั

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายตุาํกวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ให้
บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอืน
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาทีกาํหนด ใหแ้ก่ลูกคา้
ท่านต่อไปทีแจง้ชือรอไว ้ทงันีเพือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอืน

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อืนทดแทนหากท่านตอ้งการ

9. ในกรณีทีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ

10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใชจ่้ายเพิม
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวซ่ีาและค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเท่านนั เวน้แต่ตัวเครืองบินทีไม่อนุญาตใหเ้ปลียนชือหรือคืนตัว

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืนวซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืนวซ่ีาแลว้
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12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนืองมาจากเหตุผล
ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย
รวมถึงการทีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน

13. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางทีประสงคจ์ะซือตัวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ ที
ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อน เพือขอคาํยืนยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นันๆ หากท่านผูเ้ดินทางซือตัว
หรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิไม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน

14. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเทียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพกั หรือการปรับเปลียน
รายการท่องเทียวใด ๆ ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 7
วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีที เกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ
การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทงันีเพือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ใหไ้ดม้ากทีสุด

15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะคืนเงิน
ค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือจะสลบัปรับเปลียนรายการเพือให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ใน
กรณีทีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอืนใดเกิดขึนระหวา่งการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีท่องเทียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิด
ของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเนืองจากการโจรกรรม
และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเทียวเอง

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ทีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั

18. ตาํแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่งที
นังไดเ้อง ทงันีบริษทัฯ จะพยายามจดัทีนังใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี้ทีสุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งทีนังแบบหมู่
คณะทีสายการบินจดัใหม้า

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีทีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเทียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางไป

20. เมือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทบีริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น



TAIWAN ESPECIAL 4D3N 2014 9 | ห น้ า
Elite Holiday ดแูล...กนัและกนั

เอกสารการยืนวซ่ีาท่องเทียวประเทศไต้หวนั

1 หนงัสือเดินทางไทย  อายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตวัจริง)และหนงัสือเดินทางเล่มเก่า (ถา้มี)
2 รูปถ่ายสี  ขนาด 2 นิวเท่านนั จาํนวน 2 รูป อายไุม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตาดาํ พืนหลงัสีขาว

(หนา้ตรง ไม่สวมหมวก และแวน่กนัแดด)** ห้ามใช้ ภาพถ่ายสติกเกอร์
3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สูติบตัร
4 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทบ์า้น - ทีทาํงาน - มือถือ ไวที้หนา้สาํเนาบตัรประชาชน (โปรดอยา่ลืม)
5 สาํเนาทะเบียนบา้น
6 สาํเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูติบตัรบุตร (ถา้มี)

กรณีไมไดท้าํงานแลว้ และไม่ไดเ้ดินทางพร้อมสามี ตอ้งใชเ้อกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบดว้ย
7 สาํเนาใบมรณบตัร หรือ หยา่ (ถา้มี)
8 สาํเนาใบเปลียนชือ หรือ ชือสกลุ (ถา้มี)
9 สาํเนา สมุดบัญชีฝากเงินออมทรัพย์ หรือประจาํเท่านัน ทาํสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน (ซีร๊อคตังแต่หน้าทีมีชือ, หน้าเลขที 1 จนถึงยอด

บัญชี ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเกิน 6 เดือนหรือไม่)หรือSTATEMENT ทีออกใหจ้ากทางธนาคารเท่านนั *โดยจะตอ้งอพัเดทยอดล่าสุดให้
เป็นเดือนทีตอ้งการยืนขอวซ่ีาหนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบบัจริง) / การเรียน (ฉบบัจริง)
- หากเป็น “ลูกจา้ง” หนงัสือรับรองงานทีระบุวนัทีเริมทาํงาน, ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ(ฉบบัจริง)
- หากเป็น “เจา้ของกิจการ” กรุณาถ่ายสาํเนาหนา้จดทะเบียนบริษทัทีมีชือท่านเป็นผูมี้อาํนาจลงนาม จนถึงขอ้บงัคบับริษทั

และหนงัสือรับรองนีตอ้งมีอายนุบัถึงวนัยืนวซ่ีาไม่เกิน 3 เดือน และจะตอ้งแสดงตราประทบับริษทัเป็นสาํคญั- หากเป็น - -
“นกัเรียน / นกัศึกษา” หนงัสือรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเท่านัน
- เกษียณอายุ หากท่านมีอายตุงัแต่ 60 ปีขึนไป ไม่ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงาน

** กรณี มวีซ่ีา ประเทศดงัต่อไปนี สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญีปุ่ น องักฤษ  เชงเก้น ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์ ทียงัไม่หมดอายุ และเป็นแบบ
Multiple สามารถเดนิทางเข้าประเทศไต้หวนัได้โดยการทาํวซ่ีาออนไลน์ (ไม่ต้องใช้หลกัฐานข้างต้น และไม่เสียค่าใช้จ่าย) สามารถอยู่ไต้หวนัได้
ไม่เกนิ 30 วนั

หากเป็นการยืนเดียว เอกสารข้างต้นจะต้องเป็นตวัจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด
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