
 

 

 

 

 

 

ไตห้วนั

 

 

 

TAIWAN  
ไตห้วนัเที�ยวครบ 3 อทุยาน 

5วนั 4คนื        
 

 

อทุยาน  
 



 

เจยีอี� อทุยานแหง่ชาต ิอาลซีาน

 ไถจง ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา

ไถจง ชมวดัพระถงัซําจ ั-ง วดัจงไถ

ไทเป อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค 

ไทเป ชอ้บปิ� งชมิอาหารตลาดกลางคนื

ชมหนิราชนิที ี�เหยห่ล ิ�ว หมูบ่า้นจ ิ�วเฟิน

อทุยานทาโรโกะ 

ชวนชมิ เมน ูปลาประธานาธบิด ี

 

โปรดทราบ 

1. สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเที�ยวบนิปรับเปลี�ยนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้
เวลากระชั %นชดิทา่นใดที�ตอ้งออกตั'วภายในประเทศ 
กอ่นทกุครั %งเพราะหากมคีวามเสยีหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ

2. การประชาสมัพันธส์นิคา้พื%นเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจใุนรายการเพราะ
มผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซื%อหรอืไมซ่ื%อขึ%นอยูก่ับ
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  
 

วนัเดนิทาง 

27 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 

** ทวัรร์าคาพเิศษ

วนั โปรแกรมการเดนิทา

1 
สวุรรณภมู ิ– ไทเป – ตกึไทเป(ไมร่วมบตัรขึ%น
อนุสรณ์เจยีงไคเชด็ – ยหีลาน –แชนํ่าแรใ่นหอ้งพัก

2 
ยหีลาน – ฮวัเหลยีน(รถไฟ ไป-กลับ
อทุยานทาโรโกะ – พายสบัปะรด 
รา้นเครื�องสําอาง – ไทจง - ตลาดซเีหมนิตงิ 

3 
ไทจง – ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจันทรา 
วัดพระถังซําจั'ง – วัดเหวนิหวู ่– เจยีอี%

4 
เจยีอี% – อทุยานอาลซีาน – รถไฟโบราณชมสวนสน
พันปี – ชมิชาอูห่ลง – ฟ่งเจี�ยไนท์

5 
ศนุย ์GERMANIUM – อทุยานเยห่ลิ�ว 
หมูบ่า้นจิ�วเฟิ�น - สวุรรณภมู ิ

อาลซีาน – น ั�งรถไฟโบราณชมสวนสนพนัปี 

ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

วดัจงไถซานซื�อ วดัเหวนิหวู ่

 ชมตกึไทเป 101(ไมร่วมคา่บตัร) 

ชอ้บปิ� งชมิอาหารตลาดกลางคนื ชอ้บปิ� งซเีหมนิตงิ  

หมูบ่า้นจ ิ�วเฟิน  

ปลาประธานาธบิด ีอาหารจนีซฟีุ๊ ต  

สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเที�ยวบนิปรับเปลี�ยนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้
เวลากระชั %นชดิทา่นใดที�ตอ้งออกตั'วภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาเผื�อเวลาและสอบถามที�เจา้หนา้ที�
กอ่นทกุครั %งเพราะหากมคีวามเสยีหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 

การประชาสมัพันธส์นิคา้พื%นเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจใุนรายการเพราะ
องเที�ยวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซื%อหรอืไมซ่ื%อขึ%นอยูก่ับ

ราคา 

27,999.- 

ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก * ไมแ่จกกระเป๋า

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั

ไมร่วมบตัรขึ%น) 
แชนํ่าแรใ่นหอ้งพัก 

✈ x �  SUN SPRING RESORT 

กลับ)  
พายสบัปะรด  

ตลาดซเีหมนิตงิ  
�  �  x CENTURY HOTEL TAOYUAN 

ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจันทรา  
เจยีอี% �  �  �  TSUN HUANG HOTEL 

รถไฟโบราณชมสวนสน
ไนทม์ารเ์ก็ต �  �  x IN HOUSE HOTEL 

อทุยานเยห่ลิ�ว  
�   �          ✈  

สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเที�ยวบนิปรับเปลี�ยนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้ ใหท้ราบใน
กรุณาเผื�อเวลาและสอบถามที�เจา้หนา้ที�

การประชาสมัพันธส์นิคา้พื%นเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจใุนรายการเพราะ
องเที�ยวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม ซื%อหรอืไมซ่ื%อขึ%นอยูก่ับ

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

4,000.- 

ไมแ่จกกระเป๋า 

โรงแรมที�พกัหรอืเทยีบเทา่ 

SUN SPRING RESORT (แชนํ่%าแร)่ 

CENTURY HOTEL TAOYUAN   

TSUN HUANG HOTEL   

IN HOUSE HOTEL   



กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมู-ิไทเป-ตกึไทเป101(ไมร่วมบตัรข ึ�น)-อนสุรณ์เจยีงไคเช็ด-ยี�หลานเจยีวซี
อาบนํ �าแร ่

05.30 น. เชค็อนิพรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั %น 4 เขา้ทางประตู 2-3 สายการบนิ
ไทย ที�เกาะ D โดยมเีจา้หนา้ที�ของทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

08.25 น. เดนิทางสูไ่ตห้วัน โดยเที�ยวบนิ THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� TG 632 บรกิารอาหารและเครื�องดื�ม   
บนเครื�อง ระหวา่งการเดนิทาง 

    13.05 น. ถงึท่าอากาศยานเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วัน ซึ�งเป็นเกาะที�มพีื%นที�เล็กกว่าประเทศไทย
ประมาณ12 เทา่ตั %งอยูห่า่งจากชายฝั�งดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ย
เกาะนอ้ยใหญร่าว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี�สดุ 

 � จากนั%นนําท่านไปชมตกึไทเป 101 (รวมคา่บตัรขึ�นตกึ ช ั�น 89) ตกึที�มคีวามสงูถงึ 508 เมตร 
สญัลักษณ์ของเมอืงไทเป ที�นี�ยงัมจีดุชมววิที�สงูตดิอนัดับโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่
หนักกวา่ 900 ตัน ทําหนา้ที�กนัการสั�นสะเทอืน เวลาที�เกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ี�มคีวามเร็วที�สดุในโลก 
ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ตอ่นาท ี

 � นําชมอนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ที�สรา้งขึ%นเพื�อรําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาใน
การสรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีื%นที�ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั%นเหมอืน
ท่านเจยีงไคเช็คที�สรา้งจากโลหะสัมฤทธิ ̂จะประดษิฐาน อยู่ชั %นบนดา้นในของอนุสรณ์สถาน สําหรับ
รปูแบบการกอ่สรา้ง เป็นไปตามวัฒนธรรมจนี ตัวตกึสขีาว หลังคาปดูว้ยกระเบื%องสฟ้ีา ผนังทําดว้ยหนิออ่น
ทั %ง 4 ดา้น มสีนามหญา้สวนดอกไมส้แีดงอยูด่า้นหนา้ เป็น 3 สเีดยีวกบัสธีงชาตไิตห้วัน เป็นตัวแทนของ
ทอ้งฟ้า พระอาทติยแ์ละเลอืดเนื%อที�สญูเสยีไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอสิรภาพ ความเสมอภาคและภราดร
ภาพ ทา่นสามารถชมชวีประวัตแิละรปูภาพประวัตศิาสตรสํ์าคัญที�หาดไูดย้ากภายในอนุสรณ์สถาน 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร ** เมนพูระกระโดดกําแพง  

 � หลังรับประทานอาหารนําท่านเดนิทางสู่เมอืงยหีลาน ซึ�งเป็นเขตพื�นที�ท ี�มนํี �าพุรอ้นธรรมชาต ิ
เพื�อใหท้่านเขา้สูท่ี�พัก SUN SPRING RESORT 4* หรอืเทยีบเทา่ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น แชนํ่ �าแร่
ภายในหอ้งพกั 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง ยหีลาน – อทุยานทาโรโกะ (น ั�งรถไฟไป-กลบั)-ชมิพายสบัปะรด-รา้นเครื�องสาํอาง  
ตลาดซเีหมนิตงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

� หลังรับประทานอาหาร นําท่าน น ั�งรถไฟเดนิทางสู ่เมอืงฮวัเหลยีน ใหท้่านไดช้มทวิทัศน์ระหว่าง
การเดนิทางนําท่าน เดนิทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรอื ไทห่รูเ่ก๋อ ตั %งอยูใ่นบรเิวณรอยต่อของอําเภอ 
ฮวาเหลยีน อําเภอไถจง และอําเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางดา้นตะวันออกของเกาะไตห้วัน มเีนื%อที�
รวม 9.3 หมื�นเฮคตาร ์เป็นอทุยานที�ใหญ่เป็นอันดับสองของไตห้วัน คําว่า ทาโรโกะ (Taroko) มาจาก



ภาษาของชาวพื%นเมอืงมคีวามหมายวา่ภเูขาที�ย ิ�งใหญ ่ภายในอทุยานประกอบดว้ยภเูขาหนิแกรนติจํานวน
มาก และหนา้ผาสงูชนัที�เกดิจากการกดัเซาะของธารนํ%าเป็นเวลานานนับลา้นปี  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีพื�นเมอืง 

  หลังอาหาร นําท่านนั�งรถไฟ เดนิทางกลับสูเ่มอืงยหีลาน   จากนั%นนําท่านแวะชมิและเลอืกซื%อขนมยอด
นยิมของไตห้วัน รา้นขนมพายสบัปะรด 

 ใหท้่านได ้ชอ้ปปิ� งเครื�องสําอาง ที�ไดรั้บความนยิมหรอืรวมทั %งพวกยา/นํ%ามันและยานวดที�ข ึ%นชื�อของ
ไตห้วัน 

 � นําทา่นชอ้ปปิ%งตลาดซเีหมนิตงิ หรอื ที�คนไทยเรยีกวา่สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีั %งแหลง่เสื%อผา้แบ
รนดเ์นมสไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที�ท่านรัก ที�รา้น NET, UNIQLO รองเทา้ยี�หอ้ต่างๆ อาท ิ
ONITSUKA TIGER แบรนดท์ี�ดังของญี�ปุ่ น รวมทั %งยี�หอ้ต่างๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, 
NIKE แตใ่นสว่นของราคาที�ประเทศไตห้วันถอืวา่ถกูที�สดุในโลก หรอื เลอืกซื%อของที�รา้นวัตสัน ซึ�งสนิคา้
บางอยา่งราคาถูกกว่าเมอืงไทย เชน่ โฟม ลา้งหนา้ชื�อดัง SHISEIDO, มารค์หนา้ Beauty Diary และ
เครื�องสําอาง อื�นๆ อกีมากมาย และยังม ีรา้นขายอาหารทานเล่น, ชานมไขม่กุ ชื�อดัง, นํ%ามะระขาว เพื�อ
สขุภาพ ที�ทา่นไมค่วรพลาดที�จะลิ%มลอง 

คํ�า อสิระ ไมร่วมอาหาร  

 พักที� CENTURY HOTEL TAOYUAN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที�สาม ไทเป-ไทจง-ลอ่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซําจ ั-ง-วดัเหวนิหวู-่เจยีอี� 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูไ่ทจง(ทางดว่น 2 ชั�วโมง) � นําทา่นลอ่งเรอืชมทวิทัศนข์อง ทะเลสาบสุรยินั-จนัทรา 
ซึ�งเป็นทะเลสาบนํ%าจดืที�ใหญ่ที�สดุและเป็นเขื�อนที�สําคัญในไตห้วัน มคีวามยาวถงึ 33 กโิลเมตร ครึ�งบน
เหมอืนพระอาทติย ์ ครึ�งล่างเหมอืนพระจันทรเ์สี%ยว โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี% จะมสีถานที�ท่องเที�ยว
สําคัญมากมาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที�ภตัตาคาร **เมนปูลาประธานาธบิด ี

  � จากนั%นนําทา่นชม วดัพระถงัซมัจ ั-ง นมสัการพระอัฐขิองพระถังซมัจั'ง ที�อัญเชญิมาจากชมพูทวปี นํา
ทา่นกราบไหวส้ ิ�งศักดิส̂ทิธิท̂ี� วดัเหวนิหวู ่เชน่ ศาสดาขงจื%อ เทพเจา้แห่งปัญญาและเทพกวนอ ูเทพเจา้
แหง่ความซื�อสตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ที�ตั %งอยูห่นา้วัด ซึ�งมมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วัน 

 หลังจากนั%นนําคณะเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเจี%ยอี% เพื�อเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาลซีนั                      
**สําหรบัทา่นที�เมารถแนะนําใหท้านยาแกเ้มาช่วงเวลานี� ** 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร **เมนอูาหารจนีพื�นเมอืง   

 พักที� TSUN HUANG HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

 



 

 

 

 

 

วนัจนัทร ์16 เม.ย.61 เจี�ยอี� – อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน +น ั�งรถไฟโบราณ –ชมิชาอูห่ลง-ฟง
เจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

 � นําท่านชมอุทยานแหง่ชาตอิาลซีาน ซึ�งเป็นจุดท่องเที�ยวที�สําคัญ และสวยงามอกีที�หนึ�งของเกาะ
ไตห้วันที�ทกุทา่นไมค่วรพลาด อยูส่งูจากระดับนํ%าทะเล 2,700 เมตร ชมจดุทอ่งเที�ยวสําคัญต่างๆ ภายใน
อุทยานแหง่ชาตอิาลซีนั ซึ�งเป็นอทุยานที�มคีวามสวยงาม และมชีื�อเสยีงที�สดุของไตห้วัน ในฤดูใบไม ้
ผล ิดอกซากรุะจะบานสะพรั�ง พรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และจะบานในชว่งเดอืนมนีาคม-เมษายน 
ของทุกปี(ขึ%นอยู่กับสภาพอากาศ) ชื�นชมทะเลหมอก ดื�มดํ�ากับธรรมชาตขิองป่าศักดิส̂ทิธิอ̂าลซีัน น ั�ง
รถไฟโบราณชมตน้สนสูงชนั ตน้ไมใ้หญ่ที�มีอายุกว่า 2,000 ปี ฯลฯ ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่าง
ตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซ ึ�งเป็นอทุยานที�ยงัมคีวามสมบรูณ์อยูม่าก 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวันที�หอ้งอาหาร **เมนอูาหารจนีบนเขา 

จากนั%นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ซึ�งตั %งอยูใ่นภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับที� 3 
ของมณฑลไตห้วัน ปัจจุบันเป็นศูนยว์ัฒนธรรมการศกึษา เศรษฐกจิและการคมนาคมในภาคกลางของ 
เกาะไตห้วัน จํานวนมหาวทิยาลัยและสถาบันอุดมศกึษาของเมอืงไทจงเพียงแต่นอ้ยกว่าเมอืงไทเป
เท่านั%น ขณะเดยีวกันยังเป็นศูนยว์ัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไตห้วัน งานอธษิฐานทางพุทธศาสนา
ไตห้วันจัดขึ%นในวัดเป่าเจ๋เมอืงไทจงเป็นประจําทุกปี เมอืงไทจงเป็นเมอืงหนึ�งอันสะอาดเรยีบรอ้ย จงึถูก
ถอืว่าเป็นเมอืงที�สะอาดที�สดุในไตห้วัน (ใชเ้วลา 3 ชั�วโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์สองขา้ง
ทางที�สวยงาม **แวะชมิชาอูห่ลง บนภเูขาสงูอนัขึ%นชื�อของไตห้วัน   

� จากนั%นใหท้่านเดนิทางไป ตลาดฟงเจี�ยไนทม์าเก็ต เป็นตลาดที�มชี ื�อเสยีงของเมอืงไถจงและเป็น
ตลาดคนเดนิที�มรีา้นคา้ครบครันจําหน่าย เชน่ อาหารทานเล่นสไตลไ์ตห้วัน อสิระชอ้ปปิ%งตามอัธยาศัย 
จนถงึเวลานัดพบ 

คํ�า อสิระ ไมร่วมอาหาร  พักที� IN HOUSE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

วนัองัคาร 17 เม.ย.61 ไทเป-ศูนย ์GERMANIUM-อทุยานเหยห่ล ิ�ว-หมูบ่า้นจ ิ�วเฟิน   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  



 หลังรับประทานอาหารเชา้นําทา่น ชมศนูย ์germanium เป็นสรอ้ย มพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดุล
 ใน ซึ�งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกต ิระบบไหลเวยีนโลหติด ี 
 ชว่ยให ้รา่ยการสดชื�น ลดอาการปวดเมื�อย    

  � นําทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิ�ว อทุยานแห่งนี%ตั %งอยูท่างสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มี
ลักษณะพื%นที�เป็นแหลมยื�นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั%าทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอก
เป็นรปูรา่งลักษณะตา่ง ๆ น่าตื�นตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรปูพระเศยีรราชนิ ีซึ�งมชี ื�อเสยีงโดง่ดังไปทั�วโลก 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที�ภตัตาคาร **เมนซูฟีุ๊ ต   

 � อสิระชอ้ปปิ%งหมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิน ซึ�งเดมิเป็นแหล่งเหมอืงทองที�มชี ื�อเสยีงตั %งแต่สมัยกษัตรยิ ์
กวงสวี% แหง่ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที�นี� การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆทํา
ใหจํ้านวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไปเหลือทิ%งไวเ้พียงแต่ความทรงจํา 
จนกระทั�งมกีารใชจ้ิ�วเฟิ�นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร ์“เปยซงัเฉงิชื�อ” และ “อูเ๋หยยีนเตอะซนัชวิ” 
ทัศนยีภาพภเูขาที�สวยงามในฉากภาพยนตร ์ไดด้งึดดูนักทอ่งเที�ยวจํานวนมากใหเ้ดนิทางมาชื%นชมจิ�วเฟิ�น
จงึกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครั %ง 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

20.35 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยเที�ยวบนิ TG632 

22.50 . ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัรานี�รวม 

� คา่บตัรโดยสาร (ตั'วกรุ๊ป) โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์(กรงุเทพฯ-ไทเป-กรงุเทพฯ)  

� คา่บรกิารไดร้วมชุดคา่ธรรมเนยีมสนามบนิไทยและไตห้วนั 

� คา่ที�พัก พักหอ้งละ 2 ทา่น จํานวน 4 คนื     

� คา่อาหารทกุมื%อ ตามที�ระบใุนรายการ 

� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ   

� คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามที�ระบใุนรายการ          

� คา่นํ%าหนักกระเป๋าเดนิทางฝากขึ%นเครื�อง ทา่นละ 1 ใบ นํ%าหนักไมเ่กนิ 30 กก.  

� คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราไมร่วม 

� คา่ธรรมเนยีมวซีา่นักทอ่งเที�ยวไตห้วัน (หนังสอืเดนิทางไทย ไมต่อ้งวซีา่ไตห้วัน) 

� คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยของบคุคลต่างดา้ว / สว่นต่างค่าธรรมเนียม  
วซีา่ของหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิื�นๆ 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์คา่เครื�องดื�มและอาหารนอกเหนอืรายการ คา่ซกัรดี  ฯลฯ 

� คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น 250 NT / คนขบัรถ 250 NT และหวัหนา้ทวัร ์250 NT  

การชําระคา่บรกิาร : มดัจํา 10,000 บาท เมื�อสํารองที�นั�งและชําระสว่นที�เหลอืกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 



หมายเหต ุ  รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงหรอืสับเปลี�ยนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / ราคาอาจมกีารปรับเปลี�ยน
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวน และ/หรอืสายการบนิขึ%นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรอื
รัฐบาลจนีประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ / ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-
กลับ พรอ้มกบัคณะ / คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น 250 NT, ไมร่วมค่าทปิคนขับรถทอ้งถิ�น 250 NT ต่อคน และ
คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 250 NT ตอ่คน 

รายการทอ่งเที�ยวและอตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามสภาวะอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา  ระหวา่งประเทศ และ 
ขอสงวนสทิธใินการเลื�อนหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 

เงื�อนไขการยกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้า่ยคนละ 10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-20 วัน ขึ%นไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เกบ็คา่ใชจ้า่ย 18,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทั %งหมด 100 %  

เง ื�อนไขและความรบัผดิชอบ :  บรษัิทฯ เป็นเพยีงตัวแทนการท่องเที�ยว สายการบนิ และตัวแทนการท่องเที�ยว 
ในต่างประเทศ ซึ�งไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆที�อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�ของบรษัิท อาทเิช่น     
การนัดหยุดงาน การจลาจล อบุัตเิหตุ การล่าชา้ การเปลี�ยนแปลงในกําหนดเวลาตารางการบนิ ภัยธรรมชาต ิการตอบ
ปฏเิสธของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืงของทกุประเทศ  

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สาํหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเที�ยวขา้งตน้ 

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

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนื�องจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 

500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลื�อนยา้ย เพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลับประเทศ (เนื�องจาก
อบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนื�องมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีที�เสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชื%อ, ไวรัส, ไสเ้ลื�อน, 
ไสต้ิ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครั %งไมเ่กนิ สี�สบิลา้นบาท....เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนื�องจากประสบอุบัตเิหตุ ใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลที�ระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัย แต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ที�โทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษที�ออกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักที�เป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิ�มเตมิจากที�บรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพิ�มความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ�มประกันเที�ยวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขึ%น ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
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