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TAIPEI PLAYFUL 
โดยสายการบิน THAI LION AIR 

 

3 วัน 2 คืน 

เริ่มตนที่ ทานละ 

9,999 ฿ 

 

วันเดินทาง 

วันน้ี – 31 ธันวาคม 63 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PAPA WHALE HOTEL 

แพคเกจทองเที่ยวเชิงอิสระ 3วัน 2คืน ในราคาสุดคุม!!!  
เที่ยวไตหวัน พักผอนพรอมช็อปปงยานดังซีเหมินติง 
ที่ www.packagetourhongkong.com เทานั้น 

      
ต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษีสนามบิน รถรับ-สง โรงแรม 2 คืน CITY TOUR อาหารเชาท่ีโรงแรม 

 

วันเดินทาง :    วันน้ี – 31 ธันวาคม 2563  

โรงแรมท่ีพัก :   PAPA WHALE HOTEL  ยานซีเหมินติง  ใจกลางแหลงชอปปง    

แถมฟรีซิตี้ทัวรไตหวันพรอมไกดทัวรบรรยาย 
อุทยานธรณีเยหลิว I ถนนคนเดินส่ือเฟน I ถนนคนเดินจิ่วเฟน I ตึก Taipei 101   
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TAIPEI PLAYFUL 
โดยสายการบิน THAI LION AIR 
รายละเอียดแพคเกจ 

1. �� ��!�"#��$%�&'ก(�$ ก�)���
*-&�,-��� ./� 0�ก�$%� �����������	
 (SL) 
2. !�12�0��$%���#&�,-��� �(���#��"��&�� 
3. .����� PAPA WHALE 2 !"� *���0����
%#�:;���!"���,
�ก&/,�'<�:;���!"������#�,��ก�* 

( -ก�,��ก�.�������ก�-�"�:ก��> -�"�!�?�,:��?�ก��
%#�!"���,
�ก ก�)@0�$��./����:ก�:,-�,��#���&�(A�(: ) 
4. ���C�� D%��>����A
���#����#&�,-��� 
�,��&ก/A$���� .'��ก��0)/!),�  

��	�ก	���������	
  : 
&' �)���E�@����-(%�, ���!��/%�0"#��CGH�, ���!��/%�:%#��CGH�, �Iก Taipei 101   
              ����!�$�%ก�&����� 
             - &�����!��I>��� Local bus �
"#�&'�������,������!��/%�:%#��CGH� (!���$�0 NTD 60 ������#�� ������) 
             - &�����$����I>��Iก���%���>� 89 
             - &ก/A
X/12���กY2 

 

 
 

 
 

	������	�������� ���!"� ��#��$��!ก�	�%��	�����&�����  
$�%2����0���0%�E%Z?�ก��'(�#���'(�0�����#��#��������� ��!�"#��$%� -,��
�ก �!��#
�ก �(��!�� ��!�"#��$%�  

��>���>�!�(�0���:��"����-(��:ก��#(Xก!,�;ก�0���"#���,�:���(,� (Real Time +Case by Case) 
 

เท่ียวบิน 

สายการบินไทยไลออนแอร (SL) 

กรุงเทพฯ –  ไตหวัน ไตหวัน  -  กรุงเทพฯ 

SL398 03.15 - 08.00 �. SL395 01.25 - 04.10 �. 

 

*** เดินทางเขาพัก วันศุกรและวันเสาร มีคาใชจายเพิ่มเติม 450 บาท ตอทาน ตอคืน  
หมายเหตุ : ราคาไมรวมน้ําหนกักระเปาสําหรบัโหลด ลูกคาสามารถซ้ือเพิม่ไดอัตราคาบรกิารตามดานลาง  
น้ําหนกั 10 กิโลกรมั  ราคา 550 บาทตอทาน ตอเที่ยว 
น้ําหนกั 15 กิโลกรมั  ราคา 700 บาทตอทาน ตอเที่ยว 
น้ําหนกั 20 กิโลกรมั  ราคา 925 บาทตอทาน ตอเที่ยว 

อัตราคาบริการ 

�!aX,?-b�                  9,999 $� (�!������ 0;-��$�/%�����>���� 2 ����'<��,�&') 

�!�/cก&���������     7,999 $� (��)��-��� 0-6 'e) 

�!�/cก&���������     8,999 $� (��)��-��� 7-12 'e) 


�ก-,���/�#�� �
%#�            2,900 $�  
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TAIPEI PLAYFUL 
โดยสายการบิน THAI LION AIR 

รายการทัวร 
วันที ่ รายการ 

อาหาร 
เชา กลางวัน เย็น 

1 ก�)���
* - &�,-��� (�%0��)    

2 City Tour 0)/!),� ●   

3 �%0���,�''Gh� i &�,-��� i ก�)���
* ●   
 

รายละเอียดการเดินทาง :    

 วันแรก กรุงเทพฯ – ไตหวัน (อิสระ) 

 
 
 

03.15 �. 
08.00 �. 

�/%����I�0��$%�/����"��(���-�, 2-3 ��#�.�� �!�A����A��c!�%� �!� 1 '���X-���(� 8  
�!�aX,./�0����ก 0�ก�$%� Thai Lion Air �!�A����A��c!�%�-���(� 8 (Xก!, ��������ก0� 
�
"#��;ก���c!�%����:$���./�0��(�ก���'l�/%���/,������� (&�����:,-�,��#) 
�-%�Cm0X�&�,-��� ./�0�ก�$%� Thai Lion Air ���#��$%� SL 398 
�/%����I�0��$%�����%&�,-�����-��� '����n&�,-��� a��
%E�ก����:!���,��"�� :ก��>��;����/%�����,�����"��&�,-���
�
"#���,0X�.�������#
�ก ./��� Seat In Coach 
�%0��
�กa�������E�n�� ��#.����� Papa Whale ��/�$ 4 /� (��(�,���%#���c�ก��'����n&�� 1 ��#�.�� ) 

วันที่สอง City Tour สุดคุม  

��, 

11.50 �. 
��$'�����-���,��#.����� 


�,��ก����#0�����&CCm Ximend Station Exit 6 �
"#��;�����,�� �*���+,	+���&"��� (Yehliu Geopark) 

DI#��'<�0����#�������#����#�'<��-(���/����ก&'?����( '��ก�$/,��.�/-%�����������X'������t���� �X'����� /�ก�-c/ ��,-X, 
���aI>� ��#�ก%/:ก ก��!("#����� ����'("�ก.(ก �(�ก�ก�/ก��������>;���(�(�(����( ./��u
� 
���n�����%�� �����,��
E%/ DI#� 
���"#��0�����#�?��ก�&�,-����(���#�.(ก�%0���กc$1
!��'����$?:����E�n�� 
 
 
 
 
 
 

�;����/%���0X����!��/%�%9:��;<=� (Shifen Old Street) ��>���X�?��;�1�a%�D� DI#��'<�-�X�$,�.$�@��#������&C
/a��ก(�-�X�$,� 
��"#��:ก?��/���!��'<�'(��������&C��#?�,�����-%� ��"#��)!0����'(�#��&' �)�0-ก����-�"�����-%�ก(��'<��!���"#���(�?�


%
%E1�@vA /����>�-�X�$,�.$�@u"��CGh�:I��;?-,����ก(�ก2@A�u
���� ?���"#���-���#�'<�
����I>��"#� ��ก:ก��>�����'<���#�%��?�ก� '(���.!�(�� (&�����!�.!�) .!�(�����
&�,-��� ���"#��� C���D!"��!E �Xก'��/%2wA�I>�./����$,� ��#'�Iก2/,�ก��-�!�0;!�b?�
'�����%n0��A�)!0�กxก �
"#�?�,�'<��!�"#���"�0"#�0����ก����
��>������"#�!��>��/�� 'y::)$��:�
����nก(.!�&Ca%�D� -�"� PingXi Sky Lantern Festival :�/�I>��)ก'e?����-����D��� !"������# 
15 ����/"��1 ��'~%�%�:����!�% 
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TAIPEI PLAYFUL 
โดยสายการบิน THAI LION AIR 

:ก��>��/%���0X� ���!��/%�F�:��;<=� (Jiufen Old Street)  �;����/%���0X� -�X�$,�.$�@:%#��CGH� ��#��>���X�$�%��@&-(���?���"��:�-(� 
:%#��CGH��'<��-(���-�"����� ��#���"#��0�����>����0���.$�@'y::)$���'<�0����#�������#����#0;!�b
�-��-�I#� �
����ก:ก:��'<����!��/%��ก��ก���#���"#��0��� ��#0)/?�&�,-����(,� ��ก�������#��
:��
(%/�
(%� $���กn�$$/�>��/%�����,�!, �,��-������&�,-���?��/���(����
0����"#����%��%���n�A �����>��("�ก�%��(�D">��'<�������b����ก 

**&�����!��I>��� Local bus�
"#�&'�������,������!��/%�:%#��CGH� (!���$�0 NTD 60  
������#�� ������)** 

19.00 �. &/,��(0�!���;���&'����Hก Taipei 101 �Iก��Cm��!��0X��I� 508 ����0�,��I>�./�-(�ก�%n�ก�����>����#��0����������ก�
0�#�0���"������a��/%�&-��(�ก�'m��ก���%�nก������กn �(������(%C�A��#��c���#0)/?�.(ก /,��!����c���������X���# 1,010 ���� 
**&�����$����I>��Iก���%���>� 89** 

�%0������E�n�� �(��%0���/%���ก(�$0X���#
�ก/,�������� 

วันที่สาม อิสระชอปปง – ไตหวัน– กรุงเทพฯ 

           ��, 

 

      01.25 �. 
      04.10 �. 

��$'�����-���,��#.�����  
&/,��(0�!���/%���0X� 0��$%�����%&�,-�����-���   

��ก�/%���0X� 0��$%�/����"�� ./�0�ก�$%� Thai Lion Air ���#��$%���# SL395 

�/%���ก(�$�I� 0��$%�/����"�� ./�0��0/%1
 
�,��!��'����$?: 
 

�������� : - ����� ������������ก����������������ก��� ��! ���"�������#�� $%���&&#'� '%(�&(���(����� ����(�   

               - ����� ����������'� ")��������กก�*� ��ก'� �����+�%����'�� ����������� Optional Tour ���7)8��9��'%( ����: � 9�����(���;��(� 

วิธีการจอง :    
1. ��$:��a�� 3 ������ 

• ก�:��a����$$ก�:����-�,��c$&D�A ��� www.packagetourhongkong.com  

• Official Line Line ID: @Mileageair  

• ������( mileage-air2@hotmail.com �����>�  
./���$)���"#�aX,./�0��)ก��� ./��� !;�;-�,�"#� + �"#� + ��0ก)( 0�ก/��
0'��A��'<�12���กY2  
(�,�'<��/cกก�)@��$)��� �/"���(�'e!.n.�ก%/) 
�,����$)-���,�ก�:�� TAIPEI PLAYFUL  + ����/%�����#����("�ก 

2. ��$):;���-,��
�ก �(�'���1�-,��
�ก (������/�#��/ �����!X�) ��#�,��ก� 
3. ��$)�$��A.��n�
�A�%/���ก(�$&/, ( �$��A�"��"��(��"#�t ) 
4. ��:���$ก(�$ ?-,��c���#0)/ 1�?�����(���(�;ก� (���:����A-n)ก�A 09.00-18.30, ����0�A 09.00-14.00 ) 


