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TAIWAN GROUP & GO 

 3 DAYS 2 NIGHTS STAY IN TAIPEI  

โรงแรม + ซิต้ีทวัร ์+รถรบัส่งสนามบิน 

 
 

  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

          วนัเดนิทาง :  มนีาคม – มิถุนายน 2562  เร่ิมต้นเดนิทาง 2 ท่านขึน้ไป   

SHOCK PRICE 

บาท/ท่าน 
4,999.- 

 แพกเกจรวม: ท่ีพกั 2 คืนพรอ้มอาหารเช้า + City Tour 1 วนั + รถรบัส่ง สนามบิน - ท่ีพกั เดินทางโดย SEAT IN COACH 

 เท่ียวไต้หวนั สุดชิลล ์เดินทางสะดวกตัง้แต่  2 ท่าน โดยสายการบินท่ีท่านเลือกเอง  

 พกัโรงแรมใกล้แหล่งช้อปป้ิง ซีเหมินติง 2  คืน  พรอ้มอาหารเช้า 2 มือ้ 

 รวมซิต้ีทวัร ์1 วนัเตม็ ได้เตม็อ่ิมกบัหลากหลายสถานท่ีท่องเท่ียว   
- เท่ียวชมอทุยานหินเหยห๋ล่ิว ดคูวามแปลกของหินรปูรา่งต่างๆท่ีธรรมชาติสรา้งสรรคข์ึน้  
- หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน ตามรอยหมูบ่้านโคมแดงใน Spirited Away ท่ีเมืองจ่ิวเฟ่ิน เมืองโบราณสุดมหศัจรรยข์องประเทศไต้หวนั 
- ไปตามเส้นทางรถไฟสายสือเฟิน ท่ียงัคงความเป็นอดีตทัง้ในส่วนของอาคารบา้นเรอืนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี  
- เยือน หมู่บ้านแมวหตู่ง สวรรคข์องคนรกัแมวในหมูบ่้านบนเนินเขาเรียบฝัง่แม่น ้าจี้หลง 

 มีเวลาพกัผอ่นสบายๆ ให้ชวนกนัไปเดินเล่นช้อปป้ิงกนัแบบชิลล์ๆ  ไม่ต้องกลวัใครรอ 
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DAY1 
--.-- น.  ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ทีท่า่นเลอืกเอง  
--.-- น.   ถงึทา่อากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

เดนิทางสูท่ ีพ่กัดว้ยรถ SEAT IN COACH มคีนขบัถอืป้ายรอรบั  
(ใชไ้ดเ้ฉพาะชว่งเวลา 09.00 น. -21.00 น. ใหบ้รกิารทกุๆ 1 ชัว่โมง) 

 เขา้พกัที ่โรงแรม RELITE  HOTEL XIMENDING / หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY2 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

ตารางทอ่งเทีย่วตามเวลา (เป็นรถ SEAT IN COACH มบีรกิารเฉพาะวนัเสาร-์อาทติย ์เทา่น ัน้) 
08.00-08.30 น.   รถมารับทีโ่รงแรม ยา่นซเีหมนิตงิ 
08.30-09.30 น.   รถออก เดนิทางไป อทุยานแหง่ชาตเิหยห๋ลิว่ 
09.30-10.30 น.   เทีย่วชม อทุยานแหง่ชาตเิหยห๋ลิว่ หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วนั ตัง้อยูท่างตอน

เหนือสุดของเมอืงนิวไทเป ดว้ยความโดดเด่นทางธรณีวทิยากับหนิรูปร่างแปลกตา ซึง่ภูมทิัศน์หนิ
ของเย่หลวิถอืเป็นหนึ่งในสิง่มหัศจรรยท์ี่มชี ือ่เสยีงมากที่สุดในโลกอกีแห่งหนึง่  พื้นที่ของอุทยานเย่
หลวิมลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายุยาวนานนับลา้นปี และจาก
ความแปลกตานี้เองที่ท าใหอุ้ทยานเย่หลวิกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่าง
จนิตนาการที่มกีารเปรยีบเทียบลักษณะของหนิแต่ละชิน้กับรูปทรงต่างๆ ของผูค้น อาท ิหนิรองเทา้
นางฟ้า  หนิทะเลเทยีน  หนิชา้ง, หนิไอศกรมี, หนิเศยีรเจา้หญงิและอืน่ๆ อกีมากมาย และทีเ่ป็นไฮไลท์
และมนัีกทอ่งเทีย่วเขา้ควิรอถา่ยรปูดว้ยมากทีส่ดุคอื หนิเศยีรราชนิ ิ

10.30-11.30 น.   รถออก เดนิทางไป หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน 
11.30-13.00 น.  เทีย่วชม และอสิระทานมือ้เทีย่ง ที ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน เป็นถนนท่องเทีย่วหลักอยูท่ีย่า่นเมอืงเกา่

โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเก่าๆ เชน่ โรงน ้าชา  
รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นขายขนมและอาหารตา่งๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิว่เฟ่ิน เชน่ บัวลอย
เผอืก ลกูช ิน้ปลาสตูรโบราณ และโรตสีายไหม โดยจะมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนนทีเ่ป็น
ทางลาดชนัและขัน้บันไดดว้ย ซึง่ในโซนนี้เองทีจ่ะเห็นโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคารไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่นกัน
ไปเหมอืนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตร ์Animation เรือ่งดังจากค่าย 
Studio Ghibli เรือ่ง Spirited Awa 

13.00-13.30 น.  รถออก เดนิทางไป Houtong Cat Village 
13.30-14.30 น.   เทีย่วชม หมูบ่า้นแมวหูตง่ สวรรคข์องคนรักแมวโดยเฉพาะกับหมูบ่า้นบนเนนิเขาเรยีบฝ่ังแมน่ ้าจีห้ลง  

พื้นที่ของย่านรุ่ยเฟ่ิง เมอืงนวิไทเป หมู่บา้นเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ยแมวเหมยีวนับรอ้ยชวีติ แต่เดมิชือ่ว่า
หมูบ่า้น Hou Dong ทีแ่ปลว่า “ถ ้าลงิ” เนื่องจากในชว่งแรกทีม่ผีูค้นเขา้มาอาศัยทีน่ี่จะมถี ้าและภายใน
ถ ้าจะมลีงิป่าอาศัยอยูน่ั่นเอง 

14.30-15.30 น.   รถออก เดนิทางไป สถานรีถไฟสอืเฟิน 
15.30-16.30 น.   อสิระเดนิเลน่ที ่ถนนสายเกา่สอืเฟิน ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟไดเ้ลย มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหารเรยีง

รายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ยโคมลอยหรอืเขยีนค าอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผก่็มใีหบ้รกิารและ
อสิระปลอ่ยโคมลอยทีต่ลาดแหง่นี ้

16.30-17.30 น.   รถออก เดนิทางกลบัไทเป 
17.30-18.00 น.   เขา้รา้นพายสบัปะรดชือ่ดัง อสิระชมิ และเลอืกซือ้ของฝาก 
18.00 น.   รถจอดจดุที ่ 1  ตลาดซือ่หลนิ  (ลกูคา้เดนิทางกลับโรงแรมเอง)  
18.30 น.   รถจอดจดุที ่ 2  ซเีหมนิตงิ หรอื MRT Ximen Station ประต ู6 (ลกูคา้เดนิทางกลับโรงแรมเอง) 
      เขา้พกัที ่โรงแรม RELITE  HOTEL XIMENDING / หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY3 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
              อสิระชอ้ปป้ิง – กนิเทีย่วตามอธัยาศัย（อสิระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น ） 

--.-- น.   รถมารบัทา่นจากโรงแรมเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน ดว้ยรถ SEAT IN COACH   
              (ใชไ้ดเ้ฉพาะชว่งเวลา 09.00 น. - 21.00 น.เทา่นัน้ ใหบ้รกิารทกุๆ 1 ชัว่โมง) 
--.-- น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ทีท่า่นเลอืกเอง 
--.-- น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

**************** 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 

เด็กอาย2ุ-12ปี 

มเีตยีงและไมม่เีตยีง 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 
หากตอ้งการอยู่ตอ่

จา่ยเพิม่/คนื/ทา่น 

มนีาคม-มถินุายน 2562 4,999 4,999 3,000 

 
       2,000 

หมายเหต：ุจะตอ้งเช็คหอ้งวา่งลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  10 วนั 

***ซติีท้วัรใ์ชเ้วลาทอ่งเทีย่วประมาณ 8-10 ช ัว่โมง   

ไมม่ไีกด ์ ตอ้งตรงเวลาตามตารางทวัร ์ มเีฉพาะวนัเสาร ์อาทติย ์***  

 
สายการบนิแนะน า  Thai airways  / China  airlines 

 

ขาไป :    ออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ BKK-TPE TG 634   07:10-11:50 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน(ไทเป ) TPE-BKK TG 635 20:05-22:50 

 

ขาไป :    ออกจากทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ BKK-TPE CI838 08:30-13:10 

ขากลบั : ออกจากทา่อากาศยานนานาชาตเิถาหยวน(ไทเป ) TPE-BKK CI837 23:20-02:20 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม :  

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

 คา่รถรับสง่ไปกลับสนามบนิไทเป และทีพ่กั  

 คา่บรกิารซตีีท้ัวร ์1 วัน 

 คา่ทางดว่น, คา่จอดรถ  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

 ตั๋วเครือ่งบนิรวมภาษีไปกลบั กรงุเทพฯ - ไตห้วัน – กรงุเทพฯ  
 คา่อาหารกลางวันและอาหารเย็น 
 คา่เขา้ชมสถานที ่：อทุยานหนิแหยห๋ลิว่, คา่ปลอ่ยโคมลอย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ทปิคนขบัรถ = 200 NTD ตอ่ทา่น/ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 
ขอ้ควรทราบ :  

 ควรนัดหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver Guide) เรือ่งจดุขึน้ลงรถ และเวลานัดหมายใหช้ดัเจน 

 กรณุาจดจ าสถานทีแ่ละจดุนัดหมาย เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัรถสว่นตัวของทา่นและทมีฯ 

 กอ่นเดนิทาง เราจะแจง้เลขทะเบยีนรถ, ยีห่อ้รถ , ชือ่คนขบั พรอ้มเบอรโ์ทรศัพทใ์หแ้กท่า่น 

 วันแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิไทเป คนขบัรถจะถอืป้ายรอรับทา่นและเพือ่นๆ ไปสง่ยงัทีพั่ก 
 แพคเกจนีเ้ริม่ตน้เดนิทางตัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป โดยขนาดของรถจะขึน้อยูก่บัจ านวนผูเ้ดนิทาง  

 

*อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรับเดนิทาง 2 ทา่นขึน้ไป กรณีจ านวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ทีก่ าหนด  
กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่เพือ่เสนอราคาอกีครัง้* 

 


