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ความสุขแหงการทองเที่ยวท่ี “ชวงเวลา” เปนส่ิงที่ทําใหการทองเที่ยวมีคุณคามากยิ่งข้ึน 

ตื่นตากับงานเฉลิมตอนรับปใหมกับ การแสดงพลุอันยิ่งใหญจากตึกไทเป 101 
สัมผัสประสบการณ การทองเท่ียว ณ ดินแดนที่เทคโนโลยี และ วัฒนธรรม 

ไดหลอมรวมใหเปนอีก 1 ประเทศท่ีนาเยือนเปนท่ีสุดในขณะน้ี 
พรอมเพ่ิมความแตกตางในการสัมผัสไตหวันใหไดอรรถรสมากข้ึน ท้ังท่ีพัก และ อาหารในแบบ VIP 
เสิรฟความอรอยดวยอาหารทองถ่ินหลากเมนู ปรุงแตงดวยความประณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ 

คัดสรรท่ีพักพรอมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ รวม “ดูแล...กันและกัน 

กําหนดออกเดินทาง   31 ธันวาคม 2556 – 3 มกราคม 2557 
วันพุธที่ 31 ธ.ค.  (1)       กรุงเทพฯ – เถาหยวน – หมูบานโบราณจ่ิวเฟน  – ซีเหมินติง – เคานดาวนบริเวณตึกไทเป 101    

05.00 น.  คณะทัวรพบกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 เคารเตอร C ประตูที่2 สายการบิน ไทย แอรเวย 
 พบเจาหนาที่พรอมเตรียมตัวออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสูประเทศไตหวัน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เที่ยวบิน TG634 

 (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1ชั่วโมง / ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

11.55 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไตหวัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทาน
ออกเดินทาง... 

13.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย สเต็กจานรอน มีทั้ง หมู ไก เนื้อ ปลาใหทานไดเลือกรับประทาน 
นอกจากนี้พรอมบุฟเฟตสลัดบาร ซุป เคร่ืองดื่ม ของหวาน ไอศกรีม ผลไม ใหทานเลือกรับประทานอยางเต็มอ่ิม 

หลังรับประทานอาหารนําทานสู หมูบานโบราณจ่ิวเฟน ซ่ึงเปนแหลงเหมือง
ทองที่มีชื่อเสียงตั้งแตสมัยกษัตริยกวงสวี้ แหงราชวงศชิง มีนักขุดทองจํานวน
มากพากันมาขุดทองท่ีนี่ การโหมขุดทองและแรธาตุตางๆ ทําใหจํานวนแร
ลดลงอยางนาใจหาย ผูคนพากันอพยพยายออกไปเหลือท้ิงไวเพียงแตความทรง
จํา จนกระทั่งมี การใชจิ่วเฟนเปนฉากในการถายทําภาพยนตร “เปยฉิงเฉิง
ชื่อ” และ “อูเหยียน เตอะซันชิว”ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร 
ไดดึงดูดนักทองเท่ียวจํานวนมากนอกจากนี้หมูบานจิ๋วเฟนแหงนี้ยังเปนท่ีกําหนดของการตูนญ่ีปุนชื่อดัง “SPIRITED 
AWAY”โดยนักเขียนการตูนญ่ีปุนชื่อดัง HAYAO MIYAZAKI ไดรับแรงบันดาลใจจากการไดมาเย่ือนที่หมูบานแหงนี้ก็
เปนเมืองภพภูตในเร่ืองอีกดวย...จากนั้นพาทานเดินทางสู ยานซีเหมิงติง (สยามสแควรไทเป) ใหทานเลือกซ้ือสินคา
นานาชนิต ท้ังแบรนดตางประเทศและในประเทศชื่อดัง สินคาสําหรับวัยรุนตางๆบางสินคามีราคาถูกกวาเมืองไทยอยาง
แนนอนเชน รองเทาแบรนดดังที่คนไทยชื่นชอบอยาง Onisuka, Nike, Adidas, Puma,Lacost ตางๆบอกไดเลยวาราคาถูกกวา
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เมืองไทย 20-30 % ข้ึนไป นอกจากนี้ยังมีทั้งรานอาหาร ขนมและท่ีสําคัญ ชาไขมุกที่ไมเหมือนเมืองไทย เคร่ืองดื่มที่แทบจะ
เปนเคร่ืองหมายการคาของไตหวันไปแลวไมวาใครไปไตหวันแลวก็ตองลิ้มลองรสชาติซักครั้ง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เปยจิงเขาหยา บริการทานดวย ออเดิรฟ หูฉลามนํ้าแดง กุงอบกระเทียม เปดยาง  ซ่ีโครงหมู+
ลูกชิ้นปลาหมึก หนอไมฟกทอง  ผัดเน้ือเปด ปลากะพงนึ่งน้ํามันหอย บะจาง ซุปซ่ีโครงหมู ขนมเปยะไสถั่วดํา และผลไม 
หลังรับประทานอาหารนําพาทานเขาสูโรงแรมใหทานพักผอนตามอัธยาศัย…ไตเวลา
สมควรพาทานสู บริเวณตึกไทเป 101 เคานดาวนกับชาวไตหวันนับหม่ืนคน ชมความ
อลังการของการฉลองปใหมกับการแสดงพลุที่ย่ิงใหญทําใหไมวาใครๆก็ตองหยุดดู 

ท่ีพัก  FULLON HOTEL TAIPEI 
  โรงแรมที่อยูบริเวณกลางเมืองไทเป ใกลกับตึกไทเป 101 ที่ทานอาจสามารถมองเห็น 

ความสวยงามของแสดงพลุจากตึกไทเป 101 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ม.ค. 58 (2) ไทเป – ผูหลี – วัดเหวินหวู – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ่ัง   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม  
  นําทานเดินทางสูเมืองผูหลี เมืองที่ไดข้ึนชื่อวาอากาศบริสุทธ์ิที่สุดในไตหวัน ลอมรอบดวยภูเขา และหุบเขา นอกจากนี้ยังมี

แหลงน้ําแรที่เชื่อวาดีสุดในไตหวันอีกดวย 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย สุกี้ ชาบู บุฟเฟตสไตลไตหวัน ใหทานไดเลือกอ่ิมเอมกับ หลากหลาย

เมนู ทั้งกุง, เนื้อ, ปลา, หมู,ไก, ไสกรอก, เตาหู, ลูกชิ้น, เห็ด และ ผักนานาชนิด พรอมน้ําซุปรสเด็ด เสริมความอรอยมื้อน้ี
ดวย, ขนมหวาน, และเมนูเครื่องดื่มมากมาย ทั้ง นํ้าอัดลม นํ้าผลไม ชา ใหเลือกรับประทานกันไดอยางจุใจ 

  นําทานสู เที่ยวชมความงดงามของวัดเหวินหวู (文武廟 อุน อู เหม้ียว) วัดท่ีตั้งอยู
ริมเชิงเขาแลเห็นทิวทัศนของทะเลสาบ วัดเหวินหวู ยังมีความนาสนใจตรงที่ 
สถาปตยกรรมแบบจีน มีเทพเจากวนอูคูกับขงเบง สัญลักษณแหง ความบูและบุน
ใหทานไดกราบไหวนอกจากสถาปตยกรรมที่สวยงามอลังแลว ส่ิงแรกที่สะดุดตา
ทุกคนท่ีมาเยือนก็คือสิงโตคูยักษที่ใหญที่สุดในไตหวันมีมูลคาตัวละ1 ลานเหรียญ
ไตหวัน ซ่ึงเปนส่ิงมงคลทําใหวัดแหงนี้มีชื่อเสียง สรางความศรัทธาจากชาวไตหวัน
ไหวพระเสริมสรางสิริมงคลตอนรับปใหมจากนั้นนําทานสู ทะเลสาบสุริยัน-
จันทรา (ทะเลสาบซัมมูนเลค) นําทานลองเรือทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา ตั้งอยูภาค
กลางของไตหวัน เปนทะเลสาบท่ีใหญ  ท่ีสุดแหงเดียวในไตหวัน ถนนรอบ
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร สวนใตของเกาะกวงหัว ในทะเลสาบมี
ลักษณะคลายพระจันทรเส้ียว และสวนเหนือของเกาะมีลักษณะคลายพระอาทิตย 
จึงไดชื่อวา ทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที่ทองเที่ยว
รอบทะเลสาบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซําจ๋ัง...นําทานเดินทางสูเมืองไทจง 
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คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก 
ท่ีพัก   FRESH FIELDS HOTEL  

เชิญทาน ผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ แบบสวนตัวภายในหองพัก  
 
 
 
  
 
 
 

วันศุกรที่ 2 ม.ค.58       (3) ไทจง –ไทเป – พิพิธภัณฑกูกง– ตึกไทเป 101 (ขึ้นชั้นชมวิว 89) 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารภายในโรงแรม 
นําทานสู ไทเป ศูนยกลางการคาและวัฒนธรรมของไตหวัน เปนท่ีตั้งรัฐบาล และยังเปนแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ส่ิงทอ เครื่องหนัง จักรยานยนต และยังเปนอูตอเรือดวย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูพิเศษ “เส่ียวหลงเปา” อาหารข้ึนชื่อของไตหวันที่ตองลองลิ้มรสสัก
ครั้งสักครั้ง 
นําทานเที่ยวชมพิพิธภัณฑแหงชาติกูกง  ชมโบราณวัตถุและสมบัติล้ําคาของ
ประเทศจีนกวา 650,000 ชิ้น ซ่ึงมีประวัติยาวนานกวา 5,000ป ไมวาจะเปน
ภาพวาด เครื่องปนดินเผา เคร่ืองทองแดงสัมฤทธ์ิตางๆ นอกจากน้ียังมีหอง
จัดแสดงหยกท่ีลํ้าคาและไดรับการยกยองติดอันดับหนึ่งในส่ีของโลก 
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดนํามาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหลานี้มี
มากจนตองผลัดเปลี่ยนใหชมทุกๆ 3 เดือน แตวัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง 
เชน เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน้ําตาลเหมือนหมูสามชั้น จะมีใหชมตลอดป และประวัติศาสตรจีน
ตั้งแตเริ่มตนจนถึงยุคปจจุบัน...จากนั้นนําทานเดินทางสู ตึกไทเป 101 ถือเปนสัญลักษณใหมของไทเป มีความสูงทั้งหมด 
508 เมตร  ปจจุบันเปนตึกที่สูงอันดับ 2 ของโลก ชมวิวทิวทัศนบนตึกชั้นที่ 89 โดยลิฟทที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ดวยความเร็ว 
1,008 เมตร ใชเวลาข้ึนลิฟทเพียงแค 37 วินาที ตัวอาคารออกแบบเปนรูปทรงลําไผ 8 ปลอง มีการติดลูกตุมเหล็กขนาดใหญ
หนัก 660 ตัน ทําหนาที่ดูดซับแรงส่ันสะเทือนไมใหอาคารสูงเสียดฟาแหงนี้ส่ันไหวไปมาเม่ือเกิดแผนดินไหว เลือกซ้ือ
สินคาแบรนดเนมตางๆ มากมายจากท่ัวทุกมุมโลกและแบรนดที่คนไทยนิยอมอยาง Louis Vuitton , Prada, Miu Miu ตางๆมี
ราคาถูกกวาเมืองไทย5-10% และสินคาอ่ืนๆใหทานตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ยวี่ผิงเย่ียน ซาชิมิ เปาฮือ กุงมังกรนึ่งกระเทียม หูฉลาม พระกระโดดกําแพง ซ่ีโครงหมูยาง 
ปลานึ่งซีอ้ิว ซ่ีโครงหมูซอสสม+ปลาหมึกไขเค็ม เห็ดหอมผัดบร็อกโคลี่ ซุปไก ของหวาน และผลไม 
***หากทีเวลาพอ พาทานแวะสัมผัสวิถีชีวิตยามคํ่าคืนของชาวไตหวัน ณ ซ่ือหลิน ไนทมารเก็ต ใหทานเดินชมเลือกซ้ือส้ิน
คานานาชนิดทั้งเส้ือผา ทองเทาและสินคาอ่ืนๆที่มีราคาถูกกวาเมืองไทย หรือทานสามารถเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของหวาน
หลากหลายชนิด และของข้ึนชื่อของไตหวัน เตาหูเหม็น*** 
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ท่ีพัก  FULLON HOTEL TAIPEI 
  โรงแรมที่อยูบริเวณกลางเมืองไทเป ใกลกับตึกไทเป 101  
 
 
 
 
 
 

วันเสารที่ 3 ม.ค. 58     (4) ไทเป – เยหลิว – รานขนมเหวยเกอ – อนุสรณืสถานเจียงไคเช็ค– รถไฟหัวกระสูน – สนามบินเถาหยวน – 
กรุงเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ชายทะเลเหยหลิว (Yehliu Park) ชมโขดหินชะงอนทรายรูปรางตางๆ เกิดจากการกัดกรอนของนํ้าทะเล
และลมทะเล การเคล่ือนตัวของเปลือกโลกท่ีเกิดเปนรูปรางตางๆ ตามธรรมชาติ 
เชน พระเศียรราชินี (Queen’s head) ชางเลนนํ้า รองเทานางฟา ดอกเห็ด เตาหู 
หินรูปเทียน ฯลฯ...จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองไทเป นําทานแวะซ้ือขนม
ข้ึนชื่อของไตหวัน พายสับปะรด และขนมหลากหลาย ใหทานไดเลือกซ้ือเปน
ของฝาก...รานขนมเหวยเกอ ซ้ือของฝากข้ึนชื่อของไตหวัน พายสับประรด ที่มี
รสชาติกลมกลอมหวานอรอย จนทุกคนที่มาตองซ้ือเปนของฝากกลับบาน 

กลางวัน  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   ภัตตาคาร HAI PA WANG ท่ีข้ึนชื่อในไตหวัน บริการทานดวย ซาชิมิ กุงน่ึง ปูนึ่งซีอ้ิว ไข
ปลาและเปาฮือเล็ก ปลาหมึก+เนื้ออกเปด เอ็นขาหมูปลิงทะเลน้ําแดง ปลาหิมะยาง ซุปไกหมอดิน+หอยเชลล ของหวาน และ
ผลไม 

 นําทานสู อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค เปดเมื่อวันท่ี 5 เมษายน ค.ศ.1980หลังจากที่
เจียงไคเชคเสียชีวิตไป5ปใหทานชมประวัติและรูปภาพประวัติศาสตรสําคัญที่
หาดูไดยากจากท่ีอ่ืนและรูปหลอบรอนซของเจียงไคเชคที่ตั้งอยูในหองโถงใหญ
และขาวของเคร่ืองใชของอดีตผูนํา ตัวอาคารสรางจากหินออนทั้งหลัง งดงามไม
แพวิหารในประเทศจีน เปนที่ทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงมากของไทเป…ไดเวลา
สมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติเถาหยวน โดย รถไฟหัวกระสุน 
สู สถานีรถไฟเมืองเถาหยวน ซ่ึงมีความเร็ว 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใชเวลา 19 นาที ซ่ึงปกติใชเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงกวา เปน
เทคโนโลยีท่ีไดแบบมาจากชินคันเซ็นของญ่ีปุนเพ่ือแกปญหาการจราจร  

20.05 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอรเวย เที่ยวบิน TG635 
22.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดภาพ  

  อิลิท ฮอลิเดย... ดูแล กันและกัน 

 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
     ท้ังนี้เพื่อประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ**รายการอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงบางรายการตามความเหาะสม** 
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อัตราคาบริการ 
ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาทั่วไป  สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ พักหองคู 49,900.- 47,900.- 48,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   48,900.- 46,900.- 47,900.- 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 47,900.- 45,900.- 46,900.-
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 46,900.-  44,900.- 45,900.-
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ   12,000.- 12,000.- 12,000.- 
มีตั๋วแลว ลดทานละ  12,000.- 12,000.- 12,000.-
ตั๋วBUSINESS CLASS เพ่ิมทานละ 27,000.- 27,000.- 27,000.-
 

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สําหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15 ทานขึ้นไป 
อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้นทานละ 5,000 บาท 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงคาบริการ หากมีผูเดินทางไมครบตามจํานวน 
 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 
ผูใหญ พักหองคู 479 479 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   469 469 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 459 459 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 449 449 
พักเด่ียว ไดรับคะแนนเพ่ิมทานละ   120 120 
มีตั๋วแลว ไดรับคะแนน   359 359 

- โปรแกรมนี้สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 1. คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ํามันทุกแหง 2. คาที่พัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน   3. คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  4. คาวีซาทองเที่ยว (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)  5. คาใชจายหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น ผูชํานาญเสนทาง 6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

7. คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน  8. สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 20 กก. 
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม 1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท  คาทําหนังสือเดินทาง  
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%   3. คาทําหนังสือเดินทาง 4. คาภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท   

    ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788) 

ชื่อบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที่  718-1-04879-9 บัญชีกระแสรายวัน 
 
 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รังเกียจของคน

สวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร 
ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการ

ทองเที่ยว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวน
ทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให
บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบาง
เสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคา
ทานตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน
เดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา  
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 หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพ่ิม 
เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเทานั้น เวนแตตั๋วเครื่องบินที่ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

สวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย 
รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซ้ือตั๋ว
หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการ
ทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียน
รายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา  7  
วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ 
การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของ
ทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน
คาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหทานสามารถเขาชมได   แตใน
กรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใชความผิด
ของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง 

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

18. ตําแหนงที่นั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ี
นั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีนั่งแบบหมู
คณะที่สายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไป
ทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป 

20. เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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Elite Holiday ดูแล...กันและกนั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


