
 

TAIWAN PRIVATE TRIP PACKAGE 

แพ็คเกจอสิระทอ่งเทีย่วไตห้วนั 

แบบสว่นตวั 4 วนั 3 คนื  
ไมร่วมคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 เดนิทางข ัน้ต า่ 4 ทา่น  เลอืกวนัเดนิทางเองได ้ (4D3N) 

ออกเดนิทางไดท้กุวนั ไมต่อ้งรอกรุป๊เต็ม 

พกัโรงแรม 3-4 ดาว ยา่นซเีหมนิตงิ ฟรอีาหารเชา้ 

พรอ้มรถรบัสง่ ไป-กลบั สนามบนิ และ ไกดค์นไทยพาเทีย่ว 

เทีย่วจดุไฮไลท ์1 วนั เต็ม ๆ  

 

เดนิทางไดต้ ัง้แตว่นันี ้- 31 มนีาคม 2566 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ในราคาเริม่ตน้ ทา่นละ 7,900 บาท เทา่น ัน้ 



 

 

วนั รายละเอยีด 

วนัที ่1 

กรงุเทพฯ ✈ เถาหยวน 

รถรบัทา่นจากสนามบนิ (ไมม่ไีกด)์ และ สง่ทา่นทีโ่รงแรมยา่นซเีหมนิตงิ 

 

 รถใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 08.00 น. – 21.00 น. 

 ส าหรับการใหบ้รกิารนอกเวลาตอ้งจา่ยเพิม่ 500 บาท/เทีย่ว 

วนัที ่2 

 

 

ทวัรไ์ทเปเต็มวนั + ไกดค์นไทยพาเทีย่ว 

ทา่นสามารถเลอืกไปเทีย่วได ้โดยม ีOPTION 1 และ OPTION 2 ดงัตอ่ไปนี ้

 

OPTION 1 :  

 อุทยานแห่งชาตเิย่หลวิ (Yehliu Geopark) ะม่รวม ่าบัตรเบา้ ท่านลไ 

150NTD ทีน่ี่ม ีวามโดดเดน่ทางธรณีวทิยา เป็นหนิรูปทรงปรไหลาดทีเ่กดิจาก

อทิธิพลบอง ลื่นลมทไเลท าใหเ้กิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างใน

ลักษณไทีแ่ปลกตา เชน่ หนิรปูเห็ด หนิรปูเสอืดาว หนิชา้ง หนิรองเทา้นางฟ้า 

 

 ตลาดเมอืงจหีลง ตลาดใหญใ่จกลางเมอืงหนา้วัดเตยีนจี ้ทีน่อกจากจไเต็มะป

ดว้ยบอง าวแลว้ ยังเป็นสวรร  ์นที่ชอบทานบองหวาน ซึง่มทัีง้น ้าผึง้ชัน้เลศิ 

เ ก้ เบเกอรี ่ใหเ้ลอืกทานกันะดทั้ง้วนั 

 

 จิว่เฟิน เป็นย่านเมืองเก่าโดยสองบา้งทางจไเต็มะปดว้ยรา้น า้ทอ้งถิน่ใน

บรรยากาศบา้นเรือนแลไอา ารเก่าๆ เชน่ โรงน ้าชา  รา้นบายบองทีร่ไลกึ รา้น

บายบนมแลไอาหารตา่ง ๆ โดยจไมกีารปรไดับโ มะฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนนที่

เป็นทางลาดชันแลไบัน้บันะด ซึง่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตร์ 

Animation เรือ่งดังจาก า่ย Studio Ghibli เรือ่ง Spirited Away 

 

 ถนนโบราณฉอืเฟิน หมู่บา้นฉือเฟ่ินเป็นหมู่บา้นเล็กๆ อยู่ในอ าเภอผงิส ีเป็น

หมู่บา้นโบราณที่มทีางรถะฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น เนื่องจากในอดตีเ ยเป็น

รายละเอยีดการเดนิทาง PRIVATE TRIP  :  ออกเดนิทางไดท้กุวนั ต ัง้แต ่4 ทา่นขึน้ไป 

 



ปลายทางบองรถะฟทีใ่ชบ้นถ่านหนิ ทีน่ี่มทัีง้น ้าตกบนาดใหญ ่มบีองกนิอร่อย มี

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทัง้หมดนั้นเพียงพอที่จไท าใหฉ้ือเฟ่ินกลายเป็น

สถานทีเ่ทีย่วทีเ่ราะม ่วรพลาด 

 

 หมูบ่า้นทหารโบราณ (แลนดม์าร์กถ่ายรูป ู่ตกึะทเป 101) เป็นตน้แบบบอง

การอนุรักษ์หมู่บา้นเก่าแก่ แลไน ามาใชป้รไโยชน์ในดา้นการท่องเที่ยว แลไ

การศกึษาทางดา้นศลิปไ วัฒนธรรม แลไ วามเป็นอยู่ดัง้เดมิบองชาวะตห้วัน 

หมูบ่า้นแหง่นีเ้ดมิทีเ่ป็นหมูบ่า้นบองนายทหารถกูน ามาปรับปรุงใหมใ่หเ้ป็นแหลง่

ท่องเทีย่ว โดยจไมตีลาดนัดอาหารออแกน ิ ผัก ผละม ้แลไผลติภัณฑป์ลอด

สารพษิ จ าหน่ายในทกุ ๆ วนัหยดุ  

 

 

 

OPTION 2 : 

 หยางหมงิซาน (ชมนาอกิาดอกไม้(  เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตชิือ่ดัง

ยอดฮติบองเมอืงะทเป เป็นเทอืกเบาทีก่นิอาณาบรเิวณกวา้งใหญถ่งึ 7 หมืน่กวา่

ะร ่มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย 

 

 เป่ยโถว (แชเ่ทา้ออนเซนฟรี(  ทีน่ีเ่ต็มะปดว้ยอทุยาน ป่าะมเ้บยีวบจ ีรายลอ้ม

ดว้ยภเูบาอันอดุมสมบรูณ์ ทีม่สีภาพแวดลอ้มมทีวิทัศนแ์ลไธรรมชาตสิวยงาม ให ้

บรรดานักทอ่งเทีย่วทัง้หลายเลอืกะปผอ่น ลาย 

 

 ราเมงเป่ยโถว (ไมร่วมคา่อาหาร(  

 วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ลไมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่บองเมอืง

ะทเป ซึง่มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปี วัดหลงซานมชีือ่เสยีงในเรือ่ง วามศักดิส์ทิธิ์

แลไการบอพรดา้นตา่งๆ ทัง้การเรยีน การงาน การเดนิทางปลอดภัย ภายในวัด

เป็นทีป่รไดษิฐานบองเทพเจา้หลายอง  ์รวมถงึเทพทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการบอพร

 วามรัก น่ันก็ อื เทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา  



 
 
 

 

 เจยีงไคเช็ค อนุสรณ์สถานอดีตปรไธานาธบิดีเจียงะ เช็ก เป็นสถานที่ที่

นักท่องเที่ยวต่างชาตติอ้งมาเยือนเมื่อเดนิทางมาเที่ยวะทเป ดา้นล่างบอง

อนุสรณ์สถานเป็นสถานทีจั่ดนทิรรศการแลไบายบองทีร่ไลกึ 

 

 ตลาดนดัท่าเรอืตา้ตา้วเฉงิ  เป็นท่าเรือทีเ่ ยรุ่งเรอืงในอดตีเพราไอยู่ใกลก้ับ

ยา่นการ า้ส า ัญในชว่งกลางศตวรรษที ่18 แตใ่นปัจจุบันะดรั้บการพัฒนาเป็น

สวนสาธารณไแลไตลาด ซึง่เป็นสว่นหนึง่บองเสน้ทางป่ันจักรยานเรยีบแม่น ้าที่

มะีฮะลทอ์ยูท่ีช่ว่งพรไอาทติยต์กดนิ 

 

หมายเหต ุ

 ไมบ่งัคบัคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 ซติีท้วัร ์สามารถเปลีย่นแปลงไปวนัที ่3 ได ้

 

วนัที ่3 

อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

ทา่นสามารถซือ้เพิม่ บรกิารเชา่รถตูน้ าเทีย่วในไทเป และรอบ ๆ เมอืงไทเปได ้ 

One Day Tour ( ใชร้ถไดไ้มเ่กนิ 10 ช ัว่โมง พรอ้มไกดค์นไทย และ คนขบัรถ 

ในราคา 12,500 บาท ( 

หมายเหต ุ

 ไมบ่งัคบัคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 ลกูคา้น ัง่ไดม้ากสดุ 6 ทา่น ตอ่คนั 

วนัที ่4 

 

ไทเป - สนามบนิเถาหยวน 

รถรบัทา่นจากโรงแรมยา่นซเีหมนิตงิ (ไมม่ไีกด(์ – สง่สนามบนิเถาหยวน 

 

 รถใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 08.00 น. – 21.00 น. 

 ส าหรับการใหบ้รกิารนอกเวลาตอ้งจา่ยเพิม่ 500 บาท/เทีย่ว 



 

 
 
 

เดนิทางข ัน้ต า่ 4 ทา่น ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่และ เด็กมเีตยีง 

ทา่นสามารถเลอืกโรงแรมไดต้ามตารางดา้นลา่งนี ้

โรงแรม ราคาตอ่ทา่น 

Papa Whale (3 ดาว) 
ทา่นละ 7,900 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Midtown Richardson  (4 ดาว( 
ทา่นละ 9,500 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Just Sleep (4 ดาว( 
ทา่นละ 10,300 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 550 บาท 

Amba (4 ดาว( 
ทา่นละ 10,900 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

 

หมายเหต ุ  

 รวมอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 รวมประกนัชวีติ 2,000,000 TWD 

 รวมคา่รกัษาพยาบาล 200,000 TWD 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นเดนิทาง 

 ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



 
※ ขอ้ตกลงและเง ือ่นไข 

 

 ไมร่วมคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษสีนามบนิ และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั หากยกเลกิหรอืไมไ่ปตามรายการ

ทวัรท์ ีก่ าหนดไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้

 ราคาเด็กไมม่เีตยีงเสรมิ รบกวนสอบถามเพิม่เตมิ  

 หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น  จ าเป็นตอ้งเพิม่เตยีงเสรมิ 

 ราคาขา้งตน้ มผีลต ัง้แตว่นันี ้ถงึ วนัที ่31 มนีาคม 2566 ยกเวน้ ชว่งงานแฟร ์ชว่งครสิมาสต ์ชว่ง

เทศกาลปีใหม ่หรอื วนัหยดุนกัขตัฤกษต์า่ง ๆ  โปรดสอบถามราคากบัทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เดนิทางข ัน้ต า่ 6 ทา่น ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่และ เด็กมเีตยีง 

ทา่นสามารถเลอืกโรงแรมไดต้ามตารางดา้นลา่งนี ้

โรงแรม ราคาตอ่ทา่น 

Papa Whale (3 ดาว( 
ทา่นละ 6,600 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Midtown Richardson (4 ดาว( 
ทา่นละ 8,300 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Just Sleep (4 ดาว( 
ทา่นละ 9,000 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 550 บาท 

Amba (4 ดาว( 
ทา่นละ 9,600 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

 

หมายเหต ุ

 รวมอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 รวมประกนัชวีติ 2,000,000 TWD 

 รวมคา่รกัษาพยาบาล 200,000 TWD 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นเดนิทาง 

 ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

สนใจเดนิทางหรอืจองแพ็คเกจไตห้วนั 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิไดท้ ี ่ID LINE : sweetbeetravel2 

ยนิดใีหบ้รกิาร ค าแนะน าและขอ้มลูตา่ง ๆ ในการเทีย่วไตห้วนัคะ่ 

 


