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อิลิท ฮอลิเดย “ดูแล...กันและกัน” 

 

 

 

 

สัมผัสความเหมือนที่แตกตาง ณ ดินแดนแหงธรรมชาติ วัฒนธรรมทรงคุณคา และ เทคโนโลยีทันสมัย 

หลอมรวมให “ไตหวัน” เปนอีก 1 ประเทศที่นาเยือนเปนที่สุดในขณะน้ี 

สัมผัสการพักผอนที่ใหคณุเก็บทุกรายละเอียดจุดไฮไลทในการเดินทางไวเปนความทรงจํา 

เสิรฟความอรอยดวยอาหารหลากเมนู ปรุงแตงดวยความปราณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ 

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

กําหนดออกเดินทาง               30 ก.ค.- 2 ส.ค.//12-15 ส.ค.  2558          15ทานออกเดินทาง 

วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ –  สนามบินเถาหยวน(ไตหวัน) – วัดเหวินหวู 

05.00 น. คณะทัวรพบกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารช้ัน 4 เคานเตอร C ประตูท่ี2 สาย

การบิน ไทย แอรเวยพบเจาหนาท่ีพรอมเตรียมตัวออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสูประเทศไตหวัน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เท่ียวบิน TG634 

 (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง / ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

11.55 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทาง... 

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จื้อจี่เหริน บริการทานดวย บริการทานดวย หมูราดซอสญี่ปุน 

กุงนึ่งวุนเสน ไกผัดหอมจีน ข้ึนฉายปาทองโก ซี่โครงหมู รวมสองสหาย ปลาซอสเปร้ียวหวาน ซุป

ผักกะหล่ําหมู ผักซวยเหลียเห็ดล้ินเปา ซาลาเปาไสครีม และผลไม  

 หลังประทานอาหารเรียบรอยแลว อิลิท ขอนําทานเดินทางชมความงดงามของวัดเหวินหวู (文

武廟 อุน อู เหม้ียว) วัดท่ีตั้งอยูริมเชิงเขาแลเห็นทิวทัศนของทะเลสาบ วัดเหวินหวูยังมีความ

นาสนใจตรงท่ี สถาปตยกรรมแบบจีน มีเทพเจากวนอูคูกับขงเบง สัญลักษณแหง ความบูและบุน
ใหทานไดกราบไหวนอกจากสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม อลังการแลว ส่ิงแรกที่สะดุดตาทุกคนท่ีมา

เยือนก็คือสิงโตคูยักษท่ีใหญท่ีสุดในไตหวันมีมูลคาตัวละ1 ลานเหรียญไตหวัน ซึ่งเปนส่ิงมงคลทํา

ใหวัดแหงนี้มีช่ือเสียง สรางความศรัทธาจากชาวไตหวัน..ใหทานเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงาม

ภายในวัดแหงนี้(หากสภาพอากาศดี ทานสามารถเก็บภาพวัดแหงนี้ในบรรยากาศสีเหลืองทอง

ในชวงใกลตะวันตกดิน)...นําทานเดินทางพักผอน ณ โรงแรมท่ีอยูติดกับทะเลสาบสุริยันจันทรา  
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ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก บริการทานดวย อาหารบุฟเฟตนานาชาติ ท้ัง อาหารทองถ่ิน

ไตหวัน อาหารญี่ปุน ซีฟูดสดใหม ขนมหวานหลากหลายชนิด พรอมดวย เคร่ืองดื่มตางๆ ท่ีทาน

สามารถเติมไดไมอ้ัน หรือจะลองล้ินรสเบียรไตหวันแบบบุฟเฟต  

 

ที่พัก  FLEUR DE CHINE HOTEL  
 โรงแรมที่ไดรับรางวัล Trip adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan  

 ใหทานสามารถเก็บภาพบรรยากาศบริเวณโรงแรมท่ีติดกับทะเลสาบสุริยันจันทราท้ังวิวทะเลสาบ

หรือวิวภูเขา  พรอมกับการแชน้ําแรสวนตัวในหองพัก หรือชมดนตรีสดท่ีเลนอยูกลางแจงดวย

บรรยากาศเย็นสบาย   

 

 

วันที่สองของการเดินทาง (2)  ลองเรือสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไทเป – ซื่อหลิน ไนท

มารเก็ต  

 เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรมที่พัก  

 จากนั้นอิลิท ขอนําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือข้ึนเรือเฟอรร่ีชมความสวยงามของ ทะเลสาบสุริยัน-

จันทรา (ทะเลสาบซัมมูนเลค) เปนทะเลสาบท่ีใหญ ท่ีสุดแหงเดียวในไตหวัน ถนนรอบทะเลสาบ

มีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร สวนใตของเกาะกวงหัว ในทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทร

เส้ียว และสวนเหนือของเกาะมีลักษณะคลายพระอาทิตย จึงไดช่ือวา ทะเลสาบสุริยันจันทรา ท่ีมี

ความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานท่ีทองเที่ยวรอบทะเลสาบตอดวยนมัสการพระบรมสารีริกธาตุท่ี

อันเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง สถานท่ีอีกแหงท่ีมาถึงทะเลสาบแหงนี้แลวไมควร

พลาด ท่ีนอกจากทานสามารถเดินข้ึนบันไดเพ่ือกราบไหวส่ิงศักดิ์ศิทธิ์ ทานยังสามารถถายรูป

บรรยากาศรอบๆทะเลสาบสุริยันจันทราแหงนี้อีกดวย 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Einhan Hotel บริการทานดวย ออเดิรฟ สองหอยผัดน้ํามัน

หอย ซี่โครงหมูสไตลชาวซาว แกงเผือก กุงนึ่ง ปลาประธานาธิบดีนึ่ง ผัดผักตามฤดูกาล ซุปตุนยา

จีน และผลไมตามฤดูกาล 

 หลังรับประทานอาหารนําทานเดินทางสู เมืองหลวงของไตหวัน ไทเป ศูนยกลางการคาและ

วัฒนธรรมของไตหวัน เปนท่ีตั้งรัฐบาล และยังเปนแหลงอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ เชน 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ส่ิงทอ เคร่ืองหนัง จักรยานยนต และยังเปนอูตอเรือดวย จากนั้นนําทาน

สัมผัสวิถีชีวิตยามค่ําคืนของชาวไตหวัน กับไนทมารเก็ตท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในเมืองไทเป ณ ซื่อ

หลินไนทมารเก็ต อิสระทานเลือกซื้อเลือกชม สินคานานาชนิด ท้ังรองเทา กระเปา เคร่ืองประดับ 

รองเทากีฬาย่ีหอตางๆ ท่ีมีราคาถูกกวาเมืองไทย ประมาณ 20-30% นอกจากนี้ยังมีตลาดอาหาร

พ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตหวันคือ เตาหูเหม็น และไกทอด

ใหญ  

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บุฟเฟตบารบีคิว และ สุกี้สไตลไตหวัน ใหทาน

ไดเลือกอ่ิมเอมกับ หลากหลายเมนู ท้ังกุง, เนื้อ, ปลา, หมู,ไก, ไสกรอก, เตาหู, ลูกช้ิน, เห็ด และ 

ผักนานาชนิด พรอมน้ําซุปรสเด็ด เสริมความอรอยม้ือนี้ดวย ไอศกรีม Hagen-Dazs เคก, ขนม

หวาน, และเมนูเคร่ืองดื่มมากมาย ท้ัง น้ําอัดลม น้ําผลไม ชา กาแฟ รวมท้ังเบียรไตหวัน ใหเลือก

รับประทานกันไดอยางจุใจ 

ที่พัก  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI   
  โรงแรมที่ไดรับรางวัล Trip adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan  
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วันที่สามของการเดินทาง (3) ไทเป – เหยหลิว – หมูบานจิ่วเฟน – ตึกไทเป 101(ขึ้นช้ันชมวิว 

89)  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาภายในโรงแรมท่ีพัก 

 วันนี้อิลิท นําทานเดินทางสู ชายทะเลเหยหลิว (Yehliu Park) ชมโขดหินชะงอนทรายรูปราง

ตางๆ เกิดจากการกัดกรอนของน้ําทะเลและลมทะเล การเคล่ือนตัวของเปลือกโลกที่เกิดเปน

รูปรางตางๆ ตามธรรมชาติ เชน พระเศียรราชินี (Queen’s head) ชางเลนน้ํา รองเทานางฟา ดอก

เห็ด เตาหู หินรูปเทียน ฯลฯ สถานท่ีแหงนี้เปนอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีไมควรพลาดในการเลือกถายรูป

กับวิวชายทะเล พรอมดวยโขดหินท่ีมีรูปรางแตกตางกันไป(หากวันเดินทางเจอสภาพอากาศฝนตก

ขออนุญาตนําทานเดินทางสูจิ่วเฟนเพ่ือใหทานทานมีระยะเวลาในการเก็บภาพบรรยากาศมากข้ึน)

ไดเวลาสมควรขอนําทานเดินทางสู...หมูบานจิ่วเฟน  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิ่วหูชายุย บริการทานดวย ออเดิรฟ สลัดไก กุงอบใบชา 

ซี่โครงหมูยาง ทะเลผัดซอสXO ขาวผัดสับปะรด ปลานึ่ง หอยเชลลนึ่ง หอยเชลลผัดผัก ซุปส่ีสหาย 

ของหวาน และผลไม 

หมูบานจิ่วเฟน ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงของไตหวัน มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมา

ขุดทองท่ีนี่ การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากัน

อพยพยายออกไปเหลือท้ิงไวเพียงแตความทรงจํา จนกระท่ังมี การใชจิ่วเฟนท่ีกําหนดของการตูน
ญี่ปุนช่ือดัง “SPIRITED AWAY”โดยนักเขียนการตูนญี่ปุนช่ือดัง HAYAO MIYAZAKI ไดรับ

แรงบันดาลใจจากการไดมาเยือนท่ีหมูบานแหงนี้ก็เปนเมืองภพภูตในเร่ืองอีกดวย จนไดดึงดูด

นักทองเที่ยวจํานวนมาก ทําใหสถานท่ีแหงนี้เต็มไปดวยนักทองเท่ียวท่ีมาถายภาพตามมุมตางๆ

ของหมูบานแหงนี้  

 

 

 

 

 

 

 

จนไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงไทเป นําทานสู ตึกไทเป 101 ถือเปนสัญลักษณใหม

ของไทเป ปจจุบันเปนตึกท่ีสูงอันดับ 2 ของโลก ชมวิวทิวทัศนบนตึกช้ันท่ี 89 โดยลิฟทท่ีว่ิงเร็ว

ท่ีสุดในโลก ดวยความเร็ว 1,008 เมตร ใชเวลาข้ึนลิฟทเพียงแค 37 วินาที นําทานชมความ
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สวยงามของกรุงไทเปในยามค่ําคืน ท่ีทานสามารถเก็บภาพวิวสวยงามนี้ไวเปนความทรงจํา สําหรับ

ทานท่ีอยากจะเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆ ก็สามารถหาไดจากที่นี่ดวยสินคามากมายจากท่ัว

ทุกมุมโลกและแบรนดท่ีคนไทยนิยอมอยาง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ตางๆมีราคาถูก

กวาเมืองไทย5-10% และสินคาอ่ืนๆใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร HAI PA WANG ท่ีข้ึนช่ือในไตหวัน บริการทานดวย กุงมังกร ไข

ปลาและเปาฮื้อเล็ก ปลาหมึก+เนื้ออกเปด เอ็นขาหมูปลิงทะเลน้ําแดง ปลาหิมะยาง ซุปไกหมอ

ดิน+หอยเชลล ของหวาน และผลไม 

ที่พัก  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI  
 โรงแรมที่ไดรับรางวัล Trip adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan  

   

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ยานซีเหมินติง – 

สนามบิน     เถาหยวน- สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรมที่พัก  

 นําทานชม “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกูกง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํ้าคาของประเทศจีนกวา 

650,000 ช้ิน ซึ่งมีประวัติยาวนานกวา 5,000 ป ไมวาจะเปนภาพวาด เคร่ืองปนดินเผา เคร่ือง

ทองแดงสัมฤทธิ์ตางๆ นอกจากนี้ยังมีหองจัดแสดงหยกท่ีลํ้าคาและไดรับการยกยองติดอันดับ

หนึ่งในส่ีของโลก ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดนํามาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหลานี้มีมาก

จนตองผลัดเปล่ียนใหชมทุกๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียง เชน เรือแกะสลักจากลูก

วอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสามช้ัน จะมีใหชมตลอดป และประวัติศาสตรจีน

ตั้งแตเร่ิมตนจนถึงยุคปจจุบัน จากนั้นนําทานเดินทางสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค (CKS 

Memorial Hall) เปดหลังจากท่ีทานเจียงไคเช็คเสียชีวิตไป 5 ป ชมชีวประวัติและรูปภาพ

ประวัติศาสตรสําคัญท่ีหาดูไดยากชมรูปหลอบรอนซของทานซึ่งตั้งอยูในหองโถงใหญช้ันบนหอง

แสดงนิทรรศการและขาวของเคร่ืองใชของอดีตผูนํา ตัวอาคารเปนหินออนท้ังหลัง มีลักษณะการ

กอสรางคลายวิหารเทียนถันท่ีปกก่ิง เปนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดานขาง
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ของหออนุสรณ เปนหอแสดงดนตรีและโรงละครแหงชาติขนาดใหญสรางดวยสถาปตยกรรมแบบ

จีน 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา เมนูข้ึนช่ือของ

ไตหวัน เนื้อหมูหมักสูตรพิเศษ ถูกหอหุมดวยเน้ือแปงบางนุม พรอมเติมน้ําซุปรสเลิศเขาไปดาน

ใน นึ่งดวยอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ และเสิรฟในขณะที่ยังรอนอยู ใหทานไดล้ิมรสเส่ียวหลงเปาสูตร

ดั้งเดิมของไตหวัน เพ่ิมความสดช่ืนดวย น้ําจิ้มจิ๊กโฉวสูตรเฉพาะและขิงห่ันฝอย พรอมอ่ิมอรอย

กับเส่ียวหลงเปาไสตางๆ และอีกหลายหลากเมนู 

อิสระชอปปงเส้ือผาวัยรุนตะลุย ยานซีเหมินติง (สยามสแควรไทเป) ใหทานเลือกซื้อสินคานานา

ชนิด ท้ังสินคาแบรนดตางประเทศ และ แบรนดในประเทศ ช่ือดัง อยางรองเทา Onitsuka Tiger 

หรือ NEW BALANCE และ สินคาสําหรับวัยรุนตางๆ ท้ังเส้ือผา กระเปา เคร่ืองประดับ รวมท้ัง

ขนม ของหวาน และ ชาไขมุก ท่ีหากใครไปไตหวันแลว ควรล้ิมลองสักคร้ัง... 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

20.05 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย  เท่ียวบินท่ี TG635 

22.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ       

 
อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา 

และสายการบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
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อัตราคาบริการ 

ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาทั่วไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ พักหองคู 49,900.- 47,900.- 48,900.-

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)  48,900.- 46,900.- 47,900.-

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 46,900.- 44,900.- 45,900.-

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 44,900.- 42,900.- 43,900.-

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ   12,000.- 12,000.- 12,000.-

มีตั๋วแลว ลดทานละ  12,000.- 12,000.- 12,000.-

ตั๋วBUSINESS CLASS เพ่ิมทานละ (ประมาณ ขึ้นอยูกับ Class 

Booking)  

27,000.- 27,000.- 27,000.-

 

 

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานข้ึนไป 

อัตราคาบริการสาํหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการเพ่ิมข้ึนทานละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่นแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจาํนวน 
 

 

 

 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 

ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ พักหองคู 479 479

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 469 469

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  มีเตียงเสริม) 449 449

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) 429 429

พักเดี่ยว ไดรับคะแนนเพ่ิมทานละ   120 120

มีตั๋วแลว ไดรับคะแนน   359 359

- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ํามันทุกแหง 

2. คาท่ีพัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน   

3. คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

4. คาวีซาทองเท่ียว (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)  

5. คาใชจายหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน ผูชํานาญเสนทาง 

6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

7. คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน  

8. สัมภาระนํ้าหนักไมเกินทานละ 30 กก. 
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อิลิท ฮอลิเดย “ดูแล...กันและกัน” 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท  คาทําหนังสือเดินทาง  

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%   

3. คาทําหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   

    ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย)  

จํากัด 

 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788) 

ชื่อบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)  

เลขที่  639-1-00263-9   บัญชีกระแสรายวัน 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ี

รังเกียจของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายาม

สรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารก

ในครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอัน

มิใชการทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจอง

ทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ี

ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย 

(กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง

รบกวนผูเดินทางทานอ่ืน ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือ

บางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ใหแกลูกคาทานตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนากอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  

โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา  

 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 
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10. ในกรณีท่ีทานขอเปลี่ยนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

คาใชจายเพ่ิม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนชื่อตั๋วเครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครื่องบินท่ีไมอนุญาตให

เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลสวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ

ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือ

ดําเนินการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร

นั้นๆ หากทานผูเดินทางซื้อตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไม

สามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวา

รายการทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน

ออกเดินทางไมนอยกวา  7  วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ 

จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถ

เขาชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว

ดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

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

สามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก

ตําแหนงท่ีนั่งไดเอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะ

ตําแหนงท่ีนั่งแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะ

เดินทางไปทองเท่ียวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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เอกสารการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศไตหวัน 

 

1 หนังสือเดินทางไทย  อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตัวจริง) และหนังสือเดินทางเลมเกา (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 - ท่ีทํางาน - มือถือ ไวท่ีหนาสําเนาบัตรประชาชน (โปรดอยาลืม) 

5 สําเนาทะเบียนบาน  

6 สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูติบัตรบุตร (ถามี)  

กรณีไมไดทํางานแลว และไมไดเดินทางพรอมสามี ตองใชเอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบดวย 

7 สําเนาใบมรณบัตร หรือ หยา (ถามี) 

8 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถามี) 

9 สําเนา สมุดบัญชีฝากเงินออมทรัพย หรือประจําเทาน้ัน ทําสําเนายอนหลัง 6 เดือน (ซีรอคตั้งแตหนาท่ีมีชื่อ, หนาเลขท่ี 
1 จนถึงยอดบัญชี ณ ปจจุบัน ไมวาจะเกิน 6 เดือนหรือไม) หรือ STATEMENT ท่ีออกใหจากทางธนาคารเทานั้น *โดย

จะตองอัพเดทยอดลาสุดใหเปนเดือนท่ีตองการย่ืนขอวีซาหนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง) 

-  หากเปน “ลูกจาง” หนังสือรับรองงานท่ีระบุวันท่ีเร่ิมทํางาน, ตําแหนง, อัตราเงินเดือน เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 

-  หากเปน “เจาของกิจการ” กรุณาถายสําเนาหนาจดทะเบียนบริษัทท่ีมีชื่อทานเปนผูมีอํานาจลงนาม จนถึงขอบังคับ

บริษัท  

   และหนังสือรับรองนี้ตองมีอายุนับถึงวันย่ืนวีซาไมเกิน 3 เดือน และจะตองแสดงตราประทับบริษัทเปนสําคัญ-  หาก

เปน - - “นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสือรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- เกษียณอายุ หากทานมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ไมตองใชหนังสือรับรองการทํางาน 

** กรณี มีวีซา ประเทศดังตอไปน้ี สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุน อังกฤษ  เชงเกน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ที่ยังไม

หมดอายุ และเปนแบบ Multiple สามารถเดินทางเขาประเทศไตหวันไดโดยการทําวีซาออนไลน (ไมตองใชหลักฐานขางตน 

และไมเสียคาใชจาย) สามารถอยูไตหวันไดไมเกิน 30 วัน  

 

หากเปนการย่ืนเดี่ยว เอกสารขางตนจะตองเปนตัวจริงพรอมสําเนา 1 ชุด 
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