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TAIWAN GROUP & GO  

4 DAYS - 3 NIGHTS STAY IN TAIPEI 

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง - ซันมูนเลค - วดัเหวนิหวู่ - ตึกไทเป101  

  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัเดนิทาง : เมษายน -กรกฎาคม  2561   4 ท่าน ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตวั  

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 

14,900.- 
 

 แพก็เกจรวม: ตัว่เครือ่งบิน Tigerair Taiwan + โรงแรมพกั 3 คืน พรอ้มอาหารเช้า 3 มือ้ + รถยนตส่์วนตวั 4 ท่าน                                                         
รบัส่งไปกลบั สนามบินและท่ีพกั + ซิต้ีทวัรพ์าเท่ียวไต้หวนั แบบส่วนตวั 1 วนั 

 เดินทางเป็นกรุป๊ส่วนตวั 4 คนกไ็ปได้ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan 

 รถรบัส่งไปกลบั ระหว่างสนามบินและท่ีพกั แบบส่วนตวัด้วยรถ TOYOTA WISH  

 พกั Lake Sunrise Inn ★★★ (หรอืเทียบเท่า) ในไทเป 3 คืน พรอ้มอาหารมือ้เช้า 3 มือ้ ท่ีห้องอาหารโรงแรม 

 รถยนตพ์าเท่ียวแบบส่วนตวั พาคณุชมบรรยากาศของ หมูบ่้านโบราณสายรุง้ – Sun Moon Lake – วดัเหวินหวู ่– ต้ึกไทเป 101 

 ฟรี! Local ซิมการด์ 1 ซิม(ต่อกรุป๊) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกบัคนขบัรถ 
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DAY1 
20.00น.   ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 506 
00.40น. ถงึทา่อากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กดว้ยรถตู ้ 

สว่นตวั  
    เขา้พกัที ่โรงแรม Lake Sunrise Inn / หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAY2 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. รถตูส้ว่นตวัรับทา่นจากทีพ่ักน าทา่นชม หมูบ่า้นโบราณสายรุง้ – ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา

“สวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนั”  – ไหวส้ ิง่ศกัดิส์ทิธิ ์วดัเหวนิหวู ่เทพเจา้แหง่ปัญญา – ไทเป - จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101(ไมร่วมบตัร)  ตกึระฟ้าแหง่นีม้คีวามสงูเป็นอนัดับ 2 ของโลก  

  เขา้พกัที ่โรงแรม Lake Sunrise Inn / หรอืเทยีบเทา่（อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น）  

        

 
 
 
 
 
 

 
 
DAY3 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

อสิระชอ้ปป้ิง – กนิเทีย่วตามอธัยาศัย – แนะน าขาชอ้ปตอ้งไมพ่ลาดไป Ximending ยา่นชอ็ปป้ิงของคน
ไตห้วัน – เลอืกชอ้ปรองเทา้กฬีาแบรนดเ์นมราคาถกูใหจ้ใุจ ไมว่า่จะเป็น Nike, Adidas, Puma หรอืรองเทา้
แตะยีห่อ้ดัง Birkenstock – หา้มพลาดกบัของกนิยอดฮติเตา้หูเ้หม็น ถา้ไมไ่ดล้องถอืวา่ยงัมาไมถ่งึไตห้วัน – 
อกีอยา่งทีน่่ากนิ ส าหรับคนรักอาหารแนว Street Food คอืเจา้ปลาหมกึยกัษ์ตวัโตไซดพ์ีเ่บ ิม้ ทอดกรอบ
อรอ่ยจัดเต็ม..คอนเฟิรม์ 
เขา้พกัที ่โรงแรม Lake Sunrise Inn / หรอืเทยีบเทา่（อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น） 
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DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

อสิระชอ้ปป้ิง - กนิเทีย่วตามอธัยาศัย - เชค็เอา้ทจ์ากโรงแรม 
11.30น.  รถมารับทา่นจากโรงแรมเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน - เชค็อนิ 
15.45น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่ IT505 
18.45น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ  

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

******************** 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 

เด็กอายุ2-12ปี 

มเีตยีงและไมม่เีตยีง 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 

12-15 พ.ค. 61 14,900 14,900 4,000 

25-28 พ.ค. 61 17,900 17,900 4,000 

26-29 พ.ค. 61 

(วนัวสิาขบูชา) 
16,900 16,900 4,000 

16-19 ม.ิย. 61 

(วนัไหวบ้ะจา่ง) 
14,900 14,900 4,000 

30 ม.ิย.-03 ก.ค. 61 14,900 14,900 4,000 

12-15 ก.ค. 61 14,900 14,900 4,000 

14-17 ก.ค. 61 14,900 14,900 4,000 

26-29 ก.ค. 61 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 
17,900 17,900 4,000 

27-30 ก.ค. 61 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 
17,900 17,900 4,000 

28-31 ก.ค. 61 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 
17,900 17,900 4,000 

10-13 ส.ค. 61 

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
15,900 15,900 4,000 

11-14 ส.ค. 61 

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
15,900 15,900 4,000 

18-21 ส.ค. 61 14,900 14,900 4,000 

23-26 ส.ค. 61 15,900 15,900 4,000 
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ตารางบนิ สายการบนิ Tigerair Taiwan 

 

ขาไป :    ออกจากทา่อากาศยานดอนเมอืง DMK-TPE IT506 19.20.-00.10 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน(ไทเป ) TPE-DMK IT505 15.30-18.20 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม :  

 ตั๋วเครือ่งบนิรวมภาษีไปกลบั กรงุเทพฯ - ไตห้วัน - กรงุเทพฯ (รวมน ้าหนักกระเป๋า Carry on 10กโิลกรัม) 
 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง 20 กโิลกรัม 

 คา่ทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) พรอ้มอาหารเชา้ 3 มือ้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

 รถรับสง่ไปกลบัสนามบนิไทเป และทีพั่ก แบบสว่นตวัส าหรับ 4-8 ทา่น 

 บรกิารซตีีท้วัร ์แบบสว่นตัว 1 วัน (ไมเ่กนิ12 ชม . หากใชร้ถเกนิจะมคีา่ใชจ้า่ย ชม.ละ 500 NTD)   

 คา่ทางดว่น, คา่จอดรถ 
 Local Sim Card 1 sim/group  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

 คา่เขา้ชมสถานที(่คา่เรอื Sun Moon Lake , คา่ขึน้ตกึ101) 
 คา่อาหารกลางวันและอาหารเย็น 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ  

 
ขอ้ควรทราบ :  

 บรกิาร Private Tour ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ , คนขบัรถพดูภาษาองักฤษไดน้ดิหน่อย  

 ควรนัดหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver Guide) เรือ่งจดุขึน้ลงรถ และเวลานัดหมายใหช้ดัเจน 

 กรณุาจดจ าสถานทีแ่ละจดุนัดหมาย เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัรถสว่นตัวของทา่นและทมีฯ 

 กอ่นเดนิทาง เราจะแจง้เลขทะเบยีนรถ, ยีห่อ้รถ , ชือ่คนขบั พรอ้มเบอรโ์ทรศัพทใ์หแ้กท่า่น 

 วันแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิไทเป คนขบัรถจะถอืป้ายชือ่ของทา่นเพือ่รอรับทา่นและเพือ่นๆ ไปสง่ยงัทีพั่ก 

 เราม ีLocal Sim Card ใหก้รุป๊ของทา่น 1 sim เพือ่ใชส้ าหรับตดิตอ่กบัคนขบัรถ กรณุา save เบอรโ์ทรศัพทข์อง
คนขบัรถหลังไดรั้บ Sim Card  

 

*อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรับเดนิทาง 4-8 ทา่น กรณีจ านวนผูเ้ดนิทางมากกวา่ทีก่ าหนด กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่เพือ่เสนอ
ราคาอกีครัง้ เนือ่งจากตอ้งปรับขนาดของรถซึง่จะมคีา่บรกิารเพิม่* 

 


