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GROUP & GO TAIWAN  
4 DAYS - 3 NIGHTS  

 อุทยานแห่งชาตทิาโรโกะ - ทะเลสาบสุริยนัจันทรา - ชิงจิง้ฟาร์ม  
 
 

  
 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

▪ เท่ียวแบบสบายๆ เป็นส่วนตวัตลอดทัง้ทริป ควรค่าแก่การไปเท่ียวพรอ้มกนัทัง้ครอบครวั 

▪ บินตรงสู่ไต้หวนั โดยสารการบิน Tigerair Taiwan 

▪ มีรถรบัส่งระหวา่งสนามบินและท่ีพกั พรอ้มพาเท่ียวแบบส่วนตวั 4 คนเดินทาง ด้วย Toyota Wish, 6 คนเดินทาง ด้วย Volkswagen 

▪ ท่ีพกั 3 คืนเตม็ พรอ้มอาหารเช้า 3 มือ้ 

▪ มีรถพาเท่ียวซิต้ีทวัร ์2 วนัเตม็ ไม่ต้องเป็นกงัวลเรือ่งการเดินทาง เพราะมีคนพาไปส่งถึงท่ี 

▪ ได้เตม็อ่ิมกบัหลากหลายสถานท่ีท่องเท่ียว สมัผสัความงดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หรอื  SUNMOON LAKE แหล่งท่องเท่ียวท่ี
งดงามท่ีสุดของเกาะไต้หวนั 

▪ ไปกราบไหว้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิวดัเหวินหวู่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้กวนอ ูเทพเจา้แห่งปัญญาและความซ่ือสตัย ์

▪ เยือนสวิตเซอรแ์ลนดแ์ห่งไต้หวนั แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะท าให้คณุได้ใกล้ชิดธรรมชาติ, อากาศบริสทุธ์ิ, ป่าเขียวชอุ่ม, ทุ่งดอกไม้กวา้ง และ
เนินเขาสวยงาม  

▪ เยื่อนอทุยานทาโรโกะ อทุยานแห่งชาติใหญ่ เป็นอนัดบั 2 ของไต้หวนั 

▪ ฟรี Local ซิมการด์ 1 ซิม (ต่อกรุป๊) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกบัคนขบัรถ 

 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

23,999.- 

   วนัเดนิทาง : พฤศจกิายน 2561 – มนีาคม 2562   4 ท่าน ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตวั  

 



 

                 2   

DAY1 
20.00น.   ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 506 
00.40น. ถงึทา่อากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กดว้ยรถตู ้ 

สว่นตวั  
เขา้พกัทีโ่รงแรม Your Hotels / หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

DAY2 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. รถตูส้ว่นตวัรับทา่นจากทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานทาโรโกะ หรอื ไทหลูเ่กอ๋ เป็นอทุยานแหง่ชาติ

ใหญ ่เป็นอนัดับ 2 ของไตห้วัน จดุชมววิทีน่่าประทับใจในอทุยานฯ ไดแ้ก ่ถ ้านกนางแอน่ และอโุมงคเ์กา้
โคง้ บนเสน้ทางคดเคีย้วผา่นหบุเขาและหนา้ผาทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิซึง่เป็นทางหลวงทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่
หนึง่ ของเกาะไตห้วัน และแวะชมน ้าตกฉางชนุ อนุสรณ์สถานฉางชนุ จดุชมววิ อกีแหง่หนึง่ทีม่ทีัศนยีภาพ
ของหบุเขาสลับซอ้นสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจนี ดา้นขา้งมนี ้าตกไหลจากยอดเขาสงูลงสูล่ าธาร
ลีอ่ ู- จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 
เขา้พกัทีโ่รงแรม Leader Hotel / หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

DAY3 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. รถตูส้ว่นตวัรับทา่นจากทีพ่ัก น าทา่นไป Sun Moon Lake(รวมลอ่งเรอื) ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสรุยินั

จันทรา “สวสิเซอรแ์ลนดไ์ตห้วัน” - Ita Thao Old Street - ไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิ ์วดัเหวนิหวู ่เทพเจา้แหง่
ปัญญา - จากนัน้น าทา่นสู ่ชงิจิง้ฟารม์ (Cingjing Sheep Farm) เป็นฟารม์เลีย้งแกะทีอ่ยูบ่นภเูขาสงู
อยูเ่หนอืระดับน ้าทะเลถงึ 1,750 เมตร ท าใหม้องเห็นทวิทัศนโ์ดยรอบ ทัง้ทุง่หญา้สเีขยีว และเทอืกเขาที่
งดงามคลา้ยกบัประเทศทางยโุรปเหนอื โดยในฟารม์แบง่เป็น 2 โซนใหญ่ๆ  คอื บรเิวณฟารม์ทีเ่ลีย้งแกะ 
และบรเิวณชมววิ ทา่นสามารถถา่ยรปูกบัแกะแสนรู ้และ ใหอ้าหารแกะ ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ พรอ้มเดนิเลน่ชม
ความสวยงามของธรรมชาตใินบรเิวณฟารม์ หากวันทีเ่ดนิทางไปบางททีา่นอาจจะไดช้มโชวต์ัดขนแกะแบบ
ฉบบัของฟารมข์องชาวนวิซแีลนดอ์กีดว้ย – น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก 
เขา้พกัทีโ่รงแรม Cingjing Guest House / หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

หลังอาหารเชา้เตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบนิ 
11.30น.  รถมารับทา่นจากโรงแรมเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน - เชค็อนิ 
15.45น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan  เทีย่วบนิที ่ IT505 
18.45น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ  
 

 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

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

อตัราคา่บรกิาร  

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 

เด็กอาย2ุ-12ปี 

มเีตยีงและไมม่เีตยีง 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 
02-05 พ.ย. 61 23,999 23,999 5,000 

22-25 พ.ย. 61 23,999 23,999 5,000 

07-10 ธ.ค. 61 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
24,999 24,999 5,000 

21-24 ธ.ค. 61 23,999 23,999 5,000 

28-31 ธ.ค. 61 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
28,999 28,999 8,000 

29 ธ.ค. 61-01 ม.ค.62 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
28,999 28,999 8,000 

10-13 ม.ค.62 23,999 23,999 5,000 

25-28 ม.ค.62 23,999 23,999 5,000 

16-19 ก.พ.62 

(วนัมาฆบูชา) 
24,999 24,999 5,000 

28 ก.พ.-03 ม.ีค.62 23,999 23,999 5,000 

14-17 ม.ีค.62 24,999 24,999 5,000 

28-31 ม.ีค.62 24,999 24,999 5,000 
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ตารางบนิ สายการบนิ Tigerair Taiwan 
 

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 ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20  
กโิลกรัม หากเดนิทางวันที ่25ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไปน ้าหนักกระเป๋าจะเปลีย่นเป็น 15 กโิลกรัม) 

- 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 : คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว 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 เบอรโ์ทรศัพท์

ของคนขบัรถหลังไดรั้บ Sim Card  
 

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


