TAIWAN SONGKRAN
PREMIUM ไต้หว ัน สงกรานต์
5 ว ัน 4 คืน

เจียอี อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน - นงรถไฟโบราณชมสวนสนพ
ั
ันปี
เจียอี ชมใบไม้เปลียนส ี (ตามฤดู
ตามฤดูกาล
าล)
ไถจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทรา
ั งั ว ัดจงไถวานซอ
ื ว ัดเหวินหวู่
ไถจง ชมว ัดพระถ ังซมจ
ไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กก
ู ้ ง ขึนชมตึกไทเป 101
้ บปิ งชม
้ บปิ งซเี หมินติง
ิ อาหารตลาดกลางคืน ชอ
ไทเป ชอ
ิ ท
ชมหินราชน
ี เหย่
ี
หลิว หมูบ
่ า้ นจิวเฟิ น
ิ เมนูเสยวหลงเปา
ี
ชวนชม
สเต็ก+สล ัดบาร์ อาหารจีน Seafood

ว ัน
1
2
3
4
5

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ไทเป – พิพธิ ภัณฑ์ก
กูู ้กง – ตลาดซือหลิน
ไทเป – ไทจง – วัดจงไถซานซือ – ล่องทะเลสาบสุรย
ิ น
ั
จันทรา - วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินหวู่ - ร ้านคอสเมติก
เจียอี – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นังรถไฟโบราณ
ร ้านชา - ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – ศูนย์ GERMANIUM – อุทยานเย่หลิว
หมูบ
่ ้านจิวเฟิ น - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
ไทเป-ตึกไทเป (รวมบัตรขึนตึก))-สุวรรณภูม ิ

โรงแรม

เชา้

เทียง

คํา

✈
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RIVERVIEW TAIPEI
HOTEL

🍽

🍽

🍽

ROYAI CHIAYI HOTEL

🍽

🍽

🍽

FRESH FIELDS HOTEL

🍽

🍽

🍽

RIVERVIEW TAIPEI
HOTEL

🍽

🍽

✈

หรือเทียบเท่า

ราคารวม *ราคารวมค่าธรรมเนียมตัว อันได ้แก่ ภาษี สนามบินไทย, ภาษี สนามบินไต ้หวัน, รวมประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1
ล ้านบาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลียนแปลงหรือสับเปลียนโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า / ราคาอาจมีการปรับเปลียน
โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรื
หรือสายการบินขึนราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือ
รัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานทีท่องเทียวต่างๆ / ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน ้าทัวร์ไทย เดินทางไปกลับ พร ้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน 250 NT, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท ้องถิน 250 NT ต่อคน และ
ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ไทย 250 NT ต่อคน
** ท ัวร์ราคาพิเศษ ไม่มรี าคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียวเพิม

่
วีซา

14 – 18 เม.ย. 61

43,888.-

8,500.-

-

โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเทียวบิน ปรับเปลียนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือแจ ้ง
ให ้ทราบในเวลากระชันชิด ท่านใดทีต ้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผือเวลาและ
สอบถามทีเจ ้าหน ้าทีก่อนทุกครัง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ิ ค ้าพืนเมืองของจีน คือ ขนม GERMANIUM ชา จําเป็ นต ้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับ
2. การประชาสัมพันธ์สน
ื นอยูก
ราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนั กท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจํ าเป็ นต ้องให ้ท่านแวะชม ซือหรือไม่ซอขึ
่ ับ
ความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

ั
ิ พายสบปะรด-ตลาดกลางคื
ื หลิน
สุวรรณภูม-ิ ไทเป-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กก
ู ้ ง-ชม
นซ อ

05.30 น.

เช็คอินพร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออกชัน 4 เข ้าทางประตู 2-3 สายการ
บินไทย ทีเกาะ D โดยมีเจ ้าหน ้าทีของทางบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ

08.35 น.

เดินทางสูไ่ ต ้หวัน โดยเทียวบิน THAI AIRWAYS เทียวบินที TG 632 บริการอาหารและ
เครืองดืมบนเครือง ระหว่างการเดินทาง

13.15 น.

ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต ้หวัน ซึงเป็ นเกาะทีมีพนที
ื เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ 12 เท่าตังอยูห
่ า่ งจากชายฝั งด ้านตะวันออกเฉียงใต ้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร
ประกอบด ้วยเกาะน ้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุ
ี ด
ึ
 นํ าท่านเข ้าชม พิพธิ ภ ัณฑ์กก
ู ้ ง พิพธิ ภัณฑ์ซงได
้ชือว่า เป็ น 1 ใน 4 สุดยอดพิพธิ ภัณฑ์ของโลก
สถานทีรวบรวมของลําค่าในพระราชวังกู ้กงของปั กกิงไว ้ทีนีทังหมด ซึงมี ประวัตย
ิ าวนานกว่า 5,000
ปี ชมของลํ าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชัน หยกตราประทับประจํ าตัวเฉียนหลง
ฮ่องเต ้ และงาช ้างแกะสลัก ฯลฯ

 นํ าทุกท่านเลือกซือของฝากที ร้านขนมเหวยเก๋อ เป็ นร ้านขนมทีอร่อย
และขึนชือของไต ้หวันซึงได ้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปี ซ ้อน ท่านสามารถเลือก
ซือเป็ นของฝากจากเมืองไต ้หวันได ้ โดยทีเด็ดคือ พายสับประรด (เฟิ งหลี
สู)่ อันโด่งดัง
ื
 นํ าท่านช ้อปปิ งตลาดซอหลิ
น ตลาดยามคํ าคืนทีใหญ่ทสุ
ี ดในไทเป ให ้
ท่านซือสินค ้าพืนเมือง อาหาร หรือสินค ้าทีระลึก อิสระตามอัธยาศัย
19.00 น.

ี
รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร ** เมนู เสยงหลงเปา
พักที RIVERVIEW TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสอง

ั งั
ื
ไทเป-ไทจง-ว ัดจงไถซานซอ-ล่
องทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทรา-ว ัดพระถ ังซมจ
ว ัดเหวินหวู-่ ร้านคอสเมติก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 นํ าท่านเดินทางไปยัง

เมืองไทจง ตังอยูท
่ างตอนกลางของไต ้หวัน เป็ นดินแดนทีอุดมสมบูรณ์
เหมาะสําหรับการทําเกษตร ทํานาข ้าว เพาะปลูกชา ทําให ้แลดูเขียวชอุม
่ มีสภาพแวดล ้อมทีดี มังคัง
ด ้วยทรัพยากรและทัศนียภาพทีสวยงาม จนได ้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะว ันออก”

 นํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดจงไถซานซอื (中台禪寺) ซึงเป็ นวัดทีทันสมัยทีสุดในไต ้หวัน วัดนีได ้รับ
การกล่าวขานว่า เป็ นศาสนสถานทียิงใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก รองจากนครวาติกน
ั และวัด
มหายานทีทิเบต งบประมาณสร ้างกว่าหมืนล ้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคน
เดียวกัน กับตึก 101 (C.Y.Lee 李祖原) มีโครงสร ้างแข็งแกร่งมาก เริมก่อสร ้างในปี ค.ศ.1990 และ
เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 เมือปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสบ
ู
หมูบ
่ ้านหายไปทีเมืองหนานโถว แต่วด
ั นีกลับไม่เป็ นอะไรเลย สร ้างความศรัทธาให ้กับชาวไต ้หวัน
ื ยงในด ้านการฝึ กสมาธินก
มาก ผู ้ก่อตังคือท่านพระอาจารย์เหวยเจวีย มหาเถระ วัดนีซือมีชอเสี
ิ าย
เซนหรือฌานสมาธิทสื
ี บทอดมาจากปรมาจารย์ฮย
ุ่ เหนิงในจีน พระสงฆ์และภิกษุ ณม
ี จ
ี ํานวนกว่า
1,600 รูป เป็ นภิกษุ 400 รูป เป็ นภิกษุ ณี 1,200 รูป มีการแยกเรียนกันอย่างชัดเจน ไม่เรียนรวมกัน
เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายชายกับฝ่ ายหญิง
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร **เมนูอาหารจีน นึงจ ักรพรรดิ

 นํ าท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุรยิ ัน-จ ันทรา ซึงเป็ นทะเลสาบนํ าจืดทีใหญ่ทสุี ดและ
เป็ นเขือนทีสําคัญในไต ้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึงบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึงล่างเหมือน
พระจันทร์เสียว โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี จะมีสถานทีท่องเทียวสําคัญมากมาย
ั งั นมัสการพระอัฐข
จากนันนํ าท่านชม ว ัดพระถ ังซมจ
ิ องพระถังซัมจัง ทีอัญเชิญมาจากชมพูทวีป

 นํ าท่านกราบไหว ้สิงศักดิสิทธิที ว ัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจือ เทพเจ ้าแห่งปั ญญา และเทพ
กวนอู เทพเจ ้าแห่งความซือสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ทีตังอยูห
่ น ้าวัด ซึงมีมล
ู ค่าตัวละ 1 ล ้าน
้ ปปิ งเครืองสา
ํ อาง ทีได ้รับความนิยมหรือรวมทังพวกยา นํามัน
เหรียญไต ้หวัน ** แวะให ้ท่านได ้ ชอ
และยานวดทีขึนชือของไต ้หวัน
ั **สําหร ับ
หลังจากนันนํ าคณะเดินทางต่อสูเ่ มืองเจียอี เพือเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซน
่ งเวลานี **
ท่านทีเมารถแนะนําให้ทานยาแก้เมาชว
คํา

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร **เมนู สเต็ก+สล ัดบาร์ ไม่อน
ั
พักที ROYAI CHIAYI HOTEL หรือ เทียบเท่า

ว ันทีสาม

เจียอี-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นงรถไฟโบราณ-ร้
ั
านชา-ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 นํ าท่านชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึงเป็ นจุดท่องเทียวทีสําคัญ และสวยงามอีกทีหนึงของ
เกาะไต ้หวันทีทุกท่านไม่ควรพลาด อยูส
่ งู จากระดับนํ าทะเล 2,700 เมตร ชมจุดท่องเทียวสําคัญ
ั ซึงเป็ นอุทยานทีมีความสวยงาม และมีชอเสี
ื ยงทีสุดของ
ต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซน
ไต ้หวัน ในฤดูใบไม ้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรัง พร ้อมกับพรรณไม ้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วง
ั นงั
เดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี ชืนชมทะเลหมอก ดืมดํากับธรรมชาติของป่ าศักดิสิทธิอาลีซน

ั ต ้นไม ้ใหญ่ทมี
รถไฟโบราณชมต้นสนสูงชน
ี อายุกว่า 2,000 ปี ฯลฯ ซากต ้นไม ้โบราณรูปร่างต่างๆ
และต ้นไม ้นานาพันธุ์ ซึงเป็ นอุทยานทียังมีความสมบูรณ์อยูม
่ าก
เทียง

รับประทานอาหารกลางวันทีห ้องอาหาร **เมนูอาหารจีน บนเขา

 จากนันนํ าท่านเดินทางสู่

เมืองไทจง ซึงตังอยูใ่ นภาคตะวันตกของเกาะไต ้หวัน เป็ นเมืองใหญ่
อันดับที 3 ของมณฑลไต ้หวัน ปั จจุบน
ั เป็ นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมใน
ภาคกลางของ เกาะไต ้หวัน จํานวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น ้อย
กว่าเมืองไทเปเท่านัน ขณะเดียวกันยังเป็ นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต ้หวัน งานอธิษฐาน
ทางพุทธศาสนาไต ้หวันจัดขึนในวัดเป่ าเจ๋เมืองไทจงเป็ นประจําทุกปี เมืองไทจงเป็ นเมืองหนึงอัน
สะอาดเรียบร ้อย จึงถูกถือว่าเป็ นเมืองทีสะอาดทีสุดในไต ้หวัน (ใช ้เวลา 3 ชัวโมง) ระหว่างทางท่าน
จะได ้ชมทิวทัศน์สองข ้างทางทีสวยงาม
**แวะชิมชาอูห
่ ลง บนภูเขาสูงอันขึนชือของไต ้หวัน
ื ยงของเมืองไถจงและ
 จากนันให ้ท่านเดินทางไป ตลาดฟงเจียไนท์มาเก็ต เป็ นตลาดทีมีชอเสี
เป็ นตลาดคนเดินทีมีร ้านค ้าครบครันจําหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต ้หวัน อิสระช ้อปปิ งตาม
อัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร ** อาหารบุฟเฟ่ต์ สุกชาบู
ี
พักที FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีส ี

ไทเป-ศูนย์GERMANIUM--อุทยานเย่หลิว-หมูบ
่ า้ นจิวเฟิ น-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ตลาดซเี หมินติง

07.00 น.

่ รุงไทเป
รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม นํ าท่านเดินทางกลับสูก

 นํ าท่าน ชมศูนย์ germanium เป็ นสร ้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในซึงสามารถปรับ
สภาพประจุลบ บวกในร่างกายให ้สมดุล ร่างกายเป็ นปรกติระบบไหลเวียนโลหิตดีชว่ ยให ้ ร่างกายสด
ชืน ลดอาการปวดเมือย



ื
อิส ระช ้อปปิ งหมู่บ า
้ นโบราณจิวเฟิ น ซึงเดิม เป็ นแหล่ ง เหมือ งทองทีมีช อเสี
ย งตั งแต่ ส มั ย

กษั ตริยก
์ วงสวี แห่งราชวงศ์ชงิ มีนักขุดทองจํ านวนมากพากันมาขุดทองทีนี การโหมขุดทองและแร่
ธาตุต่างๆ ทํ า ให ้จํ านวนแร่ลดลงอย่างน่ าใจหาย ผู ้คนพากันอพยพย ้ายออกไปเหลือทิงไว ้เพียงแต่
ความทรงจํา จนกระทังมีการใช ้จิวเฟิ นเป็ นฉากในการถ่ายทํ าภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชือ” และ “อูเ๋ ห
ยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาทีสวยงามในฉากภาพยนตร์ ได ้ดึงดูด นั กท่องเทียวจํานวนมากให ้
เดินทางมาชืนชมจิวเฟิ นจึงกลับมาคึกคักและมีชวี ต
ิ ชีวาอีกครัง
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร **เมนูกุ ้งมังกรซีฟ๊ ต
ุ

 นํ าท่านเดินทางสูอ่ ท
ุ ยานแห่งชาติเย๋หลิว อุทยานแห่งนีตังอยูท
่ างส่วนเหนือสุดของเกาะไต ้หวัน
มีลักษณะพืนทีเป็ นแหลมยืนไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั าทะเลและลมทะเล ทํ าให ้เกิดโขดหิน
ื
งอกเป็ นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตืนตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึงมีชอเสี
ยงโด่งดัง
ไปทัวโลก

 นํ าชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ทีสร ้างขึนเพือรําลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช ้เวลาใน
การสร ้างถึง 3 ปี สร ้างแล ้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2523 มีพนที
ื ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั น
ั
เหมือนท่านเจียงไคเช็คทีสร ้างจากโลหะสัมฤทธิ จะประดิษฐาน อยูช
่ นบนด
้านในของอนุสรณ์สถาน
สําหรับรูปแบบการก่อสร ้าง เป็ นไปตามวัฒนธรรมจีน ตัวตึกสีขาว หลังคาปูด ้วยกระเบืองสีฟ้า ผนังทํา
ด ้วยหินอ่อนทัง 4 ด ้าน มีสนามหญ ้าสวนดอกไม ้สีแดงอยูด
่ ้านหน ้า เป็ น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต ้หวัน
เป็ นตัวแทนของท ้องฟ้ า พระอาทิตย์และเลือดเนือทีสูญเสียไป เป็ นสัญลั กษณ์แห่งอิสรภาพ ความ
เสมอภาคและภราดรภาพ ท่านสามารถชมชีวประวัตแ
ิ ละรูปภาพประวัตศ
ิ าสตร์สําคัญทีหาดูได ้ยาก
ภายในอนุสรณ์สถาน

 นํ าท่านช ้อปปิ งตลาดซีเหมินติง หรือ ทีคนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทย มีทังแหล่งเสือผ ้า
แบรนด์เนมสไตล์วัยรุน
่ กระเป๋ า ของฝากคนทีท่านรัก ทีร ้าน NET, UNIQLO รองเท ้ายีห ้อต่างๆ อาทิ
ONITSUKA TIGER แบรนด์ท ดั
ี งของญีปุ่ น รวมทังยีห ้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA,
ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาทีประเทศไต ้หวันถือว่าถูกทีสุดในโลก หรือ เลือกซือของทีร ้าน
วัตสัน ซึงสินค ้าบางอย่างราคาถูกกว่าเมืองไทย เช่น โฟม ล ้างหน ้าชือดัง SHISEIDO, มาร์คหน ้า
Beauty Diary และเครืองสําอาง อืนๆ อีกมากมาย และยังมี ร ้านขายอาหารทานเล่น, ชานมไข่มก
ุ
ชือดัง, นํ ามะระขาว เพือสุขภาพ ทีท่านไม่ควรพลาดทีจะลิมลอง

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร **เมนูอาหารจีนกวางตุง้
พักที RIVERVIEW TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีห้า

ไทเป-ตึกไทเป (รวมบ ัตรขึนตึก)-สุวรรณภูม ิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 จากนันนํ าท่านไปชมตึกไทเป 101 (รวมค่าบ ัตรขึนตึก ชนั 89) ตึกทีมีความสูงถึง 508 เมตร
สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ทีนียังมีจด
ุ ชมวิวทีสูงติดอันดับโลกอีกด ้วย ภายในตัวอาคารมีลก
ู ตุ ้มขนาด
ใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน ้าทีกันการสันสะเทือน เวลาทีเกิดแผ่นดินไหวและมีลฟ
ิ ต์ทมี
ี ความเร็ว
ทีสุดในโลก ด ้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที
สมควรแก่เวลา เดินทางไปสนามบินเถาหยวน
14.15 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยเทียวบิน TG633

17.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ

อ ัตราค่าบริการ พักห ้องเดียวจ่ายเพิม 8,500 บาท / เด็กอายุตํากว่า 12 ปี ราคาเท่าผู ้ใหญ่
อ ัตรานีรวม
- ค่าบัตรโดยสาร (ตัวกรุ๊ป) โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ)
- ค่าบริการได ้รวมชุดค่าธรรมเนียมสนามบินไทยและไต ้หวัน
- ค่าทีพัก พักห ้องละ 2 ท่าน จํานวน 4 คืน
- ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการ
- ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุในรายการ
- ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามทีระบุในรายการ
- ค่านํ าหนักกระเป๋ าเดินทางฝากขึนเครือง ท่านละ 1 ใบ นํ าหนักไม่เกิน 30 กก.
- ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อ ัตรานีไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซา่ นักท่องเทียวไต ้หวัน (พาสปอร์ตไทยไม่ต ้องทําวีซา่ ไต ้หวัน)
- ค่าทําหนังสือเดินทาง /
- ค่าธรรมเนียมแจ ้งเข ้าออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด ้าว / ส่วนต่างค่าธรรมเนียมวีซา่ ของหนังสือ
เดินทางสัญชาติอนๆ
ื
- ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าทิปไกด์ท ้องถิน 250 NT / คนขับรถ 250 NT และหัวหน ้าทัวร์ 250 NT
- ค่าภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 3%
การชําระค่าบริการ : มัดจํา 10,000 บาท เมือสํารองทีนังและชําระส่วนทีเหลือทังหมดก่อนการเดินทางอย่างน ้อย
20 วัน
เงือนไขการยกเลิก : ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช ้จ่ายคนละ 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง
29-20 วัน ขึนไป-เก็บค่าใช ้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช ้จ่าย 18,000 บาท /
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
เงือนไขและความร ับผิดชอบ : บริษัทฯ เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวใน
ต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีของบริษัท อาทิเช่น การ
นัดหยุดงาน การจลาจล อุบต
ั เิ หตุ การล่าช ้า การเปลียนแปลงในกําหนดเวลาตารางการบิน ภัยธรรมชาติ การปฏิเสธ
ของเจ ้าหน ้าตรวจคนเข ้าเมืองของทุกประเทศ
หมายเหตุ : รายการท่องเทียวและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามสภาวะอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ิ ธิในการเลือนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผเู ้ ดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน
ระหว่างประเทศ และ ขอสงวนสท
สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น
ร ับประก ันภ ัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขนไป
ึ
รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน
1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ
(เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and
Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประก ัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจํ าตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้ติง,
อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสีย
สติ, ตกอยู่ภายใต ้อํ า นาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิว าท การแท ้งบุต ร, การบาดเจ็ บ เนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นั ด หยุด งาน, การก่อ การร ้าย การยึด พาหนะ และ การปล ้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
การเบิกค่าใชจ
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็ บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย แต่เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้เดินทาง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทีโทร 02-6491049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ให ้ตรงตามความประสงค์ของ
บริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทําประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความคุ ้มครองการ
เจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอทราบ
รายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์
อินชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอืนๆที
ท่านรู ้จักและพอใจ

