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สมัผสัความเหมือนทีแตกตา่ง ณ ดนิแดนแหง่ธรรมชาติอนังดงาม วฒันธรรมทรงคณุคา่ และ เทคโนโลยีทนัสมยั
หลอมรวมให้ “ไต้หวนั” เป็นอีก 1 ประเทศทีนา่เยือนเป็นทีสดุในขณะนี

ต้อนรับแสงแรก ของวนั ณ จดุชมวิวทีสวยทีสดุ อทุยานแหง่ชาตอิาลีซาน
ตืนตากบัหมูบ้่านโบราณสไตล์ญีปุ่ น ทา่มกลางธรรมชาตแิหง่ไต้หวนั ณ หมูบ้่านปีศาจ

เสิร์ฟความอร่อยดว้ยอาหารทอ้งถินหลากเมนู ปรุงแต่งดว้ยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์
คดัสรรทีพกัพร้อมบริการระดบั Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั”

กาํหนดออกเดนิทาง 19-23 ตุลาคม 2557
วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ - เถาหยวน –- ไทจง – ฟงเจยี ไนท์มาร์เกต็
04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั 4 เคานเ์ตอร์ D ประตู 2 สายการบินไทย แอร์เวย์

พบเจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรับทุกท่าน
07.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG 634
11.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเป็นทีเรียบร้อยแลว้ นาํ

ท่านเดินทาง...
13.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย สเต็กจานร้อน มีทงั หมู ไก่ เนือ ปลาให้ท่านไดเ้ลือกรับประทาน

นอกจากนีพร้อมบุฟเฟ่ตส์ลดับาร์ ซุป เครืองดืม ของหวาน ไอศกรีม ผลไม ้ใหท่้านเลือกรับประทานอยา่งเตม็อิม
จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เป็นเหมืองใหญ่อนัดบัที 3 ของไตห้วนั ตงัอยูภ่าคตะวนัตกของเกาะไตห้วนัปัจจุบนั
เมืองไทจง เป็นศูนยว์ฒันธรรมศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกนัก็เป็นศูนยว์ฒันธรรมทางพทุะศาสนา
ของไตห้วนั และนอกจากนีเมือไทจงยงัเป็นเมืองทีสะอาจเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองทีสะอาจทีสุดใน
ไตห้วนัอีกดว้ย

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ซินเทยีนตี บริการท่านดว้ย ออเดิร์ฟทะเล ซุปหอยตลบั กุง้แช่เหลา้ สลดัทะเล หอยเชลลนึ์ง
ผดัผกัฮกักา หนงัปลาทอดกรอบ ฟักทองผดัเสน้หมี เห็ดตุ๋นไก่ ขนมเคก้ และผลไม้
หลงัอาหารคาํ นาํท่านชมวถีิชีวติยามคาํคืน ขาวชาวไตห้วนั ณ ฟ่งเจีย ไนท์มาร์เกต็ ตลอดเสน้ทางของถนนเต็มไปดว้ยร้าน
รวงทีแข่งขนักนั เรียกลูกคา้ เขา้ร้าน เพือจบัจ่ายซือสินคา้นานาชนิด ทีมีตงัแต่ เสือผา้ เครืองประดบั รองเทา้ ของตกแต่ง
บา้น ของเล่น จนกระทังของทานเล่น ซึงจะอยูใ่นดา้นขวามือ ทีเตม็ไปดว้ยร้านอาหารสไตลเ์กาหลี และ ของทานเล่นต่างๆ
ทงัแบบพืนเมืองเกาหลีเอง และ แบบนานาชาติ เป็นเสน่ห์ทีน่าหลงใหล อีกแบบหนึงของการเดินยาํไนทม์าร์เก็ตทีไตห้วนั

ทีพกั FRESH FIELDS HOTEL หรือเทยีบเท่า
เชิญท่าน ผอ่นคลายกบัการแช่นาํแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตวัภายในหอ้งพกั
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วนัทีสองของการเดนิทาง (2) ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัพระถังซัมจัง – หมู่บ้านปีศาจ - อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน
เชา้ บริการอาหารอาหารเชา้ในโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบซนัมูนเลค (สุริยนั-จนัทรา) เมืองหนานโถว นาํ
ท่าน ล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค (สุริยนั-จันทรา) ตังอยู่ภาคกลางของ
ไตห้วนั เป็นทะเลสาบทีใหญ่ทีสุดแห่งเดียวในไตห้วนั ถนนรอบทะเลสาบมี
ความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ส่วนใต้ของเกาะกวงหัวในทะเลสาบมี
ลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์เสียว และส่วนเหนือของเกาะมีลกัษณะคลา้ยพระ
อาทิตย ์จึงไดชื้อวา่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ทีมีความงดงามดุจภาพวาด ชม
สถานทีท่องเทียวรอบทะเลสาบ นมสัการพระบรมสารีริกธาตุทีอนัเชิญมา
จากชมพทูวปี ณ วดัพระถังซัมจัง...

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย สุกี ชาบู บุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านไดเ้ลือกอิมเอมกบั หลากหลาย
เมนู ทงักุง้, เนือ, ปลา, หมู,ไก่, ไส้กรอก, เตา้หู้, ลูกชิน, เห็ด และ ผกันานาชนิด พร้อมนําซุปรสเด็ด เสริมความอร่อยมือนี
ดว้ย, ขนมหวาน, และเมนูเครืองดืมมากมาย ทงั นาํอดัลม นาํผลไม ้ชา ใหเ้ลือกรับประทานกนัไดอ้ยา่งจุใจ
นาํท่านสัมผสักบับรรยากาศสไตล์ญีปุ่น ท่ามกลางขุนเขาทีงดงามของ
ไตห้วนั ณ หมู่บ้านปีศาจ ซึงจาํลองตลาดโบราณแบบญีปุ่น ทีจะทาํให้
นกัท่องเทียว รู้สึกถึงบรรยากาศสมยัโบราณของญีปุ่น โดยมีร้านขายของ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ, ร้านขายขนมแบบญีปุ่น, ร้านปิงย่าง,
รวมทงัร้านขายของทีระลึกต่างๆ และในวนัหยดุยงัมีการแสดงพิเศษอีก
ดว้ย นอกจากนีท่านยงัสามารถ โพสท่าถ่ายรูปกบั TENGU ปีศาจแห่งผืน
ป่า ไดอี้กดว้ย อิสระท่านเดินทางเล่นตามอธัยาศยั....
จากนนันาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาต ิอาลซีาน ในเรืองของเสน้ทาง
รถไฟพาดผา่นป่าเขียวขจี ทะเลหมอก พืนทีส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นป่าดิบชืน บริเวณรอบๆมีตน้ไมขึ้นปกคลุมอยา่ง
หนาแน่น อุทยานแห่งชาตอิาลซีาน เป็นอทุยานแห่งชาติทีมีความสวยงามมากทีสุดแห่งหนึงของไตห้วนั และอุทยานแห่ง
นีถือวา่เป็นอุทยานทีมีชือเสียงทีสุดในการชมพระอาทิตยขึ์นในยามเชา้อยูสู่งกวา่ระดบันาํทะเล 2,700 เมตร เปรียบเสมือน
ท่านไดรั้บแสงสุริยนัแรกแห่งการดาํเนินชีวติ เป็นความเชือแต่โบราณวา่ หากคุณไดรั้บแสงแดดในยามอาทิตยรุ่์งอรุณจาก
อุทยานแห่งนีแลว้ คุณจะไดรั้บความโชคดีมาสู่ชีวติตลอดไป

คาํ บริการอาหารคาํ ณ โรงแรมทีพกั บริการท่านด้วย กุ้งนึงสมุนไพร เตา้หู้นําแดงเนือปู ผดัหน่อไม้ บ๊ะจ่างไตห้วนั ผดั
กะหลาํปลี ขาหมูตุ๋น ปลากะพงนึงซีอิว ซุปไก่ ผลไม้

ทีพกั ALISHAN HOUSE หรือเทยีบเท่า http://www.alishanhouse.com.tw/
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วนัทสีามของการเดนิทาง (3) อาลซีาน -นังรถไฟโบราณ - ชมพระอาทติย์ขึน - ไทเป - ซือหลนิไนท์มาร์เกต็

04.30 - 06.30 น. นาํทุกท่าน นังรถไฟโบราณ ซึงเป็นรถไฟเลก็โบราณทีญีปุ่นทิงเป็นมรดก
ตกทอดเอาไว้ และยงัเป็นรถไฟเลก็ทีใน ปัจจุบนัยงัเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3
แห่งของโลก เพือเดินทางขึนไปถึง ยอดของเทือกเขาอาลีซาน ชมความ
งดงาม ของพระอาทิตยขึ์นจากขอบฟ้าหลงัเทือกเขาทีสูงทีสุดในไตห้วนั มี
ววิทิวทศัน์เป็นทะเลหมอกและขนุเขาทีตงัเป็น ปราการทางธรรมชาติที
งดงามเหมือนอยูบ่นพืนแห่งสรวงสวรรค์ จากนนัเดินทางกลบัโรงแรมที
พกั

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
อิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั เดินชม ป่าสน 1,000 ปี ทิวสนตงัเรียงตระหง่านพริวตาม ลมอยา่งเป็นธรรมชาติทีสวยงาม
หมอกจางๆ ในยามเชา้เหมาะแก่การ เก็บภาพไวใ้นความทรงจาํอยา่งหาทีเปรียบไม่ได้ .... ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทุกท่าน
เดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพือเดินทางสู่ กรุงไทเป

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ตงเยยีนเฉวยีน บริการท่านดว้ย ออเดิร์ฟ ขา้วอบเนือหมู ซุปทะเลฟักทอง กุง้ผดัพริก
เกลือ หอยเชลลนึ์งกระเทียม ซีโครงหมูอ่อนยา่ง ปลานึงซีอิว ผดัเห็ด 2 อยา่ง ซุปไก่หมอ้ดิน ของหวาน และผลไม้
จากนนันาํท่านเดินทางสู่มหานครหลวงแห่งไตห้วนั... ไทเป ศูนยก์ลางการคา้และวฒันธรรมของไตห้วนั เป็นทีตงัรัฐบาล
และยงัเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทีสาํคญัของประเทศ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิงทอ เครืองหนงั จกัรยานยนต์ และยงั
เป็นอู่ต่อเรือดว้ย จากนนันาํท่านสนุกกบัการชอ้ปปิง กบัไนทม์าร์เก็ตทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในเมืองไทเป ณ ซือหลินไนท์มาร์
เกต็ อิสระท่านเลือกซือเลือกชม สินคา้นานาชนิด ทงัรองเทา้ กระเป๋า เครืองประดบั รองเทา้กีฬายีหอ้ต่างๆ ทีมีราคาถูกกวา่
เมืองไทย ประมาณ 20-30% นอกจากนียงัมีตลาดอาหารพืนเมืองและตลาดคนเดือน อาหารพืนเมืองทีขึนชือทีสุดของ
ไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หมน็

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ยวีผงิเยียน ซาชิมิ เป๋าฮือ กุ้งมังกรนึงกระเทียม หูฉลาม พระกระโดดกาํแพง ซีโครงหมูยา่ง
ปลานึงซีอิว ซีโครงหมูซอสสม้+ปลาหมึกไข่เคม็ เห็ดหอมผดับร็อกโคลี ซุปไก่ ของหวาน และผลไม้

ทีพกั PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัทีสีของการเดนิทาง (4) ชายทะเลเย่หลวิ - หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน - ไทเป - ตกึไทเป 101
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ ชายทะเลเหย่หลิว (Yehliu Park) ชมโขดหินชะง่อนทราย
รูปร่างต่างๆ เกิดจากการกดักร่อนของนาํทะเลและลมทะเล การเคลือนตวัของ
เปลือกโลกทีเกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น พระเศียรราชินี (Queen’s
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head) ชา้งเล่นนาํ รองเทา้นางฟ้า ดอกเห็ด เตา้หู ้หินรูปเทียน ฯลฯ...จากนนันาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นโบราณจิวเฟิน
เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จิวเฟินชายุ๋ย บริการท่านดว้ย ออเดิร์ฟ สลดัไก่ กุง้อบใบชา ซีโครงหมูย่าง ทะเลผดั

ซอสXO ขา้วผดัสับปะรด ปลานึง หอยเชลล์นึง หอยเชลล์ผดัผกั ซุปสีสหาย ของ
หวาน และผลไม้
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน ซึงเป็นแหล่งเหมืองทองทีมีชือเสียง
ตงัแต่สมยักษตัริยก์วงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทอง
ทีนี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํให้จาํนวนแร่ลดลงอยา่งน่าใจหายผูค้นพา
กนัอพยพยา้ยออกไปเหลือทิงไวเ้พียงแต่ความทรงจาํ จนกระทังมี การใชจิ้วเฟินเป็น
ฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชือ” และ “อู๋ เหยียน เตอะซนัชิว”ทศันียภาพ
ภูเขาทีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ไดดึ้งดูดนกัท่องเทียวจาํนวนมากนอกจากนีหมู่บา้น

จิวเฟินแห่งนียงัเป็นทีกาํหนดของการ์ตูนญีปุ่นชือดัง
“SPIRITED AWAY”โดยนกัเขียนการ์ตูนญีปุ่นชือดงั
HAYAO MIYAZAKI ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการไดม้าเยือนทีหมู่บา้นแห่งนีก็เป็นเมืองภพ
ภูตในเรืองอีกด้วย...นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงไทเป... นําท่านสู่ตึกไทเป 101 ถือเป็น
สญัลกัษณ์ใหม่ของไทเป มีความสูงทงัหมด 508 เมตร  ปัจจุบนัเป็นตึกทีสูงอนัดบั 2 ของโลก
ชมววิทิวทศัน์บนตึกชนัที 89 โดยลิฟทที์วิงเร็วทีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,008 เมตร ใชเ้วลา
ขึนลิฟทเ์พียงแค่ 37 วนิาที ตวัอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลาํไผ่ 8 ปลอ้ง มีการติดลูกตุม้เหล็ก
ขนาดใหญ่หนกั 660 ตนั ทาํหนา้ทีดูดชบัแรงสันสะเทือนไม่ให้อาคารสูงเสียดฟ้าแห่งนีสัน
ไหวไปมาเมือเกิดแผ่นดินไหว เลือกซือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ มากมายจากทัวทุกมุมโลก

และแบรนด์ทีคนไทยนิยอมอยา่ง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ต่างๆมีราคาถูกกวา่เมืองไทย5-10% และสินคา้อืนๆให้
ท่านไดเ้ลือกซือตามอธัยาศยั

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เปยจิงเข่าหยา บริการท่านดว้ย ออเดิร์ฟ หูฉลามนาํแดง กุง้อบกระเทียม เป็ดย่าง ซีโครงหมู+
ลูกชินปลาหมึก หน่อไมฟั้กทอง  ผดัเนือเป็ด ปลากะพงนึงนาํมนัหอย บ๊ะจ่าง ซุปซีโครงหมู ขนมเปียะไสถ้ัวดาํ และผลไม้

ทีพกั PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัทีห้าของการเดนิทาง (5) พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตกิู้กง – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซีเหมนิตงิ – เถาหยวน – สุวรรณภูมิ
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นาํท่านชม “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง” ชมโบราณวตัถุและสมบติัลาํค่า
ของประเทศจีนกวา่ 650,000 ชิน ซึงมีประวติัยาวนานกวา่ 5,000 ปี ไม่วา่จะเป็น
ภาพวาด เครืองปันดินเผา เครืองทองแดงสัมฤทธิต่างๆ นอกจากนียงัมีห้องจดั
แสดงหยกที ลําค่ าและได้รั บการยกย่อง ติดอันดับหนึ ง ในสีของโล ก
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ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดน้าํมาจากประเทศจีน โดยโบราณวตัถุเหล่านีมีมากจนตอ้งผลดัเปลียนให้ชมทุกๆ 3 เดือน แต่
วตัถุโบราณชินเอกทีมีชือเสียง เช่น เรือแกะสลกัจากลูกวอลนทั หยกผกักาดขาว หยกสีนาํตาลเหมือนหมูสามชนั
จะมีใหช้มตลอดปี และประวติัศาสตร์จีนตงัแต่เริมตน้จนถึงยคุปัจจุบนั จากนนันาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค

(CKS Memorial Hall) เปิดเมือวนัที 5 เมษายน ค.ศ. 1980 หลงัจากทีท่านเจียงไคเช็คเสียชีวิตไป
5 ปี ชมชีวประวติัและรูปภาพประวติัศาสตร์สาํคญัทีหาดูไดย้ากชมรูปหล่อบรอนซ์ของท่านซึง
ตงัอยูใ่นหอ้งโถงใหญ่ชนับนหอ้งแสดงนิทรรศการและขา้วของเครืองใชข้องอดีตผูน้าํ ตวัอาคาร
เป็นหินอ่อนทงัหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถนัทีปักกิง งดงามตระการตา เป็น
สถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรี
และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจีน

เทียง บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ภตัตาคาร HAI PA WANG ทีขึนชือในไตห้วนั บริการท่านดว้ย ซาชิมิ กุง้นึง ปูนึงซีอิว ไข่
ปลาและเป๋าฮือเล็ก ปลาหมึก+เนืออกเป็ด เอ็นขาหมูปลิงทะเลนําแดง ปลาหิมะยา่ง ซุปไก่หมอ้ดิน+หอยเชลล ์ของหวาน
และผลไม้
อิสระช้อปปิงเสือผ้าวยัรุ่นตลุย ย่านซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป) ให้ท่านเลือกซือสินค้านานาชนิด ทังแบรนด์
ต่างประเทศ และ แบรนดใ์นประเทศ ชือดงั อยา่งรองเทา้ Onitsuka Tiger หรือ NEW BALANCE และ สินคา้สาํหรับวยัรุ่น
ต่างๆ ทงัเสือผา้ กระเป๋า เครืองประดบั รวมทงัขนม ของหวาน และ ชาไข่มุก ทีหากใครไปไตห้วนัแลว้ ควรลิมลองซกัครัง
จากนันนาํท่านชอ้ปปิงสินคา้มากมาย ณ DUTY FREE แหล่งรวมสินคา้แบรนด์ดงัมากมาย ทีขายในราคาปลอดภาษี
เพลิดเพลินกบัการเลือกซือสินคา้ทีท่านถูกใจ...ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG635
22.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ

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

ทงันีเพือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั
**รายการอาหารอาจมกีารเปลียนแปลงตามความเหมาะสม**
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อตัราค่าบริการ
ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าทัวไป สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 53,900.- 51,900.- 52,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 52,900.- 50,900.- 51,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสริม) 51,900.- 49,900.- 50,900.-
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม) 50,900.- 48,900.- 49,900.-
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 519 519
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 509 509
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มเีตยีงเสริม) 499 499
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม) 489 489
พกัเดียว ได้รับคะแนนเพิมท่านละ 150 150
มตีัวแล้ว ได้รับคะแนน 399 399
- โปรแกรมนีสามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั

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

อตัราค่าบริการนีไม่รวม



TAIWAN IDYLLIC 5D4N 7 | P a g eELITE HOLIDAY … ดูแล กนัและกนั

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง4. ค่าภาษีเชือเพลงิทีทางสายการบินอาจมกีารเรียกเกบ็เพิมเตมิอกี !!!!!

เงือนไขการชําระเงนิ : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท
ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั

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

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

หมายเหตแุละเงือนไขในการรับบริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไมรั่บทา่นผู้ เดินทางทีเคยเดินทางแล้วมีประวตัิความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีรังเกียจของคน
สว่นใหญ่ เช่น ไมรั่กษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดืมสรุาบนรถ, ก่อเสยีงรําคาญรบกวนผู้อืน, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะ
ทวัร์ ฯลฯ ทั งนี เพือความสขุของคณะผูเ้ดินทางสว่นใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไมรั่บทา่นผู้ เดินทางทีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพือความปลอดภยัของทา่นผู้ เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไมรั่บทา่นผู้ เดินทางทีมีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศอืนเพือไปทํางาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่การ

ทอ่งเทียว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือหา

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้น
ทวัร์คณะสว่นตวั

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นทีมีเด็กทารกอายตุํากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้ เดินทางท่านอืน
ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมดัจําภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้แก่
ลกูค้าทา่นตอ่ไปทีแจ้งชือรอไว้ ทั งนี เพือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางทา่นอืน

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน
เดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อืนทดแทนหากทา่นต้องการ

9. ในกรณีทีทา่นยกเลกิการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการหกัเงินคา่ใช้จ่าย
โดย หากยกเลกิก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินมดัจํา

หากยกเลกิก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราคา่บริการ
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หากยกเลกิก่อนเดินทาง 7 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราคา่บริการ

10. ในกรณีทีทา่นขอเปลียนตวัผู้ เดินทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทนัภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิม
เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการยืนวีซา่และคา่เปลียนชือตัวเครืองบินเทา่นั น เว้นแตต่ัวเครืองบินทีไมอ่นญุาตให้เปลยีนชือหรือคืนตัว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไมค่ืนคา่ธรรมเนียมการยืนวีซา่ในทกุกรณี หากมีการยืนวีซา่แล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนืองมาจากเหตุผล

สว่นตวัของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ่ไปในทางเสือม
เสยี รวมถึงการทีมิได้เดินทางเพราะเหตภุยัธรรมชาติ หรือการยกเลกิเทียวบิน

13. สาํหรับทา่นผู้ เดินทางทีประสงค์จะซื อตัวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ
ทีก่อให้เกิดคา่ใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคํายืนยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นั นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื อ
ตัวหรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิไมรั่บผิดชอบสาํหรับคา่ใช้จ่ายทีเกิดขึ น

14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเทียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพกั หรือการปรับเปลียน
รายการทอ่งเทียวใด ๆ  ทา่นมีสทิธิขอยกเลกิการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า
7 วนั หากทา่นยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุิ เว้นแต่ ในกรณีทีเกิดเหตจํุาเป็นหรือสดุวิสยั
อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท
ฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี เพือคํานึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์
ของทา่นให้ได้มากทีสดุ

15. สถานทีทอ่งเทียวทีระบใุนรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทียวดงักลา่วปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่นตามทีระบไุว้ในเอกสารของสถานทีนั น ๆ หรือจะสลบัปรับเปลียนรายการเพือให้ทา่นสามารถเข้าชมได้   แต่
ในกรณีทีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตุอืนใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีท่องเทียวดงักลา่วได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไมค่ืนเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัทอ่งเทียวเอง

17. ของกํานลัต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลอืกใช้ของกํานลัดงักลา่วในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไมก็่ได้ตามอธัยาศยั

18. ตําแหนง่ทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลอืกตําแหน่งที
นังได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจดัทีนังให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีทีสดุภายใต้ลกัษณะตําแหน่งทีนังแบบ
หมูค่ณะทีสายการบินจดัให้มา

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีทีได้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไป
ทอ่งเทียวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศทีทา่นได้เดินทางไป

20. เมือท่านจองทัวร์และชาํระมัดจาํแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ้งแล้ว
ข้างต้น
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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) หรือ STATEMENT ทีออกใหจ้ากทางธนาคารเท่านนั *โดยจะตอ้งอพัเดทยอดล่าสุด
ใหเ้ป็นเดือนทีตอ้งการยืนขอวซ่ีาหนงัสือรับรองการทาํงาน (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) สามารถอยู่ไต้หวนั
ได้ไม่เกนิ 30 วนั

หากเป็นการยืนเดียว เอกสารข้างต้นจะต้องเป็นตวัจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด
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