อิลิท ฮอลิเดย์ นำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศไต้หวัน ชมไฮไลท์สำคัญ ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนั จันทรำ พร้อมแช่น้ ำแร่
ชมวิวพร้อมทำนอำหำรบนตึกไทเป 101 เพลิดเพลินกับดินแดนในฝันของทุกเพศทุกวัย อีดำ้ เวิลด์
ช้อปปิ้ งสินค้ำซีเหมินติงและซินจูเจี ยง แหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยของไต้หวัน อิ่มอร่อยกับอำหำรพื้ นเมืองเลื่องชื่อและบุฟ
เฟ่ ต์นำนำชำติที่คดั สรรมำเป็ นอย่ำงดี พร้อมที่พกั และบริกำรระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพำะคุณ
ดูแล....กันและกัน
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กำหนดกำรเดินทำง 11-15 เมษำยน 2563
ออกเดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำน
วันแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – สนำมบินเถำหยวน – ไทเป – อนุ สรณ์สถำนเจี ยงไคเช็ค – ย่ำนซี เหมินติง
ไทเป
05.00 น.
คณะท่านพบกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรชั้น 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 ROW C
สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ พบเจ้ าหน้ าที่รอต้ อนรับ
07.10 น.
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเถำหยวน ไต้หวัน โดยสาย กำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG634
(ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นของไต้ หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
11.50 น.
นาท่านเดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเถำหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
และศุลกากรพร้ อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม Novotel
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ อนุ สรณ์ ส ถำนเจี ยงไคเช็ ค (CKS Memorial Hall) ชมชี ว ประวั ติ แ ละรู ป ภาพ
ประวัติศาสตร์สาคัญที่หาดูได้ ยาก ชมรูปหล่อของท่านซึ่งตั้งอยู่ในห้ องโถงใหญ่ช้ันบนห้ องแสดงนิทรรศการ
และข้ าวของเครื่องใช้ ของอดีตผู้นา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียงมากของเมืองไทเป จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ย่ำนซี เหมิ นติ ง ((Xi Men Ting) หรือสยามสแควร์ไทเปย่ านที่เต็ม ไปด้ วยแบรนด์ ต่ างประเทศและใน
ประเทศชื่อดังมากมายให้ ท่านได้ เลือกซื้อสินค้ านานาชนิด บางสินค้ ามีราคาถูกกว่าเมืองไทย เช่น เสื้อผ้ า
รองเท้าอาทิ ONISUKA, NIKE, ADIDAS, PUMA, LACOST ให้ อิสระท่านได้ เพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้ า
ตามอัธยาศัย

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู อำหำรจี น
PALAIS DE CHINE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สองของกำรเดินทำง (2) ไทเป - วัดหลงซำน - ตึกไทเป 101 - หนำนโถว – วัดเหวินหวู่ – แช่น้ ำแร่
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดหลงซำน (Longshan Temple) วัดที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง
ไทเปที่ มี อ ายุ ก ว่ า 300 ปี สถานที่สั ก การะบู ช าสิ่ งสั ก สิ ท ธิ์ ต ามความเชื่ อ ของชาวจี น มี รูป แบบทางด้ า น
สถาปัตยกรรมคล้ ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็ นไต้ หวันเข้ าไปด้ วย จากนั้นนาท่านชมความ
ภาคภูมิใจของชาวไต้ หวัน ตึกไทเป 101 (Taipei 101) มีความสูง 508 เมตร สัญลักษณ์ท่ีสาคัญของไทเป
พร้ อมชมวิวทิวทัศน์บนตึกชั้นที่ 89 โดยลิฟท์ท่วี ่งิ เพียงแค่ 37 วินาที ภายในตึกมีการติดลูกตุ้มเหล็กขนาด
ใหญ่หนัก 660 ตัน ทาหน้ าที่ดูดชับแรงสั่นสะเทือนไม่ให้ อาคารแห่ งนี้สั่นไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SHIN-YEH ห้ องอาหารบนตึกไทเป 101 ชั้นที่ 85 ท่านจะได้ สัมผัส
ไปกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ของมหานครแห่งนี้ได้ อย่างทั่วถึง
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัด หนำนโถว อันเป็ นที่ต้ังของ วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple) วัดสาคัญอีกแห่ ง
หนึ่งของไต้ หวัน สร้ างใน ค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้ านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ ท่านได้ สักการะท่าน
ขงจื๊อ (เทพเจ้ าแห่ งปั ญ ญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้ าแห่ งความซื่อสั ตย์) หน้ าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ ว
มูลค่าตัวละ 1 ล้ านเหรียญไต้ หวัน ที่ต้งั โดดเด่นเป็ นสง่าราวกับมารอต้ อนรับแขกผู้มาเยือนด้ วยความยินดี

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ โรงแรมที่พกั บริกำรท่ำนด้วย อำหำรบุฟเฟ่ ต์นำนำชำติ ทั้งอำหำรท้องถิ่นไต้หวัน
อำหำรญี่ปนุ่ ซีฟู้ดสดใหม่ ขนมหวำนหลำกหลำยชนิด พร้อมด้วยเครื่องดื่มต่ ำงๆ ที่ท่ำนสำมำรถเติมได้
ไม่อ้ นั หรือจะลองลิ้ มรสเบียร์ไต้หวันแบบบุฟเฟ่ ต์
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ที่พกั

FLEUR DE CHINE HOTEL SUN MOON LAKE หรือเทียบเท่ำ
ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศบริเวณโรงแรมที่ติดกับทะเลสาบสุริยันจันทราทั้งวิวทะเลสาบหรือวิวภูเขา
พร้ อมกับการแช่นา้ แร่ส่วนตัวในห้ องพัก หรือชมดนตรีสดที่เล่นอยู่กลางแจ้ งด้ วยบรรยากาศเย็นสบาย

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3) ทะเลสำบสุริยนั จันทรำ – วัดพระถังซัมจั๋ง - เกำสง – FORMOSA BOULEVARD
STATION - ย่ำนซินจูเจี ยง – ลิ่วเหอไนท์มำร์เก็ต – เกำสง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านล่องเรือเฟอร์ร่ีชมความสวยงามของ ทะเลสำบสุริยนั -จันทรำ (Sun Moon Lake) เป็ นทะเลสาบที่
ใหญ่ท่สี ุดแห่งเดียวในไต้ หวัน ส่วนใต้ ของเกาะกวงหัว ในทะเลสาบมีลักษณะคล้ ายพระจันทร์เสี้ยว และส่วน
เหนือของเกาะมีลักษณะคล้ ายพระอาทิตย์ จึงได้ ช่อื ว่า ทะเลสาบสุริยั นจันทรา ที่มีความงดงามดุจภาพวาด.
ชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบทะเลสาบต่อด้ วยนมัสการพระบรมสารีริกธาตุท่อี ัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระ
ถังซัมจั๋ง (Xuanguang Temple) สถานที่อีกแห่ งที่มาถึงทะเลสาบแห่ งนี้แล้ วไม่ควรพลาด ที่นอกจากท่าน
สามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อกราบไหว้ สิ่งศั กดิ์สิทธิ์ ท่านยังสามารถถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆทะเลสาบสุริยัน จันทรา แห่งนี้อีกด้ วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารจีน
ได้ เวลาอันสมควร นานท่านออกเดินทาง สู่เมืองเกำสง (ใช้ เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ) เมืองท่าที่ใหญ่
ที่สุดในไต้ หวัน เป็ นเมื องที่เจริญ เป็ น อันดับ สองรองจากเมืองหลวงไทเปที่อยู่ทางตอนเหนือ จนบางคน
เรียกว่าเป็ นเมืองหลวงของตอนใต้ ของเกาะไต้ หวัน
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จากนั้นนาท่านเยือน FORMOSA BOULEVARD STATION หรือที่ร้ ูจักกันดีในนามของ โดมแห่งแสง นา
ท่านตื่นตากับ ประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ุดในโลกซึ่งแรงบันดาลใจเกิดจากแนวคิดธาตุท้งั สี่
ของธรรมชาติ ดิน นา้ ลม ไฟ จนทาให้ ติดอันดับสถานีรถไฟใต้ ดินที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นพาทุกท่านช้ อป
ปิ้ ง ย่ำนซินจู เจี ยง (Shinkuchan Shopping District) ย่านช้ อปปิ้ งแฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง มีสินค้ า
เกี ย วกั บ แฟชั่ น ทุ ก แบบทั้งเสื้ อ ผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิ ก า เครื่ อ งส าอางค์ ไปจนถึ งร้ า นขนม ของกิ น
ร้ านอาหาร คาเฟ่ ชิคๆ คูลๆ เพราะเป็ นแหล่งแฮงค์เอ้ าท์ของวัยรุ่นของเมืองนี้ด้วย มีท้งั ร้ านท้องถิ่นและแบ
รนด์จากต่างประเทศ

ค่า

ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ณ ภัตตาคาร BANANA PIER
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ลิ่วเหอไนท์มำร์เก็ต (Liuhe Night Market) ตลาดไนท์มาร์เก็ตชื่อดังที่สุดของ
เมืองเกาสงซึ่งเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ านานาชนิด ตั้งแต่ ร้ านอาหาร ร้ านของเล่น ตลอดจน เสื้อผ้ า รองเท้ า
และกระเป๋ า มากมาย โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นที่ทามาจากอาหารทะเล...
GRAND HI LAI HOTEL KAOHSIUNG หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4) เจดียเ์ สือ เจดียม์ งั กร - ร้ำนพำยสับปะรด – สวนสนุกอีดำ้ เวิลด์ (เครื่องเล่น+OUTLET)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เจดียม์ งั กรเจดียเ์ สือ (Longhu Pagoda) ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบัว บริเวณปากมังกร
จะเป็ นทางเข้ าสู่ภายในเจดีย์ และบริเวณปากเสือจะเป็ นทางออก สามารถขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อชมทิวทัศน์รอบ
ๆ บึงที่มีสิ่งปลูกสร้ างและวัดต่างๆ รอบบริเวณเจดีย์คู่แห่งนี้ถูกสร้ า งขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกแก่เทพเจ้ ากวนอู
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เทพเจ้ าแห่งความซื่อสัตย์การเดินเข้ าไปทางปากของมังกร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็ นเสมือน
การเปลี่ยนจากความโชคร้ ายให้ กลายเป็ นความโชคดี จากนั้นนาท่านรู้จักกับขนมขึ้นชื่อของไต้ หวันอย่าง
พำยสับปะรด ของฝากขึ้นชื่อที่ใครได้ มาเยือนไต้ หวันต้ องไม่พลาดในการซื้อไปเป็ นของฝาก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร DIN TAI FUNG บริการท่านด้ วยเมนู “เสี่ยวหลงเปา”
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กอีดำ้ เวิลด์ (E-DA World) สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศ
ทุกวัย บนเนื้อที่กว่ า 8600 ตารางเมตร มีร้ านค้ าถึง 123 ร้ านค้ า ตัวห้ างสรรพสินค้ าเป็ นสถาปั ตยกรรม
สไตล์โมเดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิเช่น เครื่องเล่นกังหันหมุนที่
มีความสูงจากพื้น 55 เมตร เรือเหาะสูง 33 เมตร อีกทั้งมีรถไฟเหาะรู ปตัวUแห่งเดียวในเอเซีย ส่วนท่านที่
ชื่นชอบการช้ อปปิ้ งก็มี โซน OUTLET MALL ขนาดใหญ่ เป็ นแหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ดังชั้นนาของโลก

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู “เทปปันยำกิ” เมนูอาหารที่ท่านจะได้ เห็นกรรมวิธีการ
ปรุ ง อาหารแบบญี่ ปุ่ นโดยจะมี ก ารน าวั ต ถุ ดิ บ ต่ างๆบรรจงย่ า งบนกระทะเหล็ก ขนาดใหญ่ ท่ านจะได้
เพลิดเพลินไปกับการชมฝี ไม้ ลายมือของเชฟ พร้ อมลิ้มรสความสดอร่อยของอาหารที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน
เพื่อมอบให้ คนพิเศษเช่นคุณ (สำหรับท่ำนที่ไม่ทำนเนื้ อบริกำรด้วย เมนู ซีฟู้ด)
GRAND HI LAI HOTEL หรือเทียบเท่ำ

ที่พกั
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วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง (5) วัดฝอกวงซำน - สนำมบินเกำสง - สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม วัด ฝอกวงซำน (Fo Guang Shan Buddha Memorial Center) เป็ นศู น ย์ ก ลางในการให้
การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิ ดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้ านใน
เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้ วย อีกทั้ง
ยังสะดุดตาด้ วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็ นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้ วย
เจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้ อยองค์อยู่รายรอบ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของโรงแรม City Suites
เมื่อได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
15.20 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมำยท์ เที่ยวบิน TG 2689
17.50 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
****************************
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และ
สายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
พักเดี่ยว เพิม่ ท่ำนละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่ำนละ

ลูกค้ำทัว่ ไป
75,900. (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
73,900. (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม) 71,900. (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม) 69,900. 23,000. 12,000. -

สมำชิกบัตรหลัก
73,900. 71,900. 69,900. 67,900. 23,000. 12,000. -

สมำชิกบัตรเสริม
74,900. 72,900. 70,900. 68,900. 23,000. 12,000. -

หมำยเหตุ : อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว สำหรับจำนวนผูเ้ ดินทำง (ผูใ้ หญ่) 15 ท่ำนขึ้ นไป
ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงค่ำบริกำร กรณีมีผูเ้ ดินทำง 10-14 ท่ำน เพิม่ ท่ำนละ 3,000 บำท
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิ น
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ เมนูอาหาร และภัตตาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง
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
739
739
719
719
699
699
679
679
230
230
619
619

- โปรแกรมนี้สามารถใช้ คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้ สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้ รับเป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้ รับคะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ พร้ อมภาษีสนามบิน+ภาษีนา้ มันทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก 4 คืน ห้ องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่ายานพาหนะ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่าใช้ จ่ายหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น ผู้ชานาญเส้ นทาง ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ าตลอดการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน
300,000 บาท
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,
ค่าทาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3.
ค่าทาหนังสือเดินทาง
4.
ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
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
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หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่
รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่ รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือ
พยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ
ทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่น
ใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน
จองทัวร์เพื่ อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัย เพราะบางเส้ นทางอาจไม่ ส ะดวกในการเดินทาง
สาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย
(กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจ
งอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์
หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่วงหน้ 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. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่ าธรรมเนีย มในการยื่นวีซ่ าและค่ าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การที่ท่ านถู ก ปฏิ เสธไม่ ให้ เดิ น ทางเข้ าหรื อ ออกจากประเทศใด ๆ อั น
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของ
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ทัวร์น้นั ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้นั ๆ
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่าน
เห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดิ นทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การ
ประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มาก
ที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ร ะบุในรายการได้ รวมค่ าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่ องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทาการ
บริษัทฯ จะคืน เงินค่ าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับ ปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่อ ให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ ในกรณี ท่ีมีเหตุ ล่ าช้ าหรือเหตุอ่ืน ใดเกิดขึ้ นระหว่ างการเดิ นทางท าให้ ท่ านไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชม
ให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับ ผิดชอบต่ อการสูญ หายหรื อเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรั พ ย์สินของท่าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดย
ท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่งั บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถ
เลือกตาแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ุด
ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่า นผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษั ทฯ ซึ่งประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น
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อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

