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สัมผัสความเหมือนท่ีแตกตาง ณ ดินแดนแหงธรรมชาติอันงดงาม วัฒนธรรมทรงคุณคา และ เทคโนโลยีทันสมัย 

หลอมรวมให “ไตหวนั” เปนอีก 1 ประเทศท่ีนาเยือนเปนท่ีสุดในขณะนี้ 
สัมผัสความสวยงามดรแมนติกของแมน้ําแหงความรัก ณ แมน้ําอายเหอเกาสง 
สนุกสนานกับสวนสนุก EDA WOULD พรอมชอปปง OUTLET MALL 

พักโรงแรมหรูท่ีคนดังท่ัวโลกเลือกพัก GRAND HI-LAI HOTEL KAOHSIUNG  
เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถ่ินหลากเมนู ปรุงแตงดวยความปราณตี และรสชาติอันเปนเอกลักษณ 

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

ตัวอยางโปรแกรม 
วันแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพ – เถาหยวน – รถไฟหัวจรวด – เกาสง –อาวซีจื่อ – แมนํ้าอายเหอ 

05.30น.  คณะทัวรพบกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น4 เคานเตอร C ประตูท่ี2 สายการบิน ไทยแอรเวย   
  พบเจาหนาที่พรอมเตรียมตัวออกเดินทาง  
07.35น.  ออกเดินทางสูไทเป  โดยสายการบินไทยแอรเวย TG 634 
  (เวลาทองถ่ินว่ิงไวกวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง /ใชเวลาในการบินประมาณ 3ช่ัวโมง 25นาที) 
11.55น.  ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนประเทศไตหวัน หลังผานการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทาง 
  บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร จื้อจี่เริน บริการทานดวย หมูราดซอสญี่ปุน กุงน่ึงวุนเสน ไกผัดหอมจีน ขึ้นฉายปาทองโก 

ซี่โครงหมู รวมสองสหาย ปลาซอสเปรี้ยวหวาน ซุปผักกะหลํ่าหมู ผักซวยเหลียเห็ดล้ินเปา ซาลาเปาไสครีม และผลไม  
  นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเถาหยวน โดย รถไฟหัวจรวด สู สถานี

รถไฟเมืองเกาสง ซึ่งมีความเร็ว 300 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ใชเวลา 2ช่ัวโมงกวา 
ซึ่งปกติใชเวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมงกวา เปนเทคโนโลยีที่ไดแบบมาจากชินคัน
เซ็นของญี่ปุนเพ่ือแกปญหาการจราจร จากน้ันเยี่ยมชม อาวซีจื่อ เปนอาวที่
หนุมสาวไตหวันและนักทองเที่ยวจะมาสัมผัสบรรยากาศพระอาทิตยตกนํ้าที่
สวยงาม และยังเปนทาเรือที่ใหญอันดับ 5 ของโลก  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนําทานสู แมนํ้าอายเหอ(แมนํ้าแหงความรัก) แมนํ้าที่ไหลผานใจ
กลางเมืองเกาสงนําทานขึ้น เรื่อแหงความรัก ชมความย่ิงใหญอลังการของ
เมืองทา ความโรแมนติกของแมนํ้าอายเหอในยามราตรี จะไดยิงเสียงดนตรี
จากรานกาแฟทั้งสองฝงของแมนํ้าบวกแสงไฟเจิดจรัสจากสะพานและเงาของ
ตึกสูงตางประชันกันสะทอนบนผิวของแมนํ้าอยางงดงาม 
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ท่ีพัก  GRAND HI-LAI HOTEL KAOHSIUNG หรือเทียบเทา    
 โรงแรมช่ือดัง ณ เมืองเกาสง ที่ทานสามารถมองเห็นวิวเมืองเกาสง และอาวทะเลสวยงาม ที่ไมแพวิวของเมืองไทเป และเปน

โรงแรมที่บุคคลช่ือดังทั่วโลกเลือกใชเมือมีโอกาสมาเยือนเมืองเกาสง  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) เกงสง – EDA WOULD – OUTLET MALL   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ันนําทานเดินทางสู แหลงทองเที่ยวแหงใหมของเมืองเกาสง EDA WORLD ดินแดนในฝนของคนทุกเพศทุกวัย บน
เน้ือที่กวา 8600 ตารางเมตร มีรานคาถึง 123 รานคา, อาคารสแควรไดถูกออกแบบใหเปนแบบสถาปตยกรรมเขตรอน พรอม
ทั้งรวบรวมภัตตาคารช่ือดัง, เวทีการแสดงและตลาดนัด, ใหบรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน, ภายในถูกตกแตงใหมีความ
สวยงามทันสมัย, ตัวหางสรรพสินคาเปนสถาปตยกรรมสไตลโมเดิรนคลาสสิก สนุกสุดเหว่ียงกับเครื่องเลนอันทันสมัยกวา 
47 ชนิด อาทิเชน เครื่องเลนกังหันหมุนที่มีความสูงจากพ้ืน 55 เมตร,  เรือเหาะสูง 33 เมตร, อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัว U แหง
เดียวในเอเชีย, ซึ่งจะทําใหคุณไดสัมผัสความเสียวและความต่ืนเตนบนกลางอากาศ อยางไมรูลืม 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  เพลิดเพลิดกันตอกับทานที่ช่ืนชอบการชอปปงก็มี โซน OUT LET MALL ขนาดใหญ เปนแหลงรวมสินคา 

แบรนดดังช้ันนําของโลก กวา 300 แบรนด, อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren 
เปนตน...นําทานสนุกกับการชอปปง  ณ หลิวเหอ ไนทมารเก็ต  ตลอดเสนทางของถนนเต็มไปดวยรานรวงที่แขงขันกัน 
เรียกลูกคา เขาราน เพ่ือจับจายซื้อสินคานานาชนิด ที่มีต้ังแต เสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของตกแตงบาน ของเลน 
จนกระทั่งของทานเลน ซึ่งจะอยูในดานขวามือ ที่เต็มไปดวยรานอาหารสไตลไตหวัน และ ของทานเลนตางๆ ทั้งแบบ
พ้ืนเมืองไตหวันอง และ แบบนานาชาติ เปนเสนหที่นาหลงใหล อีกแบบหน่ึงของการเดินย่ําไนทมารเก็ตที่ไตหวัน... 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  GRAND HI-LAI HOTEL   KAOHSIUNG หรือเทียบเทา  
 โรงแรมช่ือดัง ณ เมืองเกาสง ที่ทานสามารถมองเห็นวิวเมืองเกาสง และอาวทะเลสวยงาม ที่ไมแพวิวของเมืองไทเป และเปน

โรงแรมที่บุคคลช่ือดังทั่วโลกเลือกใชเมือมีโอกาสมาเยือนเมืองเกาสง  
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วันท่ีสามของการเดินทาง (3) เกาสง – รถไฟหัวจรวจ – ไทจง – สุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู 

เขา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเถาหยวน โดย รถไฟหัวจรวด สู สถานีรถไฟเมืองไทจง ซึ่งมีความเร็ว 300 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง ใชเวลา 2ช่ัวโมงกวา ซึ่งปกติใชเวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมงกวา เปนเทคโนโลยีที่ไดแบบมาจากชินคันเซ็นของญี่ปุนเพ่ือ
แกปญหาการจราจร 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย สุก้ี ชาบู บุฟเฟตสไตลไตหวัน ใหทานไดเลือกอิ่มเอมกับ หลากหลาย
เมนู ทั้งกุง, เน้ือ, ปลา, หมู,ไก, ไสกรอก, เตาหู, ลูกช้ิน, เห็ด และ ผักนานาชนิด พรอมนํ้าซุปรสเด็ด เสริมความอรอยมื้อน้ี
ดวย, ขนมหวาน, และเมนูเครื่องด่ืมมากมาย ทั้ง นํ้าอัดลม นํ้าผลไม ชา ใหเลือกรับประทานกันไดอยางจุใจ 
นําทานเดินทาง ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ซันมูนเลต) ต้ังอยูภาคกลาง
ของไตหวัน เปนทะเลสาบที่ใหญ  ที่สุดแหงเดียวในไตหวัน  ถนนรอบ
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร สวนใตของเกาะกวงหัว ใน
ทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทรเสี้ยว และสวนเหนือของเกาะมีลักษณะ
คลายพระอาทิตย จึงไดช่ือวา ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่มีความงดงามดุจ
ภาพวาด ชมสถานที่ทองเที่ยวรอบทะเลสาบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่
อันเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซําจั๋ง...จากนั้นนําทาน ชมความงดงามของวัดเหวินหวู (文武廟 อุน อู เหม้ียว) วัด
ที่ต้ังอยูริมเชิงเขาแลเห็นทิวทัศนของทะเลสาบ วัดเหวินหวูยังมีความนาสนใจ
ตรงท่ี สถาปตยกรรมแบบจีน มีเทพเจากวนอูคูกับขงเบง สัญลักษณแหง 
ความบูและบุนใหทานไดกราบไหวนอกจากสถาปตยกรรมที่สวยงามอลังแลว 
สิ่งแรกที่สะดุดตาทุกคนท่ีมาเยือนก็คือสิงโตคูยักษที่ใหญที่สุดในไตหวันมี
มูลคาตัวละ1 ลานเหรียญไตหวัน ซึ่งเปนสิ่งมงคลทําใหวัดแหงน้ีมีช่ือเสียง 
สรางความศรัทธาจากชาวไตหวัน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารใน Einhan Hotel บริการทานดวย ออเดิรฟ สองหอยผัดนํ้ามันหอย ซี่โครงหมูสไตลชาวซาว 
แกงเผือก กุงน่ึง ปลาประธานาธิบดีน่ึง ผัดพักฤดูกาล ซุปตุนยาจีน และผลไมฤดูกาล 

ท่ีพัก  SUN MOON LAKE HOTEL  หรือเทียบเทา   
 สัมผัสความโรแมนติค ในบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 1 ในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดของไตหวัน ด่ืมดํ่ากับ

ทิวทัศนธรรมชาติอันงดงาม ทะเลสาบท่ีสงบน่ิงซอนหลังดวยทิวเขาเปนแนวสีเขียวขจี สรางความสดช่ืนในยามเขา พรอมวิว
ทะเลสาบท่ีใหความรูสึกผอนคลาย สบายตา ในยามคํ่าคืน  
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วันท่ีสี่ของการเดินทาง (4) ผูหล่ี – ไทเป – เหวยเกอ DIY ขนมพายสับปะรด – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 ชมวิว  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป ศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เปนที่ ต้ังรัฐบาล และยังเปนแหลง

อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สิ่งทอ เครื่องหนัง จักรยานยนต และยังเปนอูตอเรือดวย พา
ทานแวะรานขนมสับปะรดขนมขึ้นช่ือของไตหวัน พรอม DIY ลองทําพายสับปะรดของคุณ และอิสระใหทานเลือกซื้อขนม
รสชาติอรอยหลายชนิดกลับไปเปนของฝาก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา เมนูขึ้นช่ือของไตหวัน เน้ือหมูหมักสูตรพิเศษ 
ถูกหอหุมดวยเน้ือแปงบางนุม พรอมเติมนํ้าซุปรสเลิศเขาไปดานใน น่ึงดวยอุณหภูมิที่พอเหมาะ และเสิรฟในขณะที่ยังรอน
อยู ใหทานไดล้ิมรสเสี่ยวหลงเปาสูตรด้ังเดิมของไตหวัน เพ่ิมความสดช่ืนดวยนํ้าจิ้มจิ๊กโฉวสูตรเฉพาะและขิงหั่นฝอย พรอม
อิ่มอรอยกับเสี่ยวหลงเปาไสตางๆ และอีกหลายหลากเมนู 

 หลังรับประทานอาหารนําทานเดินทางสูเมืองไทเป นําทานชม อนุสรณ
สถานเจียงไคเช็ค เปดเมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1980หลังจากที่เจียงไคเช็ค
เสียชีวิตไป5ปใหทานชมประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูได
ยากจากที่อื่นและรูปหลอบรอนซของเจียงไคเช็คที่ต้ังอยูในหองโถงใหญและ
ขาวของเครื่องใชของอดีตผูนํา ตัวอาคารสรางจากหินออนทั้งหลัง งดงามไม
แพวิหารในประเทศจีน เปนที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากของไทเป…จากน้ัน
นําทานสูตึกไทเป 101 ถือเปนสัญลักษณใหมของไทเป มีความสูงทั้งหมด 508 เมตร  ปจจุบันเปนตึกที่สูงอันดับ 2 ของโลก 
ชมวิวทิวทัศนบนตึกช้ันที่ 89 โดยลิฟทที่ว่ิงเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็ว 1,008 เมตร ใชเวลาขึ้นลิฟทเพียงแค 37 วินาที ตัว
อาคารออกแบบเปนรูปทรงลําไผ 8 ปลอง มีการติดลูกตุมเหล็กขนาดใหญหนัก 660 ตัน ทําหนาที่ดูดชับแรงสั่นสะเทือน
ไมใหอาคารสูงเสียดฟาแหงน้ีสั่นไหวไปมาเม่ือเกิดแผนดินไหว เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆ มากมายจากทั่วทุกมุมโลก
และแบรนดที่คนไทยนิยอมอยาง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ตางๆมีราคาถูกกวาเมืองไทย5-10% และสินคาอื่นๆให
ทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เปยจิงเขาหยา บริการทานดวย ออเดิรฟ หูฉลามนํ้าแดง กุงอบกระเทียม เปดยาง  ซี่โครงหมู+
ลูกช้ินปลาหมึก หนอไมฟกทอง  ผัดเน้ือเปด ปลากะพงน่ึงนํ้ามันหอย บะจาง ซุปซี่โครงหมู ขนมเปยะไสถ่ัวดํา และผลไม 

ท่ีพัก SHERWOOD HOTEL TAIPEI หรือเทียบเทา 
 โรงแรมที่ต้ังอยูบริเวณ กลางเมืองไทเปใหทานสามารถสัมผัสบรรยากาศเมอืงหลวงแหงประเทศไตหวัน 
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วันท่ีหาของการเดินทาง        (5)          ไทเป –พิพิธภัณฑกูกง – ยานซีเหมินติง –  เถาหยวน – กรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม  
 นําทานเที่ยวชมพิพิธภัณฑแหงชาติกูกง  ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํ้าคาของ

ประเทศจีนกวา 650,000 ช้ิน ซึ่งมีประวัติยาวนานกวา 5,000ป ไมวาจะเปน
ภาพวาด เครื่องปนดินเผา เครื่องทองแดงสัมฤทธิ์ตางๆ นอกจากน้ียังมีหองจัด
แสดงหยกที่ ลํ้ าค าและได รับการยกยอง ติดอัน ดับหน่ึงในสี่ ของโลก 
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดนํามาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหลาน้ีมีมาก
จนตองผลัดเปลี่ยนใหชมทุกๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีช่ือเสียง เชน 
เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีนํ้าตาลเหมือนหมูสามช้ัน จะมีใหชมตลอดป และประวัติศาสตรจีนต้ังแต
เริ่มตนจนถึงยุคปจจุบัน 

กลางวัน บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   ภัตตาคาร HAI PA WANG ที่ขึ้นช่ือในไตหวัน บริการทานดวย ซาชิมิ กุงน่ึง กุงมังกร ไข
ปลาและเปาฮือเล็ก ปลาหมึก+เน้ืออกเปด เอ็นขาหมูปลิงทะเลนํ้าแดง ปลาหิมะยาง ซุปไกหมอดิน+หอยเชลล ของหวาน 
และผลไม 

 จากน้ันพาทานเดินทางสู ยานซีเหมิงติง (สยามสแควรไทเป) ใหทานเลือกซื้อสินคานานาชนิด ทั้งแบรนดตางประเทศและ
ในประเทศช่ือดัง สินคาสําหรับวัยรุนตางๆบางสินคามีราคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอนเชน รองเทาแบรนดดังที่คนไทย
ช่ืนชอบอยาง Onisuka, Nike, Adidas, Puma,Lacost ตางๆบอกไดเลยวาราคาถูกกวาเมืองไทย 20-30 % ขึ้นไป นอกจากน้ียัง
มีทั้งรานอาหาร ขนมและที่สําคัญ ชาไขมุกที่ไมเหมือนเมืองไทย เครื่องด่ืมที่แทบจะเปนเครื่องหมายการคาของไตหวันไป
แลวไมวาใครไปไตหวันแลวก็ตองล้ิมลองรสชาติซักครั้ง…ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินเถาหยวน  

20.05 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบิน TG635 
22.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  

 

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 

 
หมายเหตุ : **โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

       ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
   **เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับชวงฤดูกาล และรานอาหารกําหนด  
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อัตราคาบริการโดยประมาณ  
ประเภทผูเดินทาง   ลูกคาท่ัวไป   สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 67,900.  65,900.  66,900. 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   66,900.  64,900.  65,900. 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 65,900.  63,900.  64,900. 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 64,900.  62,900.  63,900. 
พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ   19,000.  19,000.  19,000. 
มีต๋ัวแลว ลดทานละ  12,900.  12,000.  12,000. 
ต๋ัวBUSINESS CLASS เพ่ิมทานละ 27,900.  27,000.  27,000. 

      
หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป 

อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการเพิ่มขึ้นทานละ 5,000 บาท 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปลี่ยนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 
ผูใหญ พักหองคู 639  639 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   629  629 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 619  619 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 609  609 
พักเดี่ยว ไดรับคะแนนเพ่ิมทานละ   160  160 
มีต๋ัวแลว ไดรับคะแนน   519  519 

- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาบัตรโดยสารช้ันทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุป) ภาษีสนามบิน+ภาษีนํ้ามันทุกแหง 
2. คาที่พัก 4 คืน หองละ 2-3 ทาน   
3. คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  
4. คาวีซาทองเที่ยว (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)  
5. คาใชจายหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน ผูชํานาญเสนทาง 
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6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
7. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น  
8. สัมภาระนํ้าหนักไมเกินทานละ 30 กก. 

 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร‐เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท  คาทําหนังสือเดินทาง  
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%   
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
 

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

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม 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(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขท่ี  718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวัน 
 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของคน

สวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร 
ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใชการ

ทองเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวน
ทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให
บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 
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6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคา
ทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา  
 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายเพ่ิม 
เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือต๋ัวเครื่องบินเทาน้ัน เวนแตต๋ัวเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย 
รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ที่
กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซื้อต๋ัว
หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  7  
วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ 
การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของ
ทานใหไดมากที่สุด 

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน
คาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตใน
กรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใชความผิด
ของบริษัทฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถ
เลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 
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18. ตําแหนงที่น่ังบนเครื่องบินเปนไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่
น่ังไดเอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่น่ังแบบหมู
คณะที่สายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 

 
 

 
เอกสารการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศไตหวัน 

1 หนังสือเดินทางไทย  อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตัวจริง) และหนังสือเดินทางเลมเกา (ถามี) 
2 รูปถายสี  ขนาด 2x2 น้ิวเทาน้ัน จํานวน 2 รูป อายุไมเกิน 6 เดือน ถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา พ้ืนหลังสีขาว 

(หนาตรง ไมสวมหมวก และแวนกันแดด) ** หามใช ภาพถายสต๊ิกเกอร 
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 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถามี) 
9 สําเนา สมุดบัญชีฝากเงินออมทรัพย หรือประจําเทาน้ัน ทําสําเนายอนหลัง 6 เดือน (สําเนาต้ังแตหนาที่มีช่ือ, หนาเลขที่ 1 จนถึงยอด

บัญชี ณ ปจจุบัน ไมวาจะเกิน 6 เดือนหรือไม) หรือ STATEMENT ที่ออกใหจากทางธนาคารเทาน้ัน *โดยจะตองอัพเดทยอดลาสุดให
เปนเดือนที่ตองการย่ืนขอวีซาหนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง) 
-  หากเปน “ลูกจาง” หนังสือรับรองงานที่ระบุวันที่เริ่มทํางาน, ตําแหนง, อัตราเงินเดือน เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
-  หากเปน “เจาของกิจการ” กรุณาถายสําเนาหนาจดทะเบียนบริษัทที่มีช่ือทานเปนผูมีอํานาจลงนาม จนถึงขอบังคับบริษัท  
   และหนังสือรับรองน้ีตองมีอายุนับถึงวันยื่นวีซาไมเกิน 3 เดือน และจะตองแสดงตราประทับบริษัทเปนสําคัญ-  หากเปน - - 
“นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสือรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
- เกษียณอายุ หากทานมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ไมตองใชหนังสือรับรองการทํางาน 

** กรณี มีวีซา ประเทศดังตอไปน้ี สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุน อังกฤษ  เชงเกน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ท่ียังไมหมดอายุ และเปนแบบ 
Multiple สามารถเดินทางเขาประเทศไตหวันไดโดยการทําวีซาออนไลน (ไมตองใชหลักฐานขางตน และไมเสียคาใชจาย) สามารถอยูไตหวันได
ไมเกิน 30 วัน  
 

หากเปนการย่ืนเดี่ยว เอกสารขางตนจะตองเปนตัวจริงพรอมสําเนา 1 ชุด 
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