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GROUP & GO TAIWAN THEME PARK  
4 DAYS - 3 NIGHTS  

ทะเลสาบสุริยนัจันทรา - ฟงเจียไนท์มาร์เกต็ - สวนสนุกลโีอฟู 

 
 

  
 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

▪ เท่ียวแบบสบายๆ เป็นส่วนตวัตลอดทัง้ทริป ควรค่าแก่การไปเท่ียวพรอ้มกนัทัง้ครอบครวั 

▪ แพก็เกจรวม: ตัว๋เครือ่งบินไปกลบั Tigerair Taiwan + โรงแรมพกั 3 คืน พรอ้มอาหารเช้า 3 มือ้ + รถยนตส่์วนตวั 4 ท่าน รบัส่งไปกลบั 
สนามบินและท่ีพกั  

▪ ทริปย้อนวยักบัสวนสนุกสุดพีคประจ าไต้หวนั Leofoo Village Theme Park สวนสนุกสไตลอ์เมริกนัท่ีได้น าเอาแลนดม์ารก์เด่นๆ จากทัว่
โลกมาไวใ้นพืน้ท่ีเดียวกนัและสวนสตัวป่์านานาชนิดนับพนัตวักว่า 70 สายพนัธุ ์

▪ เท่ียวไฮไลท ์สมัผสัความความโรแมนติกกบัการ ล่องเรอืทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ท่ีได้รบัการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่ง
ไต้หวนั” 

▪ ไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งความซ่ือสตัยท่ี์วดัเหวินหวู่ (วดักวนอ)ู อีกหน่ึงวดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวไต้หวนันิยมพาบุตรหลานมาไหว้ขอพรด้าน
การศึกษา 

▪ ตะลุยแหล่งช้อปป้ิงท่ี ฟงเจียไนทม์ารเ์กต็ ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของไต้หวนั  

▪ ฟรี Local ซิมการด์ 1 ซิม (ต่อกรุป๊) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกบัคนขบัรถ 

 
 

วนัเดนิทาง :  กมุภาพนัธ์-มิถุนายน 2561   4 ท่าน ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ป
ส่วนตวั 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

16,900.- 

https://www.talontiew.com/leofoo-village-theme-park/
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DAY1 
20.00น.   ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tiger Airways เทีย่วบนิที ่IT 506 
00.40น. ถงึทา่อากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กดว้ยรถตู ้ 

สว่นตวั  
เขา้พกัทีโ่รงแรม Your Hotels / หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY2 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
เชา้ รถตูส้ว่นตวัรับทา่นจากทีน่ าทา่นไป Sun Moon Lake(รวมลอ่งเรอื) ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินัจันทรา 

“สวสิเซอรแ์ลนดไ์ตห้วัน” - Ita Thao Old Street - ไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิ ์วดัเหวนิหวู ่เทพเจา้แหง่ปัญญา - 
ฟงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วัน อกีหนึง่แหลง่ชอ้ปป้ิงไตห้วันทีน่่าไปชอ้ป
มากๆ มอีาหารทีห่ลากหลายและแปลกใหมใ่หนั้กชมิมาลิม้ลองมากมาย ซึง่เป็นทีน่ยิมและดงึดดูจากชาว
ไตห้วันและนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกมาทีน่ีเ้ป็นจ านวนมาก - น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 
เขา้พกัทีโ่รงแรม City Resort Taichung / หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

DAY3 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
เชา้ รถตูส้ว่นตวัรับทา่นจากทีน่ าทา่น สวนสนกุ ลโีอฟ ูเป็นหนึง่ในสวนสนุกไตห้วัน ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ แมแ้ต่

รายการวาไรตีช้ ือ่ดังจากเกาหลอียา่ง Running Man ยงัเคยมาถา่ยท ารายการทีน่ี่ สวนสนุกลโีอฟเูป็นสวน
สนุกและซาฟารขีนาดใหญต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงซนิจู ๋เป็นสวนสนุกสไตลอ์เมรกินัทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุของ
ไตห้วันทีไ่ดน้ าเอาแลนดม์ารก์เดน่ๆ จากทัว่โลกมาไวใ้นพืน้ทีเ่ดยีวกนัและสวนสตัวป่์านานาชนดินับพันตวั
กวา่ 70 สายพันธุ ์ทีถ่กูดแูลใหอ้ยูอ่าศัยตามธรรมชาตใินสภาพแวดลอ้มแบบทุง่หญา้สะวันนา  
แบง่ออกเป็น 4 โซนใหญ ่ไดแ้ก ่
แอฟรกินัซาฟาร ี(African Safari) มลีักษณะเป็นพืน้ทีป่่าซาฟารสีไตลแ์อฟรกินั ทัง้ยงัเป็นสวนสตัวซ์าฟารี
แหง่เดยีวของไตห้วันทีร่วมเอาสตัวป่์านานาชดิกวา่ 70 สายพันธุม์าไวย้งัสวนสตัวแ์หง่นี ้ส าหรับการ
ทอ่งเทีย่วภายในโซนแอฟรกินัซาฟารนัีกทอ่งเทีย่วสามารถใชบ้รกิารรถไฟไอน ้า, รถยนตห์รอืรถบสัทีเ่ปิด
ใหบ้รกิาร เสน้ทางลงิ The Monkey Trail 
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ผนืป่าตกวันตก (Wild West) พืน้ทีส่ไตลต์ะวันตกแบบเกา่ทีม่กีารออกแบบอา้งองิมาจากเมอืงทมูบส์โตน 
นักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาในโซนนีจ้ะไดส้มัผัสกบัความตืน่เตน้ของสวนสนุกทีแ่ทจ้รงิประกอบไปดว้ยรถไฟเหาะ
ชือ่ดัง Screaming Condor เครือ่งเลน่สดุหวาดเสยีวรปูตัว U หรอืจะเป็นเครือ่งเลน่ทางน ้าขนาดใหญท่ีส่ดุ
ของไตห้วัน Big Canyon Rapid Ride กบัการลอ่งแกง่ดว้ยความเร็วสงู รวมทัง้เครือ่งเลน่อืน่ๆ อกีมากมาย 
อาท ิOld Oil Well,Little Rattler,Pancho Villas Crazy Barrel และเหมอืงแรปี่ศาจ (Devil’s Mine) เป็นตน้ 
แปซฟิิกใต ้(South Pacific) พืน้ทีส่ไตลเ์ขตรอ้นพรอ้มเครือ่งเลน่สดุหวาดเสยีว อาท ิPagoda’s Revenge, 
Mighty Mountain Flume Adventure และรถไฟเหาะทีส่งูทีส่ดุในไตห้วัน Captain Cook’s Swinging 
Ship ซึง่รับรองวา่ในขณะทีก่ าลังอยูใ่นจดุทีส่งูทีส่ดุคณุจะไดรั้บชมววิทวิทัศนท์ีด่ทีีส่ดุจากพืน้ทีส่วนสนุก
และ Guanxi area อยา่งแน่นอน 
อาณาจกัรอาหรับ (Arabian Kingdom) พืน้ทีท่ะเลทรายทีเ่ต็มไปดว้ยมนตข์ลังของเวทยม์นตแ์หง่ดนิแดน
อาหรับ ทีจ่ะน าทางคณุโดยตัวละครชือ่ดังจากการต์นูดสินยี ์อลาดนิ, อาลบีาบา, แกง๊โจร Forty Thieves 
พรอ้มดว้ยพรมวเิศษบนิได ้(Flying Carpet), ขมุสมบตั ิ(Open Sesame treasure) และเหลา่ปีศาจ รวม
ทัง้ตัวละครคุน้ตาอืน่ๆ อกีมากมายเพือ่ใหค้ณุไดด้ืม่ด ่าไปนทิานกอ่นนอนเรือ่งดัง 
 - น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ไทเป - จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 
เขา้พกัทีโ่รงแรม Your Hotels / หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

อสิระชอ้ปป้ิง - กนิเทีย่วตามอธัยาศัย - เชค็เอา้ทจ์ากโรงแรม 
12.00น.  รถมารับทา่นจากโรงแรมเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน - เชค็อนิ 
15.45น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Tiger Airways  เทีย่วบนิที ่ IT505 
18.45น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ  
 

 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

**************** 
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อตัราคา่บรกิาร  

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 -3 ทา่น 

เด็กอาย2ุ-12ปี 

มเีตยีงและไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 

01-04 ก.พ. 61 17,900 17,900 5,000 

03-06 ก.พ. 61 16,900 16,900 5,000 

08-11 ก.พ. 61 17,900 17,900 5,000 

24-27 ก.พ. 61 16,900 16,900 5,000 

03-06 ม.ีค. 61 16,900 16,900 5,000 

10-13 ม.ีค. 61 16,900 16,900 5,000 

30 ม.ีค.- 2 เม.ย. 61 17,900 17,900 5,000 

05-08 เม.ย. 61 

(วนัจกัร)ี 
19,900 19,900 5,000 

06-09 เม.ย. 61 19,900 19,900 5,000 

12-15 เม.ย. 61 

(วนัสงกรานต)์ 
22,900 22,900 6,000 

20-23 เม.ย. 61 17,900 17,900 5,000 

26-29 เม.ย. 61 18,900 18,900 5,000 

04-07 พ.ค. 61 18,900 18,900 5,000 

18-21 พ.ค. 61 17,900 17,900 5,000 

25-28 พ.ค. 61 19,900 19,900 5,000 

07-10 ม.ิย. 61 17,900 17,900 5,000 

16-19 ม.ิย. 61 

(วดัไหวบ้ะจา่ง) 
17,900 17,900 5,000 

23-26 ม.ิย. 61 16,900 16,900 5,000 

 
ตารางบนิ สายการบนิ Tiger Airways 
 

ขาไป :    ออกจากทา่อากาศยานดอนเมอืง DMK-TPE IT506 20.00-00.40 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน(ไทเป ) TPE-DMK IT505 15.45-18.45 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม :  

- ตั๋วเครือ่งบนิรวมภาษีไปกลบั กรงุเทพฯ-ไตห้วัน-กรงุเทพฯ (รวมน ้าหนักกระเป๋า Carry on 10กโิลกรัม) 
- คา่ทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) พรอ้มอาหารเชา้ 3 มือ้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
- รถรับสง่ไปกลบัสนามบนิไทเป และทีพั่ก แบบสว่นตวัส าหรับ 4 ทา่น 
- บรกิารซตีีท้วัร ์แบบสว่นตัว 2 วัน  
- คา่ทางดว่น, คา่จอดรถ, คา่ทปิคนขบัรถ 
- คา่เขา้ชมสถานที ่
- Local Sim Card 1 sim/group  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง, คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 
 

ขอ้ควรทราบ :  
- บรกิาร Private Tour ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ , คนขบัรถพดูภาษาองักฤษไดน้ดิหน่อย  
- ควรนัดหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver Guide) เรือ่งจดุขึน้ลงรถ และเวลานัดหมายใหช้ดัเจน 
- กรณุาจดจ าสถานทีแ่ละจดุนัดหมาย เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัรถสว่นตัวของทา่นและทมีฯ 
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- กอ่นเดนิทาง เราจะแจง้เลขทะเบยีนรถ, ยีห่อ้รถ , ชือ่คนขบั พรอ้มเบอรโ์ทรศัพทใ์หแ้กท่า่น 
- วันแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิไทเป คนขบัรถจะถอืป้ายชือ่ของทา่นเพือ่รอรับทา่นและเพือ่นๆ ไปสง่ยงัทีพั่ก 
- เราม ีLocal Sim Card ใหก้รุป๊ของทา่น 1 sim เพือ่ใชส้ าหรับตดิตอ่กบัคนขบัรถ กรณุา save เบอรโ์ทรศัพท์

ของคนขบัรถหลังไดรั้บ Sim Card  
 

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


