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TAIWAN GROUP & GO  
4 DAYS - 3 NIGHTS STAY IN TAIPEI  

สโลว์ไลฟ์ ไทเป - อีห๋ลาน จิบวสิกี ้KAVALAN ชิมกาแฟ MR. BROWN CAFÉ 

  

 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 แพกเกจรวม: ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั Tigerair Taiwan + ท่ีพกั 3 คืนพร้อมอาหารเช้า + รถรบัส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถตู้

ส่วนตวั เท่ียวแบบสบายๆ เป็นส่วนตวัตลอดทัง้ทริป ควรค่าแก่การไปเท่ียวพร้อมกนัทัง้ครอบครวั 

 ได้เตม็อ่ิมกบัหลากหลายสถานท่ีท่องเท่ียว ทัง้สมัผสัวิถีชีวิตชาวไต้หวนั ไปตามเส้นทางรถไฟสายสือเฟ่ิน ท่ียงัคงความเป็นอดีต

ทัง้ในส่วนของอาคารบา้นเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี  

 หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ตามรอยหมู่บา้นโคมแดงใน Spirited Away ท่ีเมืองจ่ิวเฟ่ิน เมืองโบราณสดุมหศัจรรยข์องประเทศไต้หวนั 

 สมัผสัความงดงามของเมืองอ๋ีหลาน จิบเคร่ืองด่ืมบนเขาพร้อมชมวิวทะเล ณ ร้าน Mr. Brown Coffee Castle 

 พาท่านชมและชิมวิสก้ี Kavalan ท่ีมีเอกลกัษณ์และมีรสชาติเฉพาะตวั ได้รางวลัWorld’s Best Single Malt Whisky 2015 

 ช้อปป้ิงย่านซีเหมินติง  เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป 

 เท่ียวชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบตัรชมวิว) ตึกระฟ้าสงูเป็นอนัดบั 2 ของโลก พร้อมช้อปป้ิงจใุจสินค้าแบนดเ์นม 

 ไกดพ์ดูภาษาไทยดแูล ในวนัท่ีมี CITY TOUR   

 

 

   วนัเดนิทาง : เมษายน - ตุลาคม 2563    6 ท่าน ออกเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตวั มีไกด์ดูแล 

 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 

15,900.- 
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DAY1 
19.20น.  ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 506 
00.10น.  ถงึ ทา่อากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กดว้ยรถตู ้ 

สว่นตวั (ไมม่ไีกดบ์รกิาร) 
เขา้พกัทีโ่รงแรม HOTEL LEISURE BEITOU / หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAY2 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. รถตูส้ว่นตัวและไกดท์อ้งถิน่รับทา่นจากทีพ่ักน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอีห๋ลาน  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Sunshine Onion DIY เพือ่ลงมอืท า DIY จากหัวหอม   
จากนัน้พาท่าน จบิเครือ่งดืม่บนเขาพรอ้มชมววิทะเล ณ รา้น Mr. Brown Coffee Castle รา้นกาแฟทีค่น
นยิมมาถา่ยรปูเรยีกไดว้า่เป็นรา้นกาแฟทีใ่หญแ่ละววิสวยทีส่ดุในไตห้วัน   

เทีย่ง อสิระอาหารตามอธัยาศัย 
บา่ย พาท่านชมและชมิ วสิกี ้Kavalan ตัง้อยู่ในเมือง Yilan ประเทศไตห้วัน ทุ่มเทใหก้ับการรังสรรค์ซงิเกลิ

มอลตว์สิกี ้(Single Malt Whisky) มาตัง้แตปี่ 2549 และล่าสดุ Kavalan ไดรั้บรางวัลโรงกลั่นยอดเยีย่มจาก
เวที IWSC (International Wine and Spirit Competition) ทัง้ยังชนะเลศิเป็น World’s Best Single Malt 
Whisky 2015 อกีดว้ย วสิกีข้อง Kavalan มเีอกลักษณ์และมรีสชาตเิฉพาะตัว  
พาทา่นชม Jimmy Plaza สถานีทีต่กแตง่เป็นธมีตัวการต์ูนจากศลิปินชือ่ดังของไตห้วันอยา่ง Jimmy Liao 
ตัวสถานีนี้ตกแต่งไดอ้ย่างน่ารัก มลีูกเล่นเพือ่ใหค้นทีม่าเยอืนสนุกได ้ใครชอบถ่ายภาพ เซลฟ่ีหา้มพลาด            
มมีมุกลอ้งเก๋ๆ  รอคณุอยู ่ในบางเสารอ์าทติยจ์ะมตีลาดนัดขายของศลิปะน่ารัก   
น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ไทเป 

เย็น อสิระอาหารตามอธัยาศยั 
เย็น พาทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นซเีหมนิตงิ เป็นยา่นถนนคนเดนิแหลง่ชอ้ปป้ิง กนิ เทีย่ว ทีโ่ดง่ดังในเมอืงไทเป 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทีพ่กั 
เขา้พกัทีโ่รงแรม HOTEL LEISURE BEITOU / หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DAY3 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. รถตูส้่วนตัวและไกดท์อ้งถิน่รับท่านจากทีพ่ักน าท่านสู่ เสน้ทางรถไฟสายสอืเฟิน ไฮไลทข์องทีน่ี้คอืการ

ปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคมลอย) จากสถานีรถไฟสามารถเดนิเล่นที่ถนนสายเก่าซึง่เป็นถนนเลยีบทาง
รถไฟไดเ้ลย มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง 
น าทา่นสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน เป็นถนนทอ่งเทีย่วหลักอยูท่ีย่า่นเมอืงเกา่โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ย
รา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ  

เทีย่ง อสิระอาหารตามอธัยาศัย 
บา่ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง DUTY FREE SHOP TAIWAN รา้นปลอดภาษีดวิตีฟ้รไีตห้วนั ใหท้กุทา่นได ้

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาปลอดภาษี   
 



 

                 3   

จากนัน้พาทา่นผา่นชมและแวะถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้ อนสุรณ์เจยีงไคเช็ค  
อสิระเลอืกชมิเลอืกชอ้ปป้ิงขนมของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของไตห้วัน “พายเคก้สบัปะรด”   
น าท่านเดนิทางสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึน้ชมววิ) ตกึระฟ้าแห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก              
มคีวามสงูถงึ 508 เมตร อสิระทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมชัน้น า ราคาถกูกวา่เมอืงไทยประมาณ 20 % 

เย็น อสิระอาหารตามอธัยาศยั 
เย็น จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทีพ่กั 

เขา้พกัทีโ่รงแรม HOTEL LEISURE BEITOU / หรอืเทยีบเทา่ 
 
DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

อสิระชอ้ปป้ิง – กนิตามอธัยาศัย – เชค็เอา้ทจ์ากโรงแรม  
11.30น.  รถมารับทา่นจากโรงแรมเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน – เชค็อนิ (ไมม่ไีกดบ์รกิาร) 
15.30น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 505 
18.20น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ  
 

 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

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

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 

เด็กอายุ2-12ปี 

มเีตยีงและไมม่เีตยีง 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 

03-06 เม.ย.63   (วนัจกัร)ี 17,900 17,900              6,000 

23-26 เม.ย.63 15,900 15,900 5,000 

14-17 , 22-25 พ.ค.63 15,900 15,900 5,000 

26-29 ม.ิย.63 15,900 15,900 5,000 

09-12 ,23-26 ก.ค. 63 15,900 15,900 5,000 

13-16, 27-30 ส.ค.63 15,900 15,900 5,000 

04-07, 25-28 ก.ย.63 15,900 15,900 5,000 

15-18 ต.ค. 63 15,900 15,900 5,000 

 
ตารางบนิสายการบนิ Tigerair Taiwan 
 

ขาไป :    ออกจากทา่อากาศยานดอนเมอืง DMK-TPE IT506 19.20-00.10 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน(ไทเป ) TPE-DMK IT505 15.30-18.20 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม :  

- ตั๋วเครือ่งบนิรวมภาษีไปกลบั กรงุเทพฯ - ไตห้วัน - กรงุเทพฯ (รวมน ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรัม  
ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง) 

- คา่ทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) พรอ้มอาหารเชา้ 3 มือ้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
- รถรับสง่ไปกลบัสนามบนิไทเป และทีพั่ก แบบสว่นตวัส าหรับ 6-8 ทา่น 
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- บรกิารซตีีท้วัร ์แบบสว่นตัว 2 วัน เต็ม  
- คา่ทางดว่น, คา่จอดรถ, คา่เขา้ชมสถานที ่ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :   

-  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 
-  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบั 800 NT/ลกูคา้ ตลอดการเดนิทาง จา่ยใหไ้กด ์ 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

ราคาน ้าหนักกระเป๋าตอ่เทีย่ว (ซือ้ลว่งหนา้) 
- 15kg = 850 บาท          20kg = 970 บาท                25kg = 1190 บาท 
- 30kg = 1530 บาท        35kg = 1870 บาท               40kg = 2270 บาท 

 

ขอ้ควรทราบ :  
- บรกิาร Private Tour ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ , คนขบัรถพดูภาษาองักฤษไดน้ดิหน่อย  
- ควรนัดหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver Guide) เรือ่งจดุขึน้ลงรถ และเวลานัดหมายใหช้ดัเจน 
- กรณุาจดจ าสถานทีแ่ละจดุนัดหมาย เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัรถสว่นตัวของทา่นและทมีฯ 
- กอ่นเดนิทาง เราจะแจง้เลขทะเบยีนรถ, ยีห่อ้รถ , ชือ่คนขบั พรอ้มเบอรโ์ทรศัพทใ์หแ้กท่า่น 
- วันแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิไทเป คนขบัรถจะถอืป้ายชือ่ของทา่นเพือ่รอรับทา่นและเพือ่นๆ ไปสง่ยงัทีพั่ก 
- 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 6-8 ทา่น กรณีจ านวนผูเ้ดนิทางมากกวา่ทีก่ าหนด กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่

 เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ เนือ่งจากตอ้งปรับขนาดของรถซึง่จะมคีา่บรกิารเพิม่* 


