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อิลิท ฮอลิเดย ์“ดแูล...กนัและกนั” 

 

 

 

 

สมัผัสความเหมือนที&แตกต่าง ณ ดินแดนแห่งธรรมชาติ วัฒนธรรมทรงคุณค่า และ เทคโนโลยีทนัสมัย 
หลอมรวมให้ “ไต้หวัน” เป็นอกี 1 ประเทศที&น่าเยือนเป็นที&สดุในขณะนีA  

สมัผัสการพักผ่อนที&ให้คุณเกบ็ทุกรายละเอยีดจุดไฮไลทใ์นการเดินทางไว้เป็นความทรงจาํ 
เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ&นหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความปราณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์ 

คัดสรรที&พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กันและกนั” 
 

กําหนดออกเดินทาง                           30 ก.ค.- 2 ส.ค. 2558                    15ท่านออกเดินทาง 
วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ –  สนามบินเถาหยวน(ไตห้วนั) – วดัเหวินหวู่ 
05.00 น. คณะทวัร์พบกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารชัAน 4 เคาน์เตอร์ C ประตูที&2 สายการบิน ไทย 

แอร์เวย์พบเจ้าหน้าที&พร้อมเตรียมตวัออกเดนิทาง 
07.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไต้หวัน โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที&ยวบนิ TG634 
 (เวลาท้องถิ&นเรว็กว่าประเทศไทย 1ชั&วโมง / ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง) 
11.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว นาํท่านออกเดนิทาง... 
13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จื5 อจี7เหริน บริการท่านด้วย บริการท่านด้วย หมูราดซอสญี&ปุ่น กุ้งนึ&งวุ้นเส้น 

ไก่ผดัหอมจีน ขึAนฉ่ายปาท่องโก ๋ซี&โครงหมู รวมสองสหาย ปลาซอสเปรีAยวหวาน ซุปผักกะหลํ&าหมู ผักซ่วยเหลีย
เหด็ลิAนเปา ซาลาเปาไส้ครีม และผลไม้  

 หลังประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว อิลิท ขอนาํท่านเดินทางชมความงดงามของวดัเหวินหวู่ (文武廟 อุน๊ อู่ 
เหมี5 ยว) วัดที&ตัAงอยู่ริมเชิงเขาแลเหน็ทวิทศัน์ของทะเลสาบ วัดเหวินหวู่ยังมีความน่าสนใจตรงที& สถาปัตยกรรม
แบบจีน มเีทพเจ้ากวนอคูู่กบัขงเบ้ง สญัลักษณแ์ห่ง ความบูแ๊ละบุน๋ให้ท่านได้กราบไหว้นอกจากสถาปัตยกรรมที&
สวยงาม อลังการแล้ว สิ&งแรกที&สะดุดตาทุกคนที&มาเยือนกค็ือสิงโตคู่ยักษ์ที&ใหญ่ที&สดุในไต้หวันมีมูลค่าตัวละ1 
ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ&งเป็นสิ&งมงคลทาํให้วัดแห่งนีAมชีื&อเสยีง สร้างความศรัทธาจากชาวไต้หวัน..ให้ท่านเกบ็ภาพ
บรรยากาศอนัสวยงามภายในวัดแห่งนีA (หากสภาพอากาศด ีท่านสามารถเกบ็ภาพวัดแห่งนีA ในบรรยากาศสเีหลือง
ทองในช่วงใกล้ตะวันตกดนิ)...นาํท่านเดนิทางพักผ่อน ณ โรงแรมที&อยู่ตดิกบัทะเลสาบสริุยันจันทรา  

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ 7า  บริการอาหารคํ&า ณ โรงแรมที&พัก บริการท่านด้วย อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ทัAง อาหารท้องถิ&นไต้หวัน อาหาร

ญี&ปุ่น ซีฟู้ดสดใหม่ ขนมหวานหลากหลายชนิด พร้อมด้วย เครื&องดื&มต่างๆ ที&ท่านสามารถเติมได้ไม่อัAน หรือจะ
ลองลิAนรสเบยีร์ไต้หวันแบบบุฟเฟ่ต ์ 

 



ELITE TAIWAN VACATION 4D3N_30 JUL-2 AUG 2015  2 | ห น ้ า  

อิลิท ฮอลิเดย ์“ดแูล...กนัและกนั” 

ที7พกั  FLEUR DE CHINE HOTEL CONFIRM!!  
 โรงแรมที7ไดร้บัรางวลั Trip adviser Traveller’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan  

 ให้ท่านสามารถเกบ็ภาพบรรยากาศบริเวณโรงแรมที&ติดกบัทะเลสาบสุริยันจันทราทัAงวิวทะเลสาบหรือวิวภเูขา  
พร้อมกบัการแช่นํAาแร่ส่วนตวัในห้องพัก หรือชมดนตรีสดที&เล่นอยู่กลางแจ้งด้วยบรรยากาศเยน็สบาย   

 
 

วนัที7สองของการเดินทาง (2)  ล่องเรือสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจัTง – ไทเป – ซื7อหลิน ไนทม์ารเ์ก็ต  

 เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที&พัก  
 จากนัAนอิลิท ขอนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื&อขึA นเรือเฟอร์รี&ชมความสวยงามของ ทะเลสาบสุริยนั-จันทรา 

(ทะเลสาบซมัมูนเลค) เป็นทะเลสาบที&ใหญ่ ที&สดุแห่งเดียวในไต้หวัน ถนนรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 
33 กิโลเมตร ส่วนใต้ของเกาะกวงหัว ในทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสีAยว และส่วนเหนือของเกาะมี
ลักษณะคล้ายพระอาทติย์ จึงได้ชื&อว่า ทะเลสาบสริุยันจันทรา ที&มีความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที&ท่องเที&ยว
รอบทะเลสาบต่อด้วยนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที&อันเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วดัพระถงัซัมจัTง สถานที&อีก
แห่งที&มาถึงทะเลสาบแห่งนีA แล้วไม่ควรพลาด ที&นอกจากท่านสามารถเดินขึAนบันไดเพื&อกราบไหว้สิ&งศักดิZศิทธิZ 
ท่านยังสามารถถ่ายรปูบรรยากาศรอบๆทะเลสาบสริุยันจันทราแห่งนีAอกีด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Einhan Hotel บริการท่านด้วย ออเดิร์ฟ สองหอยผัดนํAามันหอย ซี&โครงหมู

สไตล์ชาวซ้าว แกงเผอืก กุ้งนึ&ง ปลาประธานาธบิดนีึ&ง ผดัผกัตามฤดูกาล ซปุตุน๋ยาจีน และผลไม้ตามฤดูกาล 
 หลังรับประทานอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงของไต้หวัน ไทเป ศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของ

ไต้หวัน เป็นที&ตัAงรัฐบาล และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที&สาํคัญของประเทศ เช่น อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์สิ&งทอ 
เครื&องหนัง จักรยานยนต์ และยังเป็นอู่ต่อเรือด้วย จากนัAนนาํท่านสัมผัสวิถีชีวิตยามคํ&าคืนของชาวไต้หวัน กับ
ไนทม์าร์เกต็ที&มีขนาดใหญ่ที&สดุในเมืองไทเป ณ ซื7อหลินไนทม์ารเ์ก็ต อสิระท่านเลือกซืA อเลือกชม สนิค้านานา
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ชนิด ทัAงรองเท้า กระเป๋า เครื&องประดับ รองเท้ากฬีายี&ห้อต่างๆ ที&มีราคาถูกกว่าเมืองไทย ประมาณ 20-30% 
นอกจากนีA ยังมีตลาดอาหารพืAนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืAนเมืองที&ขึAนชื&อที&สดุของไต้หวันคือ เต้าหู้เหมน็ 
และไก่ทอดใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ 7า  บริการอาหารคํ&า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ตบ์ารบ์ีคิว และ สุกี5 สไตลไ์ตห้วนั ให้ท่านได้เลือกอิ&มเอม

กบั หลากหลายเมนู ทัAงกุ้ง, เนืAอ, ปลา, หมู,ไก่, ไส้กรอก, เต้าหู้, ลูกชิAน, เหด็ และ ผกันานาชนิด พร้อมนํAาซปุรส
เดด็ เสริมความอร่อยมืA อนีA ด้วย ไอศกรีม Hagen-Dazs เค้ก, ขนมหวาน, และเมนูเครื&องดื&มมากมาย ทัAง 
นํAาอดัลม นํAาผลไม้ ชา กาแฟ รวมทัAงเบยีร์ไต้หวัน ให้เลือกรับประทานกนัได้อย่างจุใจ 

ที7พกั  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI  CONFIRM!! 
  โรงแรมที7ไดร้บัรางวลั Trip adviser Traveller’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan  
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที7สามของการเดินทาง (3) ไทเป – เหย่หลิว – หมู่บา้นจิ7วเฟิ7 น – ตึกไทเป 101(ขึ5 นชั5นชมวิว 89)  
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมที&พัก 
 วันนีAอลิิท นาํท่านเดนิทางสู่ ชายทะเลเหย่หลิว (Yehliu Park) ชมโขดหินชะง่อนทรายรปูร่างต่างๆ เกดิจากการ

กดักร่อนของนํAาทะเลและลมทะเล การเคลื&อนตวัของเปลือกโลกที&เกดิเป็นรูปร่างต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น พระ
เศียรราชินี (Queen’s head) ช้างเล่นนํAา รองเท้านางฟ้า ดอกเหด็ เต้าหู้ หินรูปเทยีน ฯลฯ สถานที&แห่งนีA เป็นอกี
หนึ&งสถานที&ที&ไม่ควรพลาดในการเลือกถ่ายรูปกบัวิวชายทะเล พร้อมด้วยโขดหินที&มีรูปร่างแตกต่างกนัไป(หาก
วันเดนิทางเจอสภาพอากาศฝนตกขออนุญาตนาํท่านเดนิทางสู่จิ&วเฟิ& นเพื&อให้ท่านท่านมรีะยะเวลาในการเกบ็ภาพ
บรรยากาศมากขึAน)ได้เวลาสมควรขอนาํท่านเดนิทางสู่...หมู่บ้านจิ&วเฟิ& น  
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิ7วหูชายุ๋ย บริการท่านด้วย ออเดิร์ฟ สลัดไก่ กุ้งอบใบชา ซี&โครงหมูย่าง 
ทะเลผดัซอสXO ข้าวผดัสบัปะรด ปลานึ&ง หอยเชลล์นึ&ง หอยเชลล์ผดัผกั ซปุสี&สหาย ของหวาน และผลไม้ 
หมู่บา้นจิ7วเฟิ7 น ซึ&งเป็นแหล่งเหมอืงทองที&มชีื&อเสยีงของไต้หวัน มนีักขดุทองจาํนวนมากพากนัมาขดุทองที&นี& การ
โหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํให้จาํนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิA งไว้
เพียงแต่ความทรงจาํ จนกระทั&งมี การใช้จิ&วเฟิ& นที&กาํหนดของการ์ตูนญี& ปุ่นชื&อดัง “SPIRITED AWAY”โดย
นักเขยีนการ์ตนูญี&ปุ่นชื&อดงั HAYAO MIYAZAKI ได้รับแรงบนัดาลใจจากการได้มาเยือนที&หมู่บ้านแห่งนีAกเ็ป็น
เมืองภพภูตในเรื&องอกีด้วย จนได้ดึงดูดนักท่องเที&ยวจาํนวนมาก ทาํให้สถานที&แห่งนีA เตม็ไปด้วยนักท่องเที&ยว
ที&มาถ่ายภาพตามมุมต่างๆของหมู่บ้านแห่งนีA   
 
 
 
 
 
 

 
 

จนได้เวลาสมควรนาํท่านเดินทางกลับสู่กรุงไทเป นาํท่านสู่ ตึกไทเป 101 ถือเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของไทเป 
ปัจจุบนัเป็นตกึที&สงูอนัดบั 2 ของโลก ชมวิวทวิทศัน์บนตึกชัAนที& 89 โดยลิฟทท์ี&วิ&งเรว็ที&สดุในโลก ด้วยความเรว็ 
1,008 เมตร ใช้เวลาขึAนลิฟท์เพียงแค่ 37 วินาที นาํท่านชมความสวยงามของกรุงไทเปในยามคํ&าคืน ที&ท่าน
สามารถเกบ็ภาพวิวสวยงามนีA ไว้เป็นความทรงจํา สาํหรับท่านที&อยากจะเลือกซืA อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ก็
สามารถหาได้จากที&นี&ด้วยสนิค้ามากมายจากทั&วทุกมุมโลกและแบรนด์ที&คนไทยนิยอมอย่าง Louis Vuitton , 
Prada, Miu Miu ต่างๆมรีาคาถูกกว่าเมอืงไทย5-10% และสนิค้าอื&นๆให้ท่านได้เลือกซืAอตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
คํ 7า บริการอาหารคํ&า ณ ภัตตาคาร HAI PA WANG ที&ขึAนชื&อในไต้หวัน บริการท่านด้วย กุง้มงักร ไข่ปลาและเป๋าฮืAอ

เลก็ ปลาหมกึ+เนืAออกเป็ด เอน็ขาหมูปลิงทะเลนํAาแดง ปลาหิมะย่าง ซุปไก่หม้อดิน+หอยเชลล์ ของหวาน และ
ผลไม้ 

ที7พกั  PALAIS DE CHINE HOTEL TAIPEI CONFIRM!! 
  โรงแรมที7ไดร้บัรางวลั Trip adviser Traveller’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan  
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วนัที7สี7ของการเดินทาง (4) พพิธิภณัฑแ์ห่งชาติกูก้ง – อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง – สนามบิน 
    เถาหยวน- สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที&พัก  
 นาํท่านชม “พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติกูก้ง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํAาค่าของประเทศจีนกว่า 650,000 ชิAน 

ซึ& งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เครื&องปัA นดินเผา เครื&องทองแดงสัมฤทธิZต่างๆ 
นอกจากนีA ยังมห้ีองจัดแสดงหยกที&ลํAาค่าและได้รับการยกย่องติดอนัดับหนึ&งในสี&ของโลก ประธานาธบิดีเจียงไค
เชค็ได้นาํมาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหล่านีAมมีากจนต้องผลัดเปลี&ยนให้ชมทุกๆ 3 เดอืน แต่วัตถุโบราณ
ชิAนเอกที&มชีื&อเสยีง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผกักาดขาว หยกสนีํAาตาลเหมือนหมูสามชัAน จะมีให้ชม
ตลอดปี และประวัติศาสตร์จีนตัAงแต่เริ&มต้นจนถึงยุคปัจจุบัน จากนัAนนาํท่านเดินทางสู่ อนุสรณส์ถานเจียงไค
เช็ค (CKS Memorial Hall) เปิดหลังจากที&ท่านเจียงไคเช็คเสียชีวิตไป 5 ปี ชมชีวประวัติและรูปภาพ
ประวัติศาสตร์สําคัญที&หาดูได้ยากชมรูปหล่อบรอนซ์ของท่านซึ& งตัA งอยู่ในห้องโถงใหญ่ชัAนบนห้องแสดง
นิทรรศการและข้าวของเครื&องใช้ของอดีตผู้นาํ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทัAงหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหาร
เทียนถันที&ปักกิ&ง เป็นสถานที&ท่องเที&ยวที&มีชื&อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดง
ดนตรีและโรงละครแห่งชาตขินาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ เสี7ยวหลงเปา เมนูขึAนชื&อของไต้หวัน เนืA อหมู

หมกัสตูรพิเศษ ถูกห่อหุ้มด้วยเนืAอแป้งบางนุ่ม พร้อมเตมินํAาซปุรสเลิศเข้าไปด้านใน นึ&งด้วยอุณหภมูิที&พอเหมาะ 
และเสร์ิฟในขณะที&ยังร้อนอยู่ ให้ท่านได้ลิAมรสเสี&ยวหลงเปาสตูรดัAงเดมิของไต้หวัน เพิ&มความสดชื&นด้วย นํAาจิAมจิ}ก
โฉ่วสตูรเฉพาะและขงิหั&นฝอย พร้อมอิ&มอร่อยกบัเสี&ยวหลงเปาไส้ต่างๆ และอกีหลายหลากเมนู 

อสิระช้อปปิA งเสืAอผ้าวัยรุ่นตะลุย ย่านซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป) ให้ท่านเลือกซืA อสนิค้านานาชนิด ทัAงสนิค้า
แบรนดต่์างประเทศ และ แบรนดใ์นประเทศ ชื&อดงั อย่างรองเท้า Onitsuka Tiger หรือ NEW BALANCE และ 
สนิค้าสาํหรับวัยรุ่นต่างๆ ทัAงเสืAอผ้า กระเป๋า เครื&องประดับ รวมทัAงขนม ของหวาน และ ชาไข่มุก ที&หากใครไป
ไต้หวันแล้ว ควรลิAมลองสกัครัAง... 
ได้เวลาอนัสมควรนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

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

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี7ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื7องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
     ทั5งนี5 เพื7อประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทั 7วไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 49,900.- 47,900.- 48,900.- 
เด็กอายตํุ 7ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   48,900.- 46,900.- 47,900.- 
เด็กอายตํุ 7ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 46,900.- 44,900.- 45,900.- 
เด็กอายตํุ 7ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 44,900.- 42,900.- 43,900.- 
พกัเดี7ยว เพิ7มท่านละ   12,000.- 12,000.- 12,000.- 
มีตัTวแลว้ ลดท่านละ  12,000.- 12,000.- 12,000.- 
ตัTวBUSINESS CLASS เพิ7มท่านละ (ประมาณ ขึ5 นอยู่กบั Class 
Booking)  

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

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านขึ5 นไป 
อตัราค่าบริการสําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลี7ยนแปลงอตัราค่าบริการเพิ7มขึ5 นท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิx  การเปลี7ยนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 
 
 
 
 
 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 479 479 
เด็กอายตํุ 7ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   469 469 
เด็กอายตํุ 7ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 449 449 
เด็กอายตํุ 7ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 429 429 
พกัเดี7ยว ไดร้บัคะแนนเพิ7มท่านละ   120 120 
มีตัTวแลว้ ไดร้บัคะแนน   359 359 

- โปรแกรมนี5 สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที7ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการนี5 รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชัAนทศันาจรไป – กลับ (ตั�วกรุป๊) ภาษีสนามบนิ+ภาษีนํAามนัทุกแห่ง 
2. ค่าที&พัก 3 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. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ7นและคนขบัรถทอ้งถิ7น  
8. สมัภาระนํAาหนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 
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อตัราค่าบริการนี5 ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื&องดื&ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง  
2. ค่าภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ&ม 7%   
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชื5 อเพลิงที7ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ7มเติมอีก !!!!! 

 
เงื7อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   

    ชาํระยอดทัAงหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั&งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์ แอนด ์ เอเยนซี7 (ประเทศไทย)  
จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 
ชื&อบญัชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี7 (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  
เลขที7  639-1-00263-9   บญัชีกระแสรายวนั 
 

หมายเหตุและเงื7อนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZไม่รับท่านผู้เดินทางที&เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที&

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื&มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื&น, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัAงนีA เพื&อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่รับท่านผู้เดนิทางที&มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทัAงนีA เพื&อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่รับท่านผู้เดนิทางที&มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื&นเพื&อไปทาํงาน หรือเพื&อการอื&นใดอนั
มใิช่การท่องเที&ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที&ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพื&อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที&
ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที&มีเดก็ทารกอายุตํ&ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 
(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื&อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง
รบกวนผู้เดนิทางท่านอื&น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที&เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที&จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที&กาํหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที&แจ้งชื&อรอไว้ ทัAงนีA เพื&อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื&น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที&มีผู้เดินทางตํ&ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื&นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี&ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิZในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 
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10. ในกรณีที&ท่านขอเปลี&ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ&ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื&นวีซ่าและค่าเปลี&ยนชื&อตั�วเครื&องบนิเท่านัAน เว้นแต่ตั�วเครื&องบนิที&ไม่อนุญาตให้
เปลี&ยนชื&อหรือคนืตั�ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื&นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื&นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่รับผิดชอบต่อการที&ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื&องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ&งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื&อมเสยี รวมถงึการที&มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที&ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที&ประสงค์จะซืA อตั�วเครื&องบินภายในประเทศเพิ&มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ที&ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื&อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นัAนๆ หากท่านผู้เดินทางซืA อตั�วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นัAน ๆ ไม่
สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที&เกดิขึAน 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที&ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า
รายการท่องเที&ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี&ยนแปลงของโรงแรมที&พัก หรือ
การปรับเปลี&ยนรายการท่องเที&ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิZขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน
ออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 
ในกรณีที&เกิดเหตุจาํเป็นหรือสดุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZในการเปลี&ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทัAงนีA เพื&อคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที&สดุ 

15. สถานที&ท่องเที&ยวที&ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที&ท่องเที&ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 
จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที&ระบุไว้ในเอกสารของสถานที&นัAน ๆ  หรือจะสลับปรับเปลี&ยนรายการเพื&อให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้   แต่ในกรณทีี&มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื&นใดเกดิขึAนระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที&ท่องเที&ยว
ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิZไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึAนแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื&องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที&ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที&บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที&นั&งบนเครื&องบนิเป็นไปตามเงื&อนไขตั�วเครื&องบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที&นั&งได้เอง ทัAงนีAบริษัทฯ จะพยายามจัดที&นั&งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี&สดุภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที&นั&งแบบหมู่คณะที&สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที&ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที&เชื&อมั&นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ&งประสงค์จะ
เดนิทางไปท่องเที&ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที&ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื7อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื7อนไขที7บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 
 
 
 
 

 



ELITE TAIWAN VACATION 4D3N_30 JUL-2 AUG 2015  9 | ห น ้ า  

อิลิท ฮอลิเดย ์“ดแูล...กนัและกนั” 

เอกสารการยื7นวีซ่าท่องเที7ยวประเทศไตห้วนั 

 
1 หนังสอืเดนิทางไทย  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง (ตวัจริง) และหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถ้าม)ี 
2 รปูถ่ายส ี ขนาด 2 นิA วเท่านัAน จาํนวน 2 รปู อายุไม่เกนิ 6 เดอืน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาํ พืAนหลังสขีาว 

(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&ออกให้จากทางธนาคารเท่านัAน *โดย
จะต้องอพัเดทยอดล่าสดุให้เป็นเดอืนที&ต้องการยื&นขอวีซ่าหนังสอืรับรองการทาํงาน (ฉบบัจริง) / การเรียน (ฉบบัจริง) 
-  หากเป็น “ลูกจ้าง” หนงัสอืรับรองงานที&ระบุวนัที&เริ&มทาํงาน, ตาํแหน่ง, อตัราเงินเดอืน เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) 
-  หากเป็น “เจ้าของกจิการ” กรณุาถ่ายสาํเนาหน้าจดทะเบยีนบริษัทที&มชีื&อท่านเป็นผู้มอีาํนาจลงนาม จนถงึข้อบงัคบั
บริษัท  
   และหนงัสอืรับรองนีA ต้องมอีายุนับถงึวนัยื&นวีซ่าไม่เกนิ 3 เดอืน และจะต้องแสดงตราประทบับริษัทเป็นสาํคญั-  หาก
เป็น - - “นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสอืรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเท่านั,น 
- เกษียณอาย ุหากท่านมอีายุตัAงแต่ 60 ปีขึAนไป ไม่ต้องใช้หนงัสอืรับรองการทาํงาน 

** กรณี มีวีซ่า ประเทศดงัต่อไปนี5  สหรฐัอเมริกา, แคนาดา, ญี7ปุ่น องักฤษ  เชงเกน้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ที7ยงัไม่
หมดอาย ุและเป็นแบบ Multiple สามารถเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยการทําวีซ่าออนไลน ์(ไม่ตอ้งใชห้ลกัฐานขา้งตน้ 
และไม่เสียค่าใชจ่้าย) สามารถอยู่ไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 30 วนั  
 

หากเป็นการยื7นเดี7ยว เอกสารขา้งตน้จะตอ้งเป็นตวัจริงพรอ้มสาํเนา 1 ชดุ 
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