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อลิทิ ฮอลเิดย.์.. “ดูแล...กันและกัน” 

 
 

 

 
 
 
 

สมัผัสความเหมือนที+แตกต่าง ณ ดินแดนแห่งธรรมชาติ วัฒนธรรมทรงคุณค่า และ เทคโนโลยีทนัสมัย 
หลอมรวมให้ “ไต้หวัน” เป็นอกี 1 ประเทศที+น่าเยือนเป็นที+สดุในขณะนีE  
ต้อนรับแสงแรกของวัน ณ จุดชมวิวที+สวยที+สดุ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
สมัผัสกลิ+นไอแห่งธรรมชาติอนังดงาม ชมสมบัติอนัลํEาค่าแห่งราชวงศ์จีน   

เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ+นหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์ 
คัดสรรที+พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั” 

 

กําหนดออกเดินทาง 26-30 สิงหาคม/16-20, 23-27 กนัยายน/11-15, 25-29 พฤศจิกายน58 
เดินทางตรงวนัหยุด   8-12 สิงหาคม/ 22-26 ตุลาคม 2558 
วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนมบินนานาชาติเถาหยวน– ไทจง – ฟ่งเจีย ไนทม์ารเ์ก็ต 
05.00 น. คณะทวัร์พบกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชัEน 4 เคาน์เตอร์ C ประตทูี+2 สายการบนิ ไทย แอร์เวย์ 
 พบเจ้าหน้าที+พร้อมเตรียมตวัออกเดนิทาง 

07.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที+ยวบนิ TG634 

 (เวลาท้องถิ+นเรว็กว่าประเทศไทย 1ชั+วโมง / ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชั+วโมง) 
11.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาํ

ท่านออกเดนิทาง... 
13.00 น. บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร จืE อจี+ เริน บริการท่านด้วย หมูราดซอสญี+ ปุ่น กุ้งนึ+งวุ้ นเส้น ไก่ผัดหอมจีน ขึE นฉ่าย

ปาท่องโก ๋ซี+โครงหมู รวมสองสหาย ปลาซอสเปรีEยวหวาน ซุปผักกะหลํ+าหมู ผักซ่วยเหลียเหด็ลิEนเปา ซาลาเปาไส้ครีม 
และผลไม้ 
นาํท่านเดนิทางสู่เมืองเถาหยวน นาํท่านเข้าเยี+ยมชม “ทุ่งดอกไม ้ณ TA SHEE BLOOMING OASIS” ให้ทุกท่าน ได้
เพลิดเพลินกบัทุ่งดอกไม้นานาชนิดที+บานสะพรั+งอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตแิสนสบาย นอกจากนีE ยังมี
แปลงดอกไม้หลากสทีี+จะทาํให้ทุกท่านประทบัใจ อสิระให้ทุกท่านได้เดินชมสวนพร้อมถ่ายภาพเป็นที+ระลึกตามอธัยาศัย 
นอกจากนีE ม่านยังสามารถเลือกซืEอและเลือกชม ผลิตภัณฑท์ี+ทาํจากดอกลาเวนเดอร์ หรือจากดอกไม้หลายพันธุ ์จากนัEน
นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองไทจง  

 

 
 
 
 
 
 
 

คํ+า บริการอาหารคํ+า ณ ภัตตาคาร ซินเทยีนตีE   บริการท่านด้วย ออเดร์ิฟทะเล ซปุหอยตลับ กุ้งแช่เหล้า สลัดทะเล ผัดผักฮัก
กา หนังปลาทอดกรอบ ฟักทองผดัเส้นหมี+ เหด็ตุน๋ไก่ ของหวาน และผลไม้ 
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นาํท่านชมวิถีชีวิตยามคํ+าคืน ของชาวไต้หวัน ณ ฟ่งเจีย ไนท์มารเ์ก็ต ตลอดเส้นทางของถนนเตม็ไปด้วยร้านรวงที+
แข่งขนักนั เรียกลูกค้า เข้าร้าน เพื+อจับจ่ายซืEอสนิค้านานาชนิด ที+มตีัEงแต่ เสืEอผ้า เครื+องประดบั รองเท้า ของตกแต่งบ้าน 
ของเล่น จนกระทั+งของทานเล่น ซึ+งจะอยู่ในด้านขวามอื ที+เตม็ไปด้วยร้านอาหารสไตล์ไต้หวัน และ ของทานเล่นต่างๆ ทัEง
แบบพืEนเมอืงและแบบนานาชาต ิเป็นเสน่ห์ที+น่าหลงใหลอกีแบบหนึ+งของการเดนิยํ+าไนทม์าร์เกต็ที+ไต้หวัน 

 

 
 
 
 
 
 

 
ทีRพกั  FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีRสองของการเดินทาง  (2) ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจัVง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที+พัก 

นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบซันมูนเลค (สริุยัน-จันทรา) เมืองหนานโถว นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค (สริุยัน-
จันทรา) ตัEงอยู่ภาคกลางของไต้หวัน เป็นทะเลสาบที+ใหญ่ที+สุดแห่งเดียวในไต้หวัน ถนนรอบทะเลสาบมีความยาว
ประมาณ 33 กิโลเมตร ส่วนใต้ของเกาะกวงหัวในทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสีEยว และส่วนเหนือของเกาะมี
ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ จึงได้ชื+อว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที+มีความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที+ท่องเที+ยวรอบ
ทะเลสาบ นมสัการพระบรมสารีริกธาตทุี+อนัเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั`ง... ชมความงดงามของวัดเหวินหวู่ 
(文武廟 อุน๊ อู่ เหมีE ยว) วัดที+ตัEงอยู่ริมเชิงเขาแลเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบ วัดเหวินหวู่ยังมีความน่าสนใจตรงที+ 
สถาปัตยกรรมแบบจีน มีเทพเจ้ากวนอูคู่กับขงเบ้ง สัญลักษณ์แห่ง ความบู๊และบุ๋นให้ท่านได้กราบไหว้ นอกจาก
สถาปัตยกรรมที+สวยงามอลังแล้ว สิ+งแรกที+สะดุดตาทุกคนที+มาเยือนกค็อืสงิโตคู่ยักษ์ที+ใหญ่ที+สดุในไต้หวันมมูีลค่าตวัละ1 
ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ+งเป็นสิ+งมงคลทาํให้วัดแห่งนีEมชีื+อเสยีง สร้างความศรัทธาจากชาวไต้หวัน.. 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน Einhan Hotel บริการท่านด้วย ออเดร์ิฟ สองหอยผดันํEามันหอย ซี+โครงหมูสไตล์

ชาวซ้าว แกงเผอืก กุ้งนึ+ง ปลาประธานาธบิดนีึ+ง ผดัผกัฤดูกาล ซปุตุน๋ยาจีน และผลไม้ฤดูกาล 
 นาํท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน ในเรื+องของเส้นทางรถไฟพาดผ่านป่าเขยีวขจี ทะเลหมอก พืEนที+ส่วนใหญ่มี

ลักษณะเป็นป่าดบิชืEน บริเวณรอบๆมต้ีนไม้ขึEนปกคลุมอย่างหนาแน่น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอุทยานแห่งชาติที+
มคีวามสวยงามมากที+สดุแห่งหนึ+งของไต้หวัน และอุทยานแห่งนีE ถือว่าเป็นอุทยานที+มีชื+อเสยีงที+สดุในการชมพระอาทติย์
ขึEนในยามเช้าอยู่สูงกว่าระดับนํEาทะเล 2,700 เมตร เปรียบเสมือนท่านได้รับแสงสุริยันแรกแห่งการดาํเนินชีวิต เป็น
ความเชื+อแต่โบราณว่า หากคุณได้รับแสงแดดในยามอาทติย์รุ่งอรุณจากอุทยานแห่งนีE แล้ว คุณจะได้รับความโชคดีมาสู่
ชีวิตตลอดไป  

คํ+า บริการอาหารคํ+า ณ โรงแรมที+พัก บริการท่านด้วย กุ้งนึ+งสมุนไพร เต้าหู้นํEาแดงเนืE อปู ผัดหน่อไม้ บ๊ะจ่างไต้หวัน ผัด
กะหลํ+าปลี ขาหมูตุน๋ ปลากะพงนึ+งซีอิEว ซปุไก่ ผลไม้ 

ทีRพกั ALISHAN HOUSE โรงแรม 5 ดาว หนึRงเดียวในอาลีซาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีRสามของการเดินทาง  (3)   อาลีซาน -นั Rงรถไฟโบราณ - ชมพระอาทิตยขึ์[ น - ไทเป - ซืRอหลินไนทม์ารเ์ก็ต 
04.30-06.30น. นาํทุกท่าน นั Rงรถไฟโบราณ ซึ+งเป็นรถไฟเลก็โบราณที+ญี+ ปุ่นทิE งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเลก็ที+ใน 

ปัจจุบนัยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื+อเดนิทางขึEนไปถงึ ยอดของเทอืกเขาอาลีซาน ชมความงดงาม ของพระ
อาทติย์ขึEนจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที+สงูที+สุดในไต้หวัน มีวิวทวิทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที+ตัEงเป็นปราการทาง
ธรรมชาตทิี+งดงามเหมอืนอยู่บนพืEนแห่งสรวงสวรรค ์จากนัEนเดนิทางกลับโรงแรมที+พัก 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อสิระท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย เดินชม ป่าสน 1,000 ปี ทวิสนตัEงเรียงตระหง่านพริE วตาม ลมอย่างเป็นธรรมชาติที+
สวยงามหมอกจางๆ ในยามเช้าเหมาะแก่การ เกบ็ภาพไว้ในความทรงจาํอย่างหาที+เปรียบไม่ได้.... ได้เวลาอนัสมควร นาํ
ทุกท่านเดนิทางสู่ กรงุไทเป 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารMei Yuen Lou บริการท่านด้วย ออเดร์ิฟ ไก่ผดัพริก ปลาพริกไทยนึ+ง ขาหมูตุ๋น ผัด
หน่อไม้ กุ้งนึ+ง ผดัผกัฤดูกาล ซปุหมู และผลไม้ฤดูกาล 
จากนัEนนาํท่านเดนิทางสู่มหานครหลวงแห่งไต้หวัน... ไทเป ศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของไต้หวัน เป็นที+ตัEงรัฐบาล 
และยังเป็นแหล่งอตุสาหกรรมที+สาํคญัของประเทศ เช่น อปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกส ์สิ+งทอ เครื+องหนัง จักรยานยนต์ และยัง
เป็นอู่ต่อเรือด้วย จากนัEนนาํท่านสนุกกบัการช้อปปิE ง กบัไนทม์าร์เกต็ที+มีขนาดใหญ่ที+สดุในเมืองไทเป ณ ซืRอหลินไนท์
มารเ์ก็ต อสิระท่านเลือกซืE อเลือกชม สินค้านานาชนิด ทัEงรองเท้า กระเป๋า เครื+องประดับ รองเท้ากีฬายี+ห้อต่างๆ ที+มี
ราคาถูกกว่าเมอืงไทย ประมาณ 20-30% นอกจากนีE ยังมตีลาดอาหารพืEนเมอืงและตลาดคนเดือน อาหารพืEนเมืองที+ขึEน
ชื+อที+สดุของไต้หวันคอื เต้าหู้เหมน็ 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ+า  บริการอาหารคํ+า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว และ สุกีE สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกอิ+มเอมกับ 

หลากหลายเมนู ทัEงกุ้ง, เนืEอ, ปลา, หมู,ไก่, ไส้กรอก, เต้าหู้, ลูกชิEน, เหด็ และ ผักนานาชนิด พร้อมนํEาซุปรสเดด็ เสริม
ความอร่อยมืEอนีE ด้วย ไอศกรีม เค้ก, ขนมหวาน, และเมนูเครื+องดื+มมากมาย ทัEง นํEาอดัลม นํEาผลไม้ ชา กาแฟ รวมทัEง
เบยีร์ไต้หวัน ให้เลือกรับประทานกนัได้อย่างจุใจ 

ทีRพกั  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 
 
 
 
วนัทีRสีRของการเดินทาง  (4) ชายทะเลเหย่หลิว - หมู่บา้นโบราณจิRวเฟิR น - ไทเป - ตึกไทเป 101  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ ชายทะเลเหย่หลิว (Yehliu Park) ชมโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เกดิจากการกดักร่อนของนํEา
ทะเลและลมทะเล การเคลื+อนตัวของเปลือกโลกที+เกดิเป็นรูปร่างต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น พระเศียรราชินี (Queen’s 
head) ช้างเล่นนํEา รองเท้านางฟ้า ดอกเหด็ เต้าหู้ หินรูปเทยีน ฯลฯ(หากวันเดินทางเจอสภาพอากาศฝนตกขออนุญาต
นาํท่านเดนิทางสู่จิ+วเฟิ+ นเพื+อให้ท่านท่านมรีะยะเวลาในการเกบ็ภาพบรรยากาศมากขึEน)ได้เวลาสมควรขอนาํท่านเดินทาง
สู่...หมู่บ้านจิ+วเฟิ+ น 
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เที+ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิ+วเฟิ+ นชายุ๋ย บริการท่านด้วย ออเดร์ิฟ สลัดไก่ กุ้งอบใบชา ซี+โครงหมูย่าง ทะเลผัด
ซอสXO ข้าวผดัสบัปะรด ปลานึ+ง หอยเชลล์นึ+ง หอยเชลล์ผดัผกั ซปุสี+สหาย ของหวาน และผลไม้ 
นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ หมู่บา้นโบราณจิRวเฟิR น ซึ+งเป็นแหล่งเหมืองทองที+มีชื+อเสยีงตัEงแต่สมัยกษัตริย์กวงสวีE  แห่งราชวงศ์
ชิง มีนักขุดทองจาํนวนมากพากนัมาขุดทองที+นี+ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํให้จาํนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย
ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลือทิEงไว้เพียงแต่ความทรงจาํ จนกระทั+งม ีการใช้จิ+วเฟิ+ นเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ 
“เปยฉิงเฉิงชื+อ” และ “อูเ๋หยียน เตอะซันชิว” ทศันียภาพภเูขาที+สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดงึดูดนักท่องเที+ยวจาํนวน
มากนอกจากนีEหมู่บ้านจิ`วเฟิ+ นแห่งนีE ยังเป็นที+กาํหนดของการ์ตูนญี+ปุ่นชื+อดัง “SPIRITED AWAY”โดยนักเขียนการ์ตูน
ญี+ปุ่นชื+อดงั HAYAO MIYAZAKI ได้รับแรงบนัดาลใจจากการได้มาเยื+อนที+หมู่บ้านแห่งนีE กเ็ป็นเมืองภพภตูในเรื+องอกี
ด้วย... 
 
 
 
 
 
 

 
 

นาํท่านสู่ตึกไทเป 101 ถอืเป็นสญัลักษณใ์หม่ของไทเป มคีวามสงูทัEงหมด 508 เมตร ปัจจุบนัเป็นตกึที+สงูอนัดบั 2 ของ
โลก ชมวิวทวิทศัน์บนตกึชัEนที+ 89 โดยลิฟทท์ี+วิ+งเรว็ที+สดุในโลก ด้วยความเรว็ 1,008 เมตร ใช้เวลาขึEนลิฟทเ์พียงแค่ 37 
วินาที ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลาํไผ่ 8 ปล้อง มีการติดลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนัก 660 ตัน ทาํหน้าที+ดูดชับ
แรงสั+นสะเทอืนไม่ให้อาคารสงูเสยีดฟ้าแห่งนีEสั+นไหวไปมาเมื+อเกดิแผ่นดนิไหว เลือกซืEอสนิค้าแบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย
จากทั+วทุกมุมโลก และแบรนด์ที+คนไทยนิยมอย่าง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ต่างๆ ที+นีE มีราคาถูกกว่าเมืองไทย
5-10% และสนิค้าอื+นๆให้ท่านได้เลือกซืEอตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ+า  บริการอาหารคํ+า ณ ภัตตาคาร   ภัตตาคาร HAI PA WANG ที+ขึEนชื+อในไต้หวนั บริการท่านด้วย ซาชิม ิกุ้งนึ+ง ปูนึ+งซีอิ~ว 
ไข่ปลาและเป๋าฮือเลก็ ปลาหมกึ+เนืEออกเป็ด เอน็ขาหมูปลิงทะเลนํEาแดง ปลาหิมะย่าง ซปุไก่หม้อดนิ+หอยเชลล์ ของ
หวาน และผลไม้ 

ทีRพกั  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า 
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วนัทีRหา้ของการเดินทาง (5) พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติกูก้ง – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค –  ซีเหมินติง –  เถาหยวน –  
                                             สุวรรณภูมิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม “พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติกูก้ง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํEาค่าของประเทศจีนกว่า 650,000 ชิEน ซึ+งมี

ประวัตยิาวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เครื+องปัEนดินเผา เครื+องทองแดงสมัฤทธิ�ต่างๆ นอกจากนีE ยังมีห้อง
จัดแสดงหยกที+ลํEาค่าและได้รับการยกย่องตดิอนัดบัหนึ+งในสี+ของโลก ประธานาธบิดีเจียงไคเชค็ได้นาํมาจากประเทศจีน 
โดยโบราณวัตถุเหล่านีEมมีากจนต้องผลัดเปลี+ยนให้ชมทุกๆ 3 เดอืน แต่วัตถุโบราณชิEนเอกที+มีชื+อเสยีง เช่น เรือแกะสลัก
จากลูกวอลนัท หยกผกักาดขาว หยกสนีํEาตาลเหมือนหมูสามชัEน จะมีให้ชมตลอดปี และประวัติศาสตร์จีนตัEงแต่เริ+มต้น
จนถงึยุคปัจจุบัน จากนัEนนาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค (CKS Memorial Hall) เปิดเมื+อหลังจากที+ท่าน
เจียงไคเชค็เสยีชีวิตไป 5 ปี ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาํคัญที+หาดูได้ยากชมรูปหล่อบรอนซ์ของท่านซึ+ง
ตัEงอยู่ในห้องโถงใหญ่ชัEนบนห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื+องใช้ของอดีตผู้นาํ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทัEงหลัง มี
ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทยีนถันที+ปักกิ+ง เป็นสถานที+ท่องเที+ยวที+มีชื+อเสยีงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหอ
อนุสรณ ์เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาตขินาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที+ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ เสี+ยวหลงเปา เมนูขึEนชื+อของไต้หวัน เนืE อหมูหมักสตูร

พิเศษ ถูกห่อหุ้มด้วยเนืE อแป้งบางนุ่ม พร้อมเติมนํEาซุปรสเลิศเข้าไปด้านใน นึ+งด้วยอุณหภูมิที+พอเหมาะ และเสร์ิฟใน
ขณะที+ยังร้อนอยู่ ให้ท่านได้ลิEมรสเสี+ยวหลงเปาสตูรดัEงเดิมของไต้หวัน เพิ+มความสดชื+นด้วยนํEาจิE มจิ~กโฉ่วสตูรเฉพาะและ
ขงิหั+นฝอย พร้อมอิ+มอร่อยกบัเสี+ยวหลงเปาไส้ต่างๆ และอกีหลายหลากเมนู 

 อิสระช้อปปิE งเสืE อผ้าวัยรุ่นตะลุย ย่านซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป) ให้ท่านเลือกซืE อสินค้านานาชนิด ทัEงแบรนด์
ต่างประเทศ และ แบรนดใ์นประเทศ ชื+อดงั อย่างรองเท้า Onitsuka Tiger หรือ New Balance และ สนิค้าสาํหรับวัยรุ่น
ต่างๆ ทัEงเสืEอผ้า กระเป๋า เครื+องประดับ รวมทัEงขนม ของหวาน และ ชาไข่มุก ที+หากใครไปไต้หวันแล้ว ควรลิEมลองซัก
ครัEง...ได้เวลาอนัสมควรนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

 
 
 
 
 
 

 

20.05 น.   ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพ ฯ โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์ เที+ยวบนิที+ TG635 
22.50 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ      
 

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีRยนแปลงตามความเหมาะสม เนืRองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

     ทั[งนี[ เพืRอประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทั Rวไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 54,900.- 52,900.- 53,900.- 

เด็กอายตํุ Rากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   53,900.- 51,900.- 52,900.- 

เด็กอายตํุ Rากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 52,900.- 50,900.- 51,900.- 

เด็กอายตํุ Rากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 51,900.- 49,900.- 50,900.- 

พกัเดีRยว เพิRมท่านละ   15,500.- 15,500.- 15,500.- 

มีตัVวแลว้ ลดท่านละ  12,000.- 12,000.- 12,000.- 

ตัVวBUSINESS CLASS เพิRมท่านละ (ประมาณ ขึ[ นอยู่กบั Class 
Booking)  

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

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านขึ[ นไป 
อตัราค่าบริการสาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลีRยนแปลงอตัราค่าบริการเพิRมขึ[ นท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิp  การเปลีRยนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 
 
 
 
 
 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 529 539 
เด็กอายตํุ Rากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   519 529 
เด็กอายตํุ Rากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 509 519 
เด็กอายตํุ Rากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 499 509 
พกัเดีRยว ไดร้บัคะแนนเพิRมท่านละ   155 155 
มีตัVวแลว้ ไดร้บัคะแนน   409 409 

- โปรแกรมนี[ สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีRไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการนี[ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชัEนทศันาจรไป – กลับ (ตัว̀กรุป๊) ภาษีสนามบนิ+ภาษีนํEามนัทุกแห่ง 
2. ค่าที+พัก 4 คนื ห้องละ 2-3 ท่าน   
3. ค่าเข้าชมสถานที+ตามรายการระบุ  
4. ค่าวีซ่าท่องเที+ยว (สาํหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย)  
5. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกดท้์องถิ+น ผู้ชาํนาญเส้นทาง 
6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื+อนไขตามกรมธรรม)์ 
7. ค่าทิปไกดท์อ้งถิRนและคนขบัรถทอ้งถิRน  
8. สมัภาระนํEาหนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 
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อตัราค่าบริการนี[ ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื+องดื+ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง  
2. ค่าภาษีหัก ณ ที+จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ+ม 7%   
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชื[ อเพลิงทีRทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิRมเติมอีก !!!!! 

 
เงืRอนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   

    ชาํระยอดทัEงหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั+งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซีR (ประเทศไทย)  จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
ชื+อบญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซีR (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
เลขทีR  639-1-00263-9    บญัชีกระแสรายวนั 
 

หมายเหตุและเงืRอนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับท่านผู้เดินทางที+เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที+รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื+มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื+น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทัEงนีE เพื+อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับท่านผู้เดนิทางที+มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทัEงนีE เพื+อความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับท่านผู้เดนิทางที+มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื+นเพื+อไปทาํงาน หรือเพื+อการอื+นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที+ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที+ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื+อหา

ข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที+ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น
ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที+มีเดก็ทารกอายุตํ+ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื+อหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่าน
อื+น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที+เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที+จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที+กาํหนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปที+แจ้งชื+อรอไว้ ทัEงนีE เพื+อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื+น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที+มีผู้เดินทางตํ+ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื+นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี+ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี+ท่านขอเปลี+ยนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ+ม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื+นวีซ่าและค่าเปลี+ยนชื+อตัว̀เครื+องบนิเท่านัEน เว้นแต่ตัว̀เครื+องบนิที+ไม่อนุญาตให้เปลี+ยนชื+อหรือคนืตัว̀ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื+นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื+นวีซ่าแล้ว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผิดชอบต่อการที+ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื+องมาจากเหตุผล
ส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ+งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื+อม
เสยี รวมถงึการที+มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที+ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที+ประสงคจ์ะซืEอตัว̀เครื+องบนิภายในประเทศเพิ+มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด 
ๆ ที+ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื+อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทัวร์นัEนๆ หากท่านผู้
เดนิทางซืEอตัว̀หรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นัEน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที+เกดิขึEน 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที+ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ
ท่องเที+ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี+ยนแปลงของโรงแรมที+พัก หรือการปรับเปลี+ยน
รายการท่องเที+ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ�ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  
7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที+เกิดเหตุจาํเป็นหรือ
สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี+ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัEงนีE เพื+อคาํนึงถงึความปลอดภัย 
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที+สดุ 

15. สถานที+ท่องเที+ยวที+ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที+ท่องเที+ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที+ระบุไว้ในเอกสารของสถานที+นัEน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี+ยนรายการเพื+อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   
แต่ในกรณทีี+มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื+นใดเกดิขึEนระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที+ท่องเที+ยวดงักล่าวได้ โดยมิใช่
ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึEนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื+องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที+ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที+บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที+นั+งบนเครื+องบนิเป็นไปตามเงื+อนไขตัว̀เครื+องบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง
ที+นั+งได้เอง ทัEงนีE บริษัทฯ จะพยายามจัดที+นั+งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที+สดุภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที+นั+ง
แบบหมู่คณะที+สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที+ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที+เชื+อมั+นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ+งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที+ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที+ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมืRอท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงืRอนไขทีRบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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เอกสารการยืRนวีซ่าท่องเทีRยวประเทศไตห้วนั 

1 หนังสอืเดนิทางไทย  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง (ตวัจริง) และหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถ้าม)ี 
2 รปูถ่ายส ี ขนาด 2 นิE วเท่านัEน จาํนวน 2 รปู อายุไม่เกนิ 6 เดอืน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาํ พืEนหลังสขีาว 

(หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นกนัแดด) ** หา้มใช ้ภาพถ่ายสติ~กเกอร์ 

3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สตูบิตัร 
4 กรณุาใส่หมายเลขโทรศัพทบ้์าน - ที+ทาํงาน - มอืถอื ไว้ที+หน้าสาํเนาบตัรประชาชน (โปรดอย่าลืม) 
5 สาํเนาทะเบยีนบ้าน  
6 สาํเนาทะเบยีนสมรส หรือใบสตูบิตัรบุตร (ถ้าม)ี  

กรณไีมได้ทาํงานแล้ว และไม่ได้เดนิทางพร้อมสาม ีต้องใช้เอกสารการงาน และการเงนิของสามปีระกอบด้วย 
7 สาํเนาใบมรณบตัร หรือ หย่า (ถ้าม)ี 
8 สาํเนาใบเปลี+ยนชื+อ หรือ ชื+อสกุล (ถ้าม)ี 
9 สาํเนา สมดุบัญชฝีากเงินออมทรัพย ์หรือประจาํเท่านั&น ทาํสาํเนาย้อนหลัง 6 เดอืน (ซีร๊อคตั
งแต่หนา้ที�มีชื �อ, หนา้เลขที� 1 

จนถึงยอดบญัชี ณ ปัจจบุนั ไม่วา่จะเกิน 6 เดือนหรือไม่) หรือ STATEMENT ที+ออกให้จากทางธนาคารเท่านัEน *โดยจะต้อง
อพัเดทยอดล่าสดุให้เป็นเดอืนที+ต้องการยื+นขอวีซ่าหนังสอืรับรองการทาํงาน (ฉบบัจริง) / การเรียน (ฉบบัจริง) 
-  หากเป็น “ลูกจ้าง” หนงัสอืรับรองงานที+ระบุวนัที+เริ+มทาํงาน, ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดอืน เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) 
-  หากเป็น “เจ้าของกจิการ” กรณุาถ่ายสาํเนาหน้าจดทะเบยีนบริษัทที+มชีื+อท่านเป็นผู้มอีาํนาจลงนาม จนถงึข้อบงัคบับริษัท  
   และหนงัสอืรับรองนีE ต้องมอีายุนับถงึวนัยื+นวีซ่าไม่เกนิ 3 เดอืน และจะต้องแสดงตราประทบับริษัทเป็นสาํคญั-  หากเป็น - - 
“นักเรียน / นักศึกษา”  หนงัสอืรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเท่านั&น 
- เกษียณอาย ุหากท่านมอีายุตัEงแต่ 60 ปีขึEนไป ไม่ต้องใช้หนงัสอืรับรองการทาํงาน 

** กรณี มีวีซ่า ประเทศดงัต่อไปนี[  สหรฐัอเมริกา, แคนาดา, ญีRปุ่น องักฤษ  เชงเกน้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ทีRยงัไม่หมดอาย ุ
และเป็นแบบ Multiple สามารถเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยการทําวีซ่าออนไลน ์(ไม่ตอ้งใชห้ลกัฐานขา้งตน้ และไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย) สามารถอยู่ไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 30 วนั  
 

หากเป็นการยืRนเดีRยว เอกสารขา้งตน้จะตอ้งเป็นตวัจริงพรอ้มสาํเนา 1 ชดุ 
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