Package Fly To Taiwan By Tiger Air
ตั ๋วเครื่องบิน + โรงแรมย่านสนามบินเถาหยวน 1 คืน + One day Tour
SHOCK PRICE

5,599.บาท/ท่าน

วันเดินทาง : กันยายน –ธันวาคม 2562 เริ่มต้ นเดินทาง 2 ท่ านขึน้ ไป
รายละเอียดการเดินทาง

อาหาร

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tigerair
Taiwan เทีย
่ วบินที่ IT 506
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หว ัน เดินทางเข้าทีพ
่ ักด้วต ัวเอง
ให้ทา่ นเลือกโรงแรมพ ักฟรีได้ 1 คืน (ดูรายละเอียดท้ายโปรแกรม)

-/-/-

วันที่ 2

้ ทาง
แถมฟรี One day tour โดย Shuttle bus แบ่งเป็น 3 เสน
สามารถเลือกเทีย
่ วได้ตามอิสระ (ดูรายละเอียดท้ายโปรแกรม)

B/-/-

วันที่ 3

อิสระท่องเทีย
่ ว ชมเมือง ดูว ัฒนธรรมการดาเนินชีวต
ิ ของชาวไต้หว ัน

-/-/-

วันที่ 1

19.20 น.
00.10 น.

15.35 น.
ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน โดยเทีย
่ วบินที่ IT 505
ถึงสนามดอนเมืองโดยสว ัสดิภาพ
18.20 น.
้ Optional City Tour เพิม
***สนใจซือ
่ ดูรายละเอียดท ้ายโปรแกรม
วันที่ 4

-/-/-

ตารางบิน สายการบิน Tiger Airways
้ ทาง
เสน
Route
ดอนเมือง - ไทเป
DMK - TPE
ไทเป - ดอนเมือง
TPE - DMK

เทีย
่ วบินที่
Flight No.

ไฟลท์เดินทาง
Departure - Arrival

ประเภทเครืองบิน
Air Craft

IT506

19.20 – 00.10

Airbus A320

IT505

15.35 – 18.20

Airbus A320
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อ ัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2 -3 ท่าน

เด็กอายุ2-12ปี
มีเตียงและไม่มเี ตียง

พักเดีย
่ วจ่าย
เพิม
่ ท่านละ

13-16 , 14-17 ก ันยายน 62

5,599

5,599

1,000

20-23 , 21-24 ก ันยายน 62

5,599

5,599

1,000

26-29 ก ันยายน 62

5,599

5,599

1,000

28 ก ันยายน- 01 ตุลาคม 62

5,599

5,599

1,000

03-06 , 04-07 ตุลาคม 62

7,599

5,599

1,000

18-21 , 19-22 ตุลาคม 62

7,599

5,599

1,000

14-17 พฤศจิกายน 62

7,599

5,599

1,000

29 พฤศจิกายน - 02 ธ ันวาคม 62

6,999

6,999

1,000

06-09 , 13-16 ธ ันวาคม 62

6,999

6,999

1,000

14-17, 20-23 ธ ันวาคม 62

6,999

6,999

1,000

หมายเหตุ：จะต้องเช็ คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 ว ัน

อ ัตราค่าบริการนีร้ วม :
 โรงแรมสุดชิคสไตล์เก๋ ใจกลางเมืองเถาหยวน 1 คืน รวมอาหารเช ้า มูลค่า 2600 NT (ไม่สามารถเปลีย
่ นเป็ นเงินได ้)
 ตั๋วเครือ
่ งบิน ไป-กลับ รวมภาษี แล ้ว
 เดินทางเดือน ตุลาคม ถึง ธันวามคม รวมน้ าหนักกระเป๋ าถือขึน
้ เครือ
่ ง10 กก.ไม่รวมสัมภาระโหลดใต ้ท ้องเครือ
่ ง
 เดินทางเดือน กันยายน แถมฟรี!สัมภาระโหลดใต ้ท ้องเครือ
่ งท่านละ 20 กก. มูลค่า1,940. และ ถือขึน
้ เครือ
่ ง10 กก.
 แถมฟรี! ซิมเน็ตไม่อน
ั ้ พร ้อมโทรกลับไทยได ้ด ้วยนะ (*เฉพาะจองออนไลน์)
 แถมฟรี! One day tour Taoyuan โดย Shuttle bus แบ่งเป็ น 3 เส ้นทางสามารถเลือกเทีย
่ วได ้ตามอิสระ
(เฉพาะผู ้เดินทางภายในวันที่ 30 กันยายนเท่านัน
้ )
่ ากสนามบิน-โรงแรม 100 NTD สาหรับลูกค ้าทีจ
รับส่วนลดแทกซีจ
่ องแพ็กเกจโปรโมชันนี้ และ แสดงบอร์ดดิง้ พาส
่ องสนามบินโดยจุดหมายไปโรงแรมทีเ่ ลือกไว ้กับ
หรือ ตั๋วสายการบินไทเกอร์แอร์ไลน์ IT506 ทีจ
่ ด
ุ บริการแท็กซีข
แพ็กเกจเมืองเถาหยวนเท่านัน
้ (เฉพาะผู ้เดินทางภายในวันที่ 30 กันยายนเท่านัน
้ )
้
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม :
 ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต ้ท ้องเครือ
่ ง สาหรับเดินทางเดือน ตุลาคม-ธันวาคม
้ ล่วงหน ้า)
 ราคาน้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต ้ท ้องเครือ
่ ง(ซือ
15kg = 850 บาท 20kg = 970 บาท 25kg = 1190 บาท
30kg = 1530 บาท
35kg = 1870 บาท
40kg = 2270 บาท
้จ่
 ค่าใช ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
เงือ
่ นไข :
 จะต ้องเช็คห ้องว่างล่วงหน ้าก่อนการเดินทางอย่างน ้อย 7 วัน
 ห ้องพักส่วนใหญ่ ให ้พักจานวนมากสุด 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม
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้ ทางสามารถเลือกเทีย
ข้อมูล One day tour โดย Shuttle bus แบ่งเป็น 3 เสน
่ วได้ตามอิสระ

วิธรี ับบ ัตร City tour Taoyuan โชว์ Boarding Pass+Thai passport แลกร ับบ ัตรได้ท ี่ 3 สถานทีด
่ ังนี้
้ ทางที่ 1: One- Day Pass for Daxi Express Tour Bus สายสช
ี มพู
เสน
จุดแลกร ับบ ัตร: THSR Taoyuan Station Visitor Information Center
Address No.6, Sec.1, Gaotie N.Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320 Taiwan, R.O.C
เปิ ดให้บริการทุกว ัน เวลา 08:10–16:10 (THSR Taoyuan station)
เปิ ดให้บริการทุกว ัน เวลา 09:20–17:20 ( Cihu )
The bus will travel from the THSR Taoyuan station  Metrowalk Shopping Center 
Indigenous Culture Center Heping Old Street Daxi Old Street Daxi Mausoleum Cihu.

Tour Bus info: https://travel.tycg.gov.tw/en/traffic/daxi

้ ทางที่ 2: One- Day Pass for Xiaowulai Tour Bus สายสฟ
ี ้า
เสน
จุดแลกร ับบ ัตร: Taoyuan Railway Station Visitor Information Center
Address No.1, Zhongzheng Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330 Taiwan, R.O.C
เปิ ดให้บริการเฉพาะว ันเสาร์-อาทิตย์และว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์
เวลา 08:30–13:30 (Taoyuan Bus Taoyuan station)
เวลา 10:30–17:10 (Xiaowulai skywalk)
The bus will travel from Taoyuan Bus Taoyuan StationDananMeihua
communityRepublic of Chocolate  Kimlan Soy Sauce Museum Indigenous Culture
CenterHeping Old StreetDaxi Old Street Daxi Mausoleum Cihu Old Baiji Tunnel
Fortune Temple  Daxi Tea Factory  Jiaobanshan Residence Xiaowulai Skywalk.
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Tour Bus info: https://travel.tycg.gov.tw/en/traffic/xiaowulai

้ ทางที่ 3: One- Day Pass for Shihmen Reservoir Tour Bus สายสเี ขียว
เสน
จุดแลกร ับบ ัตร: Zhongli Railway Station Visitor Information Center
Address No.139, Zhonghe Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320 Taiwan, R.O.C
เปิ ดให้บริการเฉพาะว ันเสาร์-อาทิตย์และว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์
เวลา 07:30–16:00 (Taoyuan Bus zhongli station)
เวลา 08:50–17:20 (Shihmen Reservoir)
The bus will travel from Taoyuan Bus Zhongli Station Lao-JieRiver Education Center Grape
King Health and Vitality Power CenterLifestyle BookstoneTaoyuan Bus Longtan Station
Hakka Cultural Park Shihmen Grass LandSankeng Old Street  Shihmen Mountain
Shihmen Station Shihmen Reservoir Wen Hua Road Live-Fish Street.

Tour Bus info: https://travel.tycg.gov.tw/en/traffic/shihmen
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ข้อมูลของโรงแรม
Hotel Orchard Park Taoyuan ตึก B
ทีอ
่ ยู่ : No.777, Daguan Rd.,Dayuan District, Taoyuan City 33749,
Taiwan.
การคมนาคม : ห่างจากสนามบินเถาหยวน เพียง 7.5 กม. ใช ้เวลา
เดินทางเพียง 10-15 นาที
สิง่ อานวยความสะดวก :ฟรี Wi-Fi ทุกห ้อง และ ในพืน
้ ทีส
่ าธารณะ

Yingzhen Hotel Taoyuan
ทีอ
่ ยู่ : No. 154, Taoyin Road Taoyuan City , Taiwan .
การคมนาคม : ห่างจากสนามบินเถาหยวน เพียง 15 กม. ใช ้เวลา
เดินทางเพียง 25 นาที
สิง่ อานวยความสะดวก :ฟรี Wi-Fi ทุกห ้อง และ ในพืน
้ ทีส
่ าธารณะ
Website : www.yingzhen.com.tw
้ ไป***
***มีบริการรถร ับส่งสนามบิน หากจอง4ท่านขึน

Six Star Motel
ทีอ
่ ยู่ : No. 721, Jingguo Road, Taoyuan District, Taoyuan City,
Taiwan.
การคมนาคม : ห่างจากสนามบินเถาหยวน เพียง 10 กม. ใช ้เวลาเดินทาง
เพียง 20 นาที
สิง่ อานวยความสะดวก :ฟรี Wi-Fi ทุกห ้อง และ ในพืน
้ ทีส
่ าธารณะ
Website :https://168inn.com.tw/hotel_introduction.php?hotel_sn=12
**หากท่านเลือกพ ักโรงแรมนี้ ทางโรงแรมกาหนดให้เข้าพ ักได้เพียง
7 ชว่ ั โมงเท่านน**
ั้

Chao Motel
ทีอ
่ ยู่ : No.12, Lane 69, Section 2, Daxing West Road, Taoyuan
District, Taoyuan City, Taiwan.
การคมนาคม : ห่างจากสนามบินเถาหยวน เพียง 10 กม. ใช ้เวลาเดินทาง
เพียง 20 นาที
สิง่ อานวยความสะดวก :ฟรี Wi-Fi ทุกห ้อง และ ในพืน
้ ทีส
่ าธารณะ
Website : http://168inn.com.tw/hotel_introduction.php?hotel_sn=14
**หากท่านเลือกพ ักโรงแรมนี้ ทางโรงแรมกาหนดให้เข้าพ ักได้เพียง
7 ชว่ ั โมงเท่านน**
ั้
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Young Motel
ทีอ
่ ยู่ : No. 68, Luoyang Street, Luzhu District, Taoyuan City,
Taiwan.
การคมนาคม : ห่างจากสนามบินเถาหยวน เพียง 10 กม. ใช ้เวลาเดินทาง
เพียง 18 นาที
สิง่ อานวยความสะดวก :ฟรี Wi-Fi ทุกห ้อง และ ในพืน
้ ทีส
่ าธารณะ
Website : http://www.youngmotel.com.tw/
**หากท่านเลือกพ ักโรงแรมนี้ ทางโรงแรมกาหนดให้เข้าพ ักได้เพียง
7 ชว่ ั โมงเท่านน**
ั้

I Hotel -Zhongli Flagship
ทีอ
่ ยู่ : NO.18 F5 Section 1,Zhongmei Road,Zhongli District,
Taoyuan City,Taiwan.
การคมนาคม : ห่างจากสนามบินเถาหยวน เพียง 15 กม. ใช ้เวลาเดินทาง
เพียง 24 นาที
สิง่ อานวยความสะดวก :ฟรี Wi-Fi ทุกห ้อง และ ในพืน
้ ทีส
่ าธารณะ
Website :

http://168inn.com.tw/hotel_introduction.php?hotel_sn=13
**หากท่านเลือกพ ักโรงแรมนี้ ทางโรงแรมกาหนดให้เข้าพ ักได้เพียง
7 ชว่ ั โมงเท่านน**
ั้

้ ทางภายใน 1 ว ัน ไม่รวมบ ัตรค่าเข้าและไม่รวมอาหาร
โปรแกรมซิตท
ี้ ัวร์ แต่ละเสน
ราคา/ต่อค ัน TOYOTA WISH (1-4 คน) /สกุลเงิน (THB )
โรงแรมไทเป~ถนนโบราณผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) ~หมูบ
่ า้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น ~
อุทยานหินแหย๋หลิว่ (ไม่รวมค่าตว๋ ั )~โรงแรมไทเป (ใชร้ ถไม่เกิน8ชม.)

5,500

ั้
้ ว~โรงแรมไทเป
โรงแรมไทเป~ว ัดหลงซาน~ศาลเจ้าสิงเทียนกง-ซีเหมินติง~ถนนตีฮ
(ใชร้ ถไม่เกิน8ชม.)

5,500

โรงแรมไทเป~พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กก
ู ้ ง ~อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ ค~ตึกไทเป101~โรงแรมไทเป
(ใชร้ ถไม่เกิน8ชม.)

5,500

่ นา้ เกาเหมย
้ ทีช
โรงแรมไทจง~หมูบ
่ า้ นสายรุง้ ~ทะเลสาบสุรย
ิ ันจ ันทรา(ไม่รวมค่าล่องเรือ)~พืน
่ ุม
~โรงแรมไทจง (ใชร้ ถไม่เกิน10ชม.)

6,500

โรงแรมไทเป ~อุทยานหยางหมิงซาน~กระเชา้ เมาคง~โรงแรมไทเป
(ใชร้ ถไม่เกิน10ชม.)

6,500

*อัตราค่าบริการนีส
้ าหรับเดินทาง 2-8 ท่าน กรณีจานวนผู ้เดินทางมากกว่าทีก
่ าหนด กรุณาสอบถามเจ ้าหน ้าที่
เพือ
่ เสนอราคาอีกครัง้ เนือ
่ งจากต ้องปรับขนาดของรถซึง่ จะมีคา่ บริการเพิม
่ *
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