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Elite Holiday ดูแล...กนัและกนั 

 

 

 

 
 

ดินแดนที่เทคโนโลยี และ วัฒนธรรมได้หลอมรวมให้เป็นอกี 1 ประเทศที่น่าเยือนเป็นที่สดุในขณะน้ี 

สดูอากาศหอมสดช่ืนในบรรยากาศโรเมนติก ณ ฟารม์ดอกไมต้า้ซี 

สมัผสัความสวยงามแบบธรรมชาติพร้อมล่องเรือ ณ ทะเลสาบสุริยนั-จนัทรา  

หลอมรวมความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบนักบัเมือหลวงของไต้หวัน ไทเป 

เพ่ิมความแตกต่างในการสมัผสัไต้หวันให้ได้อรรถรสมากขึ้น ทั้งที่พัก และ อาหารในแบบ VIP 

เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู ปรงุแต่งด้วยความประณตี และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ ์

คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั 
 
 

กาํหนดออกเดินทาง  10-13,24-27 กนัยายน/ ,15-18 ตุลาคม  
/ 29 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน // 12-15,26-29 พฤศจิกายน 2558 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – เถาหยวน – ทุ่งดอกไมต้า้ซี – เมืองไทจง – ฟ่งเจีย ไนทม์ารเ์ก็ต 

05.00 น. คณะทวัร์พบกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C ประตูที่2 สายการบิน ไทย แอร์เวย์ 

 พบเจ้าหน้าที่พร้อมเตรียมตัวออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG634 

 (เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 1ช่ัวโมง / ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

11.55 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาํท่าน

ออกเดินทาง... 

13.00 น. บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร จ้ือจ่ีเริน บริการท่านด้วย หมูราดซอสญ่ีปุ่น กุ้งน่ึงวุ้นเส้น ไก่ผัดหอมจีน ขึ้ นฉ่าย

ปาท่องโก ๋ซ่ีโครงหมู รวมสองสหาย ปลาซอสเปร้ียวหวาน ซุปผกักะหลํ่าหมู ผกัซ่วยเหลียเหด็ล้ินเปา ซาลาเปาไส้ครีม และ

ผลไม้ 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน นาํท่านเข้าเย่ียมชม “ทุ่งดอกไม ้ณ TA SHEE BLOOMING OASIS” ให้ทุกท่าน ได้

เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้นานาชนิดที่บานสะพร่ังอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแสนสบาย นอกจากน้ียังมี

แปลงดอกไม้หลากสีที่จะทาํให้ทุกท่านประทับใจ อิสระให้ทุกท่านได้เดินชมสวนพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

นอกจากน้ีม่านยังสามารถเลือกซ้ือและเลือกชม ผลิตภัณฑท์ี่ทาํจากดอกลาเวนเดอร์ หรือจากดอกไม้หลายพันธุ ์จากน้ันนาํ

ท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง  
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คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ซินเทยีนตี้   บริการท่านด้วย ออเดิร์ฟทะเล ซุปหอยตลับ กุ้งแช่เหล้า สลัดทะเล ผัดผักฮัก

กา หนังปลาทอดกรอบ ฟักทองผดัเส้นหม่ี เหด็ตุ๋นไก่ ของหวาน และผลไม้ 

หลังอาหารคํ่า นาํท่านชมวิถีชีวิตยามคํ่าคืน ขาวชาวไต้หวัน ณ ฟ่งเจีย ไนทม์ารเ์ก็ต ตลอดเส้นทางของถนนเตม็ไปด้วย

ร้านรวงที่แข่งขันกัน เรียกลูกค้า เข้าร้าน เพ่ือจับจ่ายซ้ือสินค้านานาชนิด ที่มีตั้งแต่ เสื้ อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของ

ตกแต่งบ้าน ของเล่น จนกระทั่งของทานเล่น ซ่ึงจะอยู่ในด้านขวามือ ที่เตม็ไปด้วยร้านอาหารสไตล์ไต้หวาน และ ของทาน

เล่นต่างๆ ทั้งแบบพ้ืนเมืองและแบบนานาชาติ เป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหล อกีแบบหน่ึงของการเดินยํ่าไนทม์าร์เกต็ที่ไต้หวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่พกั  FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)         ล่องเรือสุริยนัจนัทรา – วดัถงัซมัจั๋ง – วดัเหวินหวู่ – ไทเป – ซ่ือหลิน ไนทม์ารเ์ก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
  นาํท่านสู่ ทะเลสาบสุริยนั-จันทรา (ทะเลสาบซมัมูนเลค) นาํท่านล่องเรือทะเลสาบ สริุยัน-จันทรา ตั้งอยู่ภาคกลางของ

ไต้หวัน เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สดุแห่งเดียวในไต้หวัน ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ส่วนใต้ของ

เกาะกวงหัว ในทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ ยว และส่วนเหนือของเกาะมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ จึงได้ช่ือว่า 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบทะเลสาบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัน

เชิญมา จากชมพูทวีป ณ วดัพระถงัซมัจัง๋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน Einhan Hotel บริการท่านด้วย ออเดิร์ฟ สองหอยผัดนํา้มันหอย ซ่ีโครงหมูสไตล์

ชาวซ้าว แกงเผอืก กุ้งน่ึง ปลาประธนาธบิดีน่ึง ผดัพักฤดูกาล ซุปตุ๋นยาจีน และผลไม้ฤดูกาล 
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 จากน้ันชมความงดงามของวดัเหวินหวู่ (文武廟 อุน๊ อู่ เหม้ียว) วัดที่ตั้งอยู่ริมเชิงเขาแลเหน็ทวิทศัน์ของทะเลสาบ วัด

เหวินหวู่ยังมีความน่าสนใจตรงที่ สถาปัตยกรรมแบบจีน มีเทพเจ้ากวนอูคู่กับขงเบ้ง สัญลักษณ์แห่ง ความบู๊และบุ๋นให้
ท่านได้กราบไหว้นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังแล้ว สิ่งแรกที่สะดุดตาทุกคนที่มาเยือนกคื็อสงิโตคู่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุด

ในไต้หวันมีมูลค่าตัวละ1 ล้านเหรียญไต้หวัน ซ่ึงเป็นสิ่งมงคลทาํให้วัดแห่งน้ีมีช่ือเสยีง สร้างความศรัทธาจากชาวไต้หวัน..

ได้เวลาสมควรนาํท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์บาบีคิว และ สุกี้ สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกอิ่มเอมกับ 

หลากหลายเมนู ทั้งกุ้ง, เน้ือ, ปลา, หมู,ไก่, ไส้กรอก, เต้าหู้, ลูกช้ิน, เห็ด และ ผักนานาชนิด พร้อมนํา้ซุปรสเดด็ เสริม

ความอร่อยม้ือน้ีด้วย ไอศกรีม Hagen-Dazs เค้ก, ขนมหวาน, และเมนูเคร่ืองดื่มมากมาย ทั้ง นํา้อัดลม นํา้ผลไม้ ชา 

กาแฟ รวมทั้งเบียร์ไต้หวัน ให้เลือกรับประทานกนัได้อย่างจุใจ 

นาํท่านสัมผัสวิถีชีวิตยามคํ่าคืนของชาวไต้หวัน ณ ซ่ือหลิน ไนทม์ารเ์ก็ต อสิระให้ท่านเดินชมเลือกซ้ือสิ้นค้านานาชนิดทั้ง

เสื้อผ้า ท้องเท้าและสินค้าอื่นๆที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย หรือท่านสามารถเลือกชิมอาหารพ้ืนเมืองของหวานหลากหลาย

ชนิด และของข้ึนช่ือของไต้หวัน เต้าหู้เหมน็   

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พกั  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI   

  โรงแรมที่ไดร้บัรางวลั Trip adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan  
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วนัที่สามของการเดินทาง (3) พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติกูก้ง – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – ตึกไทเป 101 (ข้ึนชั้นชม

วิว) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรม 

 นาํท่านชม “พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติกูก้ง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํา้ค่าของประเทศจีนกว่า 650,000 ช้ิน ซ่ึงมี

ประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองแดงสมัฤทธิ์ต่างๆ นอกจากน้ียังมีห้องจัด

แสดงหยกที่ลํา้ค่าและได้รับการยกย่องติดอันดับหน่ึงในสี่ของโลก ประธานาธิบดีเจียงไคเชค็ได้นาํมาจากประเทศจีน โดย

โบราณวัตถุเหล่าน้ีมีมากจนต้องผลัดเปล่ียนให้ชมทุกๆ 3 เดือน แต่วัตถุโบราณช้ินเอกที่มีช่ือเสยีง เช่น เรือแกะสลักจาก

ลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีนํา้ตาลเหมือนหมูสามช้ัน จะมีให้ชมตลอดปี และประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึง

ยุคปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา เมนูขึ้ นช่ือของไต้หวัน เน้ือหมูหมักสูตร

พิเศษ ถูกห่อหุ้มด้วยเน้ือแป้งบางนุ่ม พร้อมเติมนํา้ซุปรสเลิศเข้าไปด้านใน น่ึงด้วยอุณหภมิูที่พอเหมาะ และเสร์ิฟในขณะที่

ยังร้อนอยู่ ให้ท่านได้ล้ิมรสเสี่ยวหลงเปาสูตรดั้งเดิมของไต้หวัน เพ่ิมความสดช่ืนด้วยนํา้จ้ิมจ๊ิกโฉ่วสูตรเฉพาะและขิงห่ัน

ฝอย พร้อมอิ่มอร่อยกบัเสี่ยวหลงเปาไส้ต่างๆ และอกีหลายหลากเมนู 

 นาํท่านชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค เปิดเม่ือวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1980หลังจากที่เจียงไคเชค็เสยีชีวิตไป5ปีให้ท่านชม

ประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาํคัญที่หาดูได้ยากจากที่อื่นและรูปหล่อบรอนซ์ของเจียงไคเชค็ที่ตั้งอยู่ในห้องโถงใหญ่

และข้าวของเคร่ืองใช้ของอดีตผู้นาํ ตัวอาคารสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง งดงามไม่แพ้วิหารในประเทศจีน เป็นที่ท่องเที่ยวที่

มีช่ือเสียงมากของไทเป…จากน้ันนาํท่านสู่ ย่านซีเหมิงติง (สยามสแควรไ์ทเป) ให้ท่านเลือกซ้ือสินค้านานาชนิต ทั้งแบ

รนด์ต่างประเทศและในประเทศช่ือดัง สินค้าสาํหรับวัยรุ่นต่างๆบางสินค้ามีราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน เช่น 

รองเท้าแบรนด์ดังที่คนไทยช่ืนชอบอย่าง Onisuka, Nike, Adidas, Puma,Lacost ต่างๆบอกได้เลยว่าราคาถูกกว่า

เมืองไทย 20-30 % ขึ้นไปนอกจากน้ียังมีทั้งร้านอาหาร ขนมและที่สาํคัญ ชาไข่มุกที่ไม่เหมือนเมืองไทย เคร่ืองดื่มที่แทบ

จะเป็นเคร่ืองหมายการค้าของไต้หวันไปแล้วไม่ว่าใครไปไต้หวันแล้วกต้็องล้ิมลองรสชาติซักคร้ัง ได้เวลาสมควรนาํท่านสู่

ตึกไทเป 101 ถือเป็นสญัลักษณ์ใหม่ของไทเป มีความสงูทั้งหมด 508 เมตร  ปัจจุบันเป็นตึกที่สงูอนัดับ 2 ของโลก ชม

วิวทวิทศัน์บนตึกช้ันที่ 89 โดยลิฟทท์ี่ว่ิงเรว็ที่สดุในโลก ด้วยความเรว็ 1,008 เมตร ใช้เวลาขึ้นลิฟทเ์พียงแค่ 37 วินาท ีตัว

อาคารออกแบบเป็นรูปทรงลาํไผ่ 8 ปล้อง มีการติดลูกตุ้มเหลก็ขนาดใหญ่หนัก 660 ตัน ทาํหน้าที่ดูดชับแรงสั่นสะเทอืน

ไม่ให้อาคารสูงเสียดฟ้าแห่งน้ีสั่นไหวไปมาเม่ือเกิดแผ่นดินไหว เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายจากทั่วทุกมุม

โลกและแบรนด์ที่คนไทยนิยอมอย่าง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ต่างๆมีราคาถูกกว่าเมืองไทย5-10% และสนิค้า

อื่นๆให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอธัยาศัย 
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คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   ภัตตาคาร HAI PA WANG ที่ขึ้นช่ือในไต้หวัน บริการท่านด้วย กุ้งมังกร ไข่ปลาและเป๋า

ฮือเลก็ ปลาหมึก+เน้ืออกเป็ด เอน็ขาหมูปลิงทะเลนํา้แดง ปลาหิมะย่าง ซุปไก่หม้อดิน+หอยเชลล์ ของหวาน และผลไม้ 

ที่พกั  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI   

  โรงแรมที่ไดร้บัรางวลั Trip adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)        หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน –วดัหลงซาน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสยีงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสว้ี แห่งราชวงศ์ชิง 
มีนักขุดทองจาํนวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํให้จาํนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คน

พากนัอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจาํ จนกระทั่งมี การใช้จ่ิวเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ “เปย
ฉิงเฉิงช่ือ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว”ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจาํนวนมาก

นอกจากน้ีหมู่บ้านจิว๋เฟ่ินแห่งน้ียังเป็นที่กาํหนดของการ์ตูนญ่ีปุ่นช่ือดัง “SPIRITED AWAY”โดยนักเขียนการ์ตูนญ่ีปุ่นช่ือ

ดัง HAYAO MIYAZAKI ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้มาเยือนที่หมู่บ้านแห่งน้ีกเ็ป็นเมืองภพภตูในเร่ืองอกีด้วย... 

 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จ่ิวเฟ่ินชายุ๋ย บริการท่านด้วย ออเดิร์ฟ สลัดไก่ กุ้งอบใบชา ซ่ีโครงหมูย่าง ทะเลผัด

ซอสXO ข้าวผดัสบัปะรด ปลาน่ึง หอยเชลล์น่ึง หอยเชลล์ผดัผกั ซุปสี่สหาย ของหวาน และผลไม้  

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่  วดัหลงซาน หรือ “วดัมงักรภูเขา” ซ่ึงเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือได้ว่าเป็น

วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันกว่็าได้ และภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน “องคเ์จ้าแม่กวนอิม”ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือของ

ชาวไต้หวัน และชาวจีนจากทั่วโลกเป็นอย่างย่ิง และภายในวัดยังมีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะเสาหินที่

แกะสลักเป็นลวดลายมังกรอย่างสวยงาม อสิระให้ทุกท่านได้เคารพสกัการะองค์เทพต่างๆ เพ่ือเป็นสริิมงคลแด่ตนเองและ

ครอบครัว…ได้เวลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวนเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

20.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG635 

22.50 น. ถงึสนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวัสดีภาพ  



TAIWAN VACATION 4D3N _Aug‐Nov 2015    6 | P a g e  

Elite Holiday ดูแล...กนัและกนั 

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบนิ  

     ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 42,900.- 40,900.- 41,900.- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   41,900.- 39,900.- 40,900.- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 40,900.- 38,900.- 39,900.- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 39,900.- 37,900.- 39,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ   10,000.- 10,000.- 10,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  12,000.- 12,000.- 12,000.- 

ตัว๋BUSINESS CLASS เพิม่ท่านละ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านข้ึนไป 

อตัราค่าบริการสําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการเพิม่ข้ึนท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ การเปลีย่นแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 409 409 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   399 399 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 389 389 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 379 379 

พกัเดีย่ว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   100 100 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   289 289 

- โปรแกรมนี้ สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารช้ันทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุป๊) ภาษีสนามบิน+ภาษีนํา้มันทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก 3คืน ห้องละ 2-3 ท่าน   

3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  

4. ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (สาํหรับผู้ถอืหนังสอืเดินทางไทย)  

5. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น ผู้ชาํนาญเส้นทาง 

6. ประกนัอบัุติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

7. ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่  

8. สมัภาระนํา้หนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าทาํหนังสอืเดินทาง  

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   

3. ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   

    ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

ช่ือบัญชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  

เลขที่  639-1-00263-9    บญัชีกระแสรายวนั 

 

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะ

ทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที่กาํหนด ให้แก่ลูกค้า

ท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 
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10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถงึการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ 

ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือ

ตั๋วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  

7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจาํเป็นหรือสดุวิสัย 

อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อบัุติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์

ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน

ค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ใน

กรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของกาํนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่งที่

น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที่น่ังแบบ

หมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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เอกสารการยืน่วีซ่าท่องเทีย่วประเทศไตห้วนั 

1 หนังสอืเดินทางไทย  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตัวจริง) และหนังสอืเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) 

2 รูปถ่ายส ี ขนาด 2x2 น้ิวเท่าน้ัน จาํนวน 2 รูป อายุไม่เกนิ 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาํ พ้ืนหลังสขีาว 

(หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นกนัแดด) ** หา้มใช ้ภาพถ่ายสติ๊กเกอร์ 

3 สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ สตูิบัตร 

4 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพทบ้์าน - ที่ทาํงาน - มือถือ ไว้ที่หน้าสาํเนาบัตรประชาชน (โปรดอย่าลืม) 

5 สาํเนาทะเบียนบ้าน  

6 สาํเนาทะเบียนสมรส หรือใบสตูิบัตรบุตร (ถ้ามี)  

กรณไีมได้ทาํงานแล้ว และไม่ได้เดินทางพร้อมสามี ต้องใช้เอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบด้วย 

7 สาํเนาใบมรณบัตร หรือ หย่า (ถ้ามี) 

8 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) 

9 สาํเนา สมุดบัญชฝีากเงินออมทรัพย ์หรือประจาํเท่านัน้ ทาํสาํเนาย้อนหลัง 6 เดือน (สาํเนาตัง้แต่หนา้ทีมี่ชือ่, หนา้เลขที ่1 จนถึง

ยอดบญัชี ณ ปัจจบุนั ไม่วา่จะเกิน 6 เดือนหรือไม่) หรือ STATEMENT ที่ออกให้จากทางธนาคารเท่าน้ัน *โดยจะต้องอพัเดทยอด

ล่าสดุให้เป็นเดือนที่ต้องการย่ืนขอวีซ่าหนังสอืรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง) 

-  หากเป็น “ลูกจ้าง” หนังสอืรับรองงานที่ระบุวันที่เร่ิมทาํงาน, ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ (ฉบับจริง) 

-  หากเป็น “เจ้าของกจิการ” กรุณาถ่ายสาํเนาหน้าจดทะเบียนบริษัทที่มีช่ือท่านเป็นผู้มีอาํนาจลงนาม จนถงึข้อบังคับบริษัท  

   และหนังสอืรับรองน้ีต้องมีอายุนับถงึวันย่ืนวีซ่าไม่เกนิ 3 เดือน และจะต้องแสดงตราประทบับริษัทเป็นสาํคัญ-  หากเป็น - - 

“นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสอืรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

- เกษียณอายุ หากท่านมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้หนังสอืรับรองการทาํงาน 

** กรณี มีวีซ่า ประเทศดงัต่อไปน้ี สหรฐัอเมริกา, แคนาดา, ญีปุ่่น องักฤษ  เชงเกน้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ที่ยงัไม่หมดอายุ และ

เป็นแบบ Multiple สามารถเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยการทําวีซ่าออนไลน ์(ไม่ตอ้งใชห้ลกัฐานขา้งตน้ และไม่เสียค่าใชจ่้าย) 

สามารถอยู่ไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 30 วนั  

 

หากเป็นการยืน่เดีย่ว เอกสารขา้งตน้จะตอ้งเป็นตวัจริงพรอ้มสําเนา 1 ชดุ 
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