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ดินแดนที่เทคโนโลยี และ วัฒนธรรมไดหลอมรวมใหเปนอีก 1 ประเทศที่นาเยือนเปนที่สุดในขณะน้ี
พิเศษกับโปรแกรม สําหรับคนรักการชอปปง สนุกกับแหลงชอปปงสุดอินเทรนด บนเสนทาง ไทเป - เกาสง

ยอนวัยเด็กกับความสนุกกับสวนสนุกใหญที่สุดในไตหวัน ณ E-DA WORLD
TAIPEI 101 หางแบรนดเนมสุดหรูใจกลางเมืองไทเป IT MALL ศูนยรวมอุปกรณไอที

เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถิ่นหลากเมนู ปรุงแตงดวยความปราณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ
คัดสรรที่พักพรอมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดูแล...กันและกัน”

กําหนดออกเดินทาง 26-29 มิ.ย./ 17-20, 24-27 ก.ค./ 8-11, 28-31 ส.ค./ 11-14, 25-28 ก.ย.
2-5, 16-19 ต.ค./ 30 ต.ค. - 2 พ.ย./ 13-16, 27-30 พ.ย.

วันแรกของการเดินทาง (1) สนานบินสุวรรณภูมิ – เถาหยวน – เกาสง –
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 นําทาน

ออกเดินทาง...
13.30น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจื้อจี่เหริน บริการทานดวย

นําทานเดินสูเมืองเกาสงโดยโดย รถไฟหัวกระสุน สู สถานีรถเกาสง ซ่ึงมีความเร็ว 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ใชเวลา 2 ช่ัวโมง
ซ่ึงปกติใชเวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมงกวา เปนเทคโนโลยีที่ไดแบบมาจากชินคันเซ็นของญี่ปุนเพ่ือแกปญหาการจราจร จากนั้น
เย่ียมชม อาวซีจ่ือ เปนอาวที่หนุมสาวไตหวันและนักทองเที่ยวจะมาสัมผัสบรรยากาศพระอาทิตยตกน้ํา ที่สวยงาม และยัง
เปนทาเรือที่ใหญอันดับ 5 ของโลก นําทานเย่ียมชม อดีตสถานฑูตอังกฤษ ซ่ึงตั้งอยูบนเขา สามารถชมวิวทิวทัศนเมืองเกาสง
ไดทั้งเมือง ชมตึกที่สูงที่สุดของเมืองเกาสง 85 ช้ันไดจากที่นี่ และยังเห็นเรือบรรทุกสินคาขนาดใหญเขาออกที่ทาเรือ เกาสง
ไดอีกดวย

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ท่ีพัก CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา
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วันท่ีสองของการเดินทาง (2) E-DA WORLD – OUTLET MALL – ไทเป – ซื่อหลิน ไนทมารเก็ต
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู แหลงทองเที่ยวแหงใหมของเมืองเกาสง EDA
WORLD ดินแดนในฝนของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กวา 8600 ตารางเมตร มี
รานคาถึง 123 รานคา, อาคารสแควรไดถูกออกแบบใหเปนแบบสถาปตยกรรม
เขตรอน พรอมทั้งรวบรวมภัตตาคารช่ือดัง, เวทีการแสดงและตลาดนัด, ให
บรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน, ภายในถูกตกแตงใหมีความสวยงาม
ทันสมัย, ตัวหางสรรพสินคาเปนสถาปตยกรรมสไตลโมเดิรนคลาสสิก สนุก
สุดเหว่ียงกับเครื่องเลนอันทันสมัยกวา 47 ชนิด อาทิเชน เครื่องเลนกังหันหมุนที่มีความสูงจากพ้ืน 55 เมตร, เรือเหาะสูง 33
เมตร, อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัว U แหงเดียวในเอเชีย, ซ่ึงจะทําใหคุณไดสัมผัสความเสียวและความตื่นเตนบนกลางอากาศ
อยางไมรูลืมใหทานเพลิดเพลิดกันตอกับทานที่ช่ืนชอบการชอปปงก็มี โซน OUT LET MALL ขนาดใหญ เปนแหลงรวม
สินคาแบรนดดังช้ันนําของโลก กวา 300 แบรนด, อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph
Lauren เปนตน...

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ภายในสวนสนุก EDA WORLD เพ่ือความไมขาดตอนในการเที่ยวชม
จากนั้นนําทานเดนิทางสูไทเป โดย รถไฟหัวกระสุน สู สถานีรถไฟเมือง ZUOYING ซ่ึงมีความเร็ว 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง
ใชเวลา 2 ช่ัวโมง ซ่ึงปกติใชเวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมงกวา เปนเทคโนโลยีที่ไดแบบมาจากชินคนัเซ็นของญี่ปุนเพ่ือแกปญหา
การจราจร...

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บุฟเฟตบาบีคิว และ สุกี้สไตลไตหวัน ใหทานไดเลือกอิ่มเอมกับ หลากหลาย
เมนู ทั้งกุง, เนื้อ, ปลา, หมู,ไก, ไสกรอก, เตาหู, ลูกช้ิน, เห็ด และ ผักนานาชนิด พรอมน้ําซุปรสเด็ด เสริมความอรอยม้ือนี้
ดวย ไอศกรีม Hagen-Dazs เคก, ขนมหวาน, และเมนูเครื่องดื่มมากมาย ทั้ง น้ําอัดลม น้ําผลไม ชา กาแฟ รวมทั้งเบียร
ไตหวัน ใหเลือกรับประทานกันไดอยางจุใจ
หลังรับประทานอาหารนําทานสัมผัสวิถีชีวิตยามค่ําคืนของชาวไตหวัน ณ ซื่อหลิน ไนทมารเก็ต อิสระใหทานเดินชมเลือก
ซ้ือส้ินคานานาชนิดทั้งเส้ือผา ทองเทาและสินคาอื่นๆที่มีราคาถูกกวาเมืองไทย หรือทานสามารถเลือกชิมอา หารพ้ืนเมือง
ของหวานหลากหลายชนิด และของขึ้นช่ือของไตหวัน เตาหูเหม็น

ท่ีพัก FX HOTELระดับ 4 ดาว โรงแรมใกลยานแหลงชอปปง ใจกลางเมืองไทเป หรือเทียบเทา
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วันท่ีสามของการเดินทาง (3) พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง – อนุสรณสถานวีรชน จงเรี่ยฉือ – ตึกไทเป 101 – ยานซีเหมินติง
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑแหงชาติกูกง ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํ้าคาของประเทศจีนกวา 650,000 ช้ิน
ซ่ึงมีประวัติยาวนานกวา 5,000ป ไมวาจะเปนภาพวาด เครื่องปนดินเผา เครื่องทองแดงสัมฤทธ์ิตางๆ
นอกจากนี้ยังมีหองจัดแสดงหยกที่ลํ้าคาและไดรับการยกยองติดอันดับหนึ่งในส่ีของโลก ประธานาธิบดี
เจียงไคเช็คไดนํามาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหลานี้มีมากจนตองผลัดเปล่ียนใหชมทุกๆ 3 เดือน
แตวัตถุโบราณช้ินเอกที่มีช่ือเสียง เชน เรือแกะสลักจากลูก
วอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสามช้ัน จะมี
ใหชมตลอดป และประวัติศาสตรจีนตั้งแตเริ่มตนจนถึงยุค
ปจจุบัน…นําทานชม อนุสรณสถานวีรชนจงเรี่ยฉือ สรางขึ้น

เพ่ือระลึกถึงวีรชนของจีน จํานวน330,000 คนที่สังเวยชีวิตในชวงสงครามจีน-ญี่ปุน
และสงครามกลางเมืองของประเทศจีนมีการจัดพิธีสักการะ โดยทหารจะแตง
เครื่องแบบและเดินสับเปล่ียนเวรยามทุกช่ัวโมง เปนภาพที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
จํานวนมากใหถายรูปเปนที่ระลึก...

เท่ียง บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เส่ียวหลงเปา เมนูขึ้นช่ือของไตหวัน เนื้อหมูหมักสูตรพิเศษ ถูกหอหุมดวย
เนื้อแปงบางนุม พรอมเติมน้ําซุปรสเลิศเขาไปดานใน นึ่งดวยอุณหภูมิที่พอเหมาะ และเสิรฟในขณะที่ยังรอนอยู ใหทานได
ล้ิมรสเส่ียวหลงเปาสูตรดั้งเดิมของไตหวัน เพ่ิมความสดช่ืนดวยน้ําจิ้มจิ๊กโฉวสูตรเฉพาะและขิงหั่นฝอย พรอมอิ่มอรอยกับ
เส่ียวหลงเปาไสตางๆ และอีกหลายหลากเมนู

นําทานสูตึกไทเป 101 ถือเปนสัญลักษณใหมของไทเป มีความสูงทั้งหมด 508 เมตร  ปจจุบันเปน
ตึกที่สูงอันดับ 2 ของโลก ชมวิวทิวทัศนบนตึกช้ันที่ 89 โดยลิฟทที่ว่ิงเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็ว
1,008 เมตร ใชเวลาขึ้นลิฟทเพียงแค 37 วินาที ตัวอาคารออกแบบเปนรูปทรงลําไผ 8 ปลอง มีการ
ติดลูกตุมเหล็กขนาดใหญหนัก 660 ตัน ทําหนาที่ดูดชับแรงส่ันสะเทือนไมใหอาคารสูงเสียดฟา
แหงนี้ส่ันไหวไปมาเม่ือเกิดแผนดินไหว เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมตางๆ มากมายจากทั่วทุกมุม
โลกและแบรนดที่คนไทยนิยอมอยาง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ตางๆมีราคาถูกกวา

เมืองไทย5-10% และสินคาอื่นๆใหทานไดเลือกซ้ือตามอัธยาศัย...จากนั้นนําทานสู ยานซีเหมิงติง (สยามสแควรไทเป) ถนน
คนเดินสายแรกในเมืองไทเป ใหทานเลือกซ้ือสินคานานาชนิด ทั้งแบรนดตางประเทศและในประเทศช่ือดัง สินคาสําหรับ
วัยรุนตางๆบางสินคามีราคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอน เชน รองเทาแบรนด
ดังที่คนไทยช่ืนชอบอยาง Onisuka, Nike, Adidas, Puma,Lacost ตางๆบอกได
เลยวาราคาถูกกวาเมืองไทย 20-30 % ขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีทั้งรานอาหาร ขนม
และที่สําคัญ ชาไขมุกที่ไมเหมือนเมืองไทย เครื่องดื่มที่แทบจะเปนเครื่องหมาย
การคาของไตหวันไปแลวไมวาใครไปไตหวันแลวก็ตองล้ิมลองรสชาติซักครั้ง
ที่นี่นอกจากจะเปนแหลงชอปปงแลวยังมีรานอาหารอรอยๆมายมากรวมทั้ง
เปนที่ตั้งของรานอาหาร Modern Toilet ช่ือดัง มีการตกแตงรานเปนธีมหองสุขา ที่แปลกแนวอีกดวย

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร HAI PAWANG บริการทานดวย กุงนึ่ง ปูอาลาสกานึ่งกระเทียม หอยเปาฮื้อ+ไขปลา
อกเปด+ปลาหมึกมวน เอ็นหมูตุนราดปลิงทะเล ขาวหนากุงซากุระ ปลาหิมะยาง ไกอบซอสหมอดิน ของหวาน และผลไม
ตามฤดูกาล http://www.hpw.com.tw/
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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” ซ่ึงเปนวัดเกาแกที่สราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือไดวาเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได และ
ภายในวัดเปนที่ประดิษฐาน “องคเจาแมกวนอิม”ซ่ึงเปนที่เคารพนับถือของชาว
ไตหวัน และชาวจีนจากทั่วโลกเปนอยางย่ิง และภายในวัดยังมีการตกแตงอยาง
วิจิตรงดงาม โดยเฉพาะเสาหินที่แกะสลักเปนลวดลายมังกรอยางสวยงาม อิสระ
ใหทุกทานไดเคารพสักการะองคเทพตางๆ เพ่ือเปนสิริมงคลแดตนเองและ
ครอบครัวในการเดินทางมาเยือนไตหวันครั้งนี้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร....
ถึงเวลาเอาใจคนที่ช่ืนชอบในสินคาไอที ที IT MALL ศูนยรวมคอมพิวเตอร อุปกรณ อะไหล
ช้ินสวนอิเล็คโทรนิคสนานาชนิด ซ่ึงไตหวันเปนผูผลิตสินคาอิเล็คโทรนิคสอันดับ 1 ของโลก
ทานสามารถเลือกซ้ือเลือกชมสินคาอิเล็คโทรนิคสตางๆไดตามอัธยาศัย ซ่ึงสินคาจําพวกช้ินสวน
อุปกรณ และอะไหล จะมีราคาถูกกวาเมืองไทย หลายๆชนิดสินคาที่มีราคาถูกกวาเมืองไทยถึง
ครึ่งหนึ่ง สินคาอีกอยางที่นาสนใจ คือ GPS ย่ีหอ GARMIN ซ่ึงจะมีราคาถูกกวาเมืองไทย
ประมาณ 30% - 50% จากนําทานเดินทางสู TAIPEI MAIN STATION ซ่ึงบริเวณนี้เปนแหลงช
อปปงยอดนิยมอีกแหงของไตหวัน กับ K MAILL ที่ทุกทานจะไดเพลิดเพลินกับสินคามากมาย

อาทิเชน เส้ือผาแฟช่ัน นาฬิกา รองเทา และสําหรับคนรักหุนยนต กันดั๊ม ไมควรพลาดกับ GUNDAM BASE TAIPEI หรือ
จะเดินกลับมาภายในสถานีเลือกซ้ือของฝาก และ ขนมนานาชนิด และยังเปนที่ตั้งของเคกสุดนารักที่จะมาย่ัวยวนสาวๆ ให
ควักกระเปาจากเงินใหกับ KITTY CAFÉ เคกและขนมหนาตาสุดนารัก ของเจาเหมียวสีชมพู นอกจากนี้ดานตามอัธยาศัยได
เวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเถาหยวน โดย รถไฟหัวกระสุน สู สถานีรถไฟเมืองเถาหยวน ซ่ึงมี
ความเร็ว 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ใชเวลา 19 นาที ซ่ึงปกติใชเวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมงกวา เปนเทคโนโลยีที่ไดแบบมาจากชินคัน
เซ็นของญี่ปุนเพ่ือแกปญหาการจราจร

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

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกนั

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบินท้ังนี้เพื่อประโยชน
ของลูกคาเปนสําคัญ
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อัตราคาบริการ
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาท่ัวไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ

ผูใหญ พักหองคู 49,900.- 47,900.- 48,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน) 48,900.- 46,900.- 47,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม) 47,900.- 45,900.- 46,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) 46,900.- 44,900.- 45,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 11,000.- 11,000.- 11,000.-
มีตั๋วแลว ลดทานละ 11,000.- 11,000.- 11,000.-

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่นแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน

**หากเดินทางในชวงวันท่ี 8-11 ส.ค. เพิ่มทานละ 2,000.-**
คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก

ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสรมิ
ผูใหญ พักหองคู 479 479
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน) 469 469
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม) 459 459
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) 449 449
พักเดี่ยว ไดรับคะแนนเพิ่มทานละ 110 110
มีตั๋วแลว ไดรบัคะแนน 369 369
- 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%3. คาทําหนังสือเดินทาง
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4. 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

เอกสารการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศไตหวัน
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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 จนถึงยอด

บัญชี ณ ปจจบุัน ไมวาจะเกิน 6 เดือนหรือไม) หรือ STATEMENT ที่ออกใหจากทางธนาคารเทานัน้ *โดยจะตองอัพเดทยอดลาสุดให
เปนเดือนที่ตองการย่ืนขอวีซาหนงัสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจรงิ)
- 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 และเปนแบบ
Multiple สามารถเดินทางเขาประเทศไตหวันไดโดยการทําวีซาออนไลน (ไมตองใชหลกัฐานขางตน และไมเสียคาใชจาย) สามารถอยูไตหวันได
ไมเกิน 30 วัน

หากเปนการย่ืนเดี่ยว เอกสารขางตนจะตองเปนตัวจริงพรอมสําเนา 1 ชุด
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หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของคน
สวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร
ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใชการ

ทองเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวน
ทัวรคณะสวนตัว

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

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคา
ทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพ่ิม
เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือตั๋วเครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย
รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ที่
กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซ้ือตั๋ว
หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น
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14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 7
วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ
การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของ
ทานใหไดมากที่สุด

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน
คาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตใน
กรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใชความผิด
ของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม
และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง

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

18. ตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่
นั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่นั่งแบบหมู
คณะที่สายการบินจัดใหมา

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป

20. เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน
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