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Elite Holiday ดูแล...กันและกัน 

 

 

 

 

 

ดินแดนที่เทคโนโลยี และ วัฒนธรรมไดหลอมรวมใหเปนอีก 1 ประเทศท่ีนาเยือนเปนท่ีสุดในขณะน้ี 
สูดอากาศหอมสดช่ืนในบรรยากาศโรเมนติก ณ ฟารมดอกไมตาซี 

สัมผัสความสวยงามแบบธรรมชาติพรอมลองเรือ ณ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  
หลอมรวมความแตกตางระหวางอดีตและปจจุบันกับเมือหลวงของไตหวัน ไทเป 

เพิ่มความแตกตางในการสัมผัสไตหวันใหไดอรรถรสมากข้ึน ท้ังท่ีพัก และ อาหารในแบบ VIP 
เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถ่ินหลากเมนู ปรุงแตงดวยความประณตี และรสชาติอันเปนเอกลักษณ 
คัดสรรท่ีพักพรอมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดแูล...กันและกนั 

 

กําหนดออกเดินทาง                        11-14 เมษายน 2558 
วันเสารท่ี 11 เม.ย. 58 (1) กรุงเทพฯ – เถาหยวน – ทุงดอกลาเวนเดอร – ทําหมอน D.I.Y. – เมืองไทจง – ฟงเจีย ไนทมารเก็ต 

05.00 น. คณะทัวรพบกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารช้ัน 4 เคานเตอร 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... 
13.00 น. บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร จื้อจี่เริน บริการทานดวย หมูราดซอสญี่ปุน กุงน่ึงวุนเสน ไกผัดหอมจีน ขึ้นฉายปาทองโก 

ซี่โครงหมู รวมสองสหาย ปลาซอสเปรี้ยวหวาน ซุปผักกะหลํ่าหมู ผักซวยเหลียเห็ดล้ินเปา ซาลาเปาไสครีม และผลไม 
นําทานเดินทางสูเมืองเถาหยวน นําทานเขาเยี่ยมชม ทุงดอกลาเวนเดอร ณ TA 
SHEE BLOOMING OASIS ใหทุกทาน ไดเพลิดเพลินกับทุงดอกลาเวน
เดอรที่บานสะพรั่งอยางสวยงาม ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติแสนสบาย 
นอกจากน้ียังมีแปลงดอกไมหลากสีที่จะทําใหทุกทานประทับใจ อิสระใหทุก
ทานไดเดินชมสวนพรอมถายภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันทําทานเขา
รวมกิจกรรม ทําหมอนดอกลาเวนเดอร ซึ่งทุกทานจะไดทดลองทําหมอนจาก
ดอกลาเวนเดอรดวยตัวของทานเอง นอกจากน้ี ประดิษฐเสร็จแลว ทุกทานสามารถนําหมอนใบน้ีกลับไปเปนที่ระลึกไดอีก
ดวย อิสระทานเลือกซื้อและเลือกชม ผลิตภัณฑที่ทําจากดอกลาเวนเดอร... (ชวงเวลาในการบานของทุงลาเวนเดอร จะขึ้นอยู
กับสภาพภูมิอากาศของแตละป )จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไถจง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ซินเทียนต้ี  บริการทานดวย ออเดิรฟทะเล ซุปหอยตลับ กุงแชเหลา สลัดทะเล ผัดผักฮักกา 
หนังปลาทอดกรอบ ฟกทองผัดเสนหมี่ เห็ดตุนไก ของหวาน และผลไม 
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หลังอาหารค่ํา นําทานชมวิถีชีวิตยามค่ําคืน ขาวชาวไตหวัน ณ ฟงเจีย ไนท
มารเก็ต ตลอดเสนทางของถนนเต็มไปดวยรานรวงที่แขงขันกัน เรียกลูกคา 
เขาราน เพ่ือจับจายซื้อสินคานานาชนิด ที่มี ต้ังแต เสื้อผา เครื่องประดับ 
รองเทา ของตกแตงบาน ของเลน จนกระทั่งของทานเลน ซึ่งจะอยูในดาน
ขวามือ ที่เต็มไปดวยรานอาหารสไตลไตหวาน และ ของทานเลนตางๆ ทั้ง
แบบพื้นเมืองและแบบนานาชาติ เปนเสนหที่นาหลงใหล อีกแบบหนึ่งของ
การเดินย่ําไนทมารเก็ตที่ไตหวัน 

ท่ีพัก FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตยท่ี 12 เม.ย. 58 (2)          วัดจงไถฉานซื่อ – ลองเรือสุริยันจันทรา – วัดถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู – ไทเป – ซื่อหลิน ไนทมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม  
นําทานเดินทางสูเมืองผูหลีเที่ยวชม วัดจงไถชานซื่อ ซึ่งเปนวัดที่มีการบูรณะ
ใหมโดยการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมของตะวันออกและตะวันตก 
รวมถึงความเปนศิลปะ  ความสําคัญทางวิชาการวัฒนธรรมและศาสนา 
กอใหเกิดสถาบันในแบบท่ีไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตรศาสนาพุทธ ที่เนน
ย้ําหลักธรรมของพุทธศาสนาเขากับชีวิตคนและเปนสถานที่จัดกิจกรรมทาง
ศาสนาตางๆ เปนวัดที่งดงามดูทันสมัยที่สรางขึ้นอยางวิจิตรงดงาม 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน Einhan Hotel บริการทานดวย ออเดิรฟ สองหอยผัดนํ้ามันหอย ซี่โครงหมูสไตลชาว
ซาว แกงเผือก กุงน่ึง ปลาประธนาธิบดีน่ึง ผัดพักฤดูกาล ซุปตุนยาจีน และผลไมฤดูกาล 

 นําทานสู ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (ทะเลสาบซัมมูนเลค) นําทานลองเรือ
ทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา ต้ังอยูภาคกลางของไตหวัน เปนทะเลสาบที่ใหญ 
ที่สุดแหงเดียวในไตหวัน ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร 
สวนใตของเกาะกวงหัว ในทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทรเสี้ยว และสวน

เหนือของเกาะมีลักษณะคลายพระอาทิตย จึงไดช่ือวา 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด ชม
สถานที่ทองเที่ยวรอบทะเลสาบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วัดพระถัง
ซัมจั๋ง ชมความงดงามของวัดเหวินหวู (文武廟 อุน อู เหม้ียว) วัดที่ต้ังอยูริมเชิงเขาแลเห็นทิวทัศน
ของทะเลสาบ วัดเหวินหวูยังมีความนาสนใจตรงที่ สถาปตยกรรมแบบจีน มีเทพเจากวนอูคูกับขง
เบง สัญลักษณแหง ความบูและบุนใหทานไดกราบไหวนอกจากสถาปตยกรรมที่สวยงามอลังแลว 
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สิ่งแรกที่สะดุดตาทุกคนที่มาเยือนก็คือสิงโตคูยักษที่ใหญที่สุดในไตหวันมีมูลคาตัวละ1 ลานเหรียญไตหวัน ซึ่งเปนสิ่งมงคล
ทําใหวัดแหงน้ีมีช่ือเสียง สรางความศรัทธาจากชาวไตหวัน..ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บุฟเฟตบาบีคิว และ สุก้ีสไตลไตหวัน ใหทานไดเลือกอิ่มเอมกับ หลากหลาย
เมนู ทั้งกุง, เน้ือ, ปลา, หมู,ไก, ไสกรอก, เตาหู, ลูกช้ิน, เห็ด และ ผักนานาชนิด พรอมนํ้าซุปรสเด็ด เสริมความอรอยมื้อน้ีดวย 

ไอศกรีม { HYPERLINK "http://www.haagendazs.com/" } เคก, ขนมหวาน, และเมนูเครื่องด่ืมมากมาย ทั้ง นํ้าอัดลม 
นํ้าผลไม ชา กาแฟ รวมท้ังเบียรไตหวัน ใหเลือกรับประทานกันไดอยางจุใจ 

นําทานสัมผัสวิถีชีวิตยามค่ําคืนของชาวไตหวัน ณ ซื่อหลิน ไนทมารเก็ต อิสระใหทานเดินชมเลือกซื้อสิ้นคานานาชนิดทั้ง
เสื้อผา ทองเทาและสินคาอื่นๆที่มีราคาถูกกวาเมืองไทย หรือทานสามารถเลือกชิมอาหารพ้ืนเมืองของหวานหลากหลายชนิด 
และของขึ้นช่ือของไตหวัน เตาหูเหม็น   

ท่ีพัก  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI  หรือเทียบเทา 

 
 

 

 

 

 

วันจันทรท่ี 13 เม.ย. 58 (3) พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – ตึกไทเป 101 (ขึ้นชั้นชมวิว) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาภายในโรงแรม 

 นําทานชม “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกูกง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํ้าคา
ของประเทศจีนกวา 650,000 ช้ิน ซึ่งมีประวัติยาวนานกวา 5,000 ป ไมวาจะ
เปนภาพวาด เครื่องปนดินเผา เครื่องทองแดงสัมฤทธิ์ตางๆ นอกจากน้ียังมีหอง
จัดแสดงหยกที่ ลํ้าคาและไดรับการยกยองติดอันดับหน่ึงในสี่ของโลก 
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดนํามาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหลาน้ีมี
มากจนตองผลัดเปล่ียนใหชมทุกๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณช้ินเอกที่มีช่ือเสียง 
เชน เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีนํ้าตาลเหมือนหมูสามช้ัน จะมีใหชมตลอดป และประวัติศาสตรจีน
ต้ังแตเริ่มตนจนถึงยุคปจจุบัน 

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

 นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปดเมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1980หลังจาก
ที่เจียงไคเช็คเสียชีวิตไป5ปใหทานชมประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญ
ที่หาดูไดยากจากที่อื่นและรูปหลอบรอนซของเจียงไคเช็คที่ต้ังอยูในหองโถง
ใหญและขาวของเคร่ืองใชของอดีตผูนํา ตัวอาคารสรางจากหินออนทั้งหลัง 
งดงามไมแพวิหารในประเทศจีน เปนที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากของไทเป…
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จากน้ันนําทานสู ยานซีเหมิงติง (สยามสแควรไทเป) ใหทานเลือกซื้อสินคานานาชนิต ทั้งแบรนดตางประเทศและใน
ประเทศช่ือดัง สินคาสําหรับวัยรุนตางๆบางสินคามีราคาถูกกวาเมืองไทยอยางแนนอน เชน รองเทาแบรนดดังที่คนไทยช่ืน
ชอบอยาง Onisuka, Nike, Adidas, Puma,Lacost ตางๆบอกไดเลยวาราคาถูกกวาเมืองไทย 20-30 % ขึ้นไปนอกจากน้ียังมีทั้ง
รานอาหาร ขนมและที่สําคัญ ชาไขมุกที่ไมเหมือนเมืองไทย เครื่องด่ืมที่แทบ
จะเปนเครื่องหมายการคาของไตหวันไปแลวไมวาใครไปไตหวันแลวก็ตอง
ล้ิมลองรสชาติซักครั้ง ไดเวลาสมควรนําทานสูตึกไทเป 101 ถือเปนสัญลักษณ
ใหมของไทเป มีความสูงทั้งหมด 508 เมตร  ปจจุบันเปนตึกที่สูงอันดับ 2 ของ
โลก ชมวิวทิวทัศนบนตึกช้ันที่ 89 โดยลิฟทที่ว่ิงเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็ว 
1,008 เมตร ใชเวลาขึ้นลิฟทเพียงแค 37 วินาที ตัวอาคารออกแบบเปนรูปทรง
ลําไผ 8 ปลอง มีการติดลูกตุมเหล็กขนาดใหญหนัก 660 ตัน ทําหนาที่ดูดชับแรงสั่นสะเทือนไมใหอาคารสูงเสียดฟาแหงน้ี
สั่นไหวไปมาเมื่อเกิดแผนดินไหว เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆ มากมายจากทั่วทุกมุมโลกและแบรนดที่คนไทยนิยอม
อยาง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ตางๆมีราคาถูกกวาเมืองไทย5-10% และสินคาอื่นๆใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   ภัตตาคาร HAI PA WANG ที่ขึ้นช่ือในไตหวัน บริการทานดวย กุงมังกร ไขปลาและเปาฮือ
เล็ก ปลาหมึก+เน้ืออกเปด เอ็นขาหมูปลิงทะเลนํ้าแดง ปลาหิมะยาง ซุปไกหมอดิน+หอยเชลล ของหวาน และผลไม 

ท่ีพัก PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI  หรือเทียบเทา 

 
 

 

 
 
 
 
 

วันอังคารท่ี 14 เม.ย. 58 (4)        หมูบานโบราณจ่ิวเฟน –วัดหลงซาน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางเขาสู หมูบานโบราณจิ่วเฟน ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองที่มี
ชื่อเสียงต้ังแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ แหงราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวนมากพา
กันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยาง
นาใจหาย ผูคนพากันอพยพยายออกไปเหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา 

จนกระท่ังมี การใชจิ่วเฟนเปนฉากในการถายทําภาพยนตร “เปยฉิงเฉิง
ชื่อ” และ “อูเหยียน เตอะซันชิว”ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร 
ไดดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากนอกจากนี้หมูบานจ๋ิวเฟนแหงนี้ยังเปนที่กําหนดของการตูนญี่ปุนช่ือดัง “SPIRITED 
AWAY”โดยนักเขียนการตูนญี่ปุนช่ือดัง HAYAO MIYAZAKI ไดรับแรงบันดาลใจจากการไดมาเยือนที่หมูบานแหงนี้ก็
เปนเมืองภพภูตในเร่ืองอีกดวย... 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิ่วเฟนชายุย บริการทานดวย ออเดิรฟ สลัดไก กุงอบใบชา ซี่โครงหมูยาง ทะเลผัดซอส
XO ขาวผัดสับปะรด ปลานึ่ง หอยเชลลน่ึง หอยเชลลผัดผัก ซุปสี่สหาย ของหวาน และผลไม  
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จากน้ันนําทานเดินทางสู  วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” ซึ่งเปนวัดเกาแกที่
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือไดวาเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได 
และภายในวัดเปนที่ประดิษฐาน “องคเจาแมกวนอิม”ซึ่งเปนที่เคารพนับถือ
ของชาวไตหวัน และชาวจีนจากทั่วโลกเปนอยางยิ่ง และภายในวัดยังมีการ
ตกแตงอยางวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะเสาหินที่แกะสลักเปนลวดลายมังกรอยาง
สวยงาม อิสระใหทุกทานไดเคารพสักการะองคเทพตางๆ เพ่ือเปนสิริมงคลแด
ตนเองและครอบครัว…ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศ
ไทย 

20.05 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอรเวย เที่ยวบิน TG635 
22.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดีภาพ  

 

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 

 
 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

     ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAIWAN VACATION 4D3N 11‐14 APR 2014    { PAGE   \* MERGEFORMAT } | P a g e  

Elite Holiday ดูแล...กันและกัน 

อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง   ลูกคาท่ัวไป   สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 54,900.  52,900.  53,900. 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   53,900.  51,900.  52,900. 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 52,900.  50,900.  51,900. 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 51,900.  49,900.  50,900. 
พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ   11,000.  11,000.  11,900. 
มีต๋ัวแลว ลดทานละ  12,000.  12,000.  12,900. 
ต๋ัวBUSINESS CLASS เพ่ิมทานละ 26,000.  26,000.  26,000. 
 

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป 
อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้นทานละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปลี่ยนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 
 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 
ผูใหญ พักหองคู 529  529 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   519  519 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 509  509 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 499  499 
พักเดี่ยว ไดรับคะแนนเพ่ิมทานละ   110  110 
มีต๋ัวแลว ไดรับคะแนน   409  409 

- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

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

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  
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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   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

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

18. ตําแหนงที่น่ังบนเครื่องบินเปนไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่
น่ังไดเอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่น่ังแบบหมู
คณะที่สายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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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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