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

 2020 Taiwan International Balloon Festival - อ ีห๋ลาน - ทะเลสาบเจ็ดดาว - น า้พรุอ้นเจยีวซ ี
  

 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 แพกเกจรวม: ตัว๋เครือ่งบินไปกลบั Tigerair Taiwan + ท่ีพกั 3 คืนพรอ้มอาหารเช้า + รถรบัส่งพรอ้ม City Tour เดินทางโดยรถส่วนตวั  

 เท่ียวแบบสบายๆ เป็นส่วนตวัตลอดทัง้ทริป ควรค่าแก่การไปเท่ียวพรอ้มกนัทัง้ครอบครวั 

 เตม็อ่ิมกบัหลากหลายสถานท่ีท่องเท่ียว  และ เทศกาลสุดว้าวของไต้หวนั เทศกาลบอลลูนนานาชาติเมืองไถตง ปี 2020 

 ขึน้บอลลูน ชมวิวมุมสูงในงาน 2020 Taiwan International Balloon Festival      

 ชม Jimmy Plaza สถานีท่ีตกแต่งเป็นธีมตวัการต์นูจากศิลปินช่ือดงัของไต้หวนัอยา่ง Jimmy Liao 

 เท่ียวชม หน้าผา Qingshui เป็น 1 ใน 8 จดุชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในไต้หวนัตัง้อยู่บนขอบของทางหลวง ถนน Suhua   

 เท่ียวชมฟารม์รุย่ซุ่ย  ทุ่งหญ้าท่ีมีการท าฟารม์โคนม และผลิตภณัฑน์มสดใหมท่ี่หลากหลายไวส้ าหรบับริการนักท่องเท่ียว 

 ถนน Mr. Brown "ถนนสีเขียวแห่งสวรรค"์ เส้นทางท่ีงดงาม ได้รบัความนิยมมาจากภาพโฆษณาของกาแฟของไต้หวนั  

 เชค็อิน ณ ซนัเซียนไถ จดุชมวิวแห่งชาติฝัง่ตะวนัออกของไต้หวนั ท่ีใครๆ กต้็องมา   

 ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม ของ ทะเลสาบเจด็ดาว ท่ีเป็นแนวชายหาดรปูวงพระจนัทรย์าวกว่า 20 กม. 

 แช่เท้าด้วยน ้าพรุอ้น ท่ีอดุมไปด้วยแรธ่าต ุ ณ  สวนน ้าพรุอ้นเจียวซี   

 ผอ่นคลายด้วยการแช่น ้าแร ่ในโรงแรมระดบั 5 ดาว 

  

 

 
 

   วนัเดนิทาง : กรกฏาคม - สิงหาคม 2563   4 ท่าน ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตวั  

 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 

22,999.- 
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DAY1 
19.20น.  ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 506 
00.10น.  ถงึทา่อากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กดว้ยรถตู ้ 

สว่นตวั  
เขา้พกัทีโ่รงแรม Relite  Hotels / หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

DAY2 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น.  รถตูส้ว่นตัวรับทา่นจากทีพั่ก น าทา่นชม Jimmy Plaza สถานทีีต่กแตง่เป็นธมีตัวการต์นูจากศลิปินชือ่ดังของ

ไตห้วันอย่าง Jimmy Liao ตัวสถานีนี้ตกแต่งไดอ้ย่างน่ารัก มลีูกเล่นเพื่อใหค้นที่มาเยอืนสนุกได ้ใครชอบ
ถา่ยภาพ เซลฟ่ีหา้มพลาด มมีมุกลอ้งเก๋ๆ  รอคณุอยู ่ระหวา่งทางพาทา่นผา่นชม หนา้ผา Qingshui เป็น1ใน 
10 จุดชมววิที่สวยที่สุดในไตห้วันตัง้อยู่บนขอบของทางหลวง ถนนSuhua ซึง่เป็นถนนที่อันตรายที่สุดใน
ไตห้วันและเป็นถนนที่สวยทีสุ่ดในไตห้วัน ถนนส่วนใหญ่ของทางหลวงSuhua ถูกสรา้งขึน้ตามแนวชายฝ่ัง
ของมหาสมทุรแปซฟิิก จดุชมววิผา Qingshui หมายถงึสว่นระหวา่งทางหลวง Suhua และ Renzhi Chongde 
ซึง่มคีวามยาวประมาณ 12 กโิลเมตร สว่นนีข้องถนนบดิและเปลีย่นเป็นหนา้ผาและชายฝ่ังภมูทิัศนท์ีน่่าทึง่และ
งดงามเป็นสถานทีท่ีส่วยงามทีส่ดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ฟารม์รุย่ซุ่ย  เป็นทุ่งหญา้ทีม่กีารท าฟารม์โคนม แหล่งน ้าทีน่ี่ค่อนขา้งสะอาดและอากาศ
สดชืน่ ดังนัน้จงึเป็นอาหารอยา่งดใีหก้ับโคนม นมทีไ่ดจ้ากโคมนมของทีน่ี่จงึเป็นนมทีอ่ร่อย รสชาตดิ ี ฟารม์
รุย่ซุย่ในปัจจบุนัมกีารด าเนนิการในทศิทางทีห่ลากหลาย มศีนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว, คาเฟ่กลางแจง้, เสน้ทาง
จักรยานและอืน่ ๆ ฟารม์รุ่ยซุย่ยังมผีลติภัณฑน์มสดใหมส่ าหรับบรกิารนักท่องเทีย่ว ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไป
กับวันหยุดทีส่นุกสนานทีฟ่ารม์แห่งนี้  จากนัน้พาท่านเทีย่วชม ถนน Mr. Brown Avenue เป็นเสน้ทางที่
งดงามในหมูบ่า้นฉือซา่ง เขตไถตง หมูบ่า้นนีไ้ดรั้บความนยิมมาจากการถา่ยภาพโฆษณาของกาแฟชือ่ดังของ
ไตห้วัน Mr. Brown จงึท าใหท้ีแ่ห่งนี้เป็นทีรู่จ้ักกันในชือ่ "ถนนสเีขยีวแห่งสวรรค"์ ทุง่นากวา้งใหญ่ทีม่สีเีขยีว
ขจ ีไม่มเีสาไฟฟ้าอยู่รมิถนน ใหค้วามรูส้กึโลกนี้กวา้งสุดลูกหูลูกตา ไม่เพียงแต่มมีุมน่ารักไวส้ าหรับถ่ายรูป
เทา่นัน้ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความรูส้กึผอ่นคลายสบายๆหา่งไกลจากความวุน่วายในเมอืง  

เทีย่ง&ค ่า อสิระอาหารตามอธัยาศัย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทีพ่กั  
เขา้พกัทีโ่รงแรม  Luminous Hot Spring Resort & Spa / หรอืเทยีบเทา่โรงแรมอาบน า้แร ่5*   
**อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ ้าแร่ธรรมชาต ิทีอ่ดุมไปดว้ยแร่ธาตทุีม่สีรรพคณุในการรักษาโรคตา่งๆ จงึเชือ่ได ้

วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้** 

 
DAY3 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น.   รถตูส้ว่นตัวรับทา่นจากทีพ่ัก น าทา่นไป งาน 2020 Taiwan International Balloon Festival  

เป็นเทศกาลที่ย ิง่ใหญ่งานหนึ่งของประเทศไตห้วันที่ได รั้บความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 
เทศกาลบอลลูนนานาชาตคิรัง้นี้มคีวามยิง่ใหญ่อลังการและมคีวามสวยงามของบอลลูนหลากสทีีล่อยอยู่ใน
อากาศ รอใหนั้กท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในการน่ังบอลลูนที่จะพาคุณลอยสู่ทอ้งฟ้าชม
ความงดงงามของขุนเขา ชมววิทวิทัศน์อันงดงามของเมอืงไถตง งานจัดขึน้ตัง้แต่วันที่ 30 มถิุนายน - 13 
สงิหาคม 2563 (รวมค่าบัตรขึน้บอลลูนแบบอยู่กับที่ใชเ้วลาน่ังประมาณ 5-7 นาท ีหากตอ้งการน่ังบอลลูน
แบบเคลือ่นไหวสามารถจองล่วงหนา้ไดก้บัเจา้หนา้ที ่จ่ายเพิม่ประมาณ 9000 NT/ท่าน น่ังประมาณ 30 นาที
ตอ้งแจง้จองลว่งหนา้)    
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พาท่านเที่ยวชม ซนัเซียนไถ จุดชมววิแห่งชาตฝ่ัิงตะวันออก ที่ใครๆ ก็ตอ้งมา และไฮไลท์ส าคัญก็คือ 
สะพานโคง้ ที่สามารถเดินขา้มจากฝ่ังนี้ไปยังเกาะกลางทะเลได ้นอกจากนี้ก็มีจุดชมวิวอื่นๆ เช่น                      
อา่วเจยีมูส่อื , เจยีลูห่ลัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย แลว้พาท่านเดนิทางตามรมิชายฝ่ังทอ้งทะเลแปซฟิิกไปเทีย่วชม “หาดซซีงิถนั” หรอื“ทะเลสาบเจ็ดดาว” 

ที่เป็นแนวชายหาดรูปวงพระจันทรย์าวกว่า 20 กม. หาดซซีงิถันไม่ใช่หาดทรายหากแต่เป็นแนวชายหาด 
“กอ้นกรวด”ทีม่วีวิทวิทัศน์อันสวยงาม ทว่าไมเ่หมาะต่อการลงเล่นน ้าเพราะเป็นแนวหาดตัดลกึลงไปสู่ทะเล 
และเป็นหาดทีม่คีลืน่สงูและแรงมาก ซึง่นักทอ่งเทีย่วนยิมมาพักผอ่น ชมความงาม และถ่ายรปูคูก่บัคลืน่สขีาว
ฟฟู่องทีถ่าดโถมซดัเขา้ฝ่ัง จากนัน้พาท่านแชเ่ทา้ดว้ยน ้าพุรอ้น ณ สวนน า้พุรอ้นเจยีวซ ีสวนประวัตศิาสตร์
แห่งนี้ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง Jiaosi เป็นบ่อน ้ารอ้นที่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุ ซึง่บ่อน ้าพุรอ้นเจยีวซนัีน้ถูกสรา้งขึน้
เพือ่ใหป้ระชาชนทั่วไปลงแชไ่ด ้ท าใหก้ารแชน่ ้าทีบ่อ่น ้าพุรอ้นเป็นทีน่ยิมมากขึน้ และเป็นวัฒนธรรมทีฝั่งราก
ลกึในชมุชน นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญท่ีต่อ้งการอาบน ้าแรม่กัจะเลอืกเดนิทางมาบอ่น ้าพรุอ้นเจยีวซแีหง่นี ้   

เทีย่ง&ค ่า อสิระอาหารตามอธัยาศัย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูไ่ทเป ทีพ่กั 
เขา้พกัทีโ่รงแรม Relite  Hotels / หรอืเทยีบเทา่ 3* 
 

DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

อสิระชอ้ปป้ิง – กนิตามอธัยาศัย – เชค็เอา้ทจ์ากโรงแรม 
11.30น.  รถมารับทา่นจากโรงแรมเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน – เชค็อนิ 
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 
ราคาไมร่วมตัว๋

เครือ่งบนิ 

03 - 06 ก.ค. 63 

(วนัอาสาฬหบูชา) 
23,999 23,999 5,000 17,999 

09-12,10-13,16-19 ก.ค. 63 22,999 22,999 5,000 17,999 

23-26 , 24-27 ก.ค. 63 22,999 22,999 5,000 17,999 

06-09 , 07-10  ส.ค.63 22,999 22,999 5,000 17,999 
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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  
- คา่น ้าหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัม และรวมน ้าหนักกระเป๋า Carry on 10 กโิลกรัม 
- คา่ทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) พรอ้มอาหารเชา้ 3 มือ้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
- รถรับสง่ไปกลบัสนามบนิไทเป และทีพั่ก แบบสว่นตวัส าหรับ 4-8 ทา่น 
- บรกิารซตีีท้วัร ์แบบสว่นตัว 2 วัน  คา่ทางดว่น, คา่จอดรถ, คา่ทปิคนขบัรถ 
- คา่เขา้ชมสถานทีท่กุที ่รวมถงึคา่ขึน้บอลลนูแบบอยูก่บัที ่

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

- คา่อาหารกลางวันและค ่า   
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ทปิไกดแ์ละคนขบั 500 NT/ทา่น (ลกูคา้) ตลอดการเดนิทาง 

 
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 เมือ่ลกูคา้เดนิทางไปถงึไตห้วันคนขบัรถจะน าพาสปอรต์ของทา่นไป

ซือ้ซมิ เพือ่ใชส้ าหรับตดิตอ่กบัคนขบัรถ กรณุา save เบอรโ์ทรศัพทข์องคนขบัรถหลังไดรั้บ Sim Card  
- 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” หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรบัเงนิ

สงูสดุถงึ  1,000,000 เหรยีญไตห้วนั (NT) 

 
*อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรับเดนิทาง 4 - 8 ทา่น กรณีจ านวนผูเ้ดนิทางมากกวา่ทีก่ าหนด กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่

 เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ เนือ่งจากตอ้งปรับขนาดของรถซึง่จะมคีา่บรกิารเพิม่* 
 


