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อลิทิ ฮอลเิดย.์.. “ดูแล...กันและกัน” 

 

 

 

 
 

 

 

สมัผสัความเหมือนที่แตกต่าง ณ ดินแดนแห่งธรรมชาติ วัฒนธรรมทรงคุณค่า และ เทคโนโลยีทนัสมัย 

หลอมรวมให้ “ไต้หวัน” เป็นอกี 1 ประเทศที่น่าเยือนเป็นที่สดุในขณะน้ี 

ต้อนรับแสงแรกของวัน ณ จุดชมวิวที่สวยที่สดุ อทุยานแห่งชาติอาลีซาน 

สมัผสักล่ินไอแห่งธรรมชาติอนังดงาม ชมสมบัติอนัล า้ค่าแห่งราชวงศจ์ีน   

เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู ปรงุแต่งด้วยความปราณตี และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์ 

คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั” 

 

ก ำหนดออกเดินทำง     8-12,22-26 กรกฎำคม 26-30 สิงหำคม/  

16-20, 23-27 กนัยำยน/11-15, 25-29 พฤศจิกำยน 2558 

เดินทำงตรงวนัหยุด  8-12 สิงหำคม/ 22-26 ตุลำคม 2558 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนมบินนำนำชำติเถำหยวน– ไทจง – ฟ่งเจีย ไนทม์ำรเ์ก็ต 

05.00 น. คณะทวัร์พบกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 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. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น า

ท่านออกเดินทาง... 

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

ปาท่องโก๋ ซ่ีโครงหมู รวมสองสหาย ปลาซอสเปร้ียวหวาน ซุปผักกะหล ่าหมู ผักซ่วยเหลียเห็ดล้ินเปา ซาลาเปาไส้ครีม 

และผลไม้ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน น าท่านเข้าเย่ียมชม “ทุ่งดอกไม ้ณ TA SHEE BLOOMING OASIS” ให้ทุกท่าน ได้

เพลิดเพลินกบัทุ่งดอกไม้นานาชนิดที่บานสะพร่ังอย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแสนสบาย นอกจากนี้ ยังมี

แปลงดอกไม้หลากสทีี่จะท าให้ทุกท่านประทบัใจ อิสระให้ทุกท่านได้เดินชมสวนพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอธัยาศัย 

นอกจากน้ีม่านยังสามารถเลือกซื้ อและเลือกชม ผลิตภัณฑท์ี่ท าจากดอกลาเวนเดอร์ หรือจากดอกไม้หลายพันธุ์ จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง  

 
 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ซินเทยีนตี้   บริการท่านด้วย ออเดิร์ฟทะเล ซุปหอยตลับ กุ้งแช่เหล้า สลัดทะเล ผัดผักฮัก

กา หนังปลาทอดกรอบ ฟักทองผดัเส้นหม่ี เหด็ตุ๋นไก่ ของหวาน และผลไม้ 

 



ELITE TAIWAN IDYLLIC 5D4N_JUL-NOV 2015  2 | P a g e  

อลิทิ ฮอลเิดย.์.. “ดูแล...กันและกัน” 

 

น าท่านชมวิถีชีวิตยามค ่าคืน ของชาวไต้หวัน ณ ฟ่งเจีย ไนทม์ำรเ์ก็ต ตลอดเส้นทางของถนนเต็มไปด้วยร้านรวงที่

แข่งขันกนั เรียกลูกค้า เข้าร้าน เพ่ือจับจ่ายซ้ือสนิค้านานาชนิด ที่มีตั้งแต่ เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของตกแต่งบ้าน 

ของเล่น จนกระทั่งของทานเล่น ซ่ึงจะอยู่ในด้านขวามือ ที่เตม็ไปด้วยร้านอาหารสไตล์ไต้หวัน และ ของทานเล่นต่างๆ ทั้ง

แบบพ้ืนเมืองและแบบนานาชาติ เป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหลอกีแบบหน่ึงของการเดินย ่าไนทม์าร์เกต็ที่ไต้หวัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั  FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง  (2) ทะเลสำบสุริยนัจนัทรำ - วดัพระถงัซมัจั๋ง – อุทยำนแห่งชำติอำลีซำน 

เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบซันมูนเลค (สุริยัน-จันทรา) เมืองหนานโถว น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซันมูนเลค (สุริยัน-

จันทรา) ตั้งอยู่ภาคกลางของไต้หวัน เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในไต้หวัน ถนนรอบทะเลสาบมีความยาว

ประมาณ 33 กิโลเมตร ส่วนใต้ของเกาะกวงหัวในทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ ยว และส่วนเหนือของเกาะมี

ลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ จึงได้ช่ือว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบ

ทะเลสาบ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อนัเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจัง๋... ชมความงดงามของวัดเหวินหวู่ 

(文武廟 อุน๊ อู่ เหมี้ ยว) วัดที่ตั้งอยู่ริมเชิงเขาแลเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบ วัดเหวินหวู่ยังมีความน่าสนใจตรงที่ 

สถาปัตยกรรมแบบจีน มีเทพเจ้ากวนอูคู่กับขงเบ้ง  สัญลักษณ์แห่ง ความบู๊และบุ๋นให้ท่านได้กราบไหว้ นอกจาก

สถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังแล้ว สิ่งแรกที่สะดุดตาทุกคนที่มาเยือนกคื็อสงิโตคู่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สดุในไต้หวันมีมูลค่าตัวละ1 

ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งเป็นสิ่งมงคลท าให้วัดแห่งนี้มีช่ือเสยีง สร้างความศรัทธาจากชาวไต้หวัน.. 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน Einhan Hotel บริการท่านด้วย ออเดิร์ฟ สองหอยผัดน า้มันหอย ซ่ีโครงหมูสไตล์

ชาวซ้าว แกงเผอืก กุ้งนึ่ง ปลาประธานาธบิดีน่ึง ผดัผกัฤดูกาล ซุปตุ๋นยาจีน และผลไม้ฤดูกาล 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติ อำลีซำน ในเร่ืองของเส้นทางรถไฟพาดผ่านป่าเขียวขจี ทะเลหมอก พ้ืนที่ส่วนใหญ่มี

ลักษณะเป็นป่าดิบช้ืน บริเวณรอบๆมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น อุทยำนแห่งชำติอำลีซำน เป็นอุทยานแห่งชาติที่

มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของไต้หวัน และอุทยานแห่งน้ีถือว่าเป็นอุทยานที่มีช่ือเสยีงที่สุดในการชมพระอาทติย์

ขึ้นในยามเช้าอยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 2,700 เมตร เปรียบเสมือนท่านได้รับแสงสริุยันแรกแห่งการด าเนินชีวิต เป็น

ความเช่ือแต่โบราณว่า หากคุณได้รับแสงแดดในยามอาทติย์รุ่งอรุณจากอุทยานแห่งน้ีแล้ว คุณจะได้รับความโชคดีมาสู่

ชีวิตตลอดไป  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก บริการท่านด้วย กุ้งน่ึงสมุนไพร เต้าหู้น า้แดงเน้ือปู ผัดหน่อไม้ บ๊ะจ่างไต้หวัน ผัด

กะหล ่าปลี ขาหมูตุ๋น ปลากะพงนึ่งซีอิ้ว ซุปไก่ ผลไม้ 

ที่พกั ALISHAN HOUSE โรงแรม 5 ดำว หนึง่เดียวในอำลีซำน  
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง  (3)   อำลีซำน -นัง่รถไฟโบรำณ - ชมพระอำทิตยข้ึ์น - ไทเป - ซ่ือหลินไนทม์ำรเ์ก็ต 

04.30-06.30น. น าทุกท่าน นัง่รถไฟโบรำณ ซ่ึงเป็นรถไฟเลก็โบราณที่ญ่ีปุ่นทิ้ งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเลก็ที่ใน 

ปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพ่ือเดินทางขึ้นไปถึง ยอดของเทอืกเขาอาลีซาน ชมความงดงาม ของพระ

อาทิตย์ขึ้ นจากขอบฟ้าหลังเทอืกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน มีวิวทิวทศัน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทาง

ธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพ้ืนแห่งสรวงสวรรค์ จากน้ันเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินชม ป่ำสน 1,000 ปี ทวิสนตั้งเรียงตระหง่านพร้ิวตาม ลมอย่างเป็นธรรมชาติที่

สวยงามหมอกจางๆ ในยามเช้าเหมาะแก่การ เกบ็ภาพไว้ในความทรงจ าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้.... ได้เวลาอนัสมควร น า

ทุกท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารMei Yuen Lou บริการท่านด้วย ออเดิร์ฟ ไก่ผัดพริก ปลาพริกไทยน่ึง ขาหมูตุ๋น ผัด

หน่อไม้ กุ้งนึ่ง ผดัผกัฤดูกาล ซุปหมู และผลไม้ฤดูกาล 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่มหานครหลวงแห่งไต้หวัน... ไทเป ศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของไต้หวัน เป็นที่ตั้งรัฐบาล 
และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ เช่น อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์สิ่งทอ เคร่ืองหนัง จักรยานยนต์ และยัง

เป็นอู่ต่อเรือด้วย จากนั้นน าท่านสนุกกับการช้อปป้ิง กับไนทม์าร์เกต็ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเมืองไทเป ณ ซ่ือหลินไนท์

มำรเ์ก็ต อิสระท่านเลือกซื้ อเลือกชม สินค้านานาชนิด ทั้งรองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดับ รองเท้ากีฬาย่ีห้อต่างๆ ที่มี

ราคาถูกกว่าเมืองไทย ประมาณ 20-30% นอกจากนี้ ยังมีตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดือน อาหารพ้ืนเมืองที่ขึ้น

ช่ือที่สดุของไต้หวันคือ เต้าหู้เหมน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว และ สุกี้ สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกอิ่มเอมกับ 

หลากหลายเมนู ทั้งกุ้ง, เน้ือ, ปลา, หมู,ไก่, ไส้กรอก, เต้าหู้, ลูกช้ิน, เหด็ และ ผักนานาชนิด พร้อมน า้ซุปรสเดด็ เสริม

ความอร่อยมื้ อน้ีด้วย ไอศกรีม เค้ก, ขนมหวาน, และเมนูเคร่ืองดื่มมากมาย ทั้ง น า้อัดลม น า้ผลไม้ ชา กาแฟ รวมทั้ง

เบียร์ไต้หวัน ให้เลือกรับประทานกนัได้อย่างจุใจ 

ที่พกั  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สีข่องกำรเดินทำง  (4) ชำยทะเลเหย่หลิว - หมู่บำ้นโบรำณจ่ิวเฟ่ิน - ไทเป - ตึกไทเป 101  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ชำยทะเลเหย่หลิว (Yehliu Park) ชมโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เกดิจากการกดักร่อนของน า้

ทะเลและลมทะเล การเคล่ือนตัวของเปลือกโลกที่เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น พระเศียรราชินี (Queen’s 

head) ช้างเล่นน า้ รองเท้านางฟ้า ดอกเหด็ เต้าหู้ หินรูปเทียน ฯลฯ(หากวันเดินทางเจอสภาพอากาศฝนตกขออนุญาต

น าท่านเดินทางสู่จิ่วเฟ่ินเพ่ือให้ท่านท่านมีระยะเวลาในการเกบ็ภาพบรรยากาศมากขึ้น)ได้เวลาสมควรขอน าท่านเดินทาง

สู่...หมู่บ้านจิ่วเฟ่ิน 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิ่วเฟ่ินชายุ๋ย บริการท่านด้วย ออเดิร์ฟ สลัดไก่ กุ้งอบใบชา ซ่ีโครงหมูย่าง ทะเลผัด

ซอสXO ข้าวผดัสบัปะรด ปลาน่ึง หอยเชลล์น่ึง หอยเชลล์ผดัผกั ซุปสี่สหาย ของหวาน และผลไม้ 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บำ้นโบรำณจ่ิวเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีช่ือเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสว้ี แห่งราชวงศ์

ชิง มีนักขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่น่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย

ผู้คนพากนัอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจ า จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ 

“เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อูเ๋หยียน เตอะซันชิว” ทศันียภาพภเูขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวน
มากนอกจากน้ีหมู่บ้านจิ๋วเฟ่ินแห่งน้ียังเป็นที่ก าหนดของการ์ตูนญ่ีปุ่นช่ือดัง “SPIRITED AWAY”โดยนักเขียนการ์ตูน

ญ่ีปุ่นช่ือดัง HAYAO MIYAZAKI ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้มาเยื่อนที่หมู่บ้านแห่งน้ีกเ็ป็นเมืองภพภตูในเร่ืองอกี

ด้วย... 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ตึกไทเป 101 ถือเป็นสญัลักษณใ์หม่ของไทเป มีความสงูทั้งหมด 508 เมตร ปัจจุบันเป็นตึกที่สงูอนัดับ 2 ของ

โลก ชมวิวทวิทศัน์บนตึกช้ันที่ 89 โดยลิฟทท์ี่ว่ิงเรว็ที่สดุในโลก ด้วยความเรว็ 1,008 เมตร ใช้เวลาขึ้นลิฟทเ์พียงแค่ 37 

วินาที ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงล าไผ่ 8 ปล้อง มีการติดลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนัก 660 ตัน ท าหน้าที่ดูดชับ

แรงสั่นสะเทอืนไม่ให้อาคารสงูเสยีดฟ้าแห่งนี้สั่นไหวไปมาเมื่อเกดิแผ่นดินไหว เลือกซื้ อสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย

จากทั่วทุกมุมโลก และแบรนด์ที่คนไทยนิยมอย่าง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ต่างๆ ที่น้ีมีราคาถูกกว่าเมืองไทย

5-10% และสนิค้าอื่นๆให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   ภัตตาคาร HAI PA WANG ที่ขึ้นช่ือในไต้หวัน บริการท่านด้วย ซาชิมิ กุ้งนึ่ง ปูน่ึงซีอิ๊ว 

ไข่ปลาและเป๋าฮือเลก็ ปลาหมึก+เนื้ออกเป็ด เอน็ขาหมูปลิงทะเลน า้แดง ปลาหิมะย่าง ซุปไก่หม้อดิน+หอยเชลล์ ของ

หวาน และผลไม้ 

ที่พกั  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง (5) พิพธิภณัฑส์ถำนแห่งชำติกูก้ง – อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค –  ซีเหมินติง –  เถำหยวน –  

                                             สุวรรณภูมิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม “พิพิธภณัฑส์ถำนแห่งชำติกูก้ง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติล า้ค่าของประเทศจีนกว่า 650,000 ช้ิน ซึ่งมี

ประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองทองแดงสมัฤทธิ์ต่างๆ นอกจากน้ียังมีห้อง

จัดแสดงหยกที่ล า้ค่าและได้รับการยกย่องติดอันดับหน่ึงในสี่ของโลก ประธานาธบิดีเจียงไคเชค็ได้น ามาจากประเทศจีน 

โดยโบราณวัตถุเหล่าน้ีมีมากจนต้องผลัดเปล่ียนให้ชมทุกๆ 3 เดือน แต่วัตถุโบราณช้ินเอกที่มีช่ือเสยีง เช่น เรือแกะสลัก

จากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน า้ตาลเหมือนหมูสามช้ัน จะมีให้ชมตลอดปี และประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่เร่ิมต้น

จนถึงยุคปัจจุบัน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถำนเจียงไคเช็ค (CKS Memorial Hall) เปิดเมื่อหลังจากที่ท่าน

เจียงไคเชค็เสียชีวิตไป 5 ปี ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ส าคัญที่หาดูได้ยากชมรูปหล่อบรอนซ์ของท่านซ่ึง

ตั้งอยู่ในห้องโถงใหญ่ช้ันบนห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเคร่ืองใช้ของอดีตผู้น า ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มี

ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหอ

อนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา เมนูขึ้ นช่ือของไต้หวัน เน้ือหมูหมักสูตร

พิเศษ ถูกห่อหุ้มด้วยเน้ือแป้งบางนุ่ม พร้อมเติมน า้ซุปรสเลิศเข้าไปด้านใน น่ึงด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะ และเสิร์ฟใน

ขณะที่ยังร้อนอยู่ ให้ท่านได้ล้ิมรสเสี่ยวหลงเปาสูตรดั้งเดิมของไต้หวัน เพ่ิมความสดช่ืนด้วยน า้จ้ิมจ๊ิกโฉ่วสูตรเฉพาะและ

ขิงห่ันฝอย พร้อมอิ่มอร่อยกบัเสี่ยวหลงเปาไส้ต่างๆ และอกีหลายหลากเมนู 

 อิสระช้อปป้ิงเสื้ อผ้าวัยรุ่นตะลุย ย่ำนซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป) ให้ท่านเลือกซื้ อสินค้านานาชนิด ทั้งแบรนด์

ต่างประเทศ และ แบรนด์ในประเทศ ช่ือดัง อย่างรองเท้า Onitsuka Tiger หรือ New Balance และ สนิค้าส าหรับวัยรุ่น

ต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า เคร่ืองประดับ รวมทั้งขนม ของหวาน และ ชาไข่มุก ที่หากใครไปไต้หวันแล้ว ควรล้ิมลองซัก

คร้ัง...ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

 

 

 

 
20.05 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์ เที่ยวบินที่ TG635 

22.50 น.   ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ      

 

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบนิ  

     ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั 



ELITE TAIWAN IDYLLIC 5D4N_JUL-NOV 2015  7 | P a g e  

อลิทิ ฮอลเิดย.์.. “ดูแล...กันและกัน” 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง  ลูกคำ้ทัว่ไป  สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 54,900.- 52,900.- 53,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   53,900.- 51,900.- 52,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 52,900.- 50,900.- 51,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 51,900.- 49,900.- 50,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ   15,500.- 15,500.- 15,500.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่ำนละ  12,000.- 12,000.- 12,000.- 

ตัว๋BUSINESS CLASS เพิม่ท่ำนละ (ประมำณ ข้ึนอยู่กบั Class 

Booking)  

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

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : อตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำว ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง (ผูใ้หญ่) 15 ท่ำนข้ึนไป 

อตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง(ผูใ้หญ่) 10ท่ำน ทำงบริษทัขอเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำรเพิม่ข้ึนท่ำนละ 5,000 บำท 

ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ กำรเปลีย่นแปลงค่ำบริกำร หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 
 

 

 

 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 529 539 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   519 529 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 509 519 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 499 509 

พกัเดีย่ว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่ำนละ   155 155 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   409 409 

- โปรแกรมนี้ สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารช้ันทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุป๊) ภาษีสนามบิน+ภาษีน า้มันทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน   

3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  

4. ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดินทางไทย)  

5. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น ผู้ช านาญเส้นทาง 

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

7. ค่ำทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่  

8. สมัภาระน า้หนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าท าหนังสอืเดินทาง  

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงที่ทำงสำยกำรบนิอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 20,000.- บำท   

    ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จ ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

ช่ือบัญชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธนำคำรกสิกรไทย     สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์  

เลขท่ี  639-1-00263-9    บญัชีกระแสรำยวนั 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่าน

อื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถงึการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  

7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย 

และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณทีี่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

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

เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง

ที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ัง

แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
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เอกสำรกำรยืน่วีซ่ำท่องเทีย่วประเทศไตห้วนั 

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

2 รูปถ่ายส ี ขนาด 2 น้ิวเท่าน้ัน จ านวน 2 รูป อายุไม่เกนิ 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า พ้ืนหลังสขีาว 

(หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นกนัแดด) ** หำ้มใช ้ภาพถ่ายสติ๊กเกอร์ 

3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ สตูิบัตร 

4 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพทบ้์าน - ที่ท างาน - มือถือ ไว้ที่หน้าส าเนาบัตรประชาชน (โปรดอย่าลืม) 

5 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

6 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบสตูิบัตรบุตร (ถ้ามี)  

กรณไีมได้ท างานแล้ว และไม่ได้เดินทางพร้อมสามี ต้องใช้เอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบด้วย 

7 ส าเนาใบมรณบัตร หรือ หย่า (ถ้ามี) 

8 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) 

9 ส าเนา สมุดบัญชีฝากเงินออมทรัพย ์หรือประจ าเท่านัน้ ท าส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ซีร๊อคตัง้แต่หนา้ทีมี่ชือ่, หนา้เลขที ่1 

จนถึงยอดบญัชี ณ ปัจจบุนั ไม่วา่จะเกิน 6 เดือนหรือไม่) หรือ STATEMENT ที่ออกให้จากทางธนาคารเท่าน้ัน *โดยจะต้อง

อพัเดทยอดล่าสดุให้เป็นเดือนที่ต้องการย่ืนขอวีซ่าหนังสอืรับรองการท างาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง) 

-  หากเป็น “ลูกจ้าง” หนังสอืรับรองงานที่ระบุวันที่เร่ิมท างาน, ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ (ฉบับจริง) 

-  หากเป็น “เจ้าของกจิการ” กรุณาถ่ายส าเนาหน้าจดทะเบียนบริษัทที่มีช่ือท่านเป็นผู้มีอ านาจลงนาม จนถึงข้อบังคับบริษัท  

   และหนังสอืรับรองนี้ ต้องมีอายุนับถงึวันยื่นวีซ่าไม่เกนิ 3 เดือน และจะต้องแสดงตราประทบับริษัทเป็นส าคัญ-  หากเป็น - - 

“นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสอืรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

- เกษียณอำยุ หากท่านมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้หนังสอืรับรองการท างาน 

** กรณี มีวีซ่ำ ประเทศดงัต่อไปนี้  สหรฐัอเมริกำ, แคนำดำ, ญีปุ่่ น องักฤษ  เชงเกน้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ท่ียงัไม่หมดอำยุ 

และเป็นแบบ Multiple สำมำรถเดินทำงเขำ้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยกำรท ำวีซ่ำออนไลน ์(ไม่ตอ้งใชห้ลกัฐำนขำ้งตน้ และไม่เสีย

ค่ำใชจ่้ำย) สำมำรถอยู่ไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 30 วนั  

 

หำกเป็นกำรยืน่เดีย่ว เอกสำรขำ้งตน้จะตอ้งเป็นตวัจริงพรอ้มส ำเนำ 1 ชุด 
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