
TAIWAN GROUP & GO 
4 NIGHTS  STAY IN TAIPEI&HUALIAN

ทาโรโกะ – อออี๋หลลัน - ตตึกไทเป 101 - ชช้อปปปปิ้งไนทท์มารท์เกก็ต
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 พลัก Green World Hotel (หรรือเทอยบเทท่า) ในไทเป 3 ครืน และพลัก Hualian Azure Hotel (หรรือเทอยบเทท่า) ในฮลัวเหลอยน 1 ครืน

  พรช้อมบรปการรถรลับสท่ง – ไปกลลับ สนามบปนและทอที่พลักแบบสท่วนตลัว

 รถนนาเทอที่ยวสท่วนตลัว รถนนาเทอที่ยวสท่วนตลัว เสช้นทางออทยานทาโรโกะ – ชช้อปปปปิ้งตลาดกลางครืน

 เทอที่ยว Hualien East Rift - National Center for Traditional Arts - Yilan Luodong Forestry Culture Garden 

 ชมความงามของ ตตึกไทเป 101 – พปพปธภลัณฑท์กกช้กง - ชช้อปปปปิ้งตลาดซรืที่อหลปนไนทท์

15,900
ราคาเรปที่มตช้น

    บาท / ทท่าน

กนาหนดวลันเดปนทาง : สปงหาคม - ธลันวาคม 2560
ราคาเรรริ่มตต้นนนนี้ สสาหรรับเดรนทางเปป็นกรรรุ๊ปสสวนตรัว 4 คนเดรนทาง ดต้วย  Toyota Wish

บรรการซรตนนี้ทรัวรร์  แบบสสวนตรัว 3 วรันเตป็ม

บรรการรถรรับสสงไปกลรับ ระหวสางสนามบรนและทนริ่พรักแบบสสวนตรัว 

ทนริ่พรัก 4 คคืน (หรคือเทนยบเทสา) พรต้อมอาหารเช ต้า 4 มคืนี้อ ทนริ่หต้องอาหารของโรงแรม

ฟรน Local ซรมการร์ด 1 ซรม (ตสอกรรรุ๊ป)  เพคืริ่อไมสใหต้พลาดการตรดตสอกรับคนขรับรถ



DAY1
-  ออกเดรนทางจากทสาอากาศยานดอนเมคือง หรคือ  ทสาอากาศยานสรวรรณภภูมร โดยสายการบรน ททที่ลลูกคค้าเลลือกเอง 
-  ถถึงทสาอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตต้หวรัน ผสานพรธนตรวจคนเขต้าเมคือง นสาทสานเดรนทางสภู สทนริ่พรักดต้วยรถตภูต้สสวนตรัว
   เขต้าพรักทนริ่โรงแรม Green World Hotels / หรคือเทนยบเทสา

DAY2
เช ต้า ทานอาหารเช ต้าทนริ่หต้องอาหารของโรงแรมทนริ่พรัก Green World Hotels / หรคือเทนยบเทสา
เช ต้า รถตภูต้สสวนตรัวรรับทสานจากทนริ่พรักนสาทสานเดรนทางสภูส ออุทยานทาโรโกะ หรลือ ไทหลลูลู่เกก๋อ เปป็นอรทยานแหสงชาตรใหญส

เปป็นอรันดรับ 2 ของไตต้หวรัน อรทยานแหสงนนนี้มนอาณาเขตครอบคลรม พคืนี้นทนริ่ 3 เมคือง ไดต้แกส ฮรัวเหลนยน หนานโถว และ
ไถจง อรทยานแหสงนนนี้มนทรัศนนยภาพของหรบเขา และเทคือกเขาสลรับซรับซ ต้อนสวยงาม และยรังมนวรัฒนธรรม ประเพณน
ทนริ่เปป็นเอกลรักษณร์เฉพาะตรัว – จากนรันี้นใหต้ทสานเดรนช ต้อปปรนี้งทนริ่ ตลาดกลางคลืน                                              

เยป็น Dinner ทนริ่ Taiwanese Food Restaurant นสาทสานเดรนทางกลรับสภูสทนริ่พรัก Hualian Azure Hotel
           （อรสระ อาหารกลางวรัน）

DAY3

เช ต้า ทานอาหารเช ต้าทนริ่หต้องอาหารของโรงแรม Hualian Azure Hotel  / หรคือเทนยบเทสา

เช ต้า รถตภูต้สสวนตรัวรรับทสานจากทนริ่พรักนสาทสานชม Hualien East Rift มรักถภูกเรนยกวสาดรนแดนแหสงนมและนสนี้าผถึนี้งเนคืริ่องจาก
เปป็นพคืนี้นทนริ่อรดมสมบภูรณร์และเขนยวชอรสมทนริ่สรดแหสงหนถึริ่งของเกาะไตต้หวรัน - National Center forTraditional
Arts ทนริ่แหสงนนนี้จสาลองถนนโบราณเอาไวต้ใหต้นรักทสองเทนริ่ยวไดต้มาสรัมผรัสความเกสาแกส มนรต้านตสางๆ ทนริ่ขายสรนคต้าแบบ
ไตต้หวรันโดยเฉพาะ และรต้านตสางๆ จะมนกรจกรรม DIY ใหต้ครอบครรัวพาลภูกมาทสาไดต้ดต้วย - Yilan Luodong 
Forestry Culture Garden ทนริ่นนริ่บรรยากาศเยป็นสบายเงนยบสงบ ชาวไตต้หวรันนรยมมาถสายรภูป pre-Wedding 
กรันเยอะมากคสะ สมรัยกสอนตต้นไมต้ใหญสๆทนริ่ถภูกไตต้ฝรสนพรัดลต้มในแถบภภูเขาไทต้ผรงกป็จะถภูกลสาเลนยงโดยรถไฟขนตต้นใมต้
เพคืริ่อมาจรัดเกป็บไวต้ทนริ่นนริ่คสะ และจะถภูกขายทอดตลาดตสอไป จากนรันี้นนสาเดรนทางกลรับสภูส ไทเป

เยป็น Dinne ทนริ่ Taipei King Ping Restaurant  – นสาทสานเดรนทางกลรับสภูสทนริ่พรัก Green World Hotels
          （อรสระ อาหารกลางวรัน）
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DAY4
เช ต้า ทานอาหารเช ต้าทนริ่หต้องอาหารของโรงแรมทนริ่พรัก Green World Hotels / หรคือเทนยบเทสา
เช ต้า รถตภูต้สสวนตรัวรรับทสานจากทนริ่พรักนสาทสานเดรนทางกลรับไทเป จากนรันี้นนสาทสานชม ตตึกไทเป 101 ตถึกระฟต้าแหสงนนนี้มน

ความสภูงเปป็นอรันดรับ 2 ของโลก  นสาทสานสภูส พพิพพิธภภัณฑฑ์แหลู่งชาตพิ เปป็นพรพรธภรัณทร์ทนริ่มนการจรัดแสดงโบราณวรัตถรทนริ่
มากทนริ่สรดในโลก - ซลืที่อหลพินไนทฑ์มารฑ์เกก็ต ไนทร์มารร์เกป็ตทนริ่มนขนาดใหญสทนริ่สรดในเมคืองไทเป จากนรันี้นนสาทสานเดรน
ทางกลรับสภูสทนริ่พรัก Green World Hotels （อรสระ อาหารกลางวรันและอาหารเยป็น ）

DAY5
เช ต้า ทานอาหารเช ต้าทนริ่หต้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรคือเทนยบเทสา – อรสระช ต้อปปรนี้ง – กรน

เทนริ่ยวตามอรัธยาศรัย แนะนสาขาช ต้อปตต้องไมสพลาดไป Ximending ยสานชป็อปปรนี้งของคนไตต้หวรัน – เลคือกช ต้อปร
องเทต้ากนฬาแบรนดร์เนมราคาถภูกใหต้จรใจ ไมสวสาจะเปป็น Nike, Adidas, Puma หรคือรองเทต้าแตะยนริ่หต้อดรัง 
Birkenstock – หต้ามพลาดกรับของกรนยอดฮรตเตต้าหภูต้เหมป็น ถต้าไมสไดต้ลองถคือวสายรังมาไมสถถึงไตต้หวรัน – อนกอยสาง
ทนริ่นสากรน สสาหรรับคนรรักอาหารแนว Street Food คคือเจต้าปลาหมถึกยรักษร์ตรัวโตไซดร์พนริ่เบรนี้ม ทอดกรอบอรสอยจรัด
เตป็ม..คอนเฟรรร์ม – เชป็คเอต้าทร์จากโรงแรม 
รถมารรับทสานจากโรงแรมเดรนทางสภูสสนามบรนเถาหยวน – เชป็คอรน
เดรนทางกลรับกรรงเทพฯ โดยสวรัสดรภาพ

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

อภัตราคลู่าบรพิการ  เปก็นราคาไมลู่รวมตภัตั๋วเครลืที่องบพิน  เดพินทางไดค้ตภัตั้งแตลู่เดลือนส พิงหาคม  -  ธภันวาคม   2560 

วรันเดรนทาง
ผภูต้ใหญส

พรักหต้องละ 2 -3 ทสาน
เดป็กอายร2-12 ปนขถึนี้นไป
มนเตนยงและไมสมนเตนยง

พรักเดนริ่ยวจสายเพรริ่ม
ทสานละ

ส.ค. – ธ.ค. 60 15,900 15,900 5,000

หมายเหตร: ราคานนนี้ไมสสามารถใช ต้เดรนทางไดต้ในพนเรนยดวรันหยรดนรักขรัตฤกษร์ของทางไตต้หวรัน ตต้องเชป็คกรับเจต้าหนต้าทนริ่อนกครรันี้ง
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ตารางบรน สายการบรนทนริ่แนะนสา

ขาไป : ออกจากทสาอากาศยานดอนเมคือง DMK-TPE TI506 19:20-00:25
ขากลรับ : ออกจากทสาอากาศยานเถาหยวน TPE-DMK TI505 15:55-18:20

ขาไป : ออกจากทสาอากาศยานสรวรรณภภูมร BKK-TPE CI838 08.35-13.15
ขากลรับ : ออกจากทสาอากาศยานเถาหยวน TPE-BKK CI837 22.05-00.35

ขาไป : ออกจากทสาอากาศยานสรวรรณภภูมร BKK-TPE TG634 07.10-11.50
ขากลรับ : ออกจากทสาอากาศยานเถาหยวน TPE-BKK TG635 20.05-22.50

ขาไป : ออกจากทสาอากาศยานสรวรรณภภูมร BKK-TPE BR206 02.15-07.05
ขากลรับ : ออกจากทสาอากาศยานเถาหยวน TPE-BKK BR203 21.40-00.25

อรัตราคสาบรรการนนนี้รวม : 
- คสาทนริ่พรัก 4 คคืน (พรักหต้องละ 2 ทสาน) พรต้อมอาหารเช ต้า 4 มคืนี้อ ทนริ่หต้องอาหารของโรงแรม
- รถรรับสสงไปกลรับสนามบรนไทเป และทนริ่พรัก แบบสสวนตรัวสสาหรรับ 4 ทสาน
- บรรการซนตนนี้ทรัวรร์ แบบสสวนตรัว 3 วรัน พรต้อมอาหารเยป็น 2 มคืนี้อ หลรังจบซรตนนี้ทรัวรร์
- คสาทางดสวน, คสาจอดรถ, คสาทรปคนขรับรถ
- Local Sim Card 1 sim/group 
- คสาเขต้าชมสถานทนริ่ทสองเทนริ่ยว

อรัตราคสาบรรการนนนี้ไมสรวม : คสาอาหารกลางวรันและอาหารเยป็น , คสาใช ต้จสายสสวนตรัว นอกเหนคือจากทนริ่ระบรในรายการ
           , คสาใช ต้จสายสสวนตรัว นอกเหนคือจากทนริ่ระบรในรายการ

ขต้อควรทราบ : 
- บรรการ Private Tour ไมสมนหรัวหนต้าทรัวรร์ และไกดร์ทต้องถรริ่น , คนขรับรถพภูดภาษาอรังกฤษไดต้นรดหนสอย 
- ควรนรัดหมายเวลากรับคนขรับรถ (Driver Guide) เรคืริ่องจรดขถึนี้นลงรถ และเวลานรัดหมายใหต้ชรัดเจน
- กรรณาจดจสาสถานทนริ่และจรดนรัดหมาย เพคืริ่อปต้องกรันการคลาดเคลคืริ่อนกรับรถสสวนตรัวของทสานและทนมฯ
- กสอนเดรนทาง เราจะแจต้งเลขทะเบนยนรถ, ยนริ่หต้อรถ , ชคืริ่อคนขรับ พรต้อมเบอรร์โทรศรัพทร์ใหต้แกสทสาน
- วรันแรกทนริ่เดรนทางไปถถึงสนามบรนไทเป คนขรับรถจะถคือปต้ายชคืริ่อของทสานเพคืริ่อรอรรับทสานและเพคืริ่อนๆ ไปสสงยรังทนริ่พรัก
- เรามน Local Sim Card ใหต้กรรรุ๊ปของทสาน 1 sim เพคืริ่อใช ต้สสาหรรับตรดตสอกรับคนขรับรถ กรรณา save เบอรร์โทรศรัพทร์

ของคนขรับรถหลรังไดต้รรับ Sim Card 

*อรัตราคสาบรรการนนนี้สสาหรรับเดรนทาง 4 ทสาน กรณนจสานวนผภูต้เดรนทางมากกวสาทนริ่กสาหนด กรรณาสอบถามเจต้าหนต้าทนริ่ เพคืริ่อเสนอ
ราคาอนกครรันี้ง เนคืริ่องจากตต้องปรรับขนาดของรถซถึริ่งจะมนคสาบรรการเพรริ่ม*
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