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TAIWAN GROUP & GO  

4 DAYS - 3 NIGHTS STAY IN TAIPEI 

TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 
หมู่บ้านสายรุ้ง - ตะลุยสวนผลไม้ตามฤดูกาล - ซันมูนเลค - วดัเหวนิหวู่   

  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง : พฤศจกิายน 2561 - มีนาคม 2562  4 ท่าน ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตวัส่วนตวั 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 

18,999.- 
 

• แพก็เกจรวม: ตัว่เครือ่งบิน Tigerair Taiwan + โรงแรมพกั 3 คืน พรอ้มอาหารเช้า 3 มือ้ + รถยนตส่์วนตวั  

• รบัส่งไปกลบั สนามบินและท่ีพกั + ซิต้ีทวัรพ์าเท่ียวไต้หวนั แบบส่วนตวั 2 วนั 

• เท่ียวชมงานแสดงพฤกษชาติโลกไถจง ประจ าปี 2018  ซ่ึงเป็นงานท่ีท่านจะได้สมัผสักบัศิลปะท่ีเกิดจากการรว่มกนัสรา้งระหว่างธรรมชาติ 

   และมนุษย ์ตลอดจนเข้าใจถึงความส าคญัของการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ   และดอกไม้นานาชาติมากมายจากทัว่โลกมาโชวไ์วท่ี้น่ี  

• เท่ียวชมหมูบ่า้นสายรุง้  และตะลุยสวนผลไม้ตามฤดกูาล อาทิเช่น  องุ่น  สตรอเบอรร่ี์  ส้ม  ฯลฯ     

• รถยนตพ์าเท่ียวแบบส่วนตวั พาคณุชมบรรยากาศของ Sun Moon Lake  วดัเหวินหวู่   

• ฟรี! Local ซิมการด์ 1 ซิม(ต่อกรุป๊) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกบัคนขบัรถ 
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DAY1 
20.00น.   ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 506 
00.40น. ถงึทา่อากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  
             น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กดว้ยรถสว่นตวั  
    เขา้พกัที ่โรงแรม YOUR HOTEL / หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DAY2 
เชา้       ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น.รถตูส้ว่นตวัรับทา่นจากทีพั่กน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง  เพือ่เทีย่วชม งานแสดงพฤกษชาตโิลกไถจง 

ประจ าปี 2018   จัดขึน้ทีเ่มอืงไถจง ซึง่เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของไตห้วัน ดว้ยพืน้ทีก่วา่ 
2,214.90 ตารางกโิลเมตร   ภายในงาน 2018 Taichung World Flora Exposition แบง่ออกเป็น 3 โซนคอื 
Houli Horse Ranch & Forest Park Area (ขนาดพืน้ที ่30.04 เฮกตาร ์หรอืประมาณ 187.75 ไร่) ซึง่ผูเ้ขา้
ชมจะไดส้มัผัสกบัศลิปะทีเ่กดิจากการรว่มกนัสรา้งระหวา่งธรรมชาตแิละมนุษย ์ตลอดจนเขา้ใจถงึความส าคัญของ
การอนุรักษ์ระบบนเิวศ 
 Fengyuan Huludun Park (ขนาดพื้นที่ 16.52 เฮกตาร์ หรือประมาณ 103.25 ไร่) ภูม ิทัศน์ของสวน 
Fengyuan Huludun ถูกสรา้งขึน้โดยใชพ้ื้นที่ของสวนสาธารณะ Huludun ซึง่จะแสดงใหเ้ห็นถงึลักษณะของ
วัฒนธรรมทีเ่ป็นมติรกบัน ้าและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมของคนในทอ้งถิน่ 
 Waipu Park Area (ขนาดพื้นที่ 14.32 เฮกตาร์ หรือประมาณ 89.5 ไร่) โดยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการนี้จะ
ประกอบไปดว้ยเทคโนโลยกีารเกษตร 4.0 ทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชก้ับการพัฒนาการเกษตรแบบสมารท์ ตอบสนอง
เป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพื่อพัฒนาการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยเนน้ในเรื่องของอาหารที่มี

สว่นผสมปลอดสารพษิภายใตค้อนเซปต ์Slow Food และ Slow Living（อสิระอาหารกลางวัน） 

 จากนัน้พาท่านเที่ยวชม สวนผลไมต้ามฤดูกาล ซึง่จะมอีงุ่น  สตอเบอรร์ี่ และ ผลไมต้ระกูลเบอรร์ีห่ลายชนิด
แลว้แต่ฤดูกาล ใหท้่านไดถ้่ายรูปหรอืจะซือ้กลับไปเป็นของฝากไดเ้ช่นกัน(หากตอ้งการชมิผลไมห้รือซือ้กลับตอ้ง
ตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีส่วนผลไม)้  จากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นโบราณสายรุง้ หมูบ่า้นสายรุง้เป็นหมูบ่า้นเล็กๆแต่มาก
เสน่หข์องเมอืงไถจง เดมิถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นบา้นพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็นทีอ่ยูอ่ยา่งถาวรและมแีต่ความ
เงยีบเหงา ท าใหต้อ่มา นายหวง หยงุ ฝู (Huang Yung-fu) ทหารผา่นศกึทีจ่งึไดส้รา้งภาพวาดทีถ่อืเป็นสว่นหนึง่
ของภมูทิัศน์ทางวัฒนธรรมทีส่วยงามและยังสรา้งความมชีวีติชวีาจากสสีันของภาพวาด ทีเ่ร ิม่จากบา้นหลังหนึง่
ไปสูบ่า้นอกีหลายๆหลังในเขตหมูบ่า้นสายรุง้ โดยภาพวาดสว่นใหญ่จะเกีย่วกับบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงในทวี,ี พชืสัตว ์
นก, กระบอื และคนพืน้เมอืง เป็นตน้  
 น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไถจงและเป็นถนนคนเดนิทีม่รีา้นคา้
ครบครัน เชน่ อาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย（อสิระอาหารเย็น） 

        เขา้พกัที ่โรงแรม CITY RESORT TAICHUNG / หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY3 
เชา้         ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. รถตูส้ว่นตัวรับท่านจากทีพ่ักน าท่านไป Sun Moon Lake ล่องเรอืชมทะเลสาบสรุยิันจันทรา “สวสิเซอรแ์ลนด์

แหง่ไตห้วัน”  เรอืแวะจดุแรก ทา่เรอืวดัพระถงัซมัจ ัง๋(Xuanguang Temple)  ทีต่ัง้ของวัดพระถังซมัจ๋ัง เป็น
วัดทีต่ัง้อยูท่างตอนใตข้องทะเลสาป เป็นทีป่ระดษิฐสถานพระบรมสารรีกิธาตขุองพระถังซมัจ๋ัง และรา้นไขต่ม้ใบ
ชา (อาม่า)  จากนัน้ใหท้่านล่องเรอืล าถัดไปยังจุดที่สอง(โดยยดึเวลาขึน้ลงเรอืจากเจา้หนา้ที่เรอื)เดนิทางสู ่ 

ทา่เรอื Ita Thao Old Street ที่นี่มทีัง้ Food Street มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และโรงแรมทีพ่ักมากมาย（อสิระ

อาหารกลางวัน）จากนัน้รถรับทา่นจากทา่เรอืนีน้ าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิหวู ่เทพเจา้แห่งปัญญา  

จากนัน้พาทา่นเดนิทางกลับ ไทเป ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง（อสิระอาหารเย็น） 

    เขา้พกัที ่โรงแรม YOUR HOTEL  / หรอืเทยีบเทา่ 
 
DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

อสิระชอ้ปป้ิง - กนิเทีย่วตามอธัยาศัย - เชค็เอา้ทจ์ากโรงแรม 
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 18,999 18,999 4,000 

22-25 พ.ย. 61 18,999 18,999 4,000 

07-10 ธ.ค. 61 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
19,999 19,999 4,000 

21-24 ธ.ค. 61 18,999 18,999 4,000 

28-31 ธ.ค. 61 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
24,999 24,999 8,000 

29 ธ.ค. 61-01 ม.ค.62 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
24,999 24,999 8,000 

10-13 ม.ค.62 18,999 18,999 4,000 
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25-28 ม.ค.62 18,999 18,999 4,000 

16-19 ก.พ.62 

(วนัมาฆบูชา) 
19,999 19,999 4,000 

28 ก.พ.-03 ม.ีค.62 18,999 18,999 4,000 

14-17 ม.ีค.62 19,999 19,999 4,000 

28-31 ม.ีค.62 19,999 19,999 4,000 

 
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 ่25 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไปน ้าหนักกระเป๋าจะเปลีย่นเป็น 15 กโิลกรัม) 

• คา่ทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) พรอ้มอาหารเชา้ 3 มือ้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

• รถรับสง่ไปกลบัสนามบนิไทเป และทีพั่ก แบบสว่นตวัส าหรับ 4-8 ทา่น 

• บรกิารซตีีท้วัร ์แบบสว่นตัว 2 วัน (ไมเ่กนิ8-12 ชม. หากใชร้ถเกนิจะมคีา่ใชจ้า่ย ชม.ละ 500 NTD)   

• คา่ทางดว่น, คา่จอดรถ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

• Local Sim Card 1 sim/group  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  
• คา่อาหารกลางวันและอาหารเย็น 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 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 เบอรโ์ทรศัพทข์อง
คนขบัรถหลังไดรั้บ Sim Card  

 

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

 


