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รหัสโปรแกรม : 25390  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

TAIWAN GROUP & GO  
4 DAYS - 2 NIGHTS STAY IN TAIPEI  

ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ปล่อยโคมไฟสือเฟิน  หมู่บ้านโบราณจิวเฟ่ิน  อุทยานหินแหย๋หลิว่   

  

 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

▪ แพกเกจรวม: ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั Tigerair Taiwan + ท่ีพกั 2 คืนพร้อมอาหารเช้า + รถรบัส่งพรอ้ม City Tour เดินทางโดยรถส่วนตวั  

Mini Van เดินทางได้ตัง้แต่ 4-7 ท่าน 

▪ เท่ียวแบบสบายๆ เป็นส่วนตวัตลอดทัง้ทริป ควรค่าแก่การไปเท่ียวพร้อมกนัทัง้ครอบครวั 

▪ สมัผสัความงดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หรือ SUNMOON LAKE แหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามท่ีสุดของเกาะไต้หวนั ท่ีได้ช่ือว่า

เป็น “สวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไต้หวนั” 

▪ ไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งความซ่ือสตัยท่ี์ วดัเหวินหวู่ (วดักวนอ)ู อีกหน่ึงวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวไต้หวนันิยมพาบุตรหลานมาไหว้ขอพรด้าน

การศึกษา 

▪ ได้เตม็อ่ิมกบัหลากหลายสถานท่ีท่องเท่ียว ทัง้สมัผสัวิถีชีวิตชาวไต้หวนั ไปตามเส้นทางรถไฟสายสือเฟิน ท่ียงัคงความเป็นอดีตทัง้ในส่วน

ของอาคารบา้นเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี พิเศษ!!! ให้ท่านได้ปล่อยโคมลอยกระดาษเพื่อความสิริมงคล 

▪ หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ตามรอยหมูบ่้านโคมแดงใน Spirited Away ท่ีเมืองจ่ิวเฟ่ิน เมืองโบราณสุดมหศัจรรยข์องประเทศไต้หวนั 

▪ เท่ียวชมอทุยานหินเหย่หล่ิว ดคูวามแปลกของหินรปูร่างต่างๆท่ีธรรมชาติสร้างสรรคข์ึน้ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกสวยงามราวกบั

ประติมากรรมชัน้ยอด 

 

 
 

            วนัเดินทาง : พฤศจิกายน -ธันวาคม 2565    4 ท่าน ออกเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว  

 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 

17,900.- 
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DAY1 
23.00น.  ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 506 

 

 
 

DAY2 
03.40น.  ถงึทา่อากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  
05.00น. รถตูส้่วนตัวรับท่านจากสนามบนิพาท่านเดนิทางสู่  Sun Moon Lake (ไม่รวมต ัว๋ล่องเรอื300NT/

ทา่น) ล่องเรอืชมทะเลสาบสรุยิันจันทรา “สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน” เรอืแวะจุดแรก ทา่เรอืวดัพระถงั
ซมัจ ัง๋ที่ตัง้ของวัดพระถังซัมจ๋ัง เป็นวัดที่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องทะเลสาป เป็นที่ประดษิฐสถานพระบรม
สารรีกิธาตขุองพระถังซมัจ๋ัง และรา้นไขต่ม้ใบชา  

เทีย่ง อสิระอาหารตามอัธยาศัย 
บา่ย จากนัน้ใหท้่านล่องเรอืล าถัดไปยังจุดทีส่อง (โดยยดึเวลาขึน้ลงเรอืจากเจา้หนา้ทีเ่รอื) เดนิทางสู่ ทา่เรอื 

Ita Thao Old Street ทีน่ี่มทีัง้ Food Street มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และโรงแรมทีพ่ักมากมาย จากนัน้รถ
รับท่านจากท่าเรือน้ีน าท่านกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี่ วดัเหวนิหวู่ เทพเจา้แห่งปัญญา  จากนั้นพาท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงไทนเป ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.5ชัว่โมง  

เย็น   อสิระอาหารตามอธัยาศัย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทีพ่กั 
เขา้พกัทีโ่รงแรม HOTEL MIDTOWN RICHARDSON / หรอืเทยีบเทา่ (ใชร้ถไมเ่กนิ11ชัว่โมง) 

 

 
DAY3 
เชา้ รถตูส้ว่นตวัรับทา่นจากโรงแรมทีเ่พือ่เดนิทางสู ่เสน้ทางรถไฟสายสอืเฟิน พรอ้มใหท้า่นไดป้ลอ่ยโคมลอย

ซึง่ เป็นวัฒนธรรมความเชือ่อยา่งหนึง่ของชาวไตห้วัน (ไมร่วมคา่โคมลอย 150 NT/โคม) น าทา่น
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน เป็นถนนทอ่งเทีย่วหลกัอยูท่ีย่า่นเมอืงเกา่โดยสองขา้งทางจะเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ ๆ  

เทีย่ง   อสิระอาหารตามอธัยาศัย 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่น า้ตกสทีอง ถงึแมว้า่จะเป็นน ้าตกทีม่ขีนาดไมใ่หญนั่กแตก่็ถอืวา่มคีวามน่าสนใจทางดา้น

นเิวศวทิยาเป็นอยา่งมาก ทัง้ยังเป็นเสน้ทางของสายน ้าทีไ่หลลงสูแ่มน่ ้าสายส าคัญผา่นไปยังมหาสมทุร
แปซฟิิกจากทางฝ่ังทะเลหยนิหยาง ใกลก้ันนัน้ทา่นจะเหน็ ทะเลหยนิหยาง น ้าทะเลสองสจีะเผยตัวใหเ้ห็น
ทีป่ลายทาง คอืสฟ้ีาสดขอบมหาสมทุรแปซฟิิกเหลอืบกบัสทีองจากน ้าตก Golden Fall และเป็นทีม่าของ
ชือ่ทะเลหยนิหยาง จากนัน้พาทา่นเทีย่วชม อทุยานหนิเหยห่ลิว่ (ไมร่วมบตัรเขา้ชม 120NT/ทา่น) 
ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล มโีขดหนิรูปร่างแปลกๆ เกดิขึน้จากการกดัเซาะของน ้าทะเล 

เย็น   อสิระอาหารตามอธัยาศัย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทีพ่กั 
เขา้พกัทีโ่รงแรม HOTEL MIDTOWN  / หรอืเทยีบเทา่ (ใชร้ถไมเ่กนิ8ชัว่โมง) 
 



                 3   

 
DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

อสิระชอ้ปป้ิง – กนิตามอธัยาศัย – เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม 
15.30น.  รถมารับทา่นจากโรงแรมเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน – เชค็อนิ 
19.00น.  เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 505 
22.10น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ  
 

 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

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

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

วันเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 

เด็กอาย2ุ-12ปี 

มเีตยีงและไมม่เีตยีง 

พักเดีย่วจ่ายเพิม่ 

ทา่นละ 

03-06 ,04-07,10-13 พ.ย. 2565 17,900 17,900 3,500 

11-14,17-20,18-21 พ.ย. 2565 17,900 17,900 3,500 

24-27, 25-28 พ.ย. 2565 17,900 17,900 3,500 

01-04 ธ.ค. 2565 18,900 18,900 3,500 

02-05,08-11,09-12 ธ.ค. 2565 

วนัพอ่แหง่ชาต/ิวนัรฐัธรรมนูญ 
19,900 19,900 3,500 

15-18, 16-19,ธ.ค. 2565 17,900 17,900 3,500 

22-25,23-26 ธ.ค. 2565 

   วนัครสิตม์าส      
19,900 19,900 3,500 

 
ตารางบนิสายการบนิ Tigerair Taiwan 
 

ขาไป :    ออกจากทา่อากาศยานดอนเมอืง DMK-TPE IT506 23.00-03.40 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน(ไทเป ) TPE-DMK IT505 19.00-22.10 

 
อัตราคา่บรกิารน้ีรวม :  

- ตั๋วเครือ่งบนิรวมภาษีไปกลบั กรุงเทพฯ - ไตห้วัน - กรุงเทพฯ (รวมคา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง20
กโิลกรัมและน ้าหนักกระเป๋า Carry on 10 กโิลกรัม  ) 

- คา่ทีพ่ัก 2คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) พรอ้มอาหารเชา้ 2 มือ้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
- รถรับสง่ไปกลบัสนามบนิไทเป และทีพั่ก แบบสว่นตวัส าหรับ 4-7 ทา่น 
- บรกิารซตีีท้วัร ์แบบสว่นตัว 2 วัน เต็ม  
- คา่ทางดว่น, คา่จอดรถ, คา่ทปิคนขับรถ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

- คา่เขา้ชมสถานที ่
- คา่อาหารกลางวันและอาหารเย็น 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  
- คา่ใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  
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ขอ้ควรทราบ :  

- บรกิาร Private Tour ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ , คนขับรถพดูภาษาอังกฤษไดน้ดิหน่อย  
- ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรือ่งจุดขึน้ลงรถ และเวลานัดหมายใหช้ดัเจน 
- กรุณาจดจ าสถานทีแ่ละจุดนัดหมาย เพือ่ป้องกันการคลาดเคลือ่นกับรถสว่นตัวของทา่นและทมีฯ 
- กอ่นเดนิทาง เราจะแจง้เลขทะเบยีนรถ, ยีห่อ้รถ , ชือ่คนขับ พรอ้มเบอรโ์ทรศัพทใ์หแ้กท่า่น 
- วันแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิไทเป คนขับรถจะถอืป้ายชือ่ของทา่นเพือ่รอรับทา่นและเพือ่นๆ ไปสง่ยังทีพั่ก 
- เราม ีLocal Sim Card ใหก้รุป๊ของทา่น 1 sim เมือ่ลกูคา้เดนิทางไปถงึไตห้วันคนขับรถจะน าพาสปอรต์ของทา่น

ไปซือ้ซมิ เพือ่ใชส้ าหรับตดิตอ่กบัคนขับรถ กรุณา save เบอรโ์ทรศัพทข์องคนขับรถหลังไดรั้บ Sim Card  
- การใชร้ถในการรับสง่สนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ จะใหบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารเทา่นัน้  

หากตอ้งการเดนิทางนอกเหนือจากเสน้ทางดังกลา่วตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีใ่หท้ราบกอ่นการเดนิทาง 
- ในวันทีม่ซีติีท้วัรส์ามารถใชร้ถไดไ้มเ่กนิ 8-11 ชัว่โมง/วัน  และหากเกนิเวลาทีก่ าหนด ทา่นตอ้งจ่ายเพิม่ใหก้บั

คนขับรถ (อตัราชัว่โมงละ 500 NT) 
 

ขอ้ควรระวงั: ส าหรบับคุคลทีเ่ดนิทางเขา้ไตห้วนัทางการไตห้วนัมขีอ้ก าหนด  หา้มน า “ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวจ์ าพวก แฮม 

กนุเชยีง หรอือาหารทุกอยา่งทีม่สีว่นผสมของเนือ้สตัวเ์ขา้ประเทศไตห้วนัโดยเด็ดขาด” หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรบั
เงนิสูงสุดถงึ  1,000,000 เหรยีญไตห้วนั (NT) 

 
*อัตราคา่บรกิารน้ีส าหรับเดนิทาง 4 -7 ทา่น กรณีจ านวนผูเ้ดนิทางมากกวา่ทีก่ าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที ่

 เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ เน่ืองจากตอ้งปรับขนาดของรถซึง่จะมคีา่บรกิารเพิม่* 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

