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TAIWAN GROUP & GO  
5 DAYS - 4 NIGHTS 

 หนาวนี.้..ที่เหอฮวนซาน - ฟาร์มแกะชิงจิง้ - ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  

  

 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

  แพกเกจรวม: ท่ีพกั 4 คืนพรอ้มอาหารเช้า  รถรบัส่งพรอ้ม City Tour  5วนัเตม็ 

 เดินทางโดยรถตู้ส่วนตวั Toyota Wish (4 คน) หรอื VolksWagen (6/8 คน) 

 เท่ียวแบบสบายๆ เป็นส่วนตวัตลอดทัง้ทริป ควรค่าแก่การไปเท่ียวพรอ้มกนัทัง้ครอบครวั 

 สูดอากาศบริสุทธ์ิให้เตม็ปอด  ท้าลมหนาว ณ จดุชมวิว Wuling ท่ีอยู่สูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 3,275 เมตร บนเขาเหอฮวนซาน 

 เยือนสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งไต้หวนั ท่ีจะท าให้คณุได้ใกลชิ้ดธรรมชาติ, อากาศบริสุทธ์ิ, ป่าเขียวชอุ่ม, ทุ่งดอกไม้กวา้ง และเนินเขาสวยงาม 

 สมัผสัความงดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หรอื  SUNMOON LAKE แหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามท่ีสุดของเกาะไต้หวนั  

 หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ตามรอยหมูบ่้านโคมแดงใน Spirited Away ท่ีเมืองจ่ิวเฟ่ิน เมืองโบราณสุดมหศัจรรยข์องประเทศไต้หวนั 

 เท่ียวชมอทุยานหินเหย่หล่ิว ดคูวามแปลกของหินรปูรา่งต่างๆท่ีธรรมชาติสรา้งสรรคข์ึน้ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกสวยงามราวกบั

ประติมากรรมชัน้ยอด 

 ฟรี Local ซิมการด์ 1 ซิม (ต่อกรุป๊) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกบัคนขบัรถ 

 

 
 

   วนัเดนิทาง : ตุลาคม 2562  - มนีาคม 2563    4 ท่าน ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตวั  

 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 

15,900.- 
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DAY1 
--.--น.    ออกเดนิทางจาก สนามบนิ..... โดยสายการบนิทีท่า่นเลอืกเอง  
--.--น.  ถงึ ทา่อากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

น าทา่นชม  หมูบ่า้นโบราณสายรุง้ (Rainbow Village) เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุสงคราม
กลางเมอืงของจนีทีล่ีภ้ยัมาอยูก่นัทีไ่ตห้วัน ซึง่สรา้งขึน้อยา่งงา่ยๆจากวัสดทุัว่ไป แตไ่ดรั้บการเพน้ทเ์ป็น
ลวดลายตา่งๆดว้ยสสีนัสดใสตามผนังและก าแพงในหมูบ่า้นจนเป็นทีส่นใจของบคุคลทั่วไปท าใหม้ชี ือ่เสยีง
จนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทชงุไปในทีส่ดุ    
จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงยา่น ฟงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต  

   อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศัย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทีพ่กั 
เขา้พกัที ่โรงแรม HUANG‘S MANSION / หรอืเทยีบเทา่ 3* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAY2 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. รถตูส้ว่นตัวรับทา่นจากทีพั่กเดนิทางสู ่เมอืงผูห่ลี ่ 

น าท่านชม โรงกล ัน่เหลา้ผูห๋ลี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงนี้ทีม่อีายกุว่า100 ปี  นอกจากของเหลา้ทีข่ ึน้ชือ่แลว้ยงัมี
ขนมของฝากทีม่สีว่นผสมของเหลา้ใหไ้ดช้มิใหไ้ดซ้ือ้เป็นของฝากจากเมอืงนีด้ว้ย   
จากนัน้น าท่านสู่ ชงิจิง้ฟารม์ (Cingjing Sheep Farm) เป็นฟารม์เลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่เหนือ
ระดับน ้าทะเลถงึ 1,750 เมตร ท าใหม้องเห็นทวิทัศน์โดยรอบ ทัง้ทุ่งหญา้สเีขยีว และเทือกเขาทีง่ดงาม
คลา้ยกับประเทศทางยุโรปเหนือ โดยในฟารม์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ บรเิวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และ
บรเิวณชมววิ ท่านสามารถถา่ยรูปกบัแกะแสนรู ้และ ใหอ้าหารแกะ ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ พรอ้มเดนิเลน่ชมความ
สวยงามของธรรมชาตใินบรเิวณฟารม์ หากวันทีเ่ดนิทางไปบางทที่านอาจจะไดช้มโชวต์ัดขนแกะแบบฉบับ
ของฟารมข์องชาวนวิซแีลนดอ์กีดว้ย    
และยังสามารถเทีย่วชม Cingjing Skywalk (ทางเดนิลอยฟ้าชงิจิง้) ทีม่คีวามสูงประมาณ 1,700 เมตร
จากระดับน ้าทะเล ใหทุ้กทานไดเ้ดนิเก็บภาพบรรยากาศ พรอ้มสัมผัสความสวยงามของธรรมชาตแิละ
ทัศนยีภาพทีส่วยงาม 

      อสิระอาหารกลางวันและเย็นตามอธัยาศัย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทีพ่กั 
เขา้พกัที ่โรงแรม QINGJING  HOTEL / หรอืเทยีบเทา่ 3* 
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DAY3 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
07.30น. รถตูส้ว่นตัวรับท่านจากทีพั่ก เดนิทางสู ่ภูเขาเหอฮวนซาน (Hehuanshan) เป็นอกีสถานทีเ่ทีย่วอกีแห่ง

หนึง่ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่ไปไตห้วัน ทุก ๆ ฤดูหนาวชาวไตห้วันต่างตัง้หนา้ตัง้ตารอลมหนาวทีม่อีณุหภมูเิย็น
พอท าใหเ้กดิหมิะ และพากันไปสัมผัสความเย็นบนยอดเขาทีร่ะดับความสงู 3,000 ววิบนยอดเขาในแต่ละ
วัน แต่ละเดือน แต่ฤดูกาล จะมีความงดงามไม่เคยซ ้ากัน เราอาจจะไดเ้จอทะเลหมอก ดอกไม ้หรือ
แมก้ระทั่งหมิะ   
พาท่านเดนิชมววิบรเิวณ จุดชมววิ SHIMENSHAN เป็นจุดทีปี่นเขาทีง่่ายทีส่ดุของบนเขานี้  มกีารสรา้ง
บนัไดใหเ้ดนิไดส้ะดวก ใหนั้กท่องเทีย่วไดไ้ตเ่สน้ทางไปตามเสน้ทางเขาเพือ่ชมววิทีง่ดงาม   
พาท่านไปยัง จุดชมวิวหวู่หลิง (Wuling) เป็นจุดชมวิวที่ตั ้งอยู่ยนภูเขาเหอหวนมีความสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลถงึ  3,275 เมตร ตัง้อยูท่ีร่ะหวา่งยอดเขาหลักของภเูขาเหอหยวนและตงเฟิงเป็นจดุทีส่งูทีส่ดุ
ของทางหลวงไตห้วัน มลีานชมววิอยูท่างดา้นตะวันออกทีส่ามารถมองเห็นภเูขาสงูและต ่าและในบางวันจะ
เห็นชัน้เมฆทะเลหมอก  ในฤดหูนาวจะมหีมิะปกคลมุขาวโพนเป็นทีด่งึดดูคนจ านวนมากใหม้าสมัผัสควมเย็น
อยา่งเพลดิเพลนิ   
จากนั้นพาท่านเดนิทางสู่ Sun Moon Lake ล่องเรอืชมทะเลสาบสุรยิันจันทรา “สวสิเซอรแ์ลนด์แห่ง
ไตห้วัน”  
เรอืแวะจุดแรก ท่าเรอืวดัพระถงัซมัจ ัง๋(Xuanguang Temple) ทีต่ัง้ของวัดพระถังซัมจ๋ัง เป็นวัดทีต่ัง้อยู่
ทางตอนใตข้องทะเลสาป เป็นทีป่ระดษิฐสถานพระบรมสารรีกิธาตุของพระถังซัมจ๋ัง และรา้นไข่ตม้ใบชา  
จากนัน้ใหท้า่นลอ่งเรอืล าถัดไปยงัจุดทีส่อง(โดยยดึเวลาขึน้ลงเรอืจากเจา้หนา้ทีเ่รอื)  
เดนิทางสู่ ท่าเรอื Ita Thao Old Street ที่นี่มทีัง้ Food Street มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และโรงแรมที่พัก
มากมาย  
อสิระอาหารกลางวันและเย็นตามอธัยาศัย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทีพ่กั 
เขา้พกัที ่โรงแรม SHUI SHA LIAN HOTEL / หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. รถตูส้ว่นตัวรับทา่นจากทีพ่ัก น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เทพเจา้แหง่ปัญญา  

จากนัน้พาทา่นเดนิทางกลับ ไทเป   
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซนัซือ่ หรอื "วดัเขามงักร" เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่ 240 ปี ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1738 มผีูก้ลา่วไวว้า่วัดหลงซนัซือ่เป็นทีร่วมเทพเจา้องคต์า่งๆไวม้ากทีส่ดุแหง่ หนึง่ของไตห้วัน  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101(ไมร่วมบตัรชมววิ) ตกึระฟ้า แหง่นีม้คีวามสงูเป็นอันดับ 2 ของโลก 
มีความสูงถึง 508 เมตร สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของ
แผน่ดนิไหว และการป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมลีฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วตอ่นาทอียู่
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ที ่1,010 เมตร อสิระท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงทีท่ันสมัยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของไทเปบรเิวณตกึ 101 ชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนเนมชัน้น า ราคาถกูกวา่เมอืงไทยประมาณ 20 %  
อสิระอาหารกลางวันและเย็นตามอธัยาศัย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทีพ่กั 
เขา้พกัที ่โรงแรม YOUR  HOTEL TAIPEI / หรอืเทยีบเทา่ 3* 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DAY5 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
09.00น.  รถตูส้ว่นตัวรับทา่นจากทีพั่กน าทา่นชม อทุยานหนิเหยห่ลิว่ มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมเรยีวยาวและแคบยืน่

ไปในทะเลและมชีือ่เสยีงในเรือ่งโขดหนิทีม่ลีักษณะรปูทรงตา่งๆแปลกตา โดยสิง่ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของทีน่ีค่อื 
ภมูปิระเทศและหนิรูปทรงแปลกตาทีง่ดงาม เกดิจากการกัด เซาะของน ้าทะเลเมือ่หลายลา้นปีกอ่น ท าให ้
เกดิการทับถมของแนวหนิตามชายฝ่ังในลักษณะรปูรา่งทีแ่ตกตา่งกัน โขดหนิบางกอ้นมลีักษณะคลา้ยภาพ
ของสิง่ตา่งๆ และหนิทีม่ชี ือ่เสยีงรูจั้กโดง่ดังไปทั่วโลกคอื หนิรูปพระเศยีรราชนิ ีนอกจากนีย้งัมหีนิเทยีน หนิ
รองเทา้ของเทพธดิา หนิเตา้หู ้หนิดอกเห็ด และอืน่ๆ เป็นตน้   
จากนัน้พาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหล่เขาในเมอืงจหีลง จิว่
เฟินเป็นแหล่งเหมอืงทอง ทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่ส าคัญแห่งหนึง่ 
เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีง ทีส่ดุในไตห้วัน ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบ
ดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาวไตห้วันในอดตีและยังสามารถชืน่ชมววิทวิทัศน์ รวมทัง้เลอืกชมิและ
ซือ้ชาจากรา้นคา้ทีม่อียูม่ากมายอกีดว้ย    
จากนัน้พาทา่นอสิระ ชอ้ปป่ิงยา่น Gloria outlets    
อสิระอาหารกลางวันและเย็นตามอธัยาศัย 

 ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน  
--.--น.    เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิทีท่า่นเลอืกเอง เทีย่วบนิที ่........ 
--.--น.    เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 
 

 
 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

**************** 
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อตัราคา่บรกิารราคาเริม่ตน้ตอ้งเช็คพเีรยีดวนัเดนิทางอกีคร ัง้  

วันเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
เด็กอายตุ า่กวา่2-12ปี 
มเีตยีงและไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ทา่นละ 

ตลุาคม 2562 – มนีาคม 2563 
เดนิทาง 4-8 ทา่น  

15,900 15,900 6,000 

หมายเหต:ุ ราคานีไ้ม่สามารถใชเ้ดนิทางไดใ้นพเีรยีดวนัหยุดนักขตัฤกษ์ของไตห้วนั  ตอ้งเช็คกบัเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 
หากเป็นชว่งทีห่มิะตกหนักบนยอดเขาโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 
ตารางบนิสายการบนิทีแ่นะน า    
 

ขาไป :    ออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ BKK-TPE CI838 08.35-13.15 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน(ไทเป ) TPE-BKK CI837 22.35-01.20 

ขาไป :    ออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ BKK-TPE TG632 08.25-13.05 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน(ไทเป ) TPE-BKK TG635 20.05-22.50 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม :  

- คา่ทีพ่ัก 4 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) พรอ้มอาหารเชา้ 4 มือ้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
- รถรับสง่ไปกลบัสนามบนิไทเป และทีพั่ก แบบสว่นตวัส าหรับ 4-8 ทา่น 
- บรกิารซตีีท้วัร ์แบบสว่นตัว 5 วัน ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
- คา่ทางดว่น, คา่จอดรถ, คา่ทปิคนขบัรถ 
- คา่เขา้ชมสถานที ่ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
- Local Sim Card 1 sim/group  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 

- ตั๋วเครือ่งบนิรวมภาษีไปกลบั กรงุเทพฯ - ไตห้วัน – กรงุเทพฯ 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 
ขอ้ควรทราบ :  

- บรกิาร Private Tour ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ , คนขบัรถพดูภาษาองักฤษไดน้ดิหน่อย  
- ควรนัดหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver Guide) เรือ่งจดุขึน้ลงรถ และเวลานัดหมายใหช้ดัเจน 
- กรณุาจดจ าสถานทีแ่ละจดุนัดหมาย เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัรถสว่นตัวของทา่นและทมีฯ 
- กอ่นเดนิทาง เราจะแจง้เลขทะเบยีนรถ, ยีห่อ้รถ , ชือ่คนขบั พรอ้มเบอรโ์ทรศัพทใ์หแ้กท่า่น 
- วันแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิไทเป คนขบัรถจะถอืป้ายชือ่ของทา่นเพือ่รอรับทา่นและเพือ่นๆ ไปสง่ยงัทีพ่ัก 
- เราม ีLocal Sim Card ใหก้รุป๊ของทา่น 1 sim เมือ่ลกูคา้เดนิทางไปถงึไตห้วันคนขบัรถจะน าพาสปอรต์ของทา่น

ไปซือ้ซมิ เพือ่ใชส้ าหรับตดิตอ่กบัคนขบัรถ กรณุา save เบอรโ์ทรศัพทข์องคนขบัรถหลังไดรั้บ Sim Card  
- การใชร้ถในการรับสง่สนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ จะใหบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารเทา่นัน้  

หากตอ้งการเดนิทางนอกเหนอืจากเสน้ทางดังกลา่วตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีใ่หท้ราบกอ่นการเดนิทาง 
- ในวันทีม่ซีติีท้วัรส์ามารถใชร้ถไดไ้มเ่กนิ 8-12 ชัว่โมง/วัน  และหากเกนิเวลาทีก่ าหนด ทา่นตอ้งจา่ยเพิม่ใหก้บั

คนขบัรถ (อตัราชัว่โมงละ 500 NT) 
 

ขอ้ควรระวงั: ส าหรบับุคคลทีเ่ดนิทางเขา้ไตห้วนัทางการไตห้วนัมขีอ้ก าหนด  หา้มน า “ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวจ์ าพวก แฮม 
กนุเชยีง หรอือาหารทุกอยา่งทีม่สีว่นผสมของเนือ้สตัวเ์ขา้ประเทศไตห้วนัโดยเด็ดขาด” หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรบั

เงนิสงูสดุถงึ  1,000,000 เหรยีญไตห้วนั (NT) 

 
*อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรับเดนิทาง 4 - 8 ทา่น กรณีจ านวนผูเ้ดนิทางมากกวา่ทีก่ าหนด กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่

 เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ เนือ่งจากตอ้งปรับขนาดของรถซึง่จะมคีา่บรกิารเพิม่* 
 


