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Elite Holiday ดแูล...กนัและกนั 

 
 
 
 

 
ดินแดนท่ีเทคโนโลย ีและ วฒันธรรมไดห้ลอมรวมใหเ้ป็นอีก 1 ประเทศท่ีน่าเยอืนเป็นท่ีสุดในขณะน้ี 

สมัผสัความทนัสมยัและกล่ินไอของวฒันธรรมกบั เมืองกรุงไทเป  
พิเศษกบัการแช่น ้ าแร่แบบส่วนตวั ล่องเรือชมวิว ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา 

สมัผสัช่วงเวลาท่ีสวยท่ีสุด กบั กล่ินหอมแบบผอ่นคลายของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
เสิร์ฟความอร่อยดว้ยอาหารทอ้งถ่ินหลากเมนู ปรุงแต่งดว้ยความประณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

คดัสรรท่ีพกัพร้อมบริการระดบั Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั 

ก ำหนดออกเดินทำง        10-13 พ.ค. // 19-22 มิ.ย. // 11-14 ก.ค. 2557 
วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ - เถำหยวน – ทุ่งดอกลำเวนเดอร์ – ท ำหมอน D.I.Y. – เมืองไทจง 

05.00 น.  คณะทวัร์พบกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรช้ัน4 เคำร์เตอร์ C ประตูที่2 สายการบิน ไทยแอร์เวย ์  
  พบเจา้หนา้ที่พร้อมเตรียมตวัออกเดินทาง  
07.25 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไตห้วนั  โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์ เทียวบิน TG 634 
  (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1ชัว่โมง /ใชเ้วลาในการบิน 3ชัว่โมง) 
11.55 น.  ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตห้วนั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านออก

เดินทาง 
13.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน น าท่านเขา้เยี่ยมชม ทุ่งดอกลำเวนเดอร์ ณ TA 
SHEE BLOOMING OASIS ใหทุ้กท่าน ไดเ้พลิดเพลินกบัทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ท่ีบานสะพร่ังอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแสนสบาย 
นอกจากน้ียงัมีแปลงดอกไมห้ลากสีที่จะท าให้ทุกท่านประทบัใจ อิสระให้ทุก
ท่านไดเ้ดินชมสวนพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นท าท่านเขา้
ร่วมกิจกรรม ท ำหมอนดอกลำเวนเดอร์ ซ่ึงทุกท่านจะไดท้ดลองท าหมอนจาก
ดอกลาเวนเดอร์ด้วยตวัของท่านเอง นอกจากน้ี ประดิษฐ์เสร็จแลว้ ทุกท่าน
สามารถน าหมอนใบน้ีกลบัไปเป็นท่ีระลึกไดอ้ีกดว้ย อิสระท่านเลือกซ้ือและเลือกชม ผลิตภณัฑ์ท่ีท  าจากดอกลาเวนเดอร์... 
(ช่วงเวลาในการบานของทุ่งลาเวนเดอร์ จะอยูร่ะหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน ของทุกปี แต่อาจข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ
ของแต่ละปี )  น าท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารค ่า น าท่านชมวิถีชีวิตยามค ่าคืน ขาวชาวไตห้วนั ณ ฟ่งเจี่ย ไนท์มำร์เก็ต ตลอดเส้นทางของถนนเต็มไปดว้ยร้าน
รวงท่ีแข่งขนักนั เรียกลูกคา้ เขา้ร้าน เพื่อจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ท่ีมีตั้งแต่ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของตกแต่งบา้น 
ของเล่น จนกระทัง่ของทานเล่น ซ่ึงจะอยูใ่นดา้นขวามือ ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหารสไตล์เกาหลี และ ของทานเล่นต่างๆ ทั้ง
แบบพื้นเมืองเกาหลีเอง และ แบบนานาชาติ เป็นเสน่ห์ท่ีน่าหลงใหล อีกแบบหน่ึงของการเดินย  า่ไนทม์าร์เกต็ท่ีไตห้วนั 
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ที่พัก  MILLENNIUM VEE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่ำ   

 
 

วันที่สองของกำรเดินทำง (2) วัดจงไถชำนซ่ือ – วัดเหวินหวู่ – ทะเลสำบสุริยนัจันทรำ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองผูหลี่เที่ยวชม วัดจงไถชำนซ่ือ ซ่ึงเป็นวดัที่มีการบูรณะใหม่โดยการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ของตะวนัออกและตะวนัตก รวมถึงความเป็นศิลปะ ความส าคญัทางวิชาการวฒันธรรมและศาสนา ก่อให้เกิดสถาบนัใน
แบบท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประวติัศาสตร์ศาสนาพุทธ ท่ีเนน้ย  ้าหลกัธรรมของพุทธศาสนาเขา้กบัชีวิตคนและเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เป็นวดัท่ีงดงามดูทนัสมยัท่ีสร้างข้ึนอยา่งวิจิตรงดงาม 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว  ชมความงดงามของวัดเหวินหวู่  (文武廟 
อุ๊น อู่ เหม้ียว) วดัท่ีตั้งอยูริ่มเชิงเขาแลเห็นทิวทศัน์ของทะเลสาบ วดัเหวินหวู่ยงั
มีความน่าสนใจตรงที่  สถาปัตยกรรมแบบจีน มี เทพเจ้ากวนอูคู่กับขง

เบ้ง สัญลักษณ์แห่ง ความบู๊และบุ๋ นให้ท่านได้
กราบไหวน้อกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลงั
แล้ว ส่ิงแรกท่ีสะดุดตาทุกคนที่มาเยื่อนก็คือ
สิงโตคู่ยกัษท์ี่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนัมีมูลค่าตวัละ1 
ลา้นเหรียญไต้หวัน ซ่ึงเป็นส่ิงมงคลท าให้ว ัดแห่งน้ีมีช่ือเสียง สร้างความศรัทธาจากชาว
ไตห้วนั..จากนั้นน าท่านสู่ ทะเลสำบสุริยัน-จันทรำ (ทะเลสำบซัมมูนเลค) น าท่านล่องเรือ
ทะเลสาบ สุริยนั-จนัทรา ตั้งอยูภ่าคกลางของไตห้วนั เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ ท่ีสุดแห่งเดียวใน
ไตห้วนั ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ส่วนใตข้องเกาะกวงหัว ใน

ทะเลสาบมีลกัษณะคลา้ยพระจนัทร์เส้ียว และส่วนเหนือของเกาะมีลกัษณะคลา้ยพระอาทิตย ์จึงไดช่ื้อว่า ทะเลสาบสุริยนั
จนัทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบทะเลสาบ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
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ที่พัก SUN MOON LAKE HOTEL  

  
 

วันที่สำมของกำรเดินทำง  (3) ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์วีรชน จงเร่ียฉือ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
น าท่านชม “พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติกู้กง” ชมโบราณวตัถุและสมบติัล  ้าค่า
ของประเทศจีนกว่า 620,000 ช้ิน ซ่ึงมีประวติัยาวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะ
เป็นภาพวาด เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองแดงสัมฤทธ์ิต่างๆ นอกจากน้ียงัมีห้อง
จัดแสดงหยกท่ีล  ้ า ค่าและได้รับการยกย่องติดอันดับหน่ึงในส่ีของโลก 
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดน้ ามาจากประเทศจีน โดยโบราณวตัถุเหล่าน้ีมี
มากจนตอ้งผลดัเปลี่ยนให้ชมทุกๆ 3 เดือน แต่วตัถุโบราณช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียง 
เช่น เรือแกะสลกัจากลูกวอลนทั หยกผกักาดขาว หยกสีน ้ าตาลเหมือนหมูสาม
ชั้น จะมีใหช้มตลอดปี และประวติัศาสตร์จีนตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงยคุปัจจุบนั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  น าท่าน ชม อนุสรณ์สถำนวีรชนจงเล่ียฉือ สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงวีรชนของจีน จ านวน 330,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วง

สงครามจีน-ญ่ีปุ่ น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีนมีการจัดพิธีสักการะ โดยทหารจะแต่งเคร่ืองแบบและเดิน
สับเปลี่ยนเวรยามทุกชัว่โมง เร่ิมตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นภาพที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวจ านวนมากใหม้าถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั   GRAND HYATT HOTEL TAIPEI  
 

วันที่ส่ีของวันเดินทำง (4) อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป101 – ย่ำนซีเหมินติง – สนำมบินเถำหยวน – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  
น าท่านสู่ อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค เปิดเม่ือวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1980
หลังจากที่ เ จียงไคเชคเสียชีวิตไป5ปีให้ท่านชมประวัติและรูปภาพ
ประวติัศาสตร์ส าคัญที่หาดูไดย้ากจากที่อื่นและรูปหล่อบรอนซ์ของเจียง
ไคเชคท่ีตั้งอยูใ่นหอ้งโถงใหญ่และขา้วของเคร่ืองใชข้องอดีตผูน้  า ตวัอาคาร
สร้างจากหินอ่อนทั้งหลงั งดงามไม่แพว้ิหารในประเทศจีน เป็นท่ีท่องเท่ียว
ที่มีช่ือเสียงมากของไทเป… 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ตึกไทเป 101 ถือเป็นสัญลกัษณ์ใหม่ของไทเป มีความสูงทั้งหมด 
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508 เมตร  ปัจจุบนัเป็นตึกที่สูงอนัดบั 2 ของโลก ชมวิวทิวทศัน์บนตึกชั้นที่ 
89 โดยลิฟทท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็ว 1,008 เมตร ใชเ้วลาข้ึนลิฟท์
เพียงแค่ 37 วินาที ตวัอาคารออกแบบเป็นรูปทรงล าไผ่ 8 ปลอ้ง มีการติด
ลูกตุม้เหลก็ขนาดใหญ่หนกั 660 ตนั ท  าหนา้ท่ีดูดชบัแรงสั่นสะเทือนไม่ให้
อาคารสูงเสียดฟ้าแห่งน้ีสั่นไหวไปมาเม่ือเกิดแผ่นดินไหว เลือกซ้ือสินคา้
แบรนด์เนมต่างๆ มากมายจากทัว่ทุกมุมโลกและแบรนด์ที่คนไทยนิยอม
อยา่ง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ต่างๆมีราคาถูกกว่าเมืองไทย5-10% 
และสินคา้อื่นๆใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามฮัธยาศยั…จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ 
ย่ำนซีเหมิงติง (สยำมสแควร์ไทเป) ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิต ทั้งแบ
รนดต่์างประเทศและในประเทศช่ือดงั สินคา้ส าหรับวยัรุ่นต่างๆบางสินคา้มีราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอนเช่น รองเทา้
แบรนดด์งัที่คนไทยช่ืนชอบอยา่ง Onisuka, Nike, Adidas, Puma,Lacost ต่างๆบอกไดเ้ลยว่าราคาถูกกว่าเมืองไทย 20-30 % 
ข้ึนไป นอกจากน้ียงัมีทั้งร้านอาหาร ขนมและท่ีส าคญั ชาไข่มุกท่ีไม่เหมือนเมืองไทย เคร่ืองด่ืมท่ีแทบจะเป็นเคร่ืองหมาย
การคา้ของไตห้วนัไปแลว้ไม่ว่าใครไปไตห้วนัแลว้กต็อ้งลิ้มลองรสชาติซักคร้ัง…ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน
เถาหยวน 

20.05 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย ์เที่ยวบิน TG635 
22.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน 

 
 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน  
     ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคญั 
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อัตรำค่ำบริกำร 
ประเภทผู้เดินทำง  ลูกค้ำทั่วไป  สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 45,900.- 43,900.- 44,900.- 
เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)   44,900.- 42,900.- 43,900.- 
เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 43,900.- 41,900.- 42,900.- 
เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 42,900.- 40,900.- 41,900.- 
พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   9,500.- 9,500.- 9,500.- 
มีต๋ัวแล้ว ลดท่ำนละ  12,000.- 12,000.- 12,000.- 
ต๋ัวBUSINESS CLASS เพิ่มท่ำนละ 26,000.- 26,000.- 26,000.- 

 
หมำยเหตุ : อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง(ผู้ใหญ่) 10ท่ำน ทำงบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำรเพิ่มขึ้นท่ำนละ 5,000 บำท 
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ กำรเปล่ียนแปลงค่ำบริกำร หำกมีผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 

 

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 
ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 439 439 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)   429 429 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 419 419 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 409 409 

พักเดี่ยว ได้รับคะแนนเพิ่มท่ำนละ   95 95 

มีต๋ัวแล้ว ได้รับคะแนน   120 120 

- โปรแกรมน้ีสำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 
- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 

 
อัตรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) ภาษีสนามบิน+ภาษีน ้ามนัทุกแห่ง 
2. ค่าที่พกั 3คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน   
3. ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  
4. ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางไทย)  
5. ค่าใชจ่้ายหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิ่น ผูช้  านาญเส้นทาง 
6. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
7. ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น  
8. สัมภาระน ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20 กก. 
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อัตรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์ ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 

 
เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 10,000.- บำท   

    ช  าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

 ช าระดว้ยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จ ำกัด 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6619788) 

ช่ือบญัชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ธนำคำรกสิกรไทย    สำขำ ถ.รัชดำภิเษก(สุขุมวิท-พระรำม4)   
เลขที่  718-1-04879-9 บัญชีกระแสรำยวัน 
 
 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางที่เคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ 
ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางที่มีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางที่มีความประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที่ยว 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้
ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจ้งให้
บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้
ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู ้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า  
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
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 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 
10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนช่ือหรือคืนตัว๋ 
11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงการที่มิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่
ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายนืยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋
หรือช าระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  
วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ 
การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค  านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านใหไ้ดม้ากที่สุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ จะคืนเงิน
ค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิด
ของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ี
นัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่
คณะที่สายการบินจดัใหม้า 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศที่ท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทัวร์และช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถงึท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
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เอกสำรกำรยื่นวซ่ีำท่องเทีย่วประเทศไต้หวนั 
1 หนงัสือเดินทางไทย  อายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตวัจริง) และหนงัสือเดินทางเล่มเก่า (ถา้มี) 
2 รูปถ่ายสี  ขนาด 2x2 น้ิวเท่านั้น จ านวน 2 รูป อายไุม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมแว่นตาด า พื้นหลงัสีขาว 

(หนา้ตรง ไม่สวมหมวก และแว่นกนัแดด) ** ห้ำมใช้ ภาพถ่ายสต๊ิกเกอร์ 
3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ สูติบตัร 
4 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทบ์า้น - ที่ท  างาน - มือถือ ไวท้ี่หนา้ส าเนาบตัรประชาชน (โปรดอยา่ลืม) 
5 ส าเนาทะเบียนบา้น  
6 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูติบตัรบุตร (ถา้มี)  

กรณีไมไดท้  างานแลว้ และไม่ไดเ้ดินทางพร้อมสามี ตอ้งใชเ้อกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบดว้ย  
7 ส าเนาใบมรณบตัร หรือ หยา่ (ถา้มี) 
8 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถา้มี) 
9 ส าเนา สมุดบัญชีฝำกเงินออมทรัพย์ หรือประจ ำเท่ำน้ัน ท  าส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน (ส ำเนำตัง้แต่หน้ำท่ีมีช่ือ, หน้ำเลขท่ี 1 จนถึงยอด

บญัชี ณ ปัจจุบนั ไม่ว่ำจะเกิน 6 เดือนหรือไม่) หรือ STATEMENT ท่ีออกใหจ้ากทางธนาคารเท่านั้น *โดยจะตอ้งอพัเดทยอดล่าสุดให้
เป็นเดือนที่ตอ้งการยืน่ขอวีซ่าหนงัสือรับรองการท างาน (ฉบบัจริง) / การเรียน (ฉบบัจริง) 
-  หากเป็น “ลูกจา้ง” หนงัสือรับรองงานท่ีระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน, ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) 
-  หากเป็น “เจา้ของกิจการ” กรุณาถ่ายส าเนาหนา้จดทะเบียนบริษทัที่มีช่ือท่านเป็นผูมี้อ  านาจลงนาม จนถึงขอ้บงัคบับริษทั  
   และหนงัสือรับรองน้ีตอ้งมีอายนุบัถึงวนัยืน่วีซ่าไม่เกิน 3 เดือน และจะตอ้งแสดงตราประทบับริษทัเป็นส าคญั-  หากเป็น - - 
“นกัเรียน / นกัศึกษา”  หนงัสือรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน 
- เกษียณอำย ุหากท่านมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ไม่ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน 

** กรณี มีวีซ่ำ ประเทศดังต่อไปน้ี สหรัฐอเมริกำ, แคนำดำ, ญ่ีปุ่ น อังกฤษ  เชงเก้น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่ยงัไม่หมดอำย ุและเป็นแบบ 
Multiple สำมำรถเดินทำงเข้ำประเทศไต้หวันได้โดยกำรท ำวีซ่ำออนไลน์ (ไม่ต้องใช้หลักฐำนข้ำงต้น และไม่เสียค่ำใช้จ่ำย) สำมำรถอยู่ไต้หวันได้
ไม่เกิน 30 วัน  
 
 

หำกเป็นกำรยืน่เดี่ยว เอกสำรข้ำงต้นจะต้องเป็นตัวจริงพร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
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