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อิลทิ ฮอลเิดย ์“ดูแล...กันและกัน” 

 
 
 
 
 

ดินแดนที)เทคโนโลยี และ วัฒนธรรมได้หลอมรวมให้เป็นอกี 1 ประเทศที)น่าเยือนเป็นที)สดุในขณะนีF  
เยือนหมู่บ้านโบราณ จุดกาํเนิดของการ์ตูนญี)ปุ่นชื)อดัง ณ หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น 

สมัผัสความสวยงามแบบธรรมชาติพร้อมการเดินทางแบบพิเศษ ณ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  
หลอมรวมความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบันกบัเมือหลวงของไต้หวัน ไทเป 

เพิ)มความแตกต่างในการสัมผัสไต้หวันให้ได้อรรถรสมากขึFน ทัFงที)พัก และ อาหารในแบบ VIP 
เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ)นหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความประณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์ 

คัดสรรที)พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั” 
 

กําหนดการเดินทาง  5-8, 19-22 พฤษภาคม / 2-5, 16-19, 23-26 มิถุนายน 
    7-10, 16-19, 28-31 กรกฎาคม 2559   
วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – เถาหยวน ไตห้วนั – หมู่บา้นจิ�วเฟิ� น – ซื�อหลิน ไนทม์ารเ์ก็ต  
05.00 น. คณะท่านพบกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกประเทศชัFน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 

เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที)ของบริษัทอลิิท ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับพร้อมอาํนวยความ
สะดวกด้านสมัภาระกระเป๋า และเอกสาร 

07.10 น. นาํท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เที)ยวบนิที) TG634  
(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชั)วโมง / เวลาท้องถิ)นของไต้หวันเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั)วโมง) 

11.50 น. นาํท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อม
ตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนาํท่านออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใหท่้านลิD มลองรสชาติอาหารทอ้งถิ�นของไตห้วนั บริการท่านดว้ยเมนู
ทอ้งถิ�น เสิรฟ์ดว้ย ไก่ผดัหอมจีน, ขึD นฉ่ายปาท่องโก๋, ซี�โครงหมูสองสหาย, ปลาราดซอสเปรีD ยวหวานฯ 
พรอ้มดว้ยผลไม ้และของหวานทอ้งถิ�น 
จากนัFนนาํท่านสู่ หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น ซึ)งเป็นแหล่งเหมืองทองที)มีชื)อเสยีงตัFงแต่สมัยโบราณ จนกระทั)งมีการ
ใช้จิ)วเฟิ) นเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร์ ทศันียภาพภูเขาที)สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที)ยว
จาํนวนมาก นอกจากนีFหมู่บ้านจิ)วเฟิ) นแห่งนีF ยังเป็นที)กาํเนิดของการ์ตูนญี)ปุ่นชื)อดัง “SPIRITED AWAY” โดย
นักเขยีนการ์ตนูญี)ปุ่นชื)อดงั HAYAO MIYAZAKI ได้รับแรงบนัดาลใจจากการได้มาเยือนที)หมู่บ้านแห่งนีFกเ็ป็น
เมอืงภพภตูในเรื)องอกีด้วย 
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คํ �า  มืD อนีD อิลิท ฮอลิเดย ์บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในหมู่บา้นจิ�วเฟิ� น เสิรฟ์พรอ้มความอร่อยดว้ยเมนู 
ออเสิรฟ์, สลดัไตห้วนั, กุง้อบหินกวนอิม, ซี�โครงหมูย่างโบราณ, ทะเลผดัซอสxo, ปลาทอดราดซอส, ผดั
ผกัฤดูกาล, ขา้วผดัปลาเค็ม, ซุปซี�โครงหมูสมุนไพร พรอ้มดว้ยขนมหวาน และ ผลไม ้  
ต่อด้วยนาํท่านสัมผัสวิถีชีวิตยามคํ)าคืนของชาวไต้หวัน ณ ซื�อหลินไนทม์ารเ์ก็ต อิสระท่านเลือกซืF อเลือกชม 
สนิค้านานาชนิด ทัFงรองเท้า กระเป๋า เครื)องประดับ รองเท้ากฬีายี)ห้อต่างๆ ที)มีราคาถูกกว่าเมืองไทย ประมาณ 
20-30% นอกจากนีF ยังมีตลาดอาหารพืFนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืFนเมืองที)ขึF นชื)อที)สดุของไต้หวันคือ 
เต้าหู้เหมน็ และไก่ทอดชิFนใหญ่ Hot Star  

 
 
 
 
 
 

ที�พกั PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 คํ�าคืนนี�  อิลิท ฮอลิเดย์ ขอมอบความพิเศษในยามพักผ่อนให้แก่ท่านด้วย โรงแรมที�ได้รับรางวัล Trip 

adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan ที�พรั �งพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบาย ในระดับ
มาตรฐาน 5 ดาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สองของการเดินทาง (2) ไทเป – รถไฟด่วน – ฮวัเลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมที�พกั 

นาํท่านเดนิทางโดยรถไฟด่วน สู่ เมืองฮวัเหลียน เมืองหลวงฝั)งตะวันออกของเกาะไต้หวัน ซึ)งอยู่ห่างจากเมือง
ไทเป ประมาณ 150กม. (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2-3ชั)วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทวิทัศน์อัน
สวยงามของเทอืกเขาธรรมชาติและท่านจะได้นั)งรถลอดผ่านอุโมงค์ที)ยาวที)สดุในเอเชียตะวันออก ชื)อ “อุโมงค์
ภเูขาหิมะ” ซึ)งมคีวามยาวประมาณ13.9กโิลเมตร 

กลางวนั มืD อกลางวนันีD อิลิท ฮอลิเดย ์ขอบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เสิรฟ์ดว้ย ออเดิรฟ์, ผดัไข่ปู, กุง้นึ�ง, หู
ฉลามย่าง ปลานึ�ง, ไก่นึ�งสูตรประจํารา้น, สองสหาย พรอ้มดว้ยผลไม ้และขนมหวาน 

 นาํท่านสู่ “อุทยานแห่งชาติไท่ หลู่ เก๋อ หรืออุทยานทาโรโกะ” นอกจากจะเป็นอุทยานที)มีทศันียภาพของหุบ
เขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที)มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ)งดึงดูดใจ
นักท่องเที)ยว เส้นทางจากเทยีนเสยีงถงึทาโรโกะถอืเป็นเส้นทางประวัตศิาสตร์และเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหิน
อ่อน ชมประตู “มาโรโกะจอร์จ” ที)เป็นสญัลักษณ์ของการเริ)มต้นถนนสายนีF  ชมสถานที)ท่องเที)ยวต่างๆ อาท ิ
สสุานฉางซนุ หน้าผาไพรนางแอ่น สะพานหินอ่อนซื)อมู่ 
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คํ �า  คํ �าคืนนีD  เพื�อใหท่้านหายเหนื�อยจากการเดินทาง อิลิท ฮอลิเดย ์ขอบริการอาหาร ณ หอ้งอาหารภายใน

โรงแรมที�พกั ใหท่้านอิ�มอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติภายในโรงแรมที�พกั หลากหลายเมนูอาหารที�ใหท่้าน
เลือกรบัประทานอย่างเต็มอิ�ม  

ที�พกั  CHATEAU DE CHINE HOTEL HUALIEN หรือเทียบเท่า 
 คํ �าคืนนีD  อิลิท ฮอลิเดย ์ขอนําท่านเขา้พกัในโรงแรมระดบัมาตรฐาน 5 ดาว พรั �งพรอ้มไปดว้ยสิ�งอํานวย

ความสะดวก  
  
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สามของการเดินทาง (3) ฮวัเหลียน – ไทเป – วดัหลงซาน – อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมที�พกั  

นาํท่านเดนิทางกลับสู่ เมืองไทเป ด้วยรถไฟด่วนให้ท่านสามารถชมวิวระหว่างทาง สมัผัสธรรมชาติในแบบทาง
ทศิตะวันออกของเกาะไต้หวัน ที)มคีวามสวยงามไม่แพ้ที)อื)น 

กลางวัน มืD อนีD  อิลิท ฮอลิเดย ์ขอนําท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูพิเศษ เสี�ยวหลงเปา 
เมนูขึD นชื�อของไตห้วนั เนืD อหมูหมกัสูตรพิเศษ ถูกห่อหุม้ดว้ยเนืD อแป้งบางนุ่ม พรอ้มเติมนํD าซุปรสเลิศเขา้ไป
ดา้นในอยู่ ใหท่้านไดลิ้D มรสเสี�ยวหลงเปาสูตรดัDงเดิมของไตห้วนั พรอ้มอิ�มอร่อยกบัเสี�ยวหลงเปาไสต่้างๆ 
และอีกหลายหลากเมนู 
นาํทุกท่านเดนิทางสู่ วดัหลงซาน หรือ “วดัมงักรภูเขา” ซึ)งเป็นวัดเก่าแก่ที)สร้างขึFนในปี ค.ศ. 1738 ซึ)งถือได้
ว่าเป็นวัดพุทธที)เก่าแก่ที)สุดในไต้หวันกว่็าได้ และภายในวัดเป็นที)ประดิษฐาน “องคเ์จ้าแม่กวนอิม”ซึ)งเป็นที)
เคารพนับถอืของชาวไต้หวัน และชาวจีนจากทั)วโลกเป็นอย่างยิ)ง และภายในวัดยังมกีารตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม 
โดยเฉพาะเสาหินที)แกะสลักเป็นลวดลายมังกรอย่างสวยงาม ต่อด้วย อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (CKS 
Memorial Hall) ชมชีวประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตร์สาํคญัที)หาดูได้ยากชมรปูหล่อบรอนซ์ของท่านซึ)งตัFงอยู่
ในห้องโถงใหญ่ชัFนบนห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื)องใช้ของอดตีผู้นาํ เป็นสถานที)ท่องเที)ยวที)มีชื)อเสยีง
มากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบจีน  จากนัFนนาํท่านสู่ ตึกไทเป 101 ถอืเป็นสญัลักษณใ์หม่ของไทเป มคีวามสงูทัFงหมด 508 
เมตร ปัจจุบันเป็นตึกที)สูงอันดับ 2 ของโลก ชมวิวทิวทัศน์บนตึกชัFนที) 89 โดยลิฟท์ที)วิ)งเร็วที)สุดในโลก ด้วย
ความเรว็ 1,008 เมตร ใช้เวลาขึFนลิฟทเ์พียงแค่ 37 วินาท ีตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลาํไผ่ 8 ปล้อง มีการ
ตดิลูกตุ้มเหลก็ขนาดใหญ่หนัก 660 ตนั ทาํหน้าที)ดูดซับแรงสั)นสะเทอืนไม่ให้อาคารสงูเสยีดฟ้าแห่งนีF สั)นไหวไป
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มาเมื)อเกดิแผ่นดินไหว เลือกซืF อสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายจากทั)วทุกมุมโลก และแบรนด์ที)คนไทยนิยม
อย่าง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ต่างๆ ที)นีFมรีาคาถูกกว่าเมอืงไทย ประมาณ 5-10% และสนิค้าอื)นๆให้
ท่านได้เลือกซืFอตามอธัยาศัย 
 
 
 

 

   
 
 
มืD อนีD   มืD อคํ �าวนันีD  อิลิท ฮอลิเดย ์ขอนาํท่านเปลี�ยนบรรยากาศการรบัประทานอาหารดว้ยเมนู บารบ์ีคิว พรอ้มดว้ย 

ชาบู ชาบู สไตลไ์ตห้วนั ณ เทียนไว่เทียน หลากหลายเมนูใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานอย่างเต็มอิ�ม ทัDงเนืD อ
หมู, เนืD อววั, เนืD อแกะชัDนดี พรอ้มดว้ยอาหารซีฟู้ดหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเนืD อปลา, หอยเชลล,์ 
ปลาหมึก, กุง้และหอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์พรอ้มดว้ยผกัเพื�อสุขภาพนานาชนิด ขนมหวาน และเครื�องดื�ม 
เพิ�มความพเิศษยิ�งขึD นกบัไอศกรีม Haagen-Dazs และบุฟเฟ่ตเ์บียรที์�ใหท่้านรบัประทานอย่างเต็มอิ�ม 

ที�พกั PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 คํ�าคืนนี�  อิลิท ฮอลิเดย์ ขอมอบความพิเศษในยามพักผ่อนให้แก่ท่านด้วย โรงแรมที�ได้รับรางวัล Trip 

adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan ที�พรั �งพรอ้มไปดว้ยความสะดวกสบาย ในระดับ
มาตรฐาน 5 ดาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัอาทิตยที์� 17 เม.ย. 59 (4) พพิธิภณัฑแ์ห่งชาติกูก้ง – ย่านซีเหมินติง – สนามบิน – กรุงเทพฯ   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ภายในโรงแรมที�พกั 

 วันนีF  อลิิท ฮอลิเดย์ นาํท่านชม “พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติกูก้ง” ชมโบราณวัตถุและสมบตัลิํFาค่าของประเทศจีน
กว่า 650,000 ชิFน ประวัตยิาวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เครื)องปัFนดนิเผา เครื)องทองแดงสมัฤทธิ{
ต่างๆ ยังมห้ีองจัดแสดงหยกที)ลํFาค่าและได้รับการยกย่องตดิอนัดบัหนึ)งในสี)ของโลก  

 

 

 

 

 

 

 



Elite Deluxe Taiwan Charming Taipei-Hualien 4D3N_May-Jul 2016 5 | P a g e  
อิลทิ ฮอลเิดย ์“ดูแล...กันและกัน” 

กลางวนั มืD อกลางวนันีD  อิลิท ฮอลิเดย ์ขอนาํท่านลิD มลองรสชาติอาหารจากภตัตาคารที�มีชื�อเสียงในไตห้วนัมายาวนาน
ดว้ยรสชาติอาหารที�ถูกปาก และสุดอลงั เสิรฟ์ดว้ยอาหารจานพิเศษ กุง้มงักร เสิรฟ์พรอ้ม ซาชิมิ, ปูนึ�ง
กระเทียม, กุง้สดนึ�งสูตรประจํารา้น, หอยเชลลนึ์�ง, อกเป็ด+ปลาหมึกมว้น, ขา้วหนา้กุง้ซากุระ, ปลิงทะเล
นํD าแดง, ปลาหิมะย่าง, ไก่หมอ้ดิน พรอ้มดว้ยขนมหวาน และผลไม ้

 นาํท่านเดนิทางสู่ ย่านซีเหมนิตงิ (สยามสแควรไ์ทเป) ให้ท่านเลือกซืFอสนิค้านานาชนิด ทัFงแบรนด์ต่างประเทศ
และในประเทศชื)อดัง สินค้าสาํหรับวัยรุ่นต่างๆบางสินค้ามีราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน เช่น เสืF อผ้า 
รองเท้าแบรนด์ดังที)คนไทยชื)นชอบอย่าง Onisuka, Nike, Adidas, Puma, Lacost ต่างๆบอกได้เลยว่าราคาถูก
กว่าเมืองไทย 20-30 % ขึFนไป นอกจากนีF ยังมีทัFงร้านอาหาร ขนมและที)สาํคัญ ชาไข่มุกที)ไม่เหมือนเมืองไทย 
เครื)องดื)มที)แทบจะเป็นเครื)องหมายการค้าของไต้หวันไปแล้วไม่ว่าใครไปไต้หวันแล้วกต้็องลิFมลองรสชาติสกัครัFง
...ได้เวลาสมควรนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตเิถาหยวน เพื)อเตรียมตวัเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

20.05 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอร์เวย์ เที)ยวบนิ TG635 
22.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภีาพ  

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
ทัDงนีD เพื�อประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั เมนูอาหาร และภตัตาคาร อาจมีการเปลี�ยนแปลงขึD นอยู่กบัช่วงเวลา
เดินทาง 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทั �วไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 56,900.- 54,900.- 55,900.- 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   55,900.- 53,900.- 54,900.- 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 54,900.- 52,900.- 53,900.- 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 53,900.- 51,900.- 52,900.- 
พกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ   15,000.- 15,000.- 15,000.- 
มีตัkวแลว้ ลดท่านละ  12,000.- 12,000.- 12,000.- 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านขึD นไป 
อตัราค่าบริการสําหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง(ผูใ้หญ่) 10ท่าน ทางบริษทัขอเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการเพิ�มขึD นท่านละ 5,000 บาท 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิl  การเปลี�ยนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 
 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 549 549 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   539 539 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 529 529 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 519 519 
พกัเดี�ยว ไดร้บัคะแนนเพิ�มท่านละ   150 150 
มีตัkวแลว้ ไดร้บัคะแนน   429 429 

- โปรแกรมนีD สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที�ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 
อตัราค่าบริการนีD รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชัFนทศันาจรไป – กลับ (ตั�วกรุป๊) ภาษีสนามบนิ+ภาษีนํFามนัทุกแห่ง 
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. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทอ้งถิ�น  
8. สมัภาระนํFาหนักไม่เกนิท่านละ 30 กก. 

 
อตัราค่าบริการนีD ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื)องดื)ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง  
2. ค่าภาษีหัก ณ ที)จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ)ม 7%   
3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชืD อเพลิงที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมอีก !!!!! 
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เงื�อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   

    ชาํระยอดทัFงหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

• ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั)งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์ แอนด ์ เอเยนซี� (ประเทศไทย)  
จํากดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

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

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

หมายเหตุและเงื�อนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ไม่รับท่านผู้เดินทางที)เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที)

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื)มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื)น, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัFงนีF เพื)อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ{ไม่รับท่านผู้เดนิทางที)มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทัFงนีF เพื)อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ{ไม่รับท่านผู้เดนิทางที)มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื)นเพื)อไปทาํงาน หรือเพื)อการอื)นใดอนั
มใิช่การท่องเที)ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที)ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพื)อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที)
ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที)มีเดก็ทารกอายุตํ)ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 
(กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื)อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง
รบกวนผู้เดนิทางท่านอื)น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ{ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที)เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ{ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที)จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที)กาํหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที)แจ้งชื)อรอไว้ ทัFงนีF เพื)อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื)น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที)มีผู้เดินทางตํ)ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื)นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี)ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ{ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ{ในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที)ท่านขอเปลี)ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ)ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื)นวีซ่าและค่าเปลี)ยนชื)อตั�วเครื)องบนิเท่านัFน เว้นแต่ตั�วเครื)องบนิที)ไม่อนุญาตให้
เปลี)ยนชื)อหรือคนืตั�ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ{ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื)นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื)นวีซ่าแล้ว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ{ไม่รับผิดชอบต่อการที)ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื)องมาจาก
เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ)งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื)อมเสยี รวมถงึการที)มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที)ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที)ประสงค์จะซืF อตั�วเครื)องบินภายในประเทศเพิ)มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ที)ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื)อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นัFนๆ หากท่านผู้เดินทางซืF อตั�วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นัFน ๆ ไม่
สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ{ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที)เกดิขึFน 

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

15. สถานที)ท่องเที)ยวที)ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที)ท่องเที)ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 
จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที)ระบุไว้ในเอกสารของสถานที)นัFน ๆ  หรือจะสลับปรับเปลี)ยนรายการเพื)อให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้   แต่ในกรณทีี)มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื)นใดเกดิขึFนระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที)ท่องเที)ยว
ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ{ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ{ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึFนแก่ทรัพย์สนิของท่าน 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 ทัFงนีFบริษัทฯ จะพยายามจัดที)นั)งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี)สดุภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที)นั)งแบบหมู่คณะที)สายการบนิจัดให้มา 

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

20. เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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เอกสารการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวประเทศไตห้วนั 
1 หนังสอืเดนิทางไทย  อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง (ตวัจริง) และหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถ้าม)ี 
2 รปูถ่ายส ี ขนาด 2 นิF วเท่านัFน จาํนวน 2 รปู อายุไม่เกนิ 6 เดอืน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาํ พืFนหลังสขีาว 

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

** กรณี มีวีซ่า ประเทศดงัต่อไปนีD  สหรฐัอเมริกา, แคนาดา, ญี�ปุ่น องักฤษ  เชงเกน้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์ที�ยงัไม่
หมดอาย ุและเป็นแบบ Multiple สามารถเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัไดโ้ดยการทําวีซ่าออนไลน ์(ไม่ตอ้งใชห้ลกัฐานขา้งตน้ 
และไม่เสียค่าใชจ่้าย) สามารถอยู่ไตห้วนัไดไ้ม่เกิน 30 วนั  
 
 

หากเป็นการยื�นเดี�ยว เอกสารขา้งตน้จะตอ้งเป็นตวัจริงพรอ้มสาํเนา 1 ชดุ 
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