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สัมผัสความเหมือนท่ีแตกตาง ณ ดินแดนแหงธรรมชาติอันงดงาม วัฒนธรรมทรงคุณคา และ เทคโนโลยีทันสมัย 
หลอมรวมให “ไตหวัน” เปนอีก 1 ประเทศท่ีนาเยือนเปนท่ีสุดในขณะน้ี 
ตอนรับแสงแรก ของวัน ณ จุดชมวิวท่ีสวยที่สุด อุทยานแหงชาติอาลีซาน 

ตื่นตากับหมูบานโบราณสไตลญี่ปุน ทามกลางธรรมชาติแหงไตหวัน ณ หมูบานปศาจ 
เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถิ่นหลากเมนู ปรุงแตงดวยความปราณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ 

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

    กําหนดออกเดินทาง      29 ต.ค. - 2 พ.ย.// 26-30 พ.ย.// 6-10, 10-14, 17-21, 24-28 ธ.ค. 2557 
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ - เถาหยวน –- ไทจง – ฟงเจีย ไนทมารเก็ต 

04.30 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร D ประตู 2 สายการบินไทย แอรเวย  
พบเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทาน 

07.10 น.  ออกเดินทางสูกรุงไทเป...โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินท่ี TG 634 
11.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเปนท่ีเรียบรอยแลว นํา

ทานเดินทาง...  
13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย สเต็กจานรอน มีทั้ง หมู ไก เน้ือ ปลาใหทานไดเลือกรับประทาน 

นอกจากน้ีพรอมบุฟเฟตสลัดบาร ซุป เคร่ืองดื่ม ของหวาน ไอศกรีม ผลไม ใหทานเลือกรับประทานอยางเต็มอิ่ม  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไทจง เปนเหมืองใหญอันดับท่ี 3 ของไตหวัน ตั้งอยูภาคตะวันตกของเกาะไตหวัน ปจจุบัน
เมืองไทจง เปนศูนยวัฒนธรรมศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เปนศูนยวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
ของไตหวัน และนอกจากนี้เมืองไทจงยังเปนเมืองที่สะอาดเรียบรอย จนไดรับขนานนามวาเปนเมืองที่สะอาดที่สุดใน
ไตหวันอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ซินเทียนตี้  บริการทานดวย ออเดิรฟทะเล ซุปหอยตลับ กุงแชเหลา สลัดทะเล หอยเชลลน่ึง 
ผัดผักฮักกา หนังปลาทอดกรอบ ฟกทองผัดเสนหม่ี เห็ดตุนไก ขนมเคก และผลไม 
หลังอาหารคํ่า นําทานชมวิถีชีวิตยามคํ่าคืน ของชาวไตหวัน ณ ฟงเจ่ีย ไนทมารเก็ต ตลอดเสนทางของถนนเต็มไปดวยราน
รวงท่ีแขงขันกัน เรียกลูกคา เขาราน เพื่อจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ที่มีตั้งแต เส้ือผา เครื่องประดับ รองเทา ของตกแตง
บาน ของเลน จนกระท่ังของทานเลน ซ่ึงจะอยูในดานขวามือ ที่เต็มไปดวยรานอาหารสไตลเกาหลี และ ของทานเลนตางๆ 
ทั้งแบบพ้ืนเมืองเกาหลีเอง และ แบบนานาชาติ เปนเสนหที่นาหลงใหล อีกแบบหน่ึงของการเดินยํ่าไนทมารเก็ตที่ไตหวัน   

ที่พัก   FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเทา 
เชิญทาน ผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ แบบสวนตัวภายในหองพัก  
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วันท่ีสองของการเดินทาง  (2) ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจ๋ัง – หมูบานปศาจ - อุทยานแหงชาติอาลีซาน 

เชา   บริการอาหารอาหารเชาในโรงแรม 
นําทานเดินทางสูทะเลสาบซันมูนเลค (สุริยัน-จันทรา) เมืองหนานโถว นํา
ทาน ลองเรือทะเลสาบซันมูนเลค (สุริยัน-จันทรา) ตั้งอยูภาคกลางของ
ไตหวัน เปนทะเลสาบท่ีใหญที่สุดแหงเดียวในไตหวัน ถนนรอบทะเลสาบมี
ความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร สวนใตของเกาะกวงหัวในทะเลสาบมี
ลักษณะคลายพระจันทรเส้ียว และสวนเหนือของเกาะมีลักษณะคลายพระ
อาทิตย จึงไดชื่อวา ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด ชม
สถานที่ทองเท่ียวรอบทะเลสาบ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุท่ีอันเชิญมา 
จากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง...  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย สุก้ี ชาบู บุฟเฟตสไตลไตหวัน ใหทานไดเลือกอ่ิมเอมกับ หลากหลาย
เมนู ทั้งกุง, เนื้อ, ปลา, หมู,ไก, ไสกรอก, เตาหู, ลูกชิ้น, เห็ด และ ผักนานาชนิด พรอมน้ําซุปรสเด็ด เสริมความอรอยม้ือนี้
ดวย, ขนมหวาน, และเมนูเครื่องดื่มมากมาย ทั้ง น้ําอัดลม น้ําผลไม ชา ใหเลือกรับประทานกันไดอยางจุใจ 

 นําทานสัมผัสกับบรรยากาศสไตลญ่ีปุน ทามกลางขุนเขาที่งดงามของ
ไตหวัน ณ หมูบานปศาจ ซ่ึงจําลองตลาดโบราณแบบญี่ปุน ที่จะทําให
นักทองเที่ยว รูสึกถึงบรรยากาศสมัยโบราณของญ่ีปุน โดยมีรานขายของ
ตางๆ ไมวาจะเปน รานกาแฟ, รานขายขนมแบบญ่ีปุน, รานปงยาง, 
รวมทั้งรานขายของท่ีระลึกตางๆ และในวันหยุดยังมีการแสดงพิเศษอีก
ดวย นอกจากนี้ทานยังสามารถ โพสทาถายรูปกับ TENGU ปศาจแหงผืน
ปา ไดอีกดวย อิสระทานเดินทางเลนตามอัธยาศัย....  
จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติ อาลีซาน ในเร่ืองของเสนทาง
รถไฟพาดผานปาเขียวขจี ทะเลหมอก พ้ืนที่สวนใหญมีลักษณะเปนปาดิบชื้น บริเวณรอบๆมีตนไมข้ึนปกคลุมอยาง
หนาแนน  อุทยานแหงชาติอาลีซาน เปนอุทยานแหงชาติที่มีความสวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงของไตหวัน และอุทยานแหง
นี้ถือวาเปนอุทยานท่ีมีชื่อเสียงที่สุดในการชมพระอาทิตยข้ึนในยามเชาอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เปรียบเสมือน
ทานไดรับแสงสุริยันแรกแหงการดําเนินชีวิต เปนความเชื่อแตโบราณวา หากคุณไดรับแสงแดดในยามอาทิตยรุงอรุณจาก
อุทยานแหงนี้แลว คุณจะไดรับความโชคดีมาสูชีวิตตลอดไป  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก บริการทานดวย กุงน่ึงสมุนไพร เตาหูน้ําแดงเนื้อปู ผัดหนอไม บะจางไตหวัน ผัด
กะหล่ําปลี ขาหมูตุน ปลากะพงน่ึงซีอ้ิว ซุปไก ผลไม 

ที่พัก ALISHAN HOUSE หรือเทียบเทา http://www.alishanhouse.com.tw/ 
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วันท่ีสามของการเดินทาง  (3)   อาลีซาน -น่ังรถไฟโบราณ - ชมพระอาทิตยขึ้น - ไทเป - ซ่ือหลินไนทมารเก็ต 

04.30 - 06.30 น.  นําทุกทาน นั่งรถไฟโบราณ ซ่ึงเปนรถไฟเล็กโบราณท่ีญ่ีปุนท้ิงเปนมรดก
ตกทอดเอาไว และยังเปนรถไฟเล็กที่ใน ปจจุบันยังเหลืออยู 1 แหงใน 3 
แหงของโลก เพ่ือเดินทางข้ึนไปถึง ยอดของเทือกเขาอาลีซาน ชมความ
งดงาม ของพระอาทิตยข้ึนจากขอบฟาหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไตหวัน มี
วิวทิวทัศนเปนทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเปน ปราการทางธรรมชาติที่
งดงามเหมือนอยูบนพื้นแหงสรวงสวรรค จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่
พัก 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  อิสระทานพักผอนตามอัธยาศัย เดินชม ปาสน 1,000 ป ทิวสนตั้งเรียงตระหงานพริ้วตาม ลมอยางเปนธรรมชาติที่สวยงาม 
  หมอกจางๆ ในยามเชาเหมาะแกการ เก็บภาพไวในความทรงจําอยางหาที่เปรียบไมได.... ไดเวลาอันสมควร นําทุกทาน 
  เดินทางสู สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู กรุงไทเป 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ตงเยียนเฉวียน บริการทานดวย ออเดิรฟ ขาวอบเน้ือหมู ซุปทะเลฟกทอง กุงผัดพริก

เกลือ หอยเชลลน่ึงกระเทียม ซ่ีโครงหมูออนยาง ปลาน่ึงซีอ้ิว ผัดเห็ด 2 อยาง ซุปไกหมอดิน ของหวาน และผลไม 
จากน้ันนําทานเดินทางสูมหานครหลวงแหงไตหวัน... ไทเป ศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เปนที่ตั้งรัฐบาล 
และยังเปนแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ส่ิงทอ เครื่องหนัง จักรยานยนต และยัง
เปนอูตอเรือดวย จากน้ันนําทานสนุกกับการชอปปง กับไนทมารเก็ตที่มีขนาดใหญท่ีสุดในเมืองไทเป ณ ซ่ือหลินไนทมาร
เก็ต อิสระทานเลือกซ้ือเลือกชม สินคานานาชนิด ท้ังรองเทา กระเปา เครื่องประดับ รองเทากีฬาย่ีหอตางๆ ท่ีมีราคาถูกกวา
เมืองไทย ประมาณ 20-30% นอกจากนี้ยังมีตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดือน อาหารพ้ืนเมืองที่ข้ึนชื่อที่สุดของ
ไตหวันคือ เตาหูเหม็น 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ยวี่ผิงเย่ียน ซาชิมิ เปาฮือ กุงมังกรนึ่งกระเทียม หูฉลาม พระกระโดดกําแพง ซ่ีโครงหมูยาง 
ปลาน่ึงซีอ้ิว ซ่ีโครงหมูซอสสม+ปลาหมึกไขเค็ม เห็ดหอมผัดบร็อกโคล่ี ซุปไก ของหวาน และผลไม 

ที่พัก  PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันท่ีส่ีของการเดินทาง  (4) ชายทะเลเยหลิว - หมูบานโบราณจ่ิวเฟน - ไทเป - ตึกไทเป 101  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู ชายทะเลเหยหลิว (Yehliu Park) ชมโขดหินชะงอนทราย
รูปรางตางๆ เกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล การเคลื่อนตัวของ
เปลือกโลกท่ีเกิดเปนรูปรางตางๆ ตามธรรมชาติ เชน พระเศียรราชินี (Queen’s 
head) ชางเลนน้ํา รองเทานางฟา ดอกเห็ด เตาหู หินรูปเทียน ฯลฯ...จากนั้นนํา
ทานเดินทางสูหมูบานโบราณจิ่วเฟน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิ่วเฟนชายุย บริการทานดวย ออเดิรฟ 
สลัดไก กุงอบใบชา ซ่ีโครงหมูยาง ทะเลผัดซอสXO ขาวผัดสับปะรด ปลานึ่ง หอย
เชลลนึ่ง หอยเชลลผัดผัก ซุปส่ีสหาย ของหวาน และผลไม 
นําทานเดินทางเขาสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน ซ่ึงเปนแหลงเหมืองทองท่ีมีชื่อเสียง
ตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ แหงราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทอง
ที่น่ี การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหายผูคนพา
กันอพยพยายออกไปเหลือท้ิงไวเพียงแตความทรงจํา จนกระท่ังมี การใชจิ่วเฟนเปน
ฉากในการถายทําภาพยนตร “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อูเหยียน เตอะซันชิว”ทัศนียภาพ
ภูเขาท่ีสวยงามในฉากภาพยนตร ไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากนอกจากน้ี
หมูบานจิ๋วเฟนแหงนี้ยังเปนท่ีกําหนดของการตูนญ่ีปุนชื่อดัง “SPIRITED AWAY”โดย

นักเขียนการตูนญ่ีปุนชื่อดัง HAYAO MIYAZAKI ไดรับแรงบันดาลใจจากการไดมาเย่ือนที่
หมูบานแหงนี้ก็เปนเมืองภพภูตในเร่ืองอีกดวย...นําทานเดินทางกลับสูกรุงไทเป... นําทานสูตึก
ไทเป 101 ถือเปนสัญลักษณใหมของไทเป มีความสูงทั้งหมด 508 เมตร  ปจจุบันเปนตึกที่สูง
อันดับ 2 ของโลก ชมวิวทิวทัศนบนตึกชั้นที่ 89 โดยลิฟทที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็ว 1,008 
เมตร ใชเวลาข้ึนลิฟทเพียงแค 37 วินาที ตัวอาคารออกแบบเปนรูปทรงลําไผ 8 ปลอง มีการติด
ลูกตุมเหล็กขนาดใหญหนัก 660 ตัน ทําหนาที่ดูดชับแรงส่ันสะเทือนไมใหอาคารสูงเสียดฟาแหงนี้
ส่ันไหวไปมาเมื่อเกิดแผนดินไหว เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมตางๆ มากมายจากทั่วทุกมุมโลกและ
แบรนดท่ีคนไทยนิยอมอยาง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ตางๆมีราคาถูกกวาเมืองไทย5-10% 

และสินคาอ่ืนๆใหทานไดเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เปยจิงเขาหยา บริการทานดวย ออเดิรฟ หูฉลามนํ้าแดง กุงอบกระเทียม เปดยาง  ซ่ีโครงหมู+
ลูกชิ้นปลาหมึก หนอไมฟกทอง  ผัดเนื้อเปด ปลากะพงน่ึงนํ้ามันหอย บะจาง ซุปซ่ีโครงหมู ขนมเปยะไสถ่ัวดํา และผลไม 

ที่พัก  PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันท่ีหาของการเดินทาง (5) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกูกง – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค –  ซีเหมินติง –  เถาหยวน – สุวรรณภูมิ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกูกง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติล้ําคา

ของประเทศจีนกวา 650,000 ชิ้น ซ่ึงมีประวัติยาวนานกวา 5,000 ป ไมวาจะเปน
ภาพวาด เคร่ืองปนดินเผา เครื่องทองแดงสัมฤทธ์ิตางๆ นอกจากนี้ยังมีหองจัด
แสดงหยก ท่ีล้ํ าค าและไดรับการยกยองติด อันดับหนึ่ งใน ส่ีของโลก 
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดนํามาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหลาน้ีมีมาก
จนตองผลัดเปลี่ยนใหชมทุกๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณชิ้นเอกท่ีมีชื่อเสียง เชน 
เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสามช้ัน  

 จะมีใหชมตลอดป และประวัติศาสตรจีนตั้งแตเริ่มตนจนถึงยุคปจจุบัน จากนั้นนําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค 
(CKS Memorial Hall) เปดเม่ือวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1980 หลังจากท่ีทานเจียงไคเช็คเสียชีวิตไป 
5 ป ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญท่ีหาดูไดยากชมรูปหลอบรอนซของทานซ่ึง
ตั้งอยูในหองโถงใหญชั้นบนหองแสดงนิทรรศการและขาวของเคร่ืองใชของอดีตผูนํา ตัวอาคาร
เปนหินออนทั้งหลัง มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิ่ง งดงามตระการตา เปน
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดานขางของหออนุสรณ เปนหอแสดงดนตรี
และโรงละครแหงชาติขนาดใหญสรางดวยสถาปตยกรรมแบบจีน 

เที่ยง บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   ภัตตาคาร HAI PA WANG ที่ข้ึนชื่อในไตหวัน บริการทานดวย ซาชิมิ กุงนึ่ง ปูน่ึงซีอ้ิว ไข
ปลาและเปาฮือเล็ก ปลาหมึก+เนื้ออกเปด เอ็นขาหมูปลิงทะเลน้ําแดง ปลาหิมะยาง ซุปไกหมอดิน+หอยเชลล ของหวาน 
และผลไม 

 อิสระชอปปงเส้ือผาวัยรุนตะลุย ยานซีเหมินติง (สยามสแควรไทเป) ใหทานเลือกซ้ือสินคานานาชนิด ทั้งแบรนด
ตางประเทศ และ แบรนดในประเทศ ชื่อดัง อยางรองเทา Onitsuka Tiger หรือ NEW BALANCE และ สินคาสําหรับวัยรุน
ตางๆ ทั้งเส้ือผา กระเปา เครื่องประดับ รวมทั้งขนม ของหวาน และ ชาไขมุก ที่หากใครไปไตหวันแลว ควรล้ิมลองซักครั้ง
จากนั้นนําทานชอปปงสินคามากมาย ณ DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดดังมากมาย ที่ขายในราคาปลอดภาษี 
เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาที่ทานถูกใจ...ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

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

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
     ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 **รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม** 
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อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาทั่วไป  สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 53,900.- 51,900.- 52,900.- 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   52,900.- 50,900.- 51,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 51,900.- 49,900.- 50,900.- 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 50,900.- 48,900.- 49,900.- 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ   15,000.- 15,000.- 15,000.- 
มีตั๋วแลว ลดทานละ  
ตั๋วBUSINESS CLASS เพ่ิมทานละ 

12,000.- 
26,000.- 

12,000.- 
26,000.- 

12,000.- 
26,000.- 

 
หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป 

อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้นทานละ 5,000 บาท 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปล่ียนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 
ผูใหญ พักหองคู 519 519 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   509 509 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 499 499 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 489 489 
พักเดี่ยว ไดรับคะแนนเพ่ิมทานละ   150 150 
มีตั๋วแลว ไดรับคะแนน   399 399 

- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

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

7. คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน  8. สัมภาระนํ้าหนักไมเกินทานละ 20 กก. 
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม 1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท  คาทําหนังสือเดินทาง  
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%   3. คาทําหนังสือเดินทาง 4. คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

 
เง่ือนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท   
ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

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

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

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของคน
สวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะ
ทัวร ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพ่ือไปทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใชการ

ทองเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวน
ทัวรคณะสวนตัว 

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

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแก
ลูกคาทานตอไปที่แจงชื่อรอไว ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

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

10. ในกรณีที่ทานขอเปลี่ยนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพิ่ม 
เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ที่
กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซ้ือตั๋ว
หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  7  
วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ 
การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของ
ทานใหไดมากที่สุด 

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหทานสามารถเขาชมได   แต
ในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใช
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

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

18. ตําแหนงที่น่ังบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่
น่ังไดเอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่น่ังแบบ
หมูคณะที่สายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน    
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เอกสารการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศไตหวัน 
1 หนังสือเดินทางไทย  อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตัวจริง) และหนังสือเดินทางเลมเกา (ถามี) 
2 รูปถายสี  ขนาด 2 นิ้วเทาน้ัน จํานวน 2 รูป อายุไมเกิน 6 เดือน ถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา พื้นหลังสีขาว 

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

กรณีไมไดทํางานแลว และไมไดเดินทางพรอมสามี ตองใชเอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบดวย 
7 สําเนาใบมรณบัตร หรือ หยา (ถามี) 
8 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถามี) 
9 สําเนา สมุดบัญชีฝากเงินออมทรัพย หรือประจําเทานั้น ทําสําเนายอนหลัง 6 เดือน (ซีรอคตั้งแตหนาท่ีมีชื่อ, หนาเลขที่ 1 จนถึงยอด

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

** กรณี มีวีซา ประเทศดังตอไปน้ี สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญ่ีปุน อังกฤษ  เชงเกน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ท่ียังไมหมดอายุ และเปนแบบ 
Multiple สามารถเดินทางเขาประเทศไตหวันไดโดยการทําวีซาออนไลน (ไมตองใชหลักฐานขางตน และไมเสียคาใชจาย) สามารถอยูไตหวัน
ไดไมเกิน 30 วัน   

หากเปนการยื่นเดี่ยว เอกสารขางตนจะตองเปนตัวจริงพรอมสําเนา 1 ชุด                
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