
 

 

 

 

 

 

 

 

TAIWAN SONGKRAN 
PREMIUM

                 

TAIWAN SONGKRAN 
PREMIUM ไตห้วนั สงกรานต ์

                 5 วนั 4 คนื

 

 

TAIWAN SONGKRAN 
ไตห้วนั สงกรานต ์

คนื  



เจยีอ ีอทุยานแหง่ชาต ิอาลซีาน

เจยีอ ีชมใบไมเ้ปลยีนส ี(ตามฤดกูาล

ไถจง ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา

ไถจง ชมวดัพระถงัซมัจงั วดัจงไถวานซอื

ไทเป อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค พพิธิภณัฑก์ูก้ง

ไทเป ชอ้บปิงชมิอาหารตลาดกลางคนื

ชมหนิราชนิทีเีหยห่ลวิ หมูบ่า้นจวิเฟิน

ชวนชมิ เมนเูสยีวหลงเปา สเต็ก

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 กรงุเทพฯ – ไทเป – พพิธิภณัฑก์ูก้ง 

2 
ไทเป – ไทจง – วัดจงไถซานซอื

จันทรา - วัดพระถังซมัจัง – วัดเหวนิหวู่

3 
เจยีอ ี– อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน

รา้นชา - ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

4 
ไทเป – ศนูย ์GERMANIUM – อทุยานเยห่ลวิ

หมูบ่า้นจวิเฟิน - อนุสรณ์เจยีงไคเชค็

5 ไทเป-ตกึไทเป (รวมบตัรขนึตกึ)

ราคารวม  *ราคารวมคา่ธรรมเนยีมตัว อันไดแ้ก่
ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

หมายเหต ุ รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน
รัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานทที่องเทยีวต่างๆ
กลับ พรอ้มกบัคณะ / คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ
คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 250 NT ตอ่คน 

** ทวัรร์าคาพเิศษ

วนัเดนิทาง 

14 – 18 เม.ย. 61 

 

อาลซีาน - นงัรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี 

ตามฤดกูาล)  

ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

วดัจงไถวานซอื วดัเหวนิหวู ่

พพิธิภณัฑก์ูก้ง ขนึชมตกึไทเป 101 

ชอ้บปิงชมิอาหารตลาดกลางคนื ชอ้บปิงซเีหมนิตงิ  

หมูบ่า้นจวิเฟิน  

สเต็ก+สลดับาร ์อาหารจนี Seafood  

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ 

กูก้ง – ตลาดซอืหลนิ ✈ ✈ 🍽 

วัดจงไถซานซอื – ลอ่งทะเลสาบสรุยินั

วัดเหวนิหวู ่- รา้นคอสเมตกิ 
🍽 🍽 🍽 

อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน – นังรถไฟโบราณ  
🍽 🍽 🍽 

อทุยานเยห่ลวิ  

อนุสรณ์เจยีงไคเชค็ - ตลาดซเีหมนิตงิ 
🍽 🍽 🍽 

)-สวุรรณภมู ิ 🍽 🍽 ✈ 

อันไดแ้ก ่ภาษีสนามบนิไทย, ภาษีสนามบนิไตห้วัน

รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรอืสายการบนิขนึราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ
รัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานทที่องเทยีวต่างๆ / ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง 

คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 250 NT, ไมร่วมค่าทปิคนขับรถทอ้งถนิ
 

ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก * ไมแ่จกกระเป๋า 

 
ราคา 

 
พกัเดยีวเพมิ 

43,888.- 8,500.- 

  

 โรงแรม 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
RIVERVIEW TAIPEI 
HOTEL 

 ROYAI CHIAYI HOTEL 

 FRESH FIELDS HOTEL 

 
RIVERVIEW TAIPEI 
HOTEL 

 

ไตห้วัน, รวมประกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1 

รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / ราคาอาจมกีารปรับเปลยีน
หรอืสายการบนิขนึราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรอื

 มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-
ไมร่วมค่าทปิคนขับรถทอ้งถนิ 250 NT ต่อคน และ

 

วซีา่ 

- 

 



 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมู-ิไทเป-พพิธิภณัฑก์ูก้ง-ชมิพายสบัปะรด-ตลาดกลางคนืซอืหลนิ 

05.30 น. เชค็อนิพรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เขา้ทางประต ู2-3 สายการ
บนิไทย ทเีกาะ D โดยมเีจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

08.35 น. เดนิทางสูไ่ตห้วัน โดยเทยีวบนิ THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG 632 บรกิารอาหารและ
เครอืงดมืบนเครอืง ระหวา่งการเดนิทาง 

13.15 น. ถงึทา่อากาศยานเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วัน ซงึเป็นเกาะทมีพีนืทเีล็กกวา่ประเทศไทย
ประมาณ 12 เทา่ตังอยูห่า่งจากชายฝังดา้นตะวันออกเฉยีงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร 
ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญร่าว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่สีดุ  

  นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑก์ูก้ง พพิธิภณัฑซ์งึไดช้อืวา่ เป็น 1 ใน 4 สดุยอดพพิธิภณัฑข์องโลก 
สถานทรีวบรวมของลําคา่ในพระราชวังกูก้งของปักกงิไวท้นีทีังหมด ซงึม ีประวัตยิาวนานกว่า 5,000 
ปีชมของลําค่าหายาก เชน่ หยกผักกาดขาว หยกหมสูามชนั หยกตราประทับประจําตัวเฉียนหลง
ฮอ่งเต ้และงาชา้งแกะสลัก ฯลฯ 

  นําทกุทา่นเลอืกซอืของฝากท ีรา้นขนมเหวยเกอ๋ เป็นรา้นขนมทอีร่อย
และขนึชอืของไตห้วันซงึไดร้ับรางวัลชนะเลศิ 3 ปีซอ้น ท่านสามารถเลอืก
ซอืเป็นของฝากจากเมอืงไตห้วันได ้โดยทเีด็ดคอื พายสับประรด (เฟิงหลี
สู)่ อนัโด่งดัง  

  นําทา่นชอ้ปปิงตลาดซอืหลนิ ตลาดยามคําคนืทใีหญ่ทสีดุในไทเป ให ้
ทา่นซอืสนิคา้พนืเมอืง อาหาร หรอืสนิคา้ทรีะลกึ อสิระตามอธัยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร ** เมน ูเสยีงหลงเปา  

 พักท ีRIVERVIEW TAIPEI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง ไทเป-ไทจง-วดัจงไถซานซอื-ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจงั 
  วดัเหวนิหวู-่รา้นคอสเมตกิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางไปยงั  เมอืงไทจง ตังอยูท่างตอนกลางของไตห้วัน เป็นดนิแดนทอีดุมสมบรูณ์
เหมาะสําหรับการทําเกษตร ทํานาขา้ว เพาะปลกูชา ทําใหแ้ลดเูขยีวชอุม่ มสีภาพแวดลอ้มทดี ีมงัคัง
ดว้ยทรัพยากรและทัศนยีภาพทสีวยงาม จนไดรั้บการขนานนามวา่ “สวติเซอรแ์ลนดต์ะวนัออก”  

โปรดทราบ  

1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้
ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาเผอืเวลาและ
สอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 

2. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื ขนม GERMANIUM ชา จําเป็นตอ้งบรรจใุนรายการเพราะมผีลกับ
ราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับ
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  



  นําทา่นเดนิทางสู ่วดัจงไถซานซอื (中台禪寺) ซงึเป็นวดัททีันสมยัทสีดุในไตห้วัน วดันไีดรั้บ

การกลา่วขานวา่ เป็นศาสนสถานทยีงิใหญเ่ป็นอันดับสามของโลก รองจากนครวาตกินั และวดั
มหายานททีเิบต งบประมาณสรา้งกวา่หมนืลา้นบาท มคีวามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยวศิวกรคน

เดยีวกนั กบัตกึ 101 (C.Y.Lee 李祖原) มโีครงสรา้งแข็งแกรง่มาก เรมิกอ่สรา้งในปี ค.ศ.1990 และ

เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2001 เมอืปี 1999 เกดิแผน่ดนิไหวอยา่งแรง พสธุาแยกและเกดิธรณีสบู
หมูบ่า้นหายไปทเีมอืงหนานโถว แตวั่ดนกีลับไมเ่ป็นอะไรเลย สรา้งความศรัทธาใหก้บัชาวไตห้วัน
มาก ผูก้อ่ตังคอืทา่นพระอาจารยเ์หวยเจวยี มหาเถระ วดันซีอืมชีอืเสยีงในดา้นการฝึกสมาธนิกิาย
เซนหรอืฌานสมาธทิสีบืทอดมาจากปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณมีจํีานวนกวา่ 
1,600 รปู เป็นภกิษุ 400 รปู เป็นภกิษุณ ี1,200 รปู  มกีารแยกเรยีนกนัอยา่งชดัเจน ไมเ่รยีนรวมกนั 
เป็นวทิยาลัยสงฆฝ่์ายชายกบัฝ่ายหญงิ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร **เมนอูาหารจนี นงึจกัรพรรด ิ

  นําทา่นลอ่งเรอืชมทวิทศันข์อง ทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซงึเป็นทะเลสาบนําจดืทใีหญท่สีดุและ
เป็นเขอืนทสํีาคญัในไตห้วัน มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ครงึบนเหมอืนพระอาทติย ์ครงึลา่งเหมอืน
พระจันทรเ์สยีว โดยรอบๆ ทะเลสาบแหง่น ีจะมสีถานททีอ่งเทยีวสําคญัมากมาย  

 จากนันนําทา่นชม วดัพระถงัซมัจงั นมสัการพระอฐัขิองพระถังซมัจัง ทอีญัเชญิมาจากชมพทูวปี     

  นําทา่นกราบไหวส้งิศักดสิทิธทิ ีวดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจอื เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพ
กวนอ ูเทพเจา้แหง่ความซอืสตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตวั ทตีังอยูห่นา้วัด ซงึมมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้น
เหรยีญไตห้วัน ** แวะใหท้า่นได ้ชอ้ปปิงเครอืงสาํอาง ทไีดรั้บความนยิมหรอืรวมทังพวกยา นํามนั
และยานวดทขีนึชอืของไตห้วัน  

 หลังจากนันนําคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเจยีอ ีเพอืเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั **สําหรบั
 ทา่นทเีมารถแนะนําใหท้านยาแกเ้มาชว่งเวลาน ี** 

คํา  รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร **เมน ูสเต็ก+สลดับาร ์ไมอ่นั 

 พักท ีROYAI CHIAYI HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม เจยีอ-ีอทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-นงัรถไฟโบราณ-รา้นชา-ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นชมอทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน ซงึเป็นจดุทอ่งเทยีวทสํีาคัญ และสวยงามอกีทหีนงึของ
เกาะไตห้วันททีกุทา่นไมค่วรพลาด อยูส่งูจากระดับนําทะเล 2,700 เมตร ชมจดุท่องเทยีวสําคัญ
ตา่งๆ ภายในอทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั ซงึเป็นอทุยานทมีคีวามสวยงาม และมชีอืเสยีงทสีดุของ
ไตห้วัน ในฤดใูบไมผ้ล ิดอกซากรุะจะบานสะพรงั พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่ง
เดอืนมนีาคม-เมษายน ของทกุปี ชนืชมทะเลหมอก ดมืดํากับธรรมชาตขิองป่าศักดสิทิธอิาลซีนั นงั



รถไฟโบราณชมตน้สนสงูชนั ตน้ไมใ้หญท่มีอีายกุวา่ 2,000 ปี ฯลฯ ซากตน้ไมโ้บราณรปูรา่งต่างๆ 
และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซงึเป็นอทุยานทยีงัมคีวามสมบรูณอ์ยูม่าก 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวันทหีอ้งอาหาร **เมนอูาหารจนี บนเขา 

  จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงไทจง ซงึตังอยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่
อนัดับท ี3 ของมณฑลไตห้วัน ปัจจบุนัเป็นศนูยว์ัฒนธรรมการศกึษา เศรษฐกจิและการคมนาคมใน
ภาคกลางของ เกาะไตห้วัน จํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบนัอดุมศกึษาของเมอืงไทจงเพยีงแตน่อ้ย
กวา่เมอืงไทเปเท่านัน ขณะเดยีวกนัยงัเป็นศนูยว์ัฒนธรรมทางพทุธศาสนาของไตห้วนั งานอธษิฐาน
ทางพุทธศาสนาไตห้วันจัดขนึในวัดเป่าเจเ๋มอืงไทจงเป็นประจําทกุปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนงึอนั
สะอาดเรยีบรอ้ย จงึถกูถอืวา่เป็นเมอืงทสีะอาดทสีดุในไตห้วัน (ใชเ้วลา 3 ชวัโมง) ระหวา่งทางทา่น
จะไดช้มทวิทัศนส์องขา้งทางทสีวยงาม 

 **แวะชมิชาอูห่ลง บนภเูขาสงูอนัขนึชอืของไตห้วัน 

     จากนันใหท้า่นเดนิทางไป ตลาดฟงเจยีไนทม์าเก็ต เป็นตลาดทมีชีอืเสยีงของเมอืงไถจงและ
เป็นตลาดคนเดนิทมีรีา้นคา้ครบครันจําหน่าย เชน่ อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน อสิระชอ้ปปิงตาม
อธัยาศัย จนถงึเวลานัดพบ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร ** อาหารบฟุเฟ่ต ์สกุชีาบ ู  

 พักท ีFRESH FIELDS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัทสี ี  ไทเป-ศนูยG์ERMANIUM--อทุยานเยห่ลวิ-หมูบ่า้นจวิเฟิน-อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค
  ตลาดซเีหมนิตงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุไทเป   

   นําทา่น ชมศนูย ์germanium เป็นสรอ้ย มพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดุลในซงึสามารถปรับ

สภาพประจลุบ บวกในรา่งกายใหส้มดลุ รา่งกายเป็นปรกตริะบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยให ้ร่างกายสด
ชนื ลดอาการปวดเมอืย    

   อสิระชอ้ปปิงหมู่บา้นโบราณจวิเฟิน ซงึเดิมเป็นแหล่งเหมืองทองทีมีชอืเสียงตังแต่สมัย

กษัตรยิก์วงสว ีแหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากันมาขดุทองทนี ีการโหมขดุทองและแร่
ธาตุต่างๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลอืทงิไวเ้พยีงแต่
ความทรงจํา จนกระทังมกีารใชจ้วิเฟินเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร ์“เปยซงัเฉงิชอื” และ “อูเ๋ห
ยยีนเตอะซนัชวิ” ทัศนยีภาพภเูขาทสีวยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดูด นักท่องเทยีวจํานวนมากให ้
เดนิทางมาชนืชมจวิเฟินจงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครงั 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร **เมนูกุง้มงักรซฟีุ๊ ต 



   นําทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลวิ อทุยานแห่งนีตังอยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน 

มลีักษณะพนืทเีป็นแหลมยนืไปในทะเล การเซาะกร่อนของนัาทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิ
งอกเป็นรปูรา่งลักษณะต่าง ๆ น่าตนืตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซงึมชีอืเสยีงโด่งดัง
ไปทัวโลก  

   นําชมอนุสรณส์ถานเจยีงไคเชค็ ทสีรา้งขนึเพอืรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลาใน

การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีนืทปีระมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปัน
เหมอืนทา่นเจยีงไคเชค็ทสีรา้งจากโลหะสัมฤทธ ิจะประดษิฐาน อยูช่นับนดา้นในของอนุสรณ์สถาน 
สําหรับรปูแบบการกอ่สรา้ง เป็นไปตามวัฒนธรรมจนี ตัวตกึสขีาว หลังคาปดูว้ยกระเบอืงสฟ้ีา ผนังทํา
ดว้ยหนิออ่นทัง 4 ดา้น มสีนามหญา้สวนดอกไมส้แีดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สเีดยีวกับสธีงชาตไิตห้วัน 
เป็นตัวแทนของทอ้งฟ้า พระอาทติยแ์ละเลอืดเนอืทสีูญเสยีไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอสิรภาพ ความ
เสมอภาคและภราดรภาพ ท่านสามารถชมชวีประวัตแิละรูปภาพประวัตศิาสตรสํ์าคัญทหีาดูไดย้าก
ภายในอนุสรณส์ถาน 

   นําทา่นชอ้ปปิงตลาดซเีหมนิตงิ หรอื ทคีนไทยเรยีกว่าสยามสแควรเ์มอืงไทย มทีังแหล่งเสอืผา้

แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝากคนททีา่นรัก ทรีา้น NET, UNIQLO รองเทา้ยหีอ้ต่างๆ อาท ิ
ONITSUKA TIGER แบรนดท์ดีังของญปีุ่ น รวมทังยหีอ้ต่างๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, 
ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาทปีระเทศไตห้วันถอืว่าถูกทสีดุในโลก หรอื เลอืกซอืของทรีา้น
วัตสัน ซงึสนิคา้บางอยา่งราคาถูกกว่าเมอืงไทย เชน่ โฟม ลา้งหนา้ชอืดัง SHISEIDO, มารค์หนา้ 
Beauty Diary และเครอืงสําอาง อนืๆ อกีมากมาย และยังม ีรา้นขายอาหารทานเล่น, ชานมไขม่กุ 
ชอืดัง, นํามะระขาว เพอืสขุภาพ ททีา่นไมค่วรพลาดทจีะลมิลอง 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร **เมนอูาหารจนีกวางตุง้ 

 พักท ีRIVERVIEW TAIPEI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ ไทเป-ตกึไทเป (รวมบตัรขนึตกึ)-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  จากนันนําทา่นไปชมตกึไทเป 101 (รวมคา่บตัรขนึตกึ ชนั 89) ตกึทมีคีวามสงูถงึ 508 เมตร 
สญัลักษณ์ของเมอืงไทเป ทนียีงัมจีดุชมววิทสีงูตดิอันดับโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาด
ใหญห่นักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ทกีนัการสนัสะเทอืน เวลาทเีกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์มีคีวามเร็ว
ทสีดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาท ี 

 สมควรแกเ่วลา เดนิทางไปสนามบนิเถาหยวน 

14.15 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิ TG633  

17.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



อตัราคา่บรกิาร   พักหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 8,500 บาท / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

อตัรานรีวม 
- คา่บตัรโดยสาร (ตวักรุ๊ป) โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(กรงุเทพฯ-ไทเป-กรงุเทพฯ)  
- คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมสนามบนิไทยและไตห้วัน 
- คา่ทพีัก พักหอ้งละ 2 ทา่น จํานวน 4 คนื     
- คา่อาหารทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบใุนรายการ   
- คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามทรีะบใุนรายการ          
- คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทางฝากขนึเครอืง ทา่นละ 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 30 กก.  
- คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

อตัรานไีมร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่นักทอ่งเทยีวไตห้วัน (พาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทําวซีา่ไตห้วัน) 
- คา่ทําหนังสอืเดนิทาง /  
- คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยของบคุคลตา่งดา้ว / สว่นตา่งคา่ธรรมเนยีมวซีา่ของหนังสอื
เดนิทางสญัชาตอินืๆ 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์คา่เครอืงดมืและอาหารนอกเหนอืรายการ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
- คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 250 NT / คนขบัรถ 250 NT และหัวหนา้ทัวร ์250 NT 
- คา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 

การชําระคา่บรกิาร : มดัจํา 10,000 บาท เมอืสํารองทนัีงและชําระสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 
20 วัน 

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 เป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิ และตัวแทนการทอ่งเทยีวใน
ตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทขีองบรษัิท อาทเิชน่ การ
นัดหยดุงาน การจลาจล อบุตัเิหต ุการลา่ชา้ การเปลยีนแปลงในกําหนดเวลาตารางการบนิ ภยัธรรมชาต ิการปฏเิสธ
ของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืงของทกุประเทศ  

หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทยีวและอตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามสภาวะอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา
ระหวา่งประเทศ และ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น  

 
สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

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. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 



การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, 
อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยี
สต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

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

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนืองจากประสบอบุัตเิหตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั แตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ทโีทร 02-649-
1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงคข์อง
บรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครองการ
เจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอทราบ
รายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอร์
อนิชวัรันส ์ โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกันภัยอนืๆที
ทา่นรูจ้ักและพอใจ 

 

 

 

 

 


