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

ใส่กีเ่พ้าตะลุยไต้หวนั  จิบชาชมววิจิ่วเฟ่ิน ณ ร้าน AMEI TEAHOUSE  
พาครอบครัวทานอาหารสไตส์ไต้หวนั รสชาติดั้งเดิม  GOLDEN FORMOSA  มิชลนิสตาร์ 1 ดาว 

     
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

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

Toyota Wish (4 คน) หรอื VolksWagen (6/8 คน) 

 หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน ใส่ก่ีเพา้ตามรอยหมูบ่้านโคมแดงใน Spirited Away ท่ีเมืองจ่ิวเฟ่ิน เมืองโบราณสุดมหศัจรรยข์องประเทศไต้หวนั 

 เท่ียวชมอทุยานหินเหย่หล่ิว ดคูวามแปลกของหินรปูรา่งต่างๆท่ีธรรมชาติสรา้งสรรคข์ึน้ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

 เท่ียวชมหมูบ่า้นเลก็ๆ สีสนัสดใส ท่ีโดดเด่นสะดดุตา เช้ือเชิญให้ใครต่อใครอยากเขา้มาชมความสดใสน่ารกัของหมู่บา้นสายรุง้ 

 สมัผสัความงดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หรอื SUNMOON LAKE แหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามท่ีสุดของเกาะไต้หวนั ท่ีได้ช่ือว่า

เป็น “สวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไต้หวนั” 

 พาครอบครวัทานอาหารสไตสไ์ต้หวนั รสชาติดัง้เดิม  GOLDEN FORMOSA  มิชลินสตาร ์1 ดาว  

 ใส่ก่ีเพา้ตะลุยไต้หวนั  จิบชาชมวิวจ่ิวเฟ่ิน ณ รา้น AMEI TEAHOUSE  

 WENTING HOT POT  หม้อไฟสไตลไ์ต้หวนัท่ีใช้วตัถดิุบชัน้ดีคณุภาพสูงระดบัพรีเมียม   

 

 
 

   วนัเดนิทาง : มนีาคม –  พฤษภาคม  2563  4 ท่าน ออกเดินทางเป็นกรุ๊ป
ส่วนตวั  

 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 

21,900.- 
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DAY1 
19.20น.  ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 506 
00.10น.  ถงึทา่อากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไตห้วัน ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่กดว้ยรถตู ้ 

สว่นตวั  
เขา้พกัทีโ่รงแรม EVER SPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

DAY2 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพั่ก 

08.00น. มไีกดท์อ้งถิน่พูดภาษาไทยและคนขบั  น าท่านเทีย่วชม อุทยานแหง่ชาตเิหยห๋ลิว่ (รวมคา่เขา้ชม )
หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตขิองไตห้วัน ตัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป ดว้ยความโดดเด่นทาง
ธรณีวทิยากบัหนิรปูรา่งแปลกตา ซึง่ภมูทิัศน์หนิของเยห่ลวิถอื
เป็นหนึ่งในสิง่มหัศจรรยท์ี่มชี ือ่เสยีงมากที่สุดในโลกอกีแห่ง
หนึ่ง  พื้นที่ของอุทยานเย่หลวิมลีักษณะเป็นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเลยาว 1,700 เมตร มอีายยุาวนานนับลา้นปี และ
จากความแปลกตานี้เองที่ท าใหอุ้ทยานเย่หลิวกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบวกกับความช่างจนิตนาการที่มี
การเปรยีบเทยีบลักษณะของหนิแตล่ะชิน้กับรูปทรงต่างๆ ของ

ผูค้น อาท ิหนิรองเทา้นางฟ้า  หนิทะเลเทยีน  หนิชา้ง, หนิไอศกรมี, หนิเศยีรเจา้หญงิและอืน่ๆ อกีมากมาย 
และทีเ่ป็นไฮไลทแ์ละมนัีกทอ่งเทีย่วเขา้ควิรอถา่ยรปูดว้ยมากทีส่ดุคอื หนิเศยีรราชนิ ิ 

เทีย่ง      อสิระอาหารตามอธัยาศัย 

บา่ย พาท่านแวะ รา้น QIPAO (รวมคา่เชา่ชุดแลว้) เพือ่ใหท้่านไดใ้สช่ดุกีเ่ผา้เทีย่วหมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน เป็น
รา้นทีม่ทีัง้เสือ้ผา้ผูช้ายและผูห้ญงิใหเ้ชา่ จุดเด่นคอื มชีดุใหเ้ลอืกมากมายหลายรอ้ยแบบตามทคีุณชอบ  
พรอ้มกับกระเป๋ายอ้นยคุ รองเทา้ปัก และเครือ่งประดับผม ใหค้ณุสวยพรอ้มสมบรูณ์แบบ ส าหรับผูช้ายและ
เด็กสามารถเชา่ชดุชองซานเสือ้ผา้พืน้เมอืงไดเ้ชน่กนั  เป็นเสือ้ผา้สไตลท์ีม่มีาตัง้แตโ่บราณพรอ้มแพทเทริน์
แบบมนิมิอล ดูไมเ่ยอะเกนิไปแตก่็ยังน่าสนใจ  มผีูช้ว่ยแตง่ตัวใหค้ณุซึง่สามารถพดูไดท้ัง้ภาษาจนี, องักฤษ 
และญี่ปุ่ น เพื่อใหคุ้ณแต่งออกมาดูดีที่สุด ใส่ถ่ายอัพไอจีเรียกยอดไลค์ไดรั้ว ๆ  ใหท้่านไดใ้ส่ชุดกีเ่พา้
พืน้เมอืงทีส่วยงามนีเ้ดนิไปรอบ ๆ ถ่ายรปูเช็คอนิ ณ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน  เป็นถนนท่องเทีย่วหลักอยูท่ี่
ยา่นเมอืงเกา่โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศบา้นเรอืนและอาคารเกา่ๆ เชน่ โรง
น ้าชา  รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสตูรเมอืงจิว่เฟ่ิน เชน่ บัว
ลอยเผอืก ลกูช ิน้ปลาสตูรโบราณ และโรตสีายไหม โดยจะมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนนทีเ่ป็น
ทางลาดชนัและขัน้บันไดดว้ย ซึง่ในโซนนี้เองทีจ่ะเห็นโรงน ้าชาทีเ่ป็นอาคารไมต้ัง้เรยีงรายลดหลั่นกันไป
เหมอืนกับในรูปภาพทีส่วยงามจนเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตร ์Animation เรือ่งดังจากค่าย Studio 
Ghibli เรือ่ง Spirited Awa  พาทา่นจบิน ้าชายามบา่ย ชมววิเมอืงจิว่เฟ่ินที ่รา้นน า้ชา AMEI TEAHOUSE 
ใหท้า่นไดใ้สช่ดุกีเ่ผา้ ดืม่ด ่ากบัรสชาตขิองชาอูห่ลงแท ้ๆ และลิม้ลองขนมอบสดุคลาสสกิสไตลไ์ตห้วันแสน
อรอ่ย พรอ้มผอ่นคลายไปกบัทวิทัศนอ์นัสวยงาม   
จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป  
 

 
 

เย็น Dinner ที ่GOLDEN FORMOSA รา้น มชิลนิสตาร ์1 ดาว เริม่กจิการเมือ่ชว่งทศวรรษที ่1960 ชว่งตน้
ของการด าเนนิกจิการ ภตัตาคารแหง่นีจ้ าหน่าย  "กบัแกลม้" ส าหรับรับประทานคูก่บัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
กระทั่งปัจจบุนั เจา้ของภตัตาคารรุน่ทีส่ามยงัคงรังสรรคเ์มนูตามต ารับเดมิ ซึง่เมนูชโูรงของภตัตาคารแหง่นี้
คอื "ซีโ่ครงหมทูอด" ทีท่ าจากหมทูีเ่ลีย้งในทอ้งถิน่ โดยจะน าลงทอดถงึสองครัง้เพือ่ใหไ้ดส้มัผัสกรอบนอก
ฉ ่าใน นอกจากนีย้งัม ี"พระกระโดดก าแพง" ทีใ่สว่ัตถดุบิมากกวา่ 10 ชนดิ เพือ่ใหไ้ดร้สชาตลิะมนุลิน้แปลก
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ใหมท่ีห่าทีไ่หนไมไ่ดน้อกจากทีน่ีท่ีเ่ดยีว สวรรคนั์กกนิระดับมชิลนิสตาร ์
http://www.goldenformosa.com.tw/m/home.php  

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ทีพ่กั 
เขา้พกัทีโ่รงแรม EVER SPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3*  (ใชร้ถไมเ่กนิ 8 ชัว่โมง) 
 

DAY3 
เชา้  ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
08.00น. มไีกดท์อ้งถิน่พูดภาษาไทยและคนขบั รับท่านจากที่พักน าท่านชม หมู่บา้นโบราณสายรุง้ 

(Rainbow Village) เป็นหมูบ่า้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยคุสงครามกลางเมอืงของจนีทีล่ีภ้ยัมาอยูก่นั
ทีไ่ตห้วัน ซึง่สรา้งขึน้อยา่งง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ไดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายต่างๆดว้ยสสีันสดใส
ตามผนังและก าแพงในหมู่บา้นจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปท าใหม้ชี ือ่เสยีงจนกลายเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงไทจงไปในทีส่ดุ   

 
เทีย่ง       อสิระอาหารตามอธัยาศัย 
บา่ย จากนัน้พาท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสุรยินัจนัทรา เป็นทะเลสาบน ้าจดืจากธรรมชาตทิี่ใหญ่ทีสุ่ดของ

เกาะไตห้วัน ตัง้อยู่ในภเูขาของมณฑลหนานโถว (Nantou County) พืน้ทีต่อนกลางของเกาะ มชีือ่เสยีง
ดา้นความสวยงามจนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “สวสิเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วัน” จุดเด่นคอืพืน้น ้าสฟ้ีาอม
เขียวส่องประกายพรอ้มฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปดว้ยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์และ
ภมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศยอดนยิมอกีแหง่หนึง่ของชาวไทเป  
ไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิ ์วดัเหวนิหวู ่เป็นทีต่ัง้ของเทพเจา้แหง่ปัญญาขงจือ้ และเทพเจา้แหง่ความซือ่สัตยก์วนอ ู
อย่าพลาดชมสงิโตหนิอ่อน 2 ตัวที่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่หนา้วัด ที่มมีูลค่าถงึ 1 ลา้นเหรียญไตห้วันเชยีว 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ไทเป  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) 

เย็น Dinner ที ่ WENTING HOT POT ส าหรับมือ้เย็นนี้
จะพาไปตะลุยกนิที่ "Wenting Hot Pot" ซึง่เป็นรา้นใน
เครือของ "หม่าล่าหมอ้ไฟ (Mala Hot Pot) แต่รา้นนี้
ไมไ่ดบ้รกิารสไตลบ์ุฟเฟ่ตเ์หมอืนแบรนดห์ลักอย่างที่
คุน้เคย แต่เปลี่ยนเป็นสั่งตามเมนูแทน  ซึง่ทางรา้น
เลือกใชว้ัตถุดบิชัน้ดีคุณภาพสูงระดับพรเีมยีมขึน้ไป 
โดยเฉพาะกุง้ตัวใหญ่ หอยเชลล์ รวมไปถงึเนื้อสัตว์
เกรดสงูอย่าง  " วากวิ A5 " รวมไปถงึการตกแต่งรา้น
ที่เนน้หรูหรากว่าเดิมอีกดว้ย  จุดเด่นของหมอ้ไฟ
สไตลไ์ตห้วันเห็นจะเป็นตัวน ้าซปุที่หลากหลาย และ
น ้าซปุยอดนยิมขึน้ชือ่คงหนีไมพ่น้ "น ้าซปุหม่าล่า" ที่
ซดวันนีล้ ิน้ชาถงึชาตหินา้ จนขึน้ชือ่เป็นเมนูยอดนยิมของไทเปทีต่อ้งลิม้ลองเด็ดขาด  

                (รวมเซตอาหาร ส าหรับ 4-8 ทา่น หากลกูคา้ตอ้งการทานนอกเหนอืจากเซตอาหารทีก่ าหนดไวส้ามารถสัง่และจา่ยเพิม่ไดท้ีร่า้น) 

  เขา้พกัทีโ่รงแรม EVER SPRING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* (ใชร้ถไมเ่กนิ12ชัว่โมง) 

http://www.goldenformosa.com.tw/m/home.php
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DAY4 
เชา้ ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีพั่ก 

อสิระชอ้ปป้ิง – กนิตามอธัยาศยั – เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม 
11.30น.  รถมารับทา่นจากโรงแรมเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน – เช็คอนิขึน้เครือ่งบนิ 
15.30น.  เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Tigerair Taiwan เทีย่วบนิที ่IT 505 
18.20น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 
 

 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

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

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 
เด็กอายุ2-12ปี 

มเีตยีงและไมม่เีตยีง 
พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

ทา่นละ 

27-30 มนีาคม 2563 21,900 21,900 4,000 

03-06 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
23,900 23,900 4,000 

10-13 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
26,900 26,900 5,000 

23-26 เมษายน 2563 22,900 22,900 4,000 

08-11 พฤษภาคม 2563 22,900 22,900 4,000 

22-25 พฤษภาคม 2563 22,900 22,900 4,000 

 
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 ฟร!ี สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 10 กก.  

- ไมร่วมคา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

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

- รถรับสง่ไปกลบัสนามบนิไทเป และทีพั่ก แบบสว่นตวัส าหรับ 4-8 ทา่น 

- บรกิารซตีีท้วัร ์แบบสว่นตวั 2 วนั  พรอ้มอาหารเย็น  GOLDEN FORMOSA รา้น มชิลนิสตาร ์1 ดาว  
+ WENTING HOT POT และ ชุดน า้ชายามบา่ย ณ รา้น AMEI TEAHOUSE +พรอ้มใสชุ่ดกีเ่พา้
ถา่ยรปูเช็คอนิแบบชคิๆๆ 

- คา่ทางดว่น, คา่จอดรถ, คา่ทปิคนขบัรถ 

- คา่เขา้ชมสถานที ่
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม :  

- คา่อาหารกลางวันและอาหารเย็นนอกเหนอืจากทีร่ะบ ุ

- คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
 ราคาน ้าหนักกระเป๋าตอ่เทีย่ว (ซือ้ลว่งหนา้) 
      15kg = 850 บาท 20kg = 970 บาท 25kg =  1,190 บาท 
      30kg = 1,530 บาท 35kg = 1,870 บาท 40kg = 2,270 บาท 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- ไมร่วมทปิ  500 NT /ลกูคา้  ตลอดการเดนิทาง  
 
ขอ้ควรทราบ :  

- บรกิาร Private Tour ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถพดูภาษาองักฤษไดน้ดิหน่อย  มไีกดท์อ้งถิน่ในวันทีม่ซีติีท้ัวร ์

- 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 4 - 8 ทา่น กรณีจ านวนผูเ้ดนิทางมากกวา่ทีก่ าหนด กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่

 เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ เนือ่งจากตอ้งปรับขนาดของรถซึง่จะมคีา่บรกิารเพิม่* 


