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อิลิท ฮอลิเดย “ดูแล...กันและกัน” 

 

 

 

 
 

ดินแดนท่ีเทคโนโลยี และ วัฒนธรรมไดหลอมรวมใหเปนอีก 1 ประเทศท่ีนาเยือนเปนท่ีสุดในขณะน้ี 

สูดอากาศหอมสดช่ืนในบรรยากาศโรแมนติค ณ ฟารมดอกไมตาซ ี

สัมผัสความสวยงามแบบธรรมชาติพรอมลองเรอื ณ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  

หลอมรวมความแตกตางระหวางอดีตและปจจุบันกับเมือหลวงของไตหวัน ไทเป 

เพิ่มความแตกตางในการสัมผัสไตหวันใหไดอรรถรสมากขึ้น ท้ังท่ีพัก และ อาหารในแบบ VIP 

เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถ่ินหลากเมนู ปรุงแตงดวยความประณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ 

คัดสรรท่ีพักพรอมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดูแล...กันและกัน 

 

 กําหนดออกเดินทาง    18-21 มิ.ย / 9-12 ก.ค / 23-26 ก.ค 2558 
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – เถาหยวน – ทุงดอกลาเวนเดอร – ทําหมอน D.I.Y. – เมืองไทจง – 

                                               ฟงเจีย ไนทมารเก็ต 

05.00 น. คณะทัวรพบกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารช้ัน 4 เคานเตอร C ประตูที่2 สายการบิน ไทย แอรเวย 

 พบเจาหนาที่พรอมเตรียมตัวออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสูประเทศไตหวัน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบิน TG634 

 (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง / ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

11.55 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทาน

ออกเดินทาง... 

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จื้อจี่เริน บริการทานดวย หมูราดซอสญ่ีปุน กุงนึ่งวุนเสน ไกผัดหอมจีน ขึ้นฉาย

ปาทองโก ซี่โครงหมู รวมสองสหาย ปลาซอสเปร้ียวหวาน ซุปผักกะหล่ําหมู ผักซวยเหลียเห็ดลิ้นเปา ซาลาเปาไสครีม และ

ผลไม 

นําทานเดินทางสูเมืองเถาหยวน นําทานเขาเย่ียมชม ทุงดอกลาเวนเดอร ณ 

TA SHEE BLOOMING OASIS ใหทุกทาน ไดเพลิดเพลินกับทุงดอกลา

เวนเดอรที่บานสะพร่ังอยางสวยงาม ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติแสน

สบาย นอกจากนี้ยังมีแปลงดอกไมหลากสีที่จะทําใหทุกทานประทับใจ อิสระ

ใหทุกทานไดเดินชมสวนพรอมถายภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้น

ทําทานเขารวมกิจกรรม ทําหมอนดอกลาเวนเดอร ซึ่งทุกทานจะได

ทดลองทําหมอนจากดอกลาเวนเดอรดวยตัวของทานเอง นอกจากนี้ 

ประดิษฐเสร็จแลว ทุกทานสามารถนําหมอนใบนี้กลับไปเปนที่ระลึกไดอีกดวย อิสระทานเลือกซื้อและเลือกชม ผลิตภัณฑ

ที่ทําจากดอกลาเวนเดอร... (ชวงเวลาในการบานของทุงลาเวนเดอร จะขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศของแตละป )จากนั้นนํา

ทานเดินทางสู เมืองไถจง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ซินเทียนต้ี  บริการทานดวย ออเดิรฟทะเล ซุปหอยตลับ กุงแชเหลา สลัดทะเล ผัดผักฮัก

กา หนังปลาทอดกรอบ ฟกทองผัดเสนหมี่ เห็ดตุนไก ของหวาน และผลไม 
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หลังอาหารคํ่า นําทานชมวิถีชีวิตยามคํ่าคืน ขาวชาวไตหวัน ณ ฟงเจีย ไนท

มารเก็ต ตลอดเสนทางของถนนเต็มไปดวยรานรวงที่แขงขันกัน เรียกลูกคา 

เขาราน เพื่อจับจายซื้อสินคานานาชนิด ที่มีต้ังแต เสื้อผา เคร่ืองประดับ 

รองเทา ของตกแตงบาน ของเลน จนกระทั่งของทานเลน ซึ่งจะอยูในดาน

ขวามือ ที่เต็มไปดวยรานอาหารสไตลไตหวาน และ ของทานเลนตางๆ ทั้ง

แบบพื้นเมืองและแบบนานาชาติ เปนเสนหที่นาหลงใหล อีกแบบหนึ่งของ

การเดินยํ่าไนทมารเก็ตที่ไตหวัน 

ท่ีพัก  FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)          วัดจงไถฉานซ่ือ – ลองเรือสุริยันจันทรา – วัดถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู – ไทเป – ซ่ือหลิน ไนท

มารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม  

นําทานเดินทางสูเมืองผูหลีเที่ยวชม วัดจงไถชานซ่ือ ซึ่งเปนวัดที่มีการบูรณะ

ใหมโดยการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมของตะวันออกและตะวันตก 

รวมถึงความเปนศิลปะ ความสําคัญทางวิชาการวัฒนธรรมและศาสนา 

กอใหเกิดสถาบันในแบบที่ไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตรศาสนาพุทธ ที่

เนนยํ้าหลักธรรมของพุทธศาสนาเขากับชีวิตคนและเปนสถานที่จัดกิจกรรม

ทางศาสนาตางๆ เปนวัดที่งดงามดูทันสมัยที่สรางขึ้นอยางวิจิตรงดงาม 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน Einhan Hotel บริการทานดวย ออเดิรฟ สองหอยผัดน้ํามันหอย ซี่โครงหมูสไตล

ชาวซาว แกงเผือก กุงนึ่ง ปลาประธานาธิบดีนึ่ง ผัดพักฤดูกาล ซุปตุนยาจีน และผลไมฤดูกาล 

 นําทานสู ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (ทะเลสาบซัมมูนเลค) เปนทะเลสาบที่ใหญ ที่สุดแหงเดียวในไตหวัน ถนนรอบ

ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร สวนใตของเกาะกวงหัว ในทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทรเสี้ยว และสวน

เหนือของเกาะมีลักษณะคลายพระอาทิตย จึงไดช่ือวา ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที่

ทองเที่ยวรอบทะเลสาบตอดวยนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจ๋ัง สถานที่อีก

แหงที่มาถึงทะเลสาบแหงนี้แลวไมควรพลาด ที่นอกจากทานสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อกราบไหวสิ่งศักดิ์ศิทธ์ิ ทานยัง

สามารถถายรูปบรรยากาศรอบๆทะเลสาบสุริยันจันทราแหงนี้อีกดวยชมความงดงามของวัดเหวินหวู (文武廟 อุน อู 

เหม้ียว) วัดที่ตั้งอยูริมเชิงเขาแลเห็นทิวทัศนของทะเลสาบ วัดเหวินหวูยังมีความนาสนใจตรงที่ สถาปตยกรรมแบบจีน มี

เทพเจากวนอูคูกับขงเบง สัญลักษณแหง ความบูและบุนใหทานไดกราบไหวนอกจากสถาปตยกรรมที่สวยงามอลังแลว 

สิ่งแรกที่สะดุดตาทุกคนที่มาเยือนก็คือสิงโตคูยักษที่ใหญที่สุดในไตหวันมีมูลคาตัวละ1 ลานเหรียญไตหวัน ซึ่งเปนสิ่ง

มงคลทําใหวัดแหงนี้มีช่ือเสียง สรางความศรัทธาจากชาวไตหวัน..ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป 
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คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บุฟเฟตบารบีคิว และ สุก้ีสไตลไตหวัน ใหทานไดเลือกอ่ิมเอมกับ 

หลากหลายเมนู ทั้งกุง, เนื้อ, ปลา, หมู,ไก, ไสกรอก, เตาหู, ลูกช้ิน, เห็ด และ ผักนานาชนิด พรอมน้ําซุปรสเด็ด เสริม

ความอรอยมื้อนี้ดวย ไอศกรีม Hagen-Dazs เคก, ขนมหวาน, และเมนูเคร่ืองด่ืมมากมาย ทั้ง น้ําอัดลม น้ําผลไม ชา 

กาแฟ รวมทั้งเบียรไตหวัน ใหเลือกรับประทานกันไดอยางจุใจ 

นําทานสัมผัสวิถีชีวิตยามคํ่าคืนของชาวไตหวัน ณ ซ่ือหลิน ไนทมารเก็ต อิสระใหทานเดินชมเลือกซื้อสิ้นคานานาชนิดทั้ง

เสื้อผา ทองเทาและสินคาอ่ืนๆที่มีราคาถูกกวาเมืองไทย หรือทานสามารถเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของหวานหลากหลาย

ชนิด และของขึ้นช่ือของไตหวัน เตาหูเหม็น   

ท่ีพัก  FULLON TAIPEI HOTEL   หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง – อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – ตึกไทเป 101 (ขึ้นช้ันชม

วิว) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาภายในโรงแรม 

 นําทานชม “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกูกง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติล้ําคาของประเทศจีนกวา 650,000 ช้ิน ซึ่งมี

ประวัติยาวนานกวา 5,000 ป ไมวาจะเปนภาพวาด เคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองทองแดงสัมฤทธ์ิตางๆ นอกจากนี้ยังมีหองจัด

แสดงหยกที่ล้ําคาและไดรับการยกยองติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลก ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดนํามาจากประเทศจีน โดย

โบราณวัตถุเหลานี้มีมากจนตองผลัดเปลี่ยนใหชมทุกๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณช้ินเอกที่มีช่ือเสียง เชน เรือแกะสลักจาก

ลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสามช้ัน จะมีใหชมตลอดป และประวัติศาสตรจีนต้ังแตเร่ิมตนจนถึง

ยุคปจจุบัน 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา เมนูขึ้นช่ือของไตหวัน เนื้อหมูหมักสูตร

พิเศษ ถูกหอหุมดวยเนื้อแปงบางนุม พรอมเติมน้ําซุปรสเลิศเขาไปดานใน นึ่งดวยอุณหภูมิที่พอเหมาะ และเสิรฟในขณะที่

ยังรอนอยู ใหทานไดลิ้มรสเสี่ยวหลงเปาสูตรด้ังเดิมของไตหวัน เพิ่มความสดช่ืนดวยน้ําจิ้มจิ๊กโฉวสูตรเฉพาะและขิงหั่น

ฝอย พรอมอ่ิมอรอยกับเสี่ยวหลงเปาไสตางๆ และอีกหลายหลากเมนู 

 นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปดเมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1980หลังจากที่เจียงไคเช็คเสียชีวิตไป5ปใหทานชม

ประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่หาดูไดยากจากที่อ่ืนและรูปหลอบรอนซของเจียงไคเช็คที่ต้ังอยูในหองโถงใหญ

และขาวของเคร่ืองใชของอดีตผูนํา ตัวอาคารสรางจากหินออนทั้งหลัง งดงามไมแพวิหารในประเทศจีน เปนที่ทองเที่ยวที่

มีช่ือเสียงมากของไทเป… 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานสู ยานซีเหมินติง (สยามสแควรไทเป) ใหทานเลือกซื้อสินคานานาชนิด ทั้งสินคาแบรนดตางประเทศ และ 

แบรนดในประเทศ ช่ือดัง อยางรองเทา Onitsuka Tiger หรือ NEW BALANCE และ สินคาสําหรับวัยรุนตางๆ ทั้งเสื้อผา 

กระเปา เคร่ืองประดับ รวมทั้งขนม ของหวาน และ ชาไขมุก ที่หากใครไปไตหวันแลว ควรลิ้มลองสักคร้ัง...ไดเวลาสมควร

นําทานสู ตึกไทเป 101 ถือเปนสัญลักษณใหมของไทเป ปจจุบันเปนตึกที่สูงอันดับ 2 ของโลก ชมวิวทิวทัศนบนตึกช้ันที่ 

89 โดยลิฟทที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็ว 1,008 เมตร ใชเวลาขึ้นลิฟทเพียงแค 37 วินาที นําทานชมความสวยงาม

ของกรุงไทเปในยามคํ่าคืน ที่ทานสามารถเก็บภาพวิวสวยงามนี้ไวเปนความทรงจํา สําหรับทานที่อยากจะเลือกซื้อสินคาแบ

รนดเนมตางๆ ก็สามารถหาไดจากที่นี่ดวยสินคามากมายจากทั่วทุกมุมโลกและแบรนดที่คนไทยนิยอมอยาง Louis 

Vuitton , Prada, Miu Miu ตางๆมีราคาถูกกวาเมืองไทย5-10% และสินคาอ่ืนๆใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   ภัตตาคาร HAI PA WANG ที่ขึ้นช่ือในไตหวัน บริการทานดวย กุงมังกร ไขปลาและเปา

ฮือเล็ก ปลาหมึก+เนื้ออกเปด เอ็นขาหมูปลิงทะเลน้ําแดง ปลาหิมะยาง ซุปไกหมอดิน+หอยเชลล ของหวาน และผลไม 
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ท่ีพัก  FULLON TAIPEI HOTEL   หรือเทียบเทา 

 
 

 

 
 

 

 

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4)        หมูบานโบราณจ่ิวเฟน –วัดหลงซาน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 หมูบานจ่ิวเฟน ซึ่งเปนแหลงเหมืองทองที่มีช่ือเสียงของไตหวัน มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุด

ทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยายออกไปเหลือทิ้งไวเพียงแตความทรงจํา 

จนกระทั่งมี การใชจิ่วเฟนที่กําหนดของการตูนญ่ีปุนช่ือดัง “SPIRITED AWAY”โดยนักเขียนการตูนญ่ีปุนช่ือดัง 

HAYAO MIYAZAKI ไดรับแรงบันดาลใจจากการไดมาเยือนที่หมูบานแหงนี้ก็เปนเมืองภพภูตในเร่ืองอีกดวย จนได

ดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมาก ทําใหสถานที่แหงนี้เต็มไปดวยนักทองเที่ยวที่มาถายภาพตามมุมตางๆของหมูบานแหงนี้  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จิ่วเฟนชายุย บริการทานดวย ออเดิรฟ สลัดไก กุงอบใบชา ซี่โครงหมูยาง ทะเลผัด

ซอสXO ขาวผัดสับปะรด ปลานึ่ง หอยเชลลนึ่ง หอยเชลลผัดผัก ซุปสี่สหาย ของหวาน และผลไม  

จากนั้นนําทานเดินทางสู  วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” ซึ่งเปนวัดเกาแกที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได

วาเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในไตหวันก็วาได และภายในวัดเปนที่ประดิษฐาน “องคเจาแมกวนอิม”ซึ่งเปนที่เคารพนับ

ถือของชาวไตหวัน และชาวจีนจากทั่วโลกเปนอยางย่ิง และภายในวัดยังมีการตกแตงอยางวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะเสาหินที่

แกะสลักเปนลวดลายมังกรอยางสวยงาม อิสระใหทุกทานไดเคารพสักการะองคเทพตางๆ เพื่อเปนสิริมงคลแดตนเองและ

ครอบครัว…ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 

20.05 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอรเวย เที่ยวบิน TG635 

22.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดีภาพ  

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 

 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

     ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
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อัตราคาบริการ 

ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาท่ัวไป  สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 47,900.- 45,900.- 46,900.- 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   46,900.- 44,900.- 45,900.- 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตยีงเสริม) 45,900.- 43,900.- 44,900.- 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 44,900.- 42,900.- 43,900.- 
พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ   10,000.- 10,000.- 10,000.- 
มีตั๋วแลว ลดทานละ  12,000.- 12,000.- 12,000.- 
ตั๋วBUSINESS CLASS เพ่ิมทานละ (ประมาณ ขึ้นอยูกับ Class 

Booking)  
28,000.- 28,000.- 28,000.- 

 

 

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป 

อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษทัขอเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้นทานละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปลี่ยนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 
 

 

 

 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 459 459 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   449 449 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตยีงเสริม) 439 439 

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

พักเดี่ยว ไดรับคะแนนเพ่ิมทานละ   100 100 

มีตั๋วแลว ไดรับคะแนน   339 339 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาบัตรโดยสารช้ันทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ํามันทุกแหง 

2. คาที่พัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน   

3. คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

4. คาวีซาทองเที่ยว (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)  

5. คาใชจายหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน ผูชํานาญเสนทาง 

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

7. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น  

8. สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 30 กก. 

 



TAIWAN VACATION 4D3N May-Jul 2015  7 | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย “ดูแล...กันและกัน” 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

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

2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%   

3. คาทําหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   

    ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

• ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 

• ชําระโดยเงินสด 

• ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788) 

ช่ือบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด 

ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)  

เลขท่ี  639-1-00263-9   บัญชีกระแสรายวัน 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของคน

สวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสยีงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะ

ทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใชการ

ทองเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวน

ทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให

บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคา

ทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน

เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  

โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมัดจํา  

 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีที่ทานขอเปลี่ยนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพิ่ม 

เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปลี่ยนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเทานั้น เวนแตตั๋วเคร่ืองบินที่ไมอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือหรือคืนต๋ัว 



TAIWAN VACATION 4D3N May-Jul 2015  8 | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย “ดูแล...กันและกัน” 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเสื่อม

เสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ 

ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซื้อ

ตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ

ทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  

7  วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย 

และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด 

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน

คาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อใหทานสามารถเขาชมได   แตใน

กรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใช

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถ

เลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงที่นั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่

นั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่นั่งแบบ

หมูคณะที่สายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไป

ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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เอกสารการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศไตหวัน 

 

1 หนังสือเดินทางไทย  อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตัวจริง) และหนังสือเดินทางเลมเกา (ถามี) 

2 รูปถายสี  ขนาด 2 นิ้วเทานั้น จํานวน 2 รูป อายุไมเกิน 6 เดือน ถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดาํ พื้นหลังสีขาว 

(หนาตรง ไมสวมหมวก และแวนกันแดด) ** หามใช ภาพถายสติ๊กเกอร 

3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สูติบัตร 

4 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทบาน - ที่ทํางาน - มือถือ ไวที่หนาสําเนาบัตรประชาชน (โปรดอยาลืม) 

5 สําเนาทะเบียนบาน  

6 สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูติบัตรบุตร (ถามี)  

กรณีไมไดทํางานแลว และไมไดเดินทางพรอมสามี ตองใชเอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบดวย 

7 สําเนาใบมรณบัตร หรือ หยา (ถามี) 

8 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถามี) 

9 สําเนา สมุดบัญชีฝากเงินออมทรัพย หรือประจําเทาน้ัน ทําสําเนายอนหลัง 6 เดือน (ซีรอคตั้งแตหนาที่มีช่ือ, หนาเลขที่ 1 จนถึง

ยอดบัญชี ณ ปจจุบัน ไมวาจะเกิน 6 เดือนหรือไม) หรือ STATEMENT ที่ออกใหจากทางธนาคารเทานั้น *โดยจะตองอัพเดทยอด

ลาสุดใหเปนเดือนที่ตองการย่ืนขอวีซาหนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง) 

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

-  หากเปน “เจาของกิจการ” กรุณาถายสําเนาหนาจดทะเบียนบริษัทที่มีช่ือทานเปนผูมีอํานาจลงนาม จนถึงขอบังคับบริษัท  

   และหนังสือรับรองนี้ตองมีอายุนับถึงวันย่ืนวีซาไมเกิน 3 เดือน และจะตองแสดงตราประทับบริษัทเปนสําคัญ-  หากเปน - - 

“นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสือรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- เกษียณอายุ หากทานมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ไมตองใชหนังสือรับรองการทํางาน 

** กรณี มีวีซา ประเทศดังตอไปน้ี สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญ่ีปุน อังกฤษ  เชงเกน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ท่ียังไมหมดอายุ และ

เปนแบบ Multiple สามารถเดินทางเขาประเทศไตหวันไดโดยการทําวีซาออนไลน (ไมตองใชหลกัฐานขางตน และไมเสียคาใชจาย) 

สามารถอยูไตหวันไดไมเกิน 30 วัน  

 

หากเปนการยื่นเดี่ยว เอกสารขางตนจะตองเปนตวัจริงพรอมสําเนา 1 ชุด 
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