ดินแดนที)เทคโนโลยี และ วัฒนธรรมได้ หลอมรวมให้ เป็ นอีก 1 ประเทศที)น่าเยือนเป็ นที)สดุ ในขณะนีF
เยือนหมู่บ้านโบราณ จุดกําเนิดของการ์ตูนญี)ปุ่นชื)อดัง ณ หมู่บา้ นโบราณจิ วเฟิ น
สัมผัสความสวยงามแบบธรรมชาติพร้ อมการเดินทางแบบพิเศษ ณ อุทยานแห่ งชาติทาโรโกะ
หลอมรวมความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบันกับเมือหลวงของไต้ หวัน ไทเป
เพิ)มความแตกต่างในการสัมผัสไต้ หวันให้ ได้ อรรถรสมากขึFน ทัFงที)พัก และ อาหารในแบบ VIP
เสิร์ฟความอร่อยด้ วยอาหารท้ องถิ)นหลากเมนู ปรุงแต่งด้ วยความประณีต และรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์
คัดสรรที)พักพร้ อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กันและกัน”

กําหนดการเดินทาง

5-8, 19-22 พฤษภาคม / 2-5, 16-19, 23-26 มิถุนายน
7-10, 16-19, 28-31 กรกฎาคม 2559

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – เถาหยวน ไต้หวัน – หมู่บา้ นจิ วเฟิ น – ซื อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
05.00 น.
คณะท่านพบกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประเทศชัFน 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2
เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย แอร์เวย์ พบเจ้ าหน้ าที)ของบริษัทอิลิท ฮอลิเดย์ คอยต้ อนรับพร้ อมอํานวยความ
สะดวกด้ านสัมภาระกระเป๋ า และเอกสาร
07.10 น.
นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที)ยวบินที) TG634
(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั)วโมง / เวลาท้ องถิ)นของไต้ หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั)วโมง)
11.50 น.
นําท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรพร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ วนําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิD มลองรสชาติอาหารท้องถินของไต้หวัน บริการท่านด้วยเมนู
ท้องถิน เสิรฟ์ ด้วย ไก่ผดั หอมจี น, ขึD นฉ่ายปาท่องโก๋, ซี โครงหมู สองสหาย, ปลาราดซอสเปรีD ยวหวานฯ
พร้อมด้วยผลไม้ และของหวานท้องถิน
จากนัFนนําท่านสู่ หมู่บา้ นโบราณจิ วเฟิ น ซึ)งเป็ นแหล่งเหมืองทองที)มีช) ือเสียงตัFงแต่สมัยโบราณ จนกระทั)งมีการ
ใช้ จ)ิวเฟิ) นเป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ ทัศนียภาพภูเขาที)สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ ดึงดูดนักท่องเที)ยว
จํานวนมาก นอกจากนีFหมู่บ้านจิ)วเฟิ) นแห่ งนีFยังเป็ นที)กาํ เนิดของการ์ตูนญี)ปุ่นชื)อดัง “SPIRITED AWAY” โดย
นักเขียนการ์ตนู ญี)ปุ่นชื)อดัง HAYAO MIYAZAKI ได้ รับแรงบันดาลใจจากการได้ มาเยือนที)หมู่บ้านแห่งนีFกเ็ ป็ น
เมืองภพภูตในเรื)องอีกด้ วย
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คํา

มืD อนีD อิลิท ฮอลิเดย์ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในหมู่บา้ นจิ วเฟิ น เสิรฟ์ พร้อมความอร่อยด้วยเมนู
ออเสิรฟ์ , สลัดไต้หวัน, กุง้ อบหิ นกวนอิม, ซี โครงหมู ย่างโบราณ, ทะเลผัดซอสxo, ปลาทอดราดซอส, ผัด
ผักฤดูกาล, ข้าวผัดปลาเค็ม, ซุปซี โครงหมูสมุนไพร พร้อมด้วยขนมหวาน และ ผลไม้
ต่อด้ วยนําท่านสัมผัสวิถีชีวิตยามคํ)าคืนของชาวไต้ หวัน ณ ซื อหลินไนท์มาร์เก็ต อิสระท่านเลือกซืFอเลือกชม
สินค้ านานาชนิด ทัFงรองเท้ า กระเป๋ า เครื)องประดับ รองเท้ ากีฬายี)ห้อต่างๆ ที)มีราคาถูกกว่าเมืองไทย ประมาณ
20-30% นอกจากนีFยังมีตลาดอาหารพืFนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพืFนเมืองที)ขF ึนชื)อที)สดุ ของไต้ หวันคือ
เต้ าหู้เหม็น และไก่ทอดชิFนใหญ่ Hot Star

ทีพัก

PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทียบเท่า
คําคืนนี อิลิท ฮอลิเดย์ ขอมอบความพิเศษในยามพัก ผ่ อนให้แก่ ท่า นด้วย โรงแรมทีได้รับรางวัล Trip
adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan ทีพรังพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย ในระดับ
มาตรฐาน 5 ดาว

วันทีสองของการเดินทาง (2) ไทเป – รถไฟด่วน – ฮัวเลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางโดยรถไฟด่วน สู่ เมืองฮัวเหลียน เมืองหลวงฝั)งตะวันออกของเกาะไต้ หวัน ซึ)งอยู่ห่างจากเมือง
ไทเป ประมาณ 150กม. (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 2-3ชั)วโมง) ระหว่ างทางท่านจะได้ ชมทิวทัศน์อัน
สวยงามของเทือกเขาธรรมชาติและท่านจะได้ น)ังรถลอดผ่านอุโมงค์ท)ยี าวที)สดุ ในเอเชียตะวันออก ชื)อ “อุโมงค์
ภูเขาหิมะ” ซึ)งมีความยาวประมาณ13.9กิโลเมตร
กลางวัน
มืD อกลางวันนีD อิลิท ฮอลิเดย์ ขอบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ ด้วย ออเดิรฟ์ , ผัดไข่ปู, กุง้ นึง, หู
ฉลามย่าง ปลานึง, ไก่นึงสูตรประจํ าร้าน, สองสหาย พร้อมด้วยผลไม้ และขนมหวาน
นําท่านสู่ “อุทยานแห่ งชาติไท่ หลู่ เก๋อ หรืออุทยานทาโรโกะ” นอกจากจะเป็ นอุทยานที)มีทศั นียภาพของหุบ
เขาและเทือกเขาสลับซับซ้ อนสวยงามแล้ ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีท)ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นสิ)ง ดึงดูดใจ
นักท่องเที)ยว เส้ นทางจากเทียนเสียงถึงทาโรโกะถือเป็ นเส้ นทางประวัตศิ าสตร์และเลียบริมหน้ าผาของหุบเขาหิน
อ่อน ชมประตู “มาโรโกะจอร์จ” ที)เป็ นสัญลักษณ์ของการเริ)มต้ นถนนสายนีF ชมสถานที)ท่องเที)ยวต่างๆ อาทิ
สุสานฉางซุน หน้ าผาไพรนางแอ่น สะพานหินอ่อนซื)อมู่
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คํา

ทีพัก

คําคืนนีD เพือให้ท่านหายเหนือยจากการเดิ นทาง อิ ลิท ฮอลิเดย์ ขอบริ การอาหาร ณ ห้องอาหารภายใน
โรงแรมที พัก ให้ท่านอิ มอร่อยกับบุ ฟเฟ่ ต์นานาชาติ ภายในโรงแรมที พัก หลากหลายเมนู อาหารทีให้ท่าน
เลือกรับประทานอย่างเต็มอิม
CHATEAU DE CHINE HOTEL HUALIEN หรือเทียบเท่า
คําคืนนีD อิ ลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่ านเข้าพักในโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว พรังพร้อมไปด้วยสิงอํานวย
ความสะดวก

วันทีสามของการเดินทาง (3) ฮัวเหลียน – ไทเป – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจี ยงไคเชค – ตึกไทเป 101
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ด้ วยรถไฟด่วนให้ ท่านสามารถชมวิวระหว่างทาง สัมผัสธรรมชาติในแบบทาง
ทิศตะวันออกของเกาะไต้ หวัน ที)มคี วามสวยงามไม่แพ้ ท)อี )นื
กลางวัน
มืD อนีD อิ ลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่ านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู พิเศษ เสียวหลงเปา
เมนู ขึDนชือของไต้หวัน เนืD อหมูหมักสูตรพิเศษ ถูกห่ อหุม้ ด้วยเนืD อแป้งบางนุ่ม พร้อมเติมนํDาซุ ปรสเลิศเข้าไป
ด้านในอยู่ ให้ท่านได้ลิDมรสเสียวหลงเปาสู ตรดัDงเดิมของไต้หวัน พร้อมอิ มอร่อยกับเสียวหลงเปาไส้ต่างๆ
และอีกหลายหลากเมนู
นําทุกท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” ซึ)งเป็ นวัดเก่าแก่ท)สี ร้ างขึFนในปี ค.ศ. 1738 ซึ)งถือได้
ว่าเป็ นวัดพุทธที)เก่าแก่ท)สี ุดในไต้ หวันก็ว่าได้ และภายในวัดเป็ นที)ประดิษฐาน “องค์เจ้าแม่กวนอิ ม”ซึ)งเป็ นที)
เคารพนับถือของชาวไต้ หวัน และชาวจีนจากทั)วโลกเป็ นอย่างยิ)ง และภายในวัดยังมีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม
โดยเฉพาะเสาหิ น ที)แ กะสลั ก เป็ นลวดลายมัง กรอย่ า งสวยงาม ต่ อ ด้ ว ย อนุ ส รณ์ส ถานเจี ย งไคเช็ ค (CKS
Memorial Hall) ชมชีวประวัตแิ ละรูปภาพประวัตศิ าสตร์สาํ คัญที)หาดูได้ ยากชมรูปหล่อบรอนซ์ของท่านซึ)งตัFงอยู่
ในห้ องโถงใหญ่ชFันบนห้ องแสดงนิทรรศการและข้ าวของเครื)องใช้ ของอดีตผู้นาํ เป็ นสถานที)ท่องเที)ยวที)มีช) ือเสียง
มากของเมืองไทเป ด้ านข้ างของหออนุ สรณ์ เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่ งชาติขนาดใหญ่ สร้ างด้ วย
สถาปัตยกรรมแบบจีน จากนัFนนําท่านสู่ ตึกไทเป 101 ถือเป็ นสัญลักษณ์ใหม่ของไทเป มีความสูงทัFงหมด 508
เมตร ปั จจุ บันเป็ นตึกที)สูงอันดับ 2 ของโลก ชมวิวทิวทัศน์บนตึกชัFนที) 89 โดยลิฟท์ท)ีว)ิงเร็วที)สุดในโลก ด้ วย
ความเร็ว 1,008 เมตร ใช้ เวลาขึFนลิฟท์เพียงแค่ 37 วินาที ตัวอาคารออกแบบเป็ นรูปทรงลําไผ่ 8 ปล้ อง มีการ
ติดลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนัก 660 ตัน ทําหน้ าที)ดูดซับแรงสั)นสะเทือนไม่ให้ อาคารสูงเสียดฟ้ าแห่ งนีFส)นั ไหวไป
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มาเมื)อเกิดแผ่นดินไหว เลือกซืFอสินค้ าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายจากทั)วทุกมุมโลก และแบรนด์ท)คี นไทยนิยม
อย่าง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ต่างๆ ที)นF ีมรี าคาถูกกว่าเมืองไทย ประมาณ 5-10% และสินค้ าอื)นๆให้
ท่านได้ เลือกซืFอตามอัธยาศัย

มืD อนีD

ทีพัก

มืD อคําวันนีD อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านเปลียนบรรยากาศการรับประทานอาหารด้วยเมนู บาร์บีคิว พร้อมด้วย
ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ณ เทียนไว่เทียน หลากหลายเมนู ให้ท่านได้เลือกรับประทานอย่างเต็มอิม ทัDงเนืD อ
หมู , เนืD อวัว, เนืD อแกะชัDนดี พร้อมด้วยอาหารซี ฟู้ดหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็ นเนืD อปลา, หอยเชลล์,
ปลาหมึก, กุง้ และหอยแมลงภู่นิวซี แลนด์ พร้อมด้วยผักเพือสุขภาพนานาชนิด ขนมหวาน และเครืองดืม
เพิมความพิเศษยิงขึD นกับไอศกรีม Haagen-Dazs และบุฟเฟ่ ต์เบียร์ทีให้ท่านรับประทานอย่างเต็มอิม
PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทียบเท่า
คําคืนนี อิลิท ฮอลิเดย์ ขอมอบความพิเศษในยามพัก ผ่ อนให้แก่ ท่า นด้วย โรงแรมทีได้รับรางวัล Trip
adviser Traveler’s Choice 2015 Top Hotel in Taiwan ทีพรังพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย ในระดับ
มาตรฐาน 5 ดาว

วันอาทิตย์ที 17 เม.ย. 59 (4) พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติกูก้ ง – ย่านซี เหมินติง – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรมทีพัก
วันนีF อิลิท ฮอลิเดย์ นําท่านชม “พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติกูก้ ง” ชมโบราณวัตถุและสมบัตลิ าํF ค่าของประเทศจีน
กว่า 650,000 ชิFน ประวัตยิ าวนานกว่า 5,000 ปี ไม่ว่าจะเป็ นภาพวาด เครื)องปัFนดินเผา เครื)องทองแดงสัมฤทธิ{
ต่างๆ ยังมีห้องจัดแสดงหยกที)ลาํF ค่าและได้ รับการยกย่องติดอันดับหนึ)งในสี)ของโลก
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กลางวัน

20.05 น.
22.50 น.

มืD อกลางวันนีD อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านลิD มลองรสชาติอาหารจากภัตตาคารทีมีชือเสียงในไต้หวันมายาวนาน
ด้วยรสชาติอาหารที ถูกปาก และสุดอลัง เสิรฟ์ ด้วยอาหารจานพิเศษ กุง้ มังกร เสิรฟ์ พร้อม ซาชิมิ, ปู นึง
กระเทียม, กุง้ สดนึงสูตรประจํ าร้าน, หอยเชลล์นึง, อกเป็ ด+ปลาหมึกม้วน, ข้าวหน้ากุง้ ซากุระ, ปลิงทะเล
นํDาแดง, ปลาหิมะย่าง, ไก่หม้อดิน พร้อมด้วยขนมหวาน และผลไม้
นําท่านเดินทางสู่ ย่านซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป) ให้ ท่านเลือกซืFอสินค้ านานาชนิด ทัFงแบรนด์ต่างประเทศ
และในประเทศชื)อดัง สินค้ าสําหรับวัยรุ่นต่ างๆบางสินค้ ามีราคาถูกกว่ าเมืองไทยอย่ างแน่ นอน เช่ น เสืFอผ้ า
รองเท้ าแบรนด์ดังที)คนไทยชื)นชอบอย่าง Onisuka, Nike, Adidas, Puma, Lacost ต่างๆบอกได้ เลยว่าราคาถูก
กว่าเมืองไทย 20-30 % ขึFนไป นอกจากนีFยังมีทFงั ร้ านอาหาร ขนมและที)สาํ คัญ ชาไข่มุกที)ไม่เหมือนเมืองไทย
เครื)องดื)มที)แทบจะเป็ นเครื)องหมายการค้ าของไต้ หวันไปแล้ วไม่ว่าใครไปไต้ หวันแล้ วก็ต้องลิFมลองรสชาติสกั ครัFง
...ได้ เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน เพื)อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที)ยวบิน TG635
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดีภาพ
อิลทิ ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทัDงนีD เพือประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ เมนู อาหาร และภัตตาคาร อาจมีการเปลียนแปลงขึD นอยู่กบั ช่วงเวลา
เดินทาง
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดียว เพิมท่านละ
มีตวัk แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัวไป
56,900.55,900.54,900.53,900.15,000.12,000.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
54,900.55,900.53,900.54,900.52,900.53,900.51,900.52,900.15,000.15,000.12,000.12,000.-

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว สําหรับจํ านวนผูเ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่) 15 ท่านขึD นไป
อัตราค่าบริการสําหรับจํ านวนผูเ้ ดินทาง(ผูใ้ หญ่) 10ท่าน ทางบริษทั ขอเปลียนแปลงอัตราค่าบริการเพิมขึD นท่านละ 5,000 บาท
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิl การเปลียนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํ านวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
549
549
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
539
539
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
529
529
เด็กอายุตํากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
519
519
พักเดียว ได้รบั คะแนนเพิมท่านละ
150
150
มีตวัk แล้ว ได้รบั คะแนน
429
429
- โปรแกรมนีD สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีได้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
อัตราค่าบริการนีD รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารชัFนทัศนาจรไป – กลับ (ตัว€ กรุป๊ ) ภาษีสนามบิน+ภาษีนาํF มันทุกแห่ง
2.
ค่าที)พัก 3 คืน ห้ องละ 2-3 ท่าน
3.
ค่าเข้ าชมสถานที)ตามรายการระบุ
4.
ค่าวีซ่าท่องเที)ยว (สําหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย)
5.
ค่าใช้ จ่ายหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ)น ผู้ชาํ นาญเส้ นทาง
6.
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื)อนไขตามกรมธรรม์)
7.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถท้องถิน
8.
สัมภาระนําF หนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
อัตราค่าบริการนีD ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื)องดื)ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ค่าทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษีหัก ณ ที)จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ)ม 7%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชืD อเพลิงทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีก !!!!!
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เงือนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
ชําระยอดทัFงหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
• ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั)งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย)
จํ ากัด
• ชําระโดยเงินสด
• ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื)อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จํ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรายวัน
หมายเหตุและเงือนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ไม่รับท่านผู้เดินทางที)เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่ น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที)
รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื)มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อ)นื , หรือพยายาม
สร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทัFงนีFเพื)อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ไม่รับท่านผู้เดินทางที)มอี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทัFงนีFเพื)อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ไม่รับท่านผู้เดินทางที)มคี วามประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื)นเพื)อไปทํางาน หรือเพื)อการอื)นใดอัน
มิใช่การท่องเที)ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที)ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพื)อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที)
ต้ องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการพิ จารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที)มีเด็กทารกอายุต)าํ กว่ า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้ วย
(กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื)อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผู้เดินทางท่านอื)น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที)เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ
บางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที)จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที)กาํ หนด
ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที)แจ้ งชื)อรอไว้ ทัFงนีFเพื)อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื)น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท)ีมีผ้ ูเดินทางตํ)ากว่ า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ)นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท)ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิ{ในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท)ีท่านขอเปลี)ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการคิด
ค่าใช้ จ่ายเพิ)ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื)นวีซ่าและค่าเปลี)ยนชื)อตัว€ เครื)องบินเท่านัFน เว้ นแต่ตวั€ เครื)องบินที)ไม่อนุญาตให้
เปลี)ยนชื)อหรือคืนตัว€
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื)นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื)นวีซ่าแล้ ว
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ไม่รับผิดชอบต่อการที)ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื)องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ)งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื)อมเสีย รวมถึงการที)มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที)ยวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางที)ประสงค์จะซืFอตั€วเครื)องบินภายในประเทศเพิ)มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ที)ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื)อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์
นัFนๆ หากท่านผู้เดินทางซืFอตั€วหรือชําระค่ าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดัง กล่ าว แล้ วต่อมาทัวร์นFัน ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึFน
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที)ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที)ยวดังกล่ าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี)ยนแปลงของโรงแรมที)พัก หรือ
การปรับเปลี)ยนรายการท่องเที)ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ{ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน
ออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่
ในกรณีท)ีเกิดเหตุจาํ เป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ในการเปลี)ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทัFงนีFเพื)อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที)สดุ
15. สถานที)ท่องเที)ยวที)ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที)ท่องเที)ยวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ
จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที)ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที)นFัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี)ยนรายการเพื)อให้ ท่านสามารถ
เข้ าชมได้ แต่ในกรณีท)มี เี หตุล่าช้ าหรือเหตุอ)นื ใดเกิดขึFนระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที)ท่องเที)ยว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ{ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึFนแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื)องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที)ยวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ที)บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งที)น)ังบนเครื)องบินเป็ นไปตามเงื)อนไขตัว€ เครื)องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตําแหน่งที)น)ังได้ เอง ทัFงนีFบริษัทฯ จะพยายามจัดที)น)ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดที )สี ดุ ภายใต้ ลักษณะ
ตําแหน่งที)น)ังแบบหมู่คณะที)สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท)ีได้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที)เชื)อมั)นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ)ง ประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเที)ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที)ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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เอกสารการยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศไต้หวัน
1 หนังสือเดินทางไทย อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตัวจริง) และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ ามี)
2 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิFวเท่านัFน จํานวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา พืFนหลังสีขาว
(หน้ าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นกันแดด) ** ห้ามใช้ ภาพถ่ายสติ‰กเกอร์
3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สูตบิ ตั ร
4 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์บ้าน - ที)ทาํ งาน - มือถือ ไว้ ท)หี น้ าสําเนาบัตรประชาชน (โปรดอย่าลืม)
5 สําเนาทะเบียนบ้ าน
6 สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูตบิ ตั รบุตร (ถ้ ามี)
กรณีไมได้ ทาํ งานแล้ ว และไม่ได้ เดินทางพร้ อมสามี ต้ องใช้ เอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบด้ วย
7 สําเนาใบมรณบัตร หรือ หย่า (ถ้ ามี)
8 สําเนาใบเปลี)ยนชื)อ หรือ ชื)อสกุล (ถ้ ามี)
9 สําเนา สมุดบัญชีฝากเงินออมทรัพย์ หรือประจําเท่านัน ทําสําเนาย้ อนหลัง 6 เดือน (ซีร๊อคตังแต่หน้าทีมีชือ, หน้าเลขที
1 จนถึงยอดบัญชี ณ ปัจจุบนั ไม่วา่ จะเกิน 6 เดือนหรือไม่) หรือ STATEMENT ที)ออกให้ จากทางธนาคารเท่านัFน *โดย
จะต้ องอัพเดทยอดล่าสุดให้ เป็ นเดือนที)ต้องการยื)นขอวีซ่าหนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง)
- หากเป็ น “ลูกจ้ าง” หนังสือรับรองงานที)ระบุวนั ที)เริ)มทํางาน, ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
- หากเป็ น “เจ้ าของกิจการ” กรุณาถ่ายสําเนาหน้ าจดทะเบียนบริษัทที)มชี ) ือท่านเป็ นผู้มอี าํ นาจลงนาม จนถึงข้ อบังคับ
บริษัท
และหนังสือรับรองนีFต้องมีอายุนับถึงวันยื)นวีซ่าไม่เกิน 3 เดือน และจะต้ องแสดงตราประทับบริษัทเป็ นสําคัญ- หาก
เป็ น - - “นักเรียน / นักศึกษา” หนังสือรับรองการเรียนจากทางโรงเรียน ภาษาอังกฤษเท่านัน
- เกษียณอายุ หากท่านมีอายุตFงั แต่ 60 ปี ขึFนไป ไม่ต้องใช้ หนังสือรับรองการทํางาน
** กรณี มีวีซ่า ประเทศดังต่อไปนีD สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญีปุ่ น อังกฤษ เชงเก้น ออสเตรเลีย และนิวซี แลนด์ ทียังไม่
หมดอายุ และเป็ นแบบ Multiple สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้โดยการทําวีซ่าออนไลน์ (ไม่ตอ้ งใช้หลักฐานข้างต้น
และไม่เสียค่าใช้จ่าย) สามารถอยู่ไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

หากเป็ นการยืนเดียว เอกสารข้างต้นจะต้องเป็ นตัวจริงพร้อมสําเนา 1 ชุด
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