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TAIWAN GROUP & GO  

4 DAYS - 3 NIGHTS STAY IN TAIPEI 

เที่ยวไต้หวนัฉบับคนรู้จริง - ถนนโบราณต้าซี - สุสานอดีตประธานาธิบดเีจียงไคเช็ค 

 พร้อมน่ังรถไฟฟ้าตะลุยเมืองไทเป 

  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง :  กนัยายน 2562   10 ท่าน  เร่ิมออกเดนิทาง มไีกด์ไทยดูแล 

 กรุป๊ 10 ท่าน เดินทาง โดยสายการบิน Tigerair Taiwan   

 รถรบัส่งไปกลบั ระหว่างสนามบินและท่ีพกั พกัโรงแรมระดบั  ★★★  3 คืน  พร้อมอาหารเช้า 3 มือ้     

 ไกดท้์องถ่ินพดูภาษาไทย นัง่  Shuttle bus  Daxi Express Route  พาเท่ียวชมบรรยากาศของถนนโบราณต้าซี  สะพานต้าซี  

ฉือห ู สสุานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชค็  และ ช้อปป้ิง Metrowalk shopping   

 รวมบตัร MRT One-Day Pass เพ่ือให้ท่านได้เท่ียวเจาะลึกตามเส้นทางรถไฟฟ้าทัง้สถานท่ีเท่ียวร้านอาหารแบบเจ้าถ่ินจริงๆ  1  วนัเตม็  
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DAY1 
19.20น.   ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 506 
00.10น. ถงึทา่อากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กดว้ยรถตูส้ว่นตวั  (มไีกดร์อรับสง่เขา้โรงแรม) 
เขา้พกัที ่ I HOTEL ZHONGLI  FLAGSHIP  / หรอืเทยีบเทา่ 3*  
https://www.lonelyplanet.com/taiwan/hotels/i-hotel-zhongli-flagship/a/lod/5065d2c1-6016-4359-8a47-
2a718d468b33/357504 

 

 
 

DAY2 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. มไีกดท์อ้งถิน่พูดภาษาไทย พาน่ัง Shuttle bus Daxi Express Route พาเทีย่วชมบรรยากาศของ

ถนนโบราณตา้ซี  ตรอกซอกซอยแห่งนี้เป็นถนนสายเก่าที่มีชวีติชวีาและเงียบสงบที่สุดในไตห้วัน              
ถนนและบา้นทัง้สองฝ่ังยงัตกแตง่ในสไตลต์ะวันตก ทีพั่กทั่วไปสว่นใหญป่ระกอบดว้ยอาคารอฐิแดงกบับา้น
อฐิแดงและรา้นตกแตง่ดว้ยคานโคง้สไตลย์โุรปและมรีปูปัน้งดงาม  ส าหรับใครทีรั่กเรือ่งสถาปัตยกรรมแลว้
ล่ะก็ ที่แห่งนี้สามารถเป็นอีกหนึ่งหอ้งเรียนทางสถาปัตยกรรมใหคุ้ณไดด้ีเชียว  เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆ 
นอกจากนี้ท่านจะไดบ้รรยากาศตลาดโบราณ ทีน่ี่มจี าหน่ายขนมโบราณ  อาหารแบบไตห้วัน แบบดัง้เดมิ
และแบบใหมท่ีผ่สมผสานกนัอยา่งลงตัวทีห่าทานจากทีอ่ืน่ไดย้าก  
และอกีจดุเชค็อนิทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอื สะพานตา้ซ ีทีอ่อกแบบสไตลบ์าร็อค   
 

 
 

เทีย่ง อสิระอาหารตามอธัยาศัย 
บา่ย จากนัน้พาทา่นเทีย่วชม สสุานอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ตัง้อยูร่มิทะเลสาบฉือห ูในเขตตา้ซ ีเมอืงเถา

หยวน ค าวา่ “ ฉือห ู” ในภาษาจนีมคีวามหมายวา่ “ ทะเลสาบแหง่ความการณุย ์” เป็นชือ่ทีอ่ดตีประธานาธบิดี
เจยีงไคเชค็ ตัง้ขึน้เพือ่ร าลกึถงึมารดาของตน นอกจากนีย้งัไดรั้บมอบหมายใหห้ยางจ่ัวเฉงิสถาปนกิชือ่ดังชาว
ไตห้วัน ออกแบบสรา้งบา้นพักตากอากาศในสไตสส์ถาปัตยกรรมแบบหมิน่หนานและเจอ้เจยีงขึน้ทีน่ี ่เพราะววิ
ทวิทศันแ์ละธรรมชาตอินัสวยงามของทะเลสาบเป็นภาพสะทอ้นถงึความทรงจ าในบา้นเกดิของอดตี
ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ทีเ่มอืงเฟ่ิงฮวา่ มณฑลเจอ้เจยีง โดยบา้นพักตากอากาศหลังนีไ้ดรั้บการปรับปรงุและ
สรา้งเป็นสสุานหลังอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ถงึแกก่รรม เมือ่ปี 1975 ดว้ยเหตนุี ้สสุานฉอืหจูงึเป็นสถานที่
ทางประวตัศิาสตรท์ีค่วรคา่แกก่ารมาเยอืนเพือ่ร าลกึถงึคณูุปการของบคุคลส าคญัในประวัตศิาสตรไ์ตห้วัน 
นอกจากนี ้ทีน่ีย่งัมพีธิกีารเปลีย่นเวรยามของทหารรักษาการณ์ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจใหไ้ดรั้บชมทกุๆชัว่โมง เป็นหนึง่
ในไฮไลทท์ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วมาจากทัว่โลกใหเ้ดนิทางมาเยอืน   
จากนัน้พาทา่น ชอ้ปป้ิง Metrowalk shopping center   
จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ไทเป 

เย็น อสิระอาหารตามอธัยาศัย  
เขา้พกัที ่ HOTEL LEISURE  TAIPEI / หรอืเทยีบเทา่ 3*         https://www.hotel-leisure.com/ 

https://www.hotel-leisure.com/
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DAY3 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 
08.00น. มไีกดท์อ้งถิน่พูดภาษาไทยพาเทีย่วตามเสน้ทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วัน ท่าน

ละ1ใบไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได)้ – แนะน าเสน้ทางดังนี้ ตกึไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค 
– วดัหลงซาน - ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ ฯลฯ 

อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น 
เขา้พกัที ่ HOTEL LEISURE  TAIPEI / หรอืเทยีบเทา่ 3* https://www.hotel-leisure.com/ 

 

 
 

DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพ่ัก 

อสิระชอ้ปป้ิง – กนิเทีย่วตามอธัยาศยั – เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม 
11.30น.   รถมารับทา่นจากโรงแรมเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน – เชค็อนิ  (ไมม่ไีกดบ์รกิาร) 
15.30น.   เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่ IT505 
18.20น.   เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

******************** 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 

เด็กอายุ2-12ปี 

มเีตยีงและไมม่เีตยีง 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 

05-08 ก.ย. 62 9,999 9,999 3,000 

06-09 ก.ย. 62 9,999 9,999 3,000 

07-10 ก.ย. 62 9,999 9,999 3,000 

13-16 ก.ย. 62 9,999 9,999 3,000 

20-23 ก.ย. 62 9,999 9,999 3,000 

27-30 ก.ย. 62 9,999 9,999 3,000 

 
ตารางบนิ สายการบนิ 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  
- คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ20 กก.และ ถอืขึน้เครือ่ง 10 กก.  
- คา่ทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) พรอ้มอาหารเชา้ 3 มือ้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
- รถรับสง่ไปกลบัสนามบนิไทเป และทีพั่ก แบบสว่นตวั 
- ไกดบ์รกิารซตีีท้ัวรโ์ดย Shuttle bus Daxi Express Route   

https://www.hotel-leisure.com/
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- ไกดบ์รกิารซตีีท้ัวร ์พรอ้มบตัร MRT One-Day Pass เทีย่วตามเสน้ทางรถไฟฟ้าในไทเป 1 วันเต็ม  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  
- คา่อาหารกลางวันและอาหารเย็น 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ  
- ทปิไกดแ์ละคนขบั 1000 TWD /ลกูคา้ 1 ทา่น /ตลอดการเดนิทาง ( จา่ยใหไ้กด ์)  

ขอ้ควรทราบ :  
- บรกิาร Private Tour มไีกดท์อ้งถิน่ดแูลในวันทีม่ซีติีท้วัร ์ 
- ควรนัดหมายเวลากบัไกดห์รอืคนขบั เรือ่งจดุขึน้ลงรถ และเวลานัดหมายใหช้ดัเจน 
- กรณุาจดจ าสถานทีแ่ละจดุนัดหมาย เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัรถสว่นตัวของทา่นและทมีฯ 
- การใชร้ถในการรับสง่สนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ จะใหบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารเทา่นัน้  

หากตอ้งการเดนิทางนอกเหนอืจากเสน้ทางดังกลา่วตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีใ่หท้ราบกอ่นการเดนิทาง 
 

ขอ้ควรระวงั: ส าหรบับุคคลทีเ่ดนิทางเขา้ไตห้วนัทางการไตห้วนัมขีอ้ก าหนด  หา้มน า “ผลติภณัฑเ์นือ้สตัวจ์ าพวก แฮม 
กนุเชยีง หรอือาหารทุกอยา่งทีม่สีว่นผสมของเนือ้สตัวเ์ขา้ประเทศไตห้วนัโดยเด็ดขาด” หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรบัเงนิ

สงูสดุถงึ  1,000,000 เหรยีญไตห้วนั (NT) 

 
*อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรับเดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป กรณีจ านวนผูเ้ดนิทางมากกวา่ทีก่ าหนด กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ 

เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ เนือ่งจากตอ้งปรับขนาดของรถซึง่จะมคีา่บรกิารเพิม่* 


