
Exclusive Cycling Trip TaiwanTaiwanTaiwanTaiwan    

 สนุกไร�ขีดจํากัด สวรรค�ของนักป��น 
    Taiwan . Fulong .TamsuiTaiwan . Fulong .TamsuiTaiwan . Fulong .TamsuiTaiwan . Fulong .Tamsui    

    11-14 Mar 2016 (4 วัน 3 คืน)    
        ระยะทางปนจกัรยาน ระยะทางปนจกัรยาน ระยะทางปนจกัรยาน ระยะทางปนจกัรยาน     : : : :         ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ 70 70 70 70 กโิลเมตร กโิลเมตร กโิลเมตร กโิลเมตร     รวมรวมรวมรวม    3 3 3 3 วันวันวันวัน    

• ปนตามเสนทางเสนทางเสนทางเสนทางจกัรยานลอดอโุมงค ทีไ่กลทีส่ดุในไตหวันจกัรยานลอดอโุมงค ทีไ่กลทีส่ดุในไตหวันจกัรยานลอดอโุมงค ทีไ่กลทีส่ดุในไตหวันจกัรยานลอดอโุมงค ทีไ่กลทีส่ดุในไตหวัน เมืองฝูหลง  สะพานแขวน สะพานแขวน สะพานแขวน สะพานแขวน Long Men Long Men Long Men Long Men 

BridgeBridgeBridgeBridge อันงดงามช่ืนชมธรรมชาติหาที่เปรียบไมได และ ตัน้สุยตัน้สุยตัน้สุยตัน้สุย    เสนทางจักรยานแสนประทับใจ     

• เลือกเสนทางที่ทางจักรยานและมีความปลอดภัย สาํหรับนักปน 

• คาเชาจกัรยาน เชาจกัรยาน เชาจกัรยาน เชาจกัรยาน GiantGiantGiantGiant    พรอมหมวกกนันอ็กพรอมหมวกกนันอ็กพรอมหมวกกนันอ็กพรอมหมวกกนันอ็ก รถรับสงตามโปรแกรม   

• เครือ่งดืม่ ขนม ผลไมเครือ่งดืม่ ขนม ผลไมเครือ่งดืม่ ขนม ผลไมเครือ่งดืม่ ขนม ผลไม จัดใหบนรถติดตามและอุนใจดวยรถเซอรวสิรถเซอรวสิรถเซอรวสิรถเซอรวสิตลอดเสนทางการปน 

• ทานอาหารกลองอาหารกลองอาหารกลองอาหารกลองที่มีช่ือเสียงแบบพื้นเมืองไตหวัน 

• พักเมืองน้ําพุรอน เจยีวสีเจยีวสีเจยีวสีเจยีวสี  และ สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณ จุยเฟนจุยเฟนจุยเฟนจุยเฟน 

• ชอปปง รานจกัรยานชอปปง รานจกัรยานชอปปง รานจกัรยานชอปปง รานจกัรยาน    GiantGiantGiantGiant จักรยานคุณภาพอันดบัหน่ึงของโลก พรอมสวนลดพิเศษ รวมถึงชอปปง

รองเทา Onitsuka Tiger ยาน ตกึ 101ยาน ตกึ 101ยาน ตกึ 101ยาน ตกึ 101 

วันวันวันวันศกุรศกุรศกุรศกุรที ่ที ่ที ่ที ่11111111    มีมมีีมีนาคมนาคมนาคมนาคม    2552552552559999                กรงุเทพฯ  กรงุเทพฯ  กรงุเทพฯ  กรงุเทพฯ  ––––    ไทเป ไทเป ไทเป ไทเป ––––            เจยีวสีเจยีวสีเจยีวสีเจยีวสี                                                                                                                                                                                

05.05  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  เคานเตอรพิเศษสาย   
การบินไทย  เพื่อเช็คอินรับบตัรที่นั่ง และฝากสัมภาระ โดยมเีจาหนาที่เอื้องหลวงใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

07.25  ออกเดินทางไปยังไตหวัน  โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG634 ( ใชเวลาเดินทาง 03.40 ช่ัวโมง)  
  11.55  ถึงสนามบินไทเป Taoyaun International Airport  จากน้ันเดินทางไปยังเมือง Jiaoxi เมืองนํ้าพุรอน  

อาหารกลางวันอาหารจีนระหวางทาง ณ เมือง Pinglin 
16.00  เดินทางถึงเมอืงเมอืงเมอืงเมอืง    Jiaoxi Jiaoxi Jiaoxi Jiaoxi  เช็คอินเขาที่พัก และพักผอนตามอัธยาศยั 
17.00  ทดสอบจักรยาน ลองปนบริเวณโรงแรม 
18.00  อาหารค่ํารานอาหารจีนทองถ่ิน  เขาพักโรงแรม Just Sleep HotelJust Sleep HotelJust Sleep HotelJust Sleep Hotel    หรอืเทียบเทาหรอืเทียบเทาหรอืเทียบเทาหรอืเทียบเทา    

วันวันวันวันเสารเสารเสารเสารที ่ที ่ที ่ที ่    11112222        มนีาคม 2559มนีาคม 2559มนีาคม 2559มนีาคม 2559                เจยีวสีเจยีวสีเจยีวสีเจยีวสี        ––––    ฝหูลงฝหูลงฝหูลงฝหูลง    ----        จุยเฟนจุยเฟนจุยเฟนจุยเฟน                                                                                                                                                                            

07.00 อาหารเชา ณ โรงแรม   



08.00 นําคณะเดินทางไปยัง เมอืง เมอืง เมอืง เมอืง FulongFulongFulongFulong และเร่ิมปนจักรยานจากสถานี
รถไฟ ปนไป Bike Way ลอดอุโมงครถไฟเกา (ยาว 2.6 กม.)      
ทะลุออกริมฝงมหาสมุทรแปซิฟก ปนตอเลียบชายฝงมาถึง สถานี
รถไฟ Fulong จากน้ันทานอาหารกลองที่มีช่ือเสียงของเมืองน้ี 

13.30 ปนตามทาง Bike Way ไปชมสะพานแขวน Long Men Bridge ปน 
ขามแลวไปโผลริมมหาสมุทร จนไปจบที่ อทุยาน Yanliao                                                    

จากนั้นนําคณะข้ึนรถบัสมุงสูเมือง เมือง เมือง เมือง     JiufenJiufenJiufenJiufen  อาหารค่ําตามอธัยาศยั บรเิวน ยาน food street                                 
พักที ่Jiufen HostelJiufen HostelJiufen HostelJiufen Hostel    หรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทา 

วันวันวันวันอาทติย อาทติย อาทติย อาทติย ที ่ 1ที ่ 1ที ่ 1ที ่ 13333        มนีาคม 2559มนีาคม 2559มนีาคม 2559มนีาคม 2559            จุจุจุจุยเฟนยเฟนยเฟนยเฟน        ----    ตัน้สุย ตัน้สุย ตัน้สุย ตัน้สุย ----    ไทเปไทเปไทเปไทเป                                                                                                                                                        
 

407.00 อาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 

09.00 นําคณะน่ังรถบัสไป  DanDanDanDansssshhhhui Fisherman Wharfui Fisherman Wharfui Fisherman Wharfui Fisherman Wharf เร่ิมปนบน 
  Bike Way ริมน้ําผานเมืองเกา ตลาดสูยาน Shopping ดังใน 

เมืองไทเป Ximending อาหารกลางวัน Tamsui Old Street                             
บาย เขาเช็คอินที่พัก shopping พักผอนตามอัธยาศยั 

18.00 อาหารค่ําตามอัธยาศัย     พักโรงแรม Amba HotelAmba HotelAmba HotelAmba Hotelหรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทาหรอืเทยีบเทา 

วันวันวันวันจันทรจันทรจันทรจันทรที ่ 1ที ่ 1ที ่ 1ที ่ 14444        มนีาคม 2559มนีาคม 2559มนีาคม 2559มนีาคม 2559                ไทเปไทเปไทเปไทเป        ––––    กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพ                                                                                                                                                                                                
 

07.00 อาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั เสร็จแลวพักผอนตามอธัยาศัย 
11.00 เช็คเอาท แลวนําคณะมุงสูราน Giant Shop (รับสวนลดพิเศษ สําหรับลูกคาเอื้องหลวง )                                                               

จากนั้น นําทานไป ยาน Shopping บริเวณตึก 101 อาหาร อาหาร กลางวันตามอัธยาศยั 
16.00 นําคณะมุงสูสนามบิน เขาเช็คอินสายการบินไทย  
20.10 ออกเดินทางกลับ กรุงเทพ ดวยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG635 ( ใชเวลาเดินทาง 03.40 ช่ัวโมง) 
23.05 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ เปยมดวยความประทับใจ 
........................................................................................................................................................................................................................ 

•  รวมบัตรโดยสารการบินไทย  ราคาตอทาน  
 

 

 

หมายเหตุ   ราคาไมรวมคาวีซาและคาบริการ 2,000 บาท   

 

** ดําเนินการโดยผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขท่ี 11/06687 ** 
บริษัท ทัวรเอ้ืองหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 

อีเมล sales@toureurngluang.com 

หองคู       59,500 บาท   
หองเดี่ยว    66,770  บาท 


