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อิลิท ฮอลิเดย “ดูแล...กันและกัน” 

 

 

 

 
 

ดินแดนท่ีเทคโนโลยี และ วัฒนธรรมไดหลอมรวมใหเปนอีก 1 ประเทศท่ีนาเยือนเปนท่ีสุดในขณะนี ้

สูดอากาศหอมสดช่ืนในบรรยากาศโรแมนติค ณ ฟารมดอกไมตาซ ี

สัมผัสความสวยงามแบบธรรมชาติพรอมลองเรือ ณ ทะเลสาบสุริยนั-จันทรา  

หลอมรวมความแตกตางระหวางอดีตและปจจุบนักับเมือหลวงของไตหวัน ไทเป 

เพ่ิมความแตกตางในการสมัผัสไตหวันใหไดอรรถรสมากขึน้ ท้ังท่ีพัก และ อาหารในแบบ VIP 

เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถิ่นหลากเมนู ปรุงแตงดวยความประณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ 

คัดสรรท่ีพักพรอมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดูแล...กันและกัน 

 

 กําหนดออกเดินทาง   11-14 มิ.ย / 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 ประตูท่ี2 สายการบิน ไทย แอรเวย 

 พบเจาหนาท่ีพรอมเตรียมตัวออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสูประเทศไตหวัน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เท่ียวบิน TG634 

 (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1ช่ัวโมง / ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

11.55 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทาน

ออกเดินทาง... 

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จ้ือจ่ีเริน บริการทานดวย หมูราดซอสญี่ปุน กุงน่ึงวุนเสน ไกผัดหอมจีน ขึ้นฉาย

ปาทองโก ซ่ีโครงหมู รวมสองสหาย ปลาซอสเปรี้ยวหวาน ซุปผักกะหลํ่าหมู ผักซวยเหลียเห็ดล้ินเปา ซาลาเปาไสครีม และ

ผลไม 

นําทานเดินทางสูเมืองเถาหยวน นําทานเขาเยี่ยมชม ทุงดอกลาเวนเดอร ณ 

TA SHEE BLOOMING OASIS ใหทุกทาน ไดเพลิดเพลินกับทุงดอกลา

เวนเดอรท่ีบานสะพร่ังอยางสวยงาม ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติแสน

สบาย นอกจากน้ียังมีแปลงดอกไมหลากสีท่ีจะทําใหทุกทานประทับใจ อิสระ

ใหทุกทานไดเดินชมสวนพรอมถายภาพเปนท่ีระลึกตามอัธยาศัย จากน้ัน

ทําทานเขารวมกิจกรรม ทําหมอนดอกลาเวนเดอร ซ่ึงทุกทานจะได

ทดลองทําหมอนจากดอกลาเวนเดอรดวยตัวของทานเอง นอกจากนี้ 

ประดิษฐเสร็จแลว ทุกทานสามารถนําหมอนใบนี้กลับไปเปนท่ีระลึกไดอีกดวย อิสระทานเลือกซ้ือและเลือกชม ผลิตภัณฑ

ท่ีทําจากดอกลาเวนเดอร... (ชวงเวลาในการบานของทุงลาเวนเดอร จะข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศของแตละป )จากนั้นนํา

ทานเดินทางสู เมืองไถจง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ซินเทียนต้ี  บริการทานดวย ออเดิรฟทะเล ซุปหอยตลับ กุงแชเหลา สลัดทะเล ผัดผักฮัก

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

มารเก็ต ตลอดเสนทางของถนนเต็มไปดวยรานรวงที่แขงขันกัน เรียกลูกคา 

เขาราน เพื่อจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ท่ีมีต้ังแต เส้ือผา เคร่ืองประดับ 

รองเทา ของตกแตงบาน ของเลน จนกระท่ังของทานเลน ซ่ึงจะอยูในดาน

ขวามือ ท่ีเต็มไปดวยรานอาหารสไตลไตหวาน และ ของทานเลนตางๆ ท้ัง

แบบพื้นเมืองและแบบนานาชาติ เปนเสนหท่ีนาหลงใหล อีกแบบหนึ่งของ

การเดินย่ําไนทมารเก็ตท่ีไตหวัน 

ท่ีพัก  FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)          วัดจงไถฉานซื่อ – ลองเรือสรุิยันจนัทรา – วัดถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู – ไทเป – ซื่อหลิน ไนท

มารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม  

นําทานเดินทางสูเมืองผูหลีเท่ียวชม วัดจงไถชานซื่อ ซ่ึงเปนวัดท่ีมีการบูรณะ

ใหมโดยการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมของตะวันออกและตะวันตก 

รวมถึงความเปนศิลปะ ความสําคัญทางวิชาการวัฒนธรรมและศาสนา 

กอใหเกิดสถาบันในแบบที่ไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตรศาสนาพุทธ ท่ี

เนนยํ้าหลักธรรมของพุทธศาสนาเขากับชีวิตคนและเปนสถานท่ีจัดกิจกรรม

ทางศาสนาตางๆ เปนวัดท่ีงดงามดูทันสมัยท่ีสรางขึ้นอยางวิจิตรงดงาม 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน Einhan Hotel บริการทานดวย ออเดิรฟ สองหอยผัดน้ํามันหอย ซ่ีโครงหมูสไตล

ชาวซาว แกงเผือก กุงนึ่ง ปลาประธานาธิบดีนึ่ง ผัดพักฤดูกาล ซุปตุนยาจีน และผลไมฤดูกาล 

 นําทานสู ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (ทะเลสาบซัมมูนเลค) เปนทะเลสาบท่ีใหญ ท่ีสุดแหงเดียวในไตหวัน ถนนรอบ

ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร สวนใตของเกาะกวงหัว ในทะเลสาบมีลักษณะคลายพระจันทรเส้ียว และสวน

เหนือของเกาะมีลักษณะคลายพระอาทิตย จึงไดช่ือวา ทะเลสาบสุริยันจันทรา ท่ีมีความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานท่ี

ทองเท่ียวรอบทะเลสาบตอดวยนมัสการพระบรมสารีริกธาตุท่ีอันเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง สถานท่ีอีก

แหงท่ีมาถึงทะเลสาบแหงนี้แลวไมควรพลาด ท่ีนอกจากทานสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อกราบไหวส่ิงศักด์ิศิทธ์ิ ทานยัง

สามารถถายรูปบรรยากาศรอบๆทะเลสาบสุริยันจันทราแหงน้ีอีกดวยชมความงดงามของวัดเหวินหวู (文武廟 อุน อู 

เหม้ียว) วัดท่ีต้ังอยูริมเชิงเขาแลเห็นทิวทัศนของทะเลสาบ วัดเหวินหวูยังมีความนาสนใจตรงท่ี สถาปตยกรรมแบบจีน มี

เทพเจากวนอูคูกับขงเบง สัญลักษณแหง ความบูและบุนใหทานไดกราบไหวนอกจากสถาปตยกรรมท่ีสวยงามอลังแลว 

ส่ิงแรกท่ีสะดุดตาทุกคนท่ีมาเยือนก็คือสิงโตคูยักษท่ีใหญท่ีสุดในไตหวันมีมูลคาตัวละ1 ลานเหรียญไตหวัน ซ่ึงเปนส่ิง

มงคลทําใหวัดแหงนี้มีช่ือเสียง สรางความศรัทธาจากชาวไตหวัน..ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป 
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คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บุฟเฟตบารบีคิว และ สุกี้สไตลไตหวัน ใหทานไดเลือกอิ่มเอมกับ 

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

ความอรอยม้ือนี้ดวย ไอศกรีม Hagen-Dazs เคก, ขนมหวาน, และเมนูเคร่ืองด่ืมมากมาย ท้ัง น้ําอัดลม นํ้าผลไม ชา 

กาแฟ รวมท้ังเบียรไตหวัน ใหเลือกรับประทานกันไดอยางจุใจ 

นําทานสัมผัสวิถีชีวิตยามคํ่าคืนของชาวไตหวัน ณ ซื่อหลิน ไนทมารเก็ต อิสระใหทานเดินชมเลือกซ้ือส้ินคานานาชนิดท้ัง

เส้ือผา ทองเทาและสินคาอื่นๆท่ีมีราคาถูกกวาเมืองไทย หรือทานสามารถเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของหวานหลากหลาย

ชนิด และของขึ้นช่ือของไตหวัน เตาหูเหม็น   

ท่ีพัก  FULLON TAIPEI HOTEL   หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

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

วิว) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาภายในโรงแรม 

 นําทานชม “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกูกง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติลํ้าคาของประเทศจีนกวา 650,000 ช้ิน ซ่ึงมี

ประวัติยาวนานกวา 5,000 ป ไมวาจะเปนภาพวาด เครื่องปนดินเผา เคร่ืองทองแดงสัมฤทธ์ิตางๆ นอกจากนี้ยังมีหองจัด

แสดงหยกท่ีลํ้าคาและไดรับการยกยองติดอันดับหนึ่งในส่ีของโลก ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดนํามาจากประเทศจีน โดย

โบราณวัตถุเหลานี้มีมากจนตองผลัดเปล่ียนใหชมทุกๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณช้ินเอกท่ีมีช่ือเสียง เชน เรือแกะสลักจาก

ลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสามช้ัน จะมีใหชมตลอดป และประวัติศาสตรจีนต้ังแตเร่ิมตนจนถึง

ยุคปจจุบัน 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา เมนูขึ้นช่ือของไตหวัน เนื้อหมูหมักสูตร

พิเศษ ถูกหอหุมดวยเนื้อแปงบางนุม พรอมเติมน้ําซุปรสเลิศเขาไปดานใน นึ่งดวยอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ และเสิรฟในขณะท่ี

ยังรอนอยู ใหทานไดล้ิมรสเส่ียวหลงเปาสูตรด้ังเดิมของไตหวัน เพิ่มความสดช่ืนดวยน้ําจ้ิมจ๊ิกโฉวสูตรเฉพาะและขิงหั่น

ฝอย พรอมอิ่มอรอยกับเส่ียวหลงเปาไสตางๆ และอีกหลายหลากเมนู 

 นําทานชม อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปดเม่ือวันท่ี 5 เมษายน ค.ศ.1980หลังจากท่ีเจียงไคเช็คเสียชีวิตไป5ปใหทานชม

ประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญท่ีหาดูไดยากจากท่ีอื่นและรูปหลอบรอนซของเจียงไคเช็คท่ีต้ังอยูในหองโถงใหญ

และขาวของเครื่องใชของอดีตผูนํา ตัวอาคารสรางจากหินออนท้ังหลัง งดงามไมแพวิหารในประเทศจีน เปนท่ีทองเท่ียวท่ี

มีช่ือเสียงมากของไทเป… 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานสู ยานซีเหมินติง (สยามสแควรไทเป) ใหทานเลือกซ้ือสินคานานาชนิด ท้ังสินคาแบรนดตางประเทศ และ 

แบรนดในประเทศ ช่ือดัง อยางรองเทา Onitsuka Tiger หรือ NEW BALANCE และ สินคาสําหรับวัยรุนตางๆ ท้ังเส้ือผา 

กระเปา เครื่องประดับ รวมท้ังขนม ของหวาน และ ชาไขมุก ท่ีหากใครไปไตหวันแลว ควรล้ิมลองสักครั้ง...ไดเวลาสมควร

นําทานสู ตึกไทเป 101 ถือเปนสัญลักษณใหมของไทเป ปจจุบันเปนตึกท่ีสูงอันดับ 2 ของโลก ชมวิวทิวทัศนบนตึกช้ันท่ี 

89 โดยลิฟทท่ีว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก ดวยความเร็ว 1,008 เมตร ใชเวลาขึ้นลิฟทเพียงแค 37 วินาที นําทานชมความสวยงาม

ของกรุงไทเปในยามคํ่าคืน ท่ีทานสามารถเก็บภาพวิวสวยงามนี้ไวเปนความทรงจํา สําหรับทานท่ีอยากจะเลือกซ้ือสินคาแบ

รนดเนมตางๆ ก็สามารถหาไดจากท่ีนี่ดวยสินคามากมายจากทั่วทุกมุมโลกและแบรนดท่ีคนไทยนิยอมอยาง Louis 

Vuitton , Prada, Miu Miu ตางๆมีราคาถูกกวาเมืองไทย5-10% และสินคาอื่นๆใหทานไดเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง (4)        หมูบานโบราณจิ่วเฟน –วัดหลงซาน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 หมูบานจิ่วเฟน ซ่ึงเปนแหลงเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงของไตหวัน มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีนี่ การโหมขุด

ทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแรลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยายออกไปเหลือท้ิงไวเพียงแตความทรงจํา 

จนกระท่ังมี การใชจ่ิวเฟนท่ีกําหนดของการตูนญี่ปุนช่ือดัง “SPIRITED AWAY”โดยนักเขียนการตูนญี่ปุนช่ือดัง 

HAYAO MIYAZAKI ไดรับแรงบันดาลใจจากการไดมาเยือนท่ีหมูบานแหงนี้ก็เปนเมืองภพภูตในเรื่องอีกดวย จนได

ดึงดูดนักทองเท่ียวจํานวนมาก ทําใหสถานท่ีแหงนี้เต็มไปดวยนักทองเท่ียวท่ีมาถายภาพตามมุมตางๆของหมูบานแหงนี้  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จ่ิวเฟนชายุย บริการทานดวย ออเดิรฟ สลัดไก กุงอบใบชา ซ่ีโครงหมูยาง ทะเลผัด

ซอสXO ขาวผัดสับปะรด ปลานึ่ง หอยเชลลน่ึง หอยเชลลผัดผัก ซุปส่ีสหาย ของหวาน และผลไม  

จากนั้นนําทานเดินทางสู  วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” ซ่ึงเปนวัดเกาแกท่ีสรางขึ้นในป ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือได

วาเปนวัดพุทธท่ีเกาแกท่ีสุดในไตหวันก็วาได และภายในวัดเปนท่ีประดิษฐาน “องคเจาแมกวนอิม”ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับ

ถือของชาวไตหวัน และชาวจีนจากท่ัวโลกเปนอยางย่ิง และภายในวัดยังมีการตกแตงอยางวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะเสาหินท่ี

แกะสลักเปนลวดลายมังกรอยางสวยงาม อิสระใหทุกทานไดเคารพสักการะองคเทพตางๆ เพื่อเปนสิริมงคลแดตนเองและ

ครอบครัว…ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 

20.05 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอรเวย เท่ียวบิน TG635 

22.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดีภาพ  

อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

     ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
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อัตราคาบริการ 

ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาท่ัวไป สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ พักหองคู 47,900.- 45,900.- 46,900.-

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   46,900.- 44,900.- 45,900.-

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 45,900.- 43,900.- 44,900.-

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 44,900.- 42,900.- 43,900.-

พักเด่ียว เพิ่มทานละ   10,000.- 10,000.- 10,000.-

มีต๋ัวแลว ลดทานละ  12,000.- 12,000.- 12,000.-

ต๋ัวBUSINESS CLASS เพิ่มทานละ (ประมาณ ข้ึนอยูกับ Class 

Booking)  

28,000.- 28,000.- 28,000.-

 

 

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานข้ึนไป 

อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการเพิ่มข้ึนทานละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปลี่ยนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 
 

 

 

 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 

ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ พักหองคู 459 459 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   449 449 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 439 439 

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

พักเด่ียว ไดรับคะแนนเพิ่มทานละ   100 100 

มีต๋ัวแลว ไดรับคะแนน   339 339 

- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารช้ันทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุป) ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ํามันทุกแหง 

2. คาท่ีพัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน   

3. คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

4. คาวีซาทองเท่ียว (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)  

5. คาใชจายหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น ผูชํานาญเสนทาง 

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

7. คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น  

8. สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 30 กก. 
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

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

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%   

3. คาทําหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   

    ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย)  จํากัด 

 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788) 

ช่ือบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)  

เลขท่ี  639-1-00263-9   บัญชีกระแสรายวัน 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของคน

สวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะ

ทัวร ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใชการ

ทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น ยกเวน

ทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให

บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแกลูกคา

ทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ท้ังนี้เพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน

เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  

โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา  

 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพิ่ม 

เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือต๋ัวเครื่องบินเทานั้น เวนแตต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือคืนต๋ัว 
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11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซาแลว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือม

เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ 

ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซ้ือ

ต๋ัวหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ

ทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  

7  วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

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

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย 

และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน

คาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหทานสามารถเขาชมได   แตใน

กรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใช

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

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

เลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงท่ีนั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเง่ือนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ี

นั่งไดเอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีนั่งแบบ

หมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป

ทองเท่ียวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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เอกสารการยื่นวีซาทองเท่ียวประเทศไตหวนั 

 

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

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

(หนาตรง ไมสวมหมวก และแวนกันแดด) ** หามใช ภาพถายสติ๊กเกอร 

3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สูติบัตร 

4 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทบาน - ท่ีทํางาน - มือถือ ไวท่ีหนาสําเนาบัตรประชาชน (โปรดอยาลืม) 

5 สําเนาทะเบียนบาน  

6 สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูติบัตรบุตร (ถามี)  

กรณีไมไดทํางานแลว และไมไดเดินทางพรอมสามี ตองใชเอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบดวย 

7 สําเนาใบมรณบัตร หรือ หยา (ถามี) 

8 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถามี) 

9 สําเนา สมุดบัญชีฝากเงินออมทรัพย หรือประจําเทาน้ัน ทําสําเนายอนหลัง 6 เดือน (ซีรอคตั้งแตหนาท่ีมีช่ือ, หนาเลขที่ 1 จนถึง
ยอดบัญชี ณ ปจจุบัน ไมวาจะเกิน 6 เดือนหรือไม) หรือ STATEMENT ท่ีออกใหจากทางธนาคารเทานั้น *โดยจะตองอัพเดทยอด

ลาสุดใหเปนเดือนท่ีตองการย่ืนขอวีซาหนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง) 

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

-  หากเปน “เจาของกิจการ” กรุณาถายสําเนาหนาจดทะเบียนบริษัทท่ีมีช่ือทานเปนผูมีอํานาจลงนาม จนถึงขอบังคับบริษัท  

   และหนังสือรับรองนี้ตองมีอายุนับถึงวันยื่นวีซาไมเกิน 3 เดือน และจะตองแสดงตราประทับบริษัทเปนสําคัญ-  หากเปน - - 

“นักเรียน / นักศึกษา”  หนังสือรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

- เกษียณอายุ หากทานมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป ไมตองใชหนังสือรับรองการทํางาน 

** กรณี มีวีซา ประเทศดังตอไปน้ี สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุน อังกฤษ  เชงเกน ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด ท่ียังไมหมดอายุ และ

เปนแบบ Multiple สามารถเดินทางเขาประเทศไตหวันไดโดยการทําวีซาออนไลน (ไมตองใชหลักฐานขางตน และไมเสียคาใชจาย) 

สามารถอยูไตหวันไดไมเกิน 30 วัน  

 

หากเปนการยื่นเด่ียว เอกสารขางตนจะตองเปนตัวจริงพรอมสําเนา 1 ชุด 
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