อิลิท ฮอลิเดย์ ขอมอบความสุขแห่งการท่องเที่ยว ณ “ไต้ หวัน” ด้ วยการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ
กับสายการบิน THAI AIRWAYS เยือนไฮไลท์ของเมืองไทเป ณ ไทเป 101, พิพิธภัณฑ์ก้ กู ง, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
สัมผัสอุทยานชื่อดังสองแห่งในอารมณ์ท่แี ตกต่าง ณ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา และ อุทยานทาโรโกะ
เสิร์ฟความอร่อยด้ วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู ปรุงแต่งด้ วยความประณีต และรสชาติอันเป็ นเอกลักษณ์คัดสรรที่พัก
พร้ อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กันและกัน”
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กำหนดกำรเดินทำง 12-16 เมษำยน 2563

ออกเดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำน

วันอำทิตย์ที่ 12 เมษำยน 2563 (1) กรุงเทพฯ – เถำหยวน ไต้หวัน – ไทจง – หมู่บำ้ นสำยรุง้ – แช่น้ ำแร่
05.00 น.
คณะท่านพบกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้ า
หมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย แอร์เวย์ พบเจ้ าหน้ าที่ข องบริษัทอิลิท ฮอลิเดย์ คอย
ต้ อนรับพร้ อมอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระกระเป๋ า และเอกสาร
08.25 น.
นาท่านเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้ าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้ หวัน
โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG632 (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง / เวลา
ท้องถิ่นของไต้ หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
13.05 น.
น าท่ า นเดิ น ทางถึ ง ท่ ำ อำกำศยำนนำนำชำติ เ ถำหยวน หลั ง ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้ า เมือ ง และ
ศุลกากรพร้ อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
กลำงวัน
บริกำรท่ำนด้วย เมนู SET BOX
หลังรับประทานอาหาร อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาท่านเดินทางสู่เมืองไถจง เที่ยวชม หมู่บำ้ นสำยรุง้ ที่มา
ของงานศิลปะของหมู่บ้านแห่ งนี้ส ร้ างความประทับใจให้ แ ก่ผ้ ู มาเยื อนได้ อย่ างดี เริ่มจากที่คุณ ตา
Huang Yung Fu ผู้ใฝ่ ฝันที่จะเป็ นจิตรกรตั้งแต่วัยเด็ก จนเมื่ออายุ 80 ปี คุณตาเริ่มที่จะสานฝันโดย
การสร้ างผลงานศิลปะบนกาแพงบ้ านของตนเองและบ้ านอื่นๆ จนกระทั่งเกิดเป็ นภาพสีสันที่สวยงาม
สดใสทั่วไปทั้งหมู่บ้าน ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพศิลปะบนกาแพงสีสันสดใส เหมาะแก่การ
ถ่ายรูปสวยๆได้ ทุกมุมและสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกแปลกๆได้ ไม่ซา้ ใคร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้ าสู่โรงแรมที่พักเพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาในโรงแรมได้ อย่างคุ้มค่า

ค่า
ที่พกั

อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาท่านรับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก บริการท่านด้ วย เมนูอาหารเทปันยากิ
FLEUR DE CHINE HOTEL ริมทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือเทียบเท่า ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการ
อาบนา้ แร่ไต้ หวันเพื่อสุขภาพ จากแหล่งนา้ แร่อันขึ้นชื่อทางภาคกลางของประเทศ
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วันจันทร์ที่ 13 เมษำยน 2563 (2)
เช้ำ

กลำงวัน

ทะเลสำบสุริยนั -จันทรำ – วัดพระถังซัมจั๋ง – VIGOR KOBOย่ำนซีเหมินติง
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม
วันนี้อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อขึ้น เรือ เฟอร์ร่ีชมความสวยงามของ ทะเลสำบ
สุริยนั -จันทรำ (ทะเลสำบซัมมู นเลค) เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ ท่ีสุดแห่ ง เดีย วในไต้ ห วัน ถนนรอบ
ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 33 กิโ ลเมตร ส่วนใต้ ข องเกาะกวงหัว ในทะเลสาบมีลักษณะคล้ าย
พระจันทร์เสี้ยว และส่วนเหนือของเกาะมีลักษณะคล้ ายพระอาทิตย์ จึงได้ ช่ือว่ า ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด ชมสถานที่ท่ องเที่ยวรอบทะเลสาบต่ อด้ วยนมัส การพระบรม
สารีริกธาตุท่อี ัญเชิญมา จากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง สถานที่อีกแห่งที่มาถึงทะเลสาบแห่ งนี้แล้ ว
ไม่ควรพลาด ที่นอกจากท่านสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านยังสามารถถ่ายรูป
บรรยากาศรอบๆทะเลสาบสุริยัน-จันทราแห่งนี้อีกด้ วย

มื้ อกลำงวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนำท่ำนรับประทำน ณ ณ ภัตตำคำร EINHEN บริกำรท่ำนด้วย
เมนู ปลำประธำนำธิบดีนึ่งซี อ๊ ิว ข้ำวอบกระบอกไม้ไผ่ เห็ดผัดน้ ำมันหอย ไก่ย่ำง แป้ งอบสไตล์
ไต้หวัน ซุปไก่ตุ๋นสมุนไพร เป็ นต้น
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป มหานครแห่งความเจริญรุ่งเรื่องที่เต็มไปด้ วยสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆอย่างครบวงจร เป็ นศูนย์กลางการค้ าขาย คมนาคมขนส่ง และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกด้ วย
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ) นาท่านสู่ VIGOR KOBO นาท่านรู้จักกับขนมขึ้นชื่อ
ของไต้ หวันอย่าง พายสับปะรด ของฝากขึ้นชื่อที่ใครได้ มาเยือนไต้ หวันต้ องไม่พลาดในการซื้อไปเป็ น
ของฝาก นอกจากนั้นนาท่านสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการได้ ทดลองทาพายสับปะรดด้ วยตัวท่าน
เองอีกทั้งท่านยังสามารถนาขนมที่ท่านทากลับไปเป็ นของฝากได้ อีกด้ วย
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ค่า

ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร MALA HOT POT บริการท่านด้ วยเมนูชาบูหม่าล่า ขึ้นชื่อของไต้ หวัน
หลากหลายเมนูให้ ท่านได้ เลือกรับประทานอย่างเต็มอิ่ม ทั้งเนื้อหมู , เนื้อวัวชั้นดี, พร้ อมด้ วยอาหาร
ซีฟู้ดหลากหลายชนิดไม่ ว่าจะเป็ นเนื้อปลา, หอยเชลล์ , ปลาหมึก, กุ้งและหอยแมลงภู่นิว ซี แ ลนด์
พร้ อมด้ วยผักเพื่อสุขภาพนานาชนิด ขนมหวาน และเครื่องดื่ม เพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้นกับไอศกรีม
HAAGEN-DAZS, MOVENPICK
หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทางสู่ ย่ำนซี เหมินติง (สยามสแควร์เมืองไทเป) ให้ ท่านเลือกซื้อ
สินค้ านานาชนิด ทั้งแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศชื่อดัง สินค้ าสาหรับวัยรุ่นต่างๆ เช่น กระเป๋ า
รองเท้ า เสื้อผ้ าแบรนด์ดังที่คนไทยชื่ นชอบอย่ างเช่ น Onisuka, Nike, Adidas, Puma, Lacost และ
อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งราคาถูกกว่าเมืองไทย 20-30 % นอกจากนี้ยังมีท้งั ร้ านอาหาร ขนมและที่สาคัญ
ชาไข่มุกที่ไม่เหมือนเมืองไทย เครื่องดื่มที่แทบจะเป็ นเครื่องหมายการค้ าของไต้ หวันไปแล้ วไม่ว่าใคร
ไปไต้ หวันแล้ วก็ต้องลิ้มลองรสชาติสักครั้ง
GRAND HYATT HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่ำ

วันอังคำรที่ 14 เมษำยน 2563 (3) ไทเป – หมู่บำ้ นโบรำณจิ่วเฟิ่ น – พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติกูก้ ง–
ไทเป 101 -ตลำดกลำงคืนซื่อหลิน
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม
ขอน าพาท่ า นสู่ หมู่ บ ำ้ นโบรำณจิ่ ว เฟิ่ น ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง เหมื อ งทองที่ มี ช่ื อ เสี ย งตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ
จนกระทั่ง มี ก ารใช้ จ่ิ ว เฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ า ยท าภาพยนตร์ ทัศ นี ย ภาพภูเ ขาที่ส วยงามในฉาก
ภาพยนตร์ ได้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมาก นอกจากนี้หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ นแห่ งนี้ยังเป็ นที่กาเนิดของ
การ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดัง “SPIRITED AWAY” โดยนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่ นชื่ อ ดัง HAYAO MIYAZAKI
ได้ รับแรงบันดาลใจจากการได้ มาเยือนที่หมู่บ้านโบราณแห่งนี้
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KUNOHE TEAHOUSE บริการท่านด้ วย “เมนู อำหำรท้องถิน่ ”
จำกนั้นนำท่ำนชม “พิพิธภัณฑสถำนแห่ งชำติกูก้ ง” ชมโบราณวัตถุและสมบัติลา้ ค่าของประเทศจีน
กว่ า 650,000 ชิ้น ประวัติยาวนานกว่ า 5,000 ปี ไม่ ว่าจะเป็ นภาพวาด เครื่องปั้ นดิน เผา เครื่ อ ง
ทองแดงสัมฤทธิ์ต่างๆ ยังมีห้องจัดแสดงหยกที่ลา้ ค่าและได้ รับการยกย่องติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลก
จากนั้นนาท่าขึ้น ตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ใหม่ของไทเป มีความสูงทั้งหมด 508 เมตร ปัจจุบันเป็ น
ตึกที่สูงอันดับ 2 ของโลก ชมวิวทิวทัศน์บนตึกชั้นที่ 89 โดยลิฟท์ท่วี ่ิงเร็วที่สุดในโลก ด้ วยความเร็ว
1,008 เมตร ใช้ เวลาขึ้นลิฟท์เพียงแค่ 37 วินาที ตัวอาคารออกแบบเป็ นรูปทรงลาไผ่ 8 ปล้ อง มีการ
ติดลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่หนัก 660 ตัน ทาหน้ าที่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนไม่ให้ อาคารสูงเสียดฟ้ าแห่งนี้
สั่นไหวไปมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ค่า

มื้อค่านี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาท่านไปรับประทานอาหารระดับมิชลินสตาร์ ณ ภัตตาคารอาหาร
Golden Formosa
หลั ง จากรั บ ประทานอาหารค่ า ขอน าท่ า นเดิ น ทางสู่ ตลำดกลำงคื น ซื่ อ หลิ น (SHILIN NIGHT
MARKET) ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ท่สี ุดในไต้ หวันและยังได้ รับความนิยมเป็ นอันดับหนึ่งทั้งจากชาว
ไต้ หวันและนักท่องเที่ยวทั่วโลก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ านานาชนิด อีกทั้งยังมี
สตรีทฟู้ ดสไตล์ไต้ หวันที่ต้งั เรียงรายตลอดแนว
ที่พกั
GRAND HYATT HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่ำ
วันพุธที่ 15 เมษำยน 2563 (4) ไทเป – เมืองฮัวเหลียน - อุทยำนทำโรโกะ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัวเหลียน เมืองหลวงฝั่งตะวันออกของเกาะไต้ หวัน ซึ่งอยู่ห่างจาก
เมืองไทเปประมาณ 150 กม. (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ ชม
ทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาธรรมชาติและท่านจะได้ น่ังรถลอดผ่านอุโมงค์ท่ียาวที่สุดในเอเชีย
ตะวันออก ชื่อ “อุโมงค์ภเู ขาหิมะ” ซึ่งมีความยาวประมาณ 13.9 กิโลเมตร
กลำงวัน
มื้ อนี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอบริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร ด้วย Set Menu
นาท่านสู่ “อุทยำนแห่งชำติไท่ หลู่ เก๋อ หรืออุทยำนทำโรโกะ” นอกจากจะเป็ นอุทยานที่มีทศั นียภาพ
ของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้ อนสวยงามแล้ ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีท่มี ีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เป็ นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เส้ นทางจากเทียนเสียงถึงทาโรโกะถือเป็ นเส้ นทางประวัติศาสตร์และ
เลียบริมหน้ าผาของหุบเขาหินอ่อน ชมประตู “มาโรโกะจอร์จ” ที่เป็ นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้ นถนน
สายนี้ ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ สุสานฉางซุน หน้ าผาไพรนางแอ่น สะพานหินอ่อนซื่อมู่
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คำ่

คำ่ คืนนี้ เพื่อให้ท่ำนหำยเหนื่อยจำกกำรเดินทำง อิลิท ฮอลิเดย์ ขอบริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำร
ภำยในโรงแรมที่พ ัก ให้ท่ ำ นอิ่ มอร่ อยกับบุ ฟ เฟ่ ต์นำนำชำติ ภ ำยในโรงแรมที่ พกั หลำกหลำย
เมนู อำหำรที่ให้ท่ำนเลือกรับประทำนอย่ำงเต็มอิ่ม
ที่พกั
CHATEAU DE CHINE HOEL HUALIEN หรือเทียบเท่ำ
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษำยน 2563 (5) ฮัวเหลียน– อนุสรณ์สถำนเจี ยงไคเช็ค –Gloria Outlet
สนำมบินเถำหยวน -สนำมบินสุวรรณภูมิ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ด้ วยรถโค้ ชปรับอากาศให้ ท่านสามารถชมวิวระหว่างทาง สัมผัส
ธรรมชาติในแบบทางทิศตะวันออกของเกาะไต้ หวัน ที่มีความสวยงามไม่แพ้ ท่อี ่ืน จำกนั้นนำท่ำนชม
อนุ สรณ์สถำนเจี ยงไคเช็ค (CKS Memorial Hall) ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สาคัญที่
หาดูได้ ยากชมรูปหล่อบรอนซ์ของท่า นซึ่งตั้งอยู่ในห้ องโถงใหญ่ช้ันบนห้ องแสดงนิทรรศการและข้ าว
ของเครื่องใช้ ของอดีต ผู้นา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ช่ือ เสียงมากของเมื องไทเป ด้ านข้ างของหอ
อนุสรณ์ เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมแบบจีน

กลำงวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FUNG บริการท่านด้ วยเมนู “เสี่ยวหลงเปำ
จากนั้นนาท่านสู่ Gloria Outlet 1 ใน 4 Outlet ของประเทศไต้ หวัน ที่มีขนาดใหญ่ ที่น้ ีจะเน้ นสินค้ า
แบรนด์ดังที่ เช่น Gucci, Armani, Jimmy Choo, TODs, Kenzo, Nike, Samsonite, Loewe, Bottega
Venetta
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20.05 น.
22.50 น.

ได้ เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางไปยัง สนำมบินเถำหยวน ไต้หวัน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG635
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
อิลิท ฮอลิเดย์...กันและกัน
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่ำนละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่ำนละ

ลูกค้ำทัว่ ไป
69,900.66,900.63,900.59,900.17,000.10,000.-

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
67,900.68,900.64,900.65,900.61,900.62,900.57,900.58,900.17,000.17,000.10,000.10,000.-

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว สาหรับจานวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป
อัตราค่าบริการสาหรับจานวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) 10-14 ท่าน ทางบริษัทขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นท่าน
ละ 5,000 บาท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ หากมีผ้ เู ดินทางไม่ครบตามจานวน

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวได้รบั คะแนนเพิม่
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
679
679
649
649
619
619
579
579
170
170
509
509

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) ภาษีสนามบิน+ภาษีนา้ มันทุกแห่ง
ค่าที่พัก 4 คืน ห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าใช้ จ่ายหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น ผู้ชานาญเส้ นทางของไต้ หวัน
ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น
สัมภาระนา้ หนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 20,000.- บำท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
• ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่
(ประเทศไทย) จำกัด
• สามารถชาระค่ามัดจาผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
• ชาระโดยเงินสด
• ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม

2.
3.
4.

5.

6.

เป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวน
ผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับท่านผู้ เดิ นทางที่มีอ ายุ ครรภ์เ กิ น 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่ า นผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อ
การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกั น) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทาง
ไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ ใ ห้ บริก ารแก่ท่ านที่เป็ นพระภิก ษุส งฆ์ หรื อนั กบวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
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7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลา

ที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ท
ี ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคิดค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่ าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ ตั๋ ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ )
หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิ ดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่ าว
แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับ ค่าใช้ จ่า ยที่
เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และ
รักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ า ชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้
ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
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16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน

เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน
ได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลื อ กต าแหน่ ง ที่น่ั ง ได้ เ อง ทั้ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ จะพยายามจั ด ที่น่ั ง ให้ แ ก่ ท่ า นและครอบครั ว ตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ุดภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรั บและมีความยินดีท่ีได้ ให้ บริ การแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริ ษัทฯ ซึ่ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป
20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้ำงต้น
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