
 

 

 

 

 

 

 

TAIWAN SONGKRAN
ไตห้วนั สงกรานต์

    5D 4N
 

TAIWAN SONGKRAN LUXURY
ไตห้วนั สงกรานต์

5D 4N        

 

LUXURY  
ไตห้วนั สงกรานต ์ 



เจยีอ ีอทุยานแหง่ชาต ิอาลซีาน

 ไถจง ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา

ไถจง ชมวดัพระถงัซําจงั วดัจงไถวานซอื

ไทเป อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค 

ไทเป ชอ้บปิงชมิอาหารตลาดกลางคนื

ชมหนิราชนิทีเีหยห่ลวิ หมูบ่า้นจวิเฟิน

ชวนชมิ เมน ูบฟุเฟ่สกุ ีมา่ลา่

ชวนชมิ บฟุเฟ่ต ์XIN TIAN DI

โปรดทราบ 

1. สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้
เวลากระชนัชดิทา่นใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ 
กอ่นทกุครงัเพราะหากมคีวามเสยีหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ

2. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขมุ่
มผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับ
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  
 

วนัเดนิทาง 

14 – 18 เมษายน 2561 

 

** ทวัรร์าคาพเิศษ

 

วนั โปรแกรมการเดนิทา

1 
สวุรรณภมู ิ– ไทเป - พพิธิภณัฑก์ูก้ง
ตลาดกลางคนืซอืหลนิ 

2 
ไทเป – ไทจง – วัดจงไถซานซอื
ทะเลสาบสรุยินัจันทรา - วัดพระถังซมัจงั
วัดเหวนิหวู ่

3 
เจยีอ-ีอทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน 
นังรถไฟโบราณ-ฟงเจยีไนทม์ารเ์กต็

4 
ไทเป-ชมิพายสบัปะรด-อทุยานเหยห่ลวิหมูบ่า้น
จวิเฟิน-อนุสรณ์เจยีงไคเชค็ - ตลาดซเีหมนิตงิ

5 
ไทเป-ตกึไทเป (รวมบตัรขนึตกึ)
สวุรรณภมู ิ

อาลซีาน - นงัรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี 

ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

วดัจงไถวานซอื วดัเหวนิหวู ่

 พพิธิภณัฑก์ูก้ง ขนึชมตกึไทเป 101 

ชมิอาหารตลาดกลางคนื ชอ้บปิงซเีหมนิตงิ  

หมูบ่า้นจวิเฟิน  

มา่ลา่ อาหารจนีจกัรพรรด ิขา้วมนัไกเ่จยีอ ี

XIN TIAN DI อาหารจนี Seafood กุง้มงักร 

สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้
เวลากระชนัชดิทา่นใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาเผอืเวลาและสอบถามทเีจา้หนา้ที
กอ่นทกุครงัเพราะหากมคีวามเสยีหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 

การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจุในรายการเพราะ
มผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับ

ราคา 

54,888.- 

 

ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก * ไมแ่จกกระเป๋า

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั

พพิธิภณัฑก์ูก้ง 
✈ x 🍽 

GRAND HYATT TAIPEI 
HOTEL 

วัดจงไถซานซอื – ลอ่ง
วัดพระถังซมัจงั 🍽 🍽 🍽 ROYAL CHIAYI HOTEL 

 
ฟงเจยีไนทม์ารเ์กต็ 🍽 🍽 🍽 FRESH FIELDS HOTEL

อทุยานเหยห่ลวิหมูบ่า้น
ตลาดซเีหมนิตงิ 🍽 🍽 x 

GRAND HYATT TAIPEI 
HOTEL  

) 
🍽 ✈ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้ ใหท้ราบใน
กรุณาเผอืเวลาและสอบถามทเีจา้หนา้ที

ก จําเป็นตอ้งบรรจุในรายการเพราะ
มผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับ

พกัเดยีวเพมิ 

12,500.- 

 

ไมแ่จกกระเป๋า 

รมทพีกัหรอืเทยีบเทา่ 

GRAND HYATT TAIPEI 

ROYAL CHIAYI HOTEL  

FRESH FIELDS HOTEL  

GRAND HYATT TAIPEI 
 



กําหนดการเดนิทาง 

วนัเสาร ์14 เม.ย. 61     สวุรรณภมู-ิไทเป-พพิธิภณัฑก์ูก้ง-ตลาดกลางคนืซอืหลนิ  

05.30 น. เชค็อนิพรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เขา้ทางประต ู2-3 สายการบนิ
ไทย ทเีกาะ D โดยมเีจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

08.35 น. เดนิทางสูไ่ตห้วัน โดยเทยีวบนิ THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG 632 บรกิารอาหารและเครอืงดมื   
บนเครอืง ระหวา่งการเดนิทาง 

    13.15 น. ถงึท่าอากาศยานเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วัน ซงึเป็นเกาะทีมพีนืทเีล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ12 เทา่ตังอยูห่า่งจากชายฝังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ย
เกาะนอ้ยใหญร่าว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่สีดุ 

  นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ูก้ง พพิธิภัณฑซ์งึไดช้อืว่า เป็น 1 ใน 4 สดุยอดพพิธิภัณฑข์องโลก 
สถานทรีวบรวมของลําค่าในพระราชวังกูก้งของปักกงิไวท้นีทีังหมด ซงึม ี ประวัตยิาวนานกว่า 5,000 ปี 
ชมของลําค่าหายาก เชน่ หยกผักกาดขาว หยกหมสูามชนั หยกตราประทับประจําตัวเฉียนหลงฮอ่งเต ้
และงาชา้งแกะสลัก ฯลฯ 

  นําทา่นชอ้ปปิงตลาดซอืหลนิ ตลาดยามคําคนืทใีหญท่สีดุในไทเป ใหท้า่นซอืสนิคา้พนืเมอืง อาหาร 
หรอืสนิคา้ทรีะลกึ อสิระตามอธัยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร ** บฟุเฟ่ต ์มา่ลา่ HOTPOT  

 พักท ีGRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
  Address: No. 2, Songshou Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan 110 
  Phone: +886 2 2720 1234 

วนัอาทติย ์15 เม.ย.61 ไทเป – ไทจง – วดัจงไถซานซอื - ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
    วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   นําทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงไทจง ตังอยูท่างตอนกลางของไตห้วัน เป็นดนิแดนทอีดุมสมบรูณ์เหมาะ
สําหรับการทําเกษตร ทํานาขา้ว เพาะปลูกชา ทําใหแ้ลดูเขียวชอุ่ม มีสภาพแวดลอ้มทดีี มังคังดว้ย
ทรัพยากรและทัศนยีภาพทสีวยงาม จนไดรั้บการขนานนามวา่ “สวติเซอรแ์ลนดต์ะวนัออก”  

   นําท่านเดนิทางสู ่วดัจงไถซานซอื (中台禪寺) ซงึเป็นวัดททีันสมัยทสีดุในไตห้วัน วัดนไีดร้ับการ
กล่าวขานว่า เป็นศาสนสถานทยีงิใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากนครวาตกิัน และวัดมหายานที
ทเิบต งบประมาณสรา้งกว่าหมนืลา้นบาท มคีวามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคนเดยีวกัน กับตกึ 
101 (C.Y.Lee 李祖原) มโีครงสรา้งแข็งแกร่งมาก เรมิกอ่สรา้งในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบรูณ์ในปี 
ค.ศ. 2001 เมอืปี 1999 เกดิแผ่นดนิไหวอยา่งแรง พสธุาแยกและเกดิธรณีสูบหมู่บา้นหายไปทเีมอืง
หนานโถว แต่วัดนีกลับไม่เป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาใหก้ับชาวไตห้วันมาก ผูก้่อตังคอืท่านพระ
อาจารยเ์หวยเจวยี มหาเถระ วัดนซีอืมชีอืเสยีงในดา้นการฝึกสมาธนิกิายเซนหรอืฌานสมาธทิสีบืทอดมา
จากปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณีมจํีานวนกว่า 1,600 รูป เป็นภกิษุ 400 รูป เป็นภกิษุณ ี
1,200 รปู มกีารแยกเรยีนกนัอยา่งชดัเจนไมเ่รยีนรวมกนั เป็นวทิยาลัยสงฆฝ่์ายชายกบัฝ่ายหญงิ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร **เมนอูาหารจนี นงึจกัรพรรด ิ

   นําทา่นลอ่งเรอืชมทวิทัศนข์อง ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซงึเป็นทะเลสาบนําจดืทใีหญท่สีดุและเป็น
เขอืนทสํีาคัญในไตห้วัน มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ครงึบนเหมอืนพระอาทติย ์ครงึลา่งเหมอืนพระจันทร์
เสยีว โดยรอบๆ ทะเลสาบแหง่น ีจะมสีถานททีอ่งเทยีวสําคัญมากมาย  



  จากนันนําทา่นชม วดัพระถงัซมัจงั นมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจัง ทอีญัเชญิมาจากชมพูทวปี นํา
ทา่นกราบไหวส้งิศักดสิทิธทิ ีวดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจอื เทพเจา้แห่งปัญญาและเทพกวนอ ูเทพเจา้
แหง่ความซอืสตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทตีังอยูห่นา้วัด ซงึมมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน  

 หลังจากนันนําคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเจยีอ ีเพอืเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั                      
**สําหรบัทา่นทเีมารถแนะนําใหท้านยาแกเ้มาช่วงเวลาน ี** 

คํา  รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร **เมน ูขา้วมนัไกเ่จยีอ ี

 พักท ีROYAL CHIAYI HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัจนัทร ์16 เม.ย.61 เจยีอ ี– อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน –นงัรถไฟโบราณ -ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นชมอทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ซงึเป็นจุดท่องเทยีวทสํีาคัญ และสวยงามอกีทหีนงึของเกาะ
ไตห้วันททีกุท่านไมค่วรพลาด อยูส่งูจากระดับนําทะเล 2,700 เมตร ชมจดุท่องเทยีวสําคัญต่างๆ ภายใน
อุทยานแหง่ชาตอิาลซีนั ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม และมชีอืเสยีงทสีดุของไตห้วัน ในฤดูใบไม ้
ผล ิดอกซากรุะจะบานสะพรัง พรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืนมนีาคม-เมษายน 
ของทุกปี(ขนึอยู่กับสภาพอากาศ) ชืนชมทะเลหมอก ดืมดํากับธรรมชาติของป่าศักดสิทิธอิาลีซัน         
นงัรถไฟโบราณชมตน้สนสูงชนั ตน้ไมใ้หญ่ทมีอีายุกว่า 2,000 ปี ฯลฯ ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่าง
ตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซงึเป็นอทุยานทยีงัมคีวามสมบรูณ์อยูม่าก 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวันทหีอ้งอาหาร **เมนพูเิศษอาหารจนี ALISHAN HOUSE 

 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซงึตังอยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับท ี3 
ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศูนยว์ัฒนธรรมการศกึษา เศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของ 
เกาะไตห้วัน จํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมอืงไทเป
เท่านัน ขณะเดยีวกันยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนา
ไตห้วันจัดขนึในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนงึอันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูก
ถอืว่าเป็นเมอืงทสีะอาดทสีุดในไตห้วัน (ใชเ้วลา 3 ชัวโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์สองขา้ง
ทางทสีวยงาม     

 จากนันใหท้่านเดนิทางไป ตลาดฟงเจยีไนทม์าเก็ต เป็นตลาดทมีชีอืเสยีงของเมอืงไถจงและเป็น
ตลาดคนเดนิทมีรีา้นคา้ครบครันจําหน่าย เชน่ อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 
จนถงึเวลานัดพบ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร ** อาหารบฟุเฟ่ต ์ XIN TIAN DI  

 พักท ีFRESH FIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

 

 

 

วนัองัคาร 17 เม.ย.61 ไทเป-ชมิพายสบัปะรด-อทุยานเหยห่ลวิ-หมูบ่า้นจวิเฟิน 
  อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค-ตลาดซเีหมนิตงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุไทเป เลอืกซอืของฝากท ีรา้นขนมเหวยเกอ๋ เป็นรา้นขนมทอีร่อยและขนึ
ชอืของไตห้วันซงึไดร้ับรางวัลชนะเลศิ 3 ปีซอ้น ท่านสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากจากเมอืงไตห้วันได ้
โดยทเีด็ดคอื พายสบัประรด (เฟิงหลสีู)่ อนัโด่งดัง  

  อสิระชอ้ปปิงหมูบ่า้นโบราณจวิเฟิน ซงึเดมิเป็นแหล่งเหมอืงทองทมีชีอืเสยีงตังแต่สมัยกษัตรยิ ์
กวงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทนี ีการโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆทํา
ใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลือทงิไวเ้พียงแต่ความทรงจํา 
จนกระทังมกีารใชจ้วิเฟินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร ์“เปยซงัเฉงิชอื” และ “อูเ๋หยยีนเตอะซนัชวิ” 
ทัศนยีภาพภเูขาทสีวยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเทยีวจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชนืชมจวิเฟิน
จงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครงั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร **เมนซูฟีุ๊ ต กุง้มงักร ซงิตหีลงิ  

  นําทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลวิ อทุยานแห่งนตีังอยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มี
ลักษณะพนืทเีป็นแหลมยนืไปในทะเล การเซาะกร่อนของนัาทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอก
เป็นรปูรา่งลักษณะตา่ง ๆ น่าตนืตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทวัโลก  

  นําชมอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาใน
การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปันเหมอืน
ท่านเจยีงไคเช็คทสีรา้งจากโลหะสัมฤทธ ิจะประดษิฐาน อยู่ชันบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน สําหรับ
รปูแบบการกอ่สรา้ง เป็นไปตามวัฒนธรรมจนี ตัวตกึสขีาว หลังคาปดูว้ยกระเบอืงสฟ้ีา ผนังทําดว้ยหนิออ่น
ทัง 4 ดา้น มสีนามหญา้สวนดอกไมส้แีดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สเีดยีวกบัสธีงชาตไิตห้วัน เป็นตัวแทนของ
ทอ้งฟ้า พระอาทติยแ์ละเลอืดเนือทสีญูเสยีไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอสิรภาพ ความเสมอภาคและภราดร
ภาพ ทา่นสามารถชมชวีประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตรสํ์าคัญทหีาดไูดย้ากภายในอนุสรณส์ถาน 

  นําท่านชอ้ปปิงตลาดซเีหมนิตงิ หรอื ทคีนไทยเรยีกว่าสยามสแควรเ์มอืงไทย มทีังแหล่งเสอืผา้
แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนทที่านรัก ทรีา้น NET, UNIQLO รองเทา้ยหีอ้ต่างๆ อาท ิ
ONITSUKA TIGER แบรนดท์ดีังของญปีุ่ น รวมทังยหีอ้ต่างๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, 
NIKE แตใ่นสว่นของราคาทปีระเทศไตห้วันถอืวา่ถกูทสีดุในโลก หรอื เลอืกซอืของทรีา้นวัตสัน ซงึสนิคา้
บางอยา่งราคาถูกกว่าเมอืงไทย เชน่ โฟม ลา้งหนา้ชอืดัง SHISEIDO, มารค์หนา้ Beauty Diary และ
เครอืงสําอาง อนืๆ อกีมากมาย และยังม ีรา้นขายอาหารทานเล่น, ชานมไขม่กุ ชอืดัง, นํามะระขาว เพอื
สขุภาพ ททีา่นไมค่วรพลาดทจีะลมิลอง 

คํา อสิระอาหาร เพอืใหท้า่นชมิอาหาร ทตีลาดซเีหมนิตงิ 

 พักท ีGRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 5 ดาว 



วนัพธุ 18 เม.ย.61     ไทเป-ตกึไทเป (รวมบตัรขนึตกึ) -สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  จากนันนําท่านไปชมตกึไทเป 101 (รวมคา่บตัรขนึตกึ ชนั 89) ตกึทมีคีวามสงูถงึ 508 เมตร 
สญัลักษณ์ของเมอืงไทเป ทนียีงัมจีดุชมววิทสีงูตดิอนัดับโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่
หนักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ทกีนัการสนัสะเทอืน เวลาทเีกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์มีคีวามเร็วทสีดุในโลก 
ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาท ี

 สมควรแกเ่วลา เดนิทางไปสนามบนิเถาหยวน 

14.15 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยเทยีวบนิ TG633 

17.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

********************************* 
 

อตัราค่าบรกิาร   พักหอ้งเดียวจ่ายเพมิ 12,500 บาท / เด็กอายุตํากว่า 12 ปี ราคาเท่าผูใ้หญ่ 

อตัรานรีวม 

 คา่บตัรโดยสาร (ตัวกรุ๊ป) โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์(กรงุเทพฯ-ไทเป-กรงุเทพฯ)  

 คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมสนามบนิไทยและไตห้วนั 

 คา่ทพีัก พักหอ้งละ 2 ทา่น จํานวน 4 คนื     

 คา่อาหารทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบใุนรายการ   

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามทรีะบใุนรายการ          

 คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทางฝากขนึเครอืง ท่านละ 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นักทอ่งเทยีวไตห้วัน (หนังสอืเดนิทางไทย ไมต่อ้งวซีา่ไตห้วัน) 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยของบคุคลต่างดา้ว / สว่นต่างค่าธรรมเนียม  
วซีา่ของหนังสอืเดนิทางสญัชาตอินืๆ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์คา่เครอืงดมืและอาหารนอกเหนอืรายการ คา่ซกัรดี  ฯลฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 250 NT / คนขบัรถ 250 NT และหวัหนา้ทวัร ์250 NT  

การชําระคา่บรกิาร : มดัจํา 10,000 บาท เมอืสํารองทนัีงและชําระสว่นทเีหลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

หมายเหต ุ  รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / ราคาอาจมกีารปรับเปลยีน
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรอืสายการบนิขนึราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรอื
รัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานทที่องเทยีวต่างๆ / ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-
กลับ พรอ้มกบัคณะ / คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 250 NT, ไมร่วมค่าทปิคนขับรถทอ้งถนิ 250 NT ต่อคน และ
คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 250 NT ตอ่คน 

รายการทอ่งเทยีวและอตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามสภาวะอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา  ระหวา่งประเทศ และ 
ขอสงวนสทิธใินการเลอืนหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 



เงอืนไขการยกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้า่ยคนละ 10,000 บาท  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-20 วัน ขนึไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 18,000 บาท  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 %  

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ :  บรษัิทฯ เป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว สายการบนิ และตัวแทนการท่องเทยีว 
ในต่างประเทศ ซงึไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีของบรษัิท อาทเิช่น     
การนัดหยุดงาน การจลาจล อบุัตเิหตุ การล่าชา้ การเปลยีนแปลงในกําหนดเวลาตารางการบนิ ภัยธรรมชาต ิการตอบ
ปฏเิสธของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืงของทกุประเทศ  

 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. ค่าใชจ้่ายการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การส่งศพกลับประเทศ 
(เนืองจากอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, 
ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครังไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิหตุ ใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัย แต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพือใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
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