
 

TAIWAN PRIVATE TRIP 

PACKAGE 4D3N 

แพ็คเกจอสิระทอ่งเทีย่วไตห้วนั 

แบบสว่นตวั 4 วนั 3 คนื  

เดนิทางกบัการบนิไทย (TG) น า้หนกักระเป๋า 20 กก. 

พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง 

 เดนิทางข ัน้ต า่ 4 ทา่น  เลอืกวนัเดนิทางเองได ้

ออกเดนิทางไดท้กุวนั ไมต่อ้งรอกรุป๊เต็ม 

พกัโรงแรม 3-4 ดาว ยา่นซเีหมนิตงิ ฟรอีาหารเชา้ 

พรอ้มรถรบัสง่ ไป-กลบั สนามบนิ และ ไกดค์นไทยพาเทีย่ว 

เทีย่วจดุไฮไลท ์1 วนั เต็ม ๆ  

เดนิทางไดต้ ัง้แตว่นันี ้- 31 มนีาคม 2566 

 

 
 
 
 
 
 

 

ในราคาเร ิม่ตน้ ทา่นละ 20,100 บาท เทา่น ัน้ 



 

 

วนั รายละเอยีด 

วนัที ่1 

 

กรงุเทพฯ ✈ เถาหยวน 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิใหท้่านเช็คอนิที่เคาน์เตอร์สายการบนิ การบนิไทย 

THAI AIRWAYS ประต ู4 น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 20 กก. และสัมภาระ

ตดิตัวขึน้เครือ่ง 7 กก. 

เดนิทางออกจากสนามบนิสุวรรณภูมบินิตรง สู่สนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วัน 

พรอ้มบรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืกเทีย่วบนิไดจ้าก ตาราง

ขา้งลา่งนี ้

 

ตารางเทีย่วบนิขาไป สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน 

เทีย่วบนิ เสน้ทาง ออก ถงึ 

TG 632 BKK - TPE 08:15 12:45 

TG 634 BKK – TPE 14:40 19:10 

 

       หลังจากทีท่่านผ่านขัน้ตอนทางศลุกากรและรับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถมารับ

ท่านเพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมยา่นซเีหมนิตงิ (ไม่มไีกด)์ เช็คอนิเขา้ทีพั่ก และอสิระรับประทาน

อาหาร พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 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 :  

 อทุยานแหง่ชาตเิยห่ลวิ (Yehliu Geopark) ไมร่วมคา่บัตรเขา้ ท่านละ  150NTD 

ที่นี่มคีวามโดดเด่นทางธรณีวทิยา เป็นหนิรูปทรงประหลาดที่เกดิจากอทิธพิลของ

คลืน่ลมทะเลท าใหเ้กดิการผกุร่อนเปลีย่นแปลงเป็นรูปร่างในลักษณะทีแ่ปลกตา เชน่ 

หนิรปูเห็ด หนิรปูเสอืดาว หนิชา้ง หนิรองเทา้นางฟ้า 

 

 ตลาดเมอืงจหีลง ตลาดใหญ่ใจกลางเมอืงหนา้วัดเตยีนจี ้ทีน่อกจากจะเต็มไปดว้ย

ของคาวแลว้ ยังเป็นสวรรคค์นทีช่อบทานของหวาน ซึง่มทัีง้น ้าผึง้ชัน้เลศิ เคก้ เบเกอ

รี ่ใหเ้ลอืกทานกันไดทั้ง้วนั 

รายละเอยีดการเดนิทาง PRIVATE TRIP  :  ออกเดนิทางไดท้กุวนั ต ัง้แต ่4 ทา่นขึน้ไป 

 



 

 จิว่เฟิน เป็นยา่นเมอืงเกา่โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ในบรรยากาศ

บา้นเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน ้าชา  รา้นขายของที่ระลกึ รา้นขายขนมและ

อาหารตา่ง ๆ โดยจะมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนนทีเ่ป็นทางลาดชนัและ

ขัน้บันได ซึง่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตร ์Animation เรือ่งดังจาก

คา่ย Studio Ghibli เรือ่ง Spirited Away 

 

 ถนนโบราณฉอืเฟิน หมูบ่า้นฉือเฟ่ินเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ อยูใ่นอ าเภอผงิส ีเป็นหมูบ่า้น

โบราณทีม่ทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น เนื่องจากในอดตีเคยเป็นปลายทางของ

รถไฟที่ใชข้นถ่านหนิ ทีน่ี่มทัีง้น ้าตกขนาดใหญ่ มขีองกนิอร่อย มวีัฒนธรรมที่เป็น

เอกลักษณ์ ทัง้หมดนัน้เพยีงพอทีจ่ะท าใหฉ้ือเฟ่ินกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีเ่ราไมค่วร

พลาด 

 

 หมู่บา้นทหารโบราณ (แลนด์มาร์กถ่ายรูปคู่ตกึไทเป 101) เป็นตน้แบบของการ

อนุรักษ์หมู่บา้นเก่าแก่ และน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการท่องเที่ยว และการศกึษา

ทางดา้นศลิปะ วัฒนธรรม และความเป็นอยูด่ัง้เดมิของชาวไตห้วัน หมูบ่า้นแหง่นี้เดมิ

ทีเ่ป็นหมู่บา้นของนายทหารถูกน ามาปรับปรุงใหม่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะมี

ตลาดนัดอาหารออแกนคิ ผัก ผลไม ้และผลติภัณฑป์ลอดสารพษิ จ าหน่ายในทุก ๆ 

วนัหยดุ  

 

OPTION 2 : 

 หยางหมงิซาน (ชมนาอกิาดอกไม้(  เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตชิือ่ดังยอด

ฮติของเมอืงไทเป เป็นเทอืกเขาทีก่นิอาณาบรเิวณกวา้งใหญถ่งึ 7 หมืน่กวา่ไร ่มี

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย 

 



 เป่ยโถว (แชเ่ทา้ออนเซนฟรี(  ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยอทุยาน ป่าไมเ้ขยีวขจ ีรายลอ้มดว้ย

ภเูขาอันอดุมสมบรูณ์ ทีม่สีภาพแวดลอ้มมทีวิทัศนแ์ละธรรมชาตสิวยงาม ใหบ้รรดา

นักทอ่งเทีย่วทัง้หลายเลอืกไปผอ่นคลาย 

 

 ราเมงเป่ยโถว (ไมร่วมคา่อาหาร(  

 วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเป 

ซึง่มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปี วดัหลงซานมชีือ่เสยีงในเรือ่งความศักดิส์ทิธิแ์ละการขอพร

ดา้นต่างๆ ทัง้การเรยีน การงาน การเดนิทางปลอดภัย ภายในวัดเป็นทีป่ระดษิฐาน

ของเทพเจา้หลายองค ์รวมถงึเทพทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการขอพรความรัก น่ันก็คอื เทพ

เยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา  

 

 เจยีงไคเช็ค อนุสรณ์สถานอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ก เป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่ว

ต่างชาตติอ้งมาเยือนเมื่อเดนิทางมาเที่ยวไทเป ดา้นล่างของอนุสรณ์สถานเป็น

สถานทีจั่ดนทิรรศการและขายของทีร่ะลกึ 

 

 ตลาดนดัท่าเรอืตา้ตา้วเฉงิ  เป็นท่าเรือที่เคยรุ่งเรืองในอดตีเพราะอยู่ใกลก้ับย่าน

การคา้ส าคัญในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 แต่ในปัจจุบันไดรั้บการพัฒนาเป็น

สวนสาธารณะและตลาด ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเสน้ทางป่ันจักรยานเรียบแม่น ้าทีม่ไีฮ

ไลทอ์ยูท่ีช่ว่งพระอาทติยต์กดนิ 

 

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 ใน

ราคา 12,500 บาท ( 

หมายเหต ุ

 ไมบ่งัคบัคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 ลกูคา้น ัง่ไดม้ากสดุ 6 ทา่น ตอ่คนั 

วนัที ่4 

 

ไทเป - สนามบนิเถาหยวน 

รถรบัทา่นจากโรงแรมยา่นซเีหมนิตงิ (ไมม่ไีกด(์ – สง่สนามบนิเถาหยวน 

 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ใหท้่านอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย จนถงึ

เวลาอันสมควร รถมารับทา่นจากโรงแรมเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

เดนิทางถงึสนามบนิกอ่นถงึเวลาเครือ่งออก 3 ชัว่โมง ใหท้่านเช็คอนิทีเ่คาน์เตอรส์าย

การบนิ การบนิไทย THAI AIRWAYS น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 20 กก. 

และสมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่ง 7 กก. 

เดนิทางออกจากสนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วัน พรอ้มบรกิารอาหารและ 

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยทา่นสามารถเลอืกเทีย่วบนิไดจ้าก ตารางขา้งลา่งนี้ 

 

ตารางเทีย่วบนิขากลบั สนามบนิเถาหยวน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เทีย่วบนิ เสน้ทาง ออก ถงึ 

TG 633 TPE – BKK 13:55 16:50 

TG 635 TPE – BKK 20:10 23:05 

 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ และมคีวามสขุ 

 

 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 20,100 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Midtown Richardson  (4 ดาว( 
ทา่นละ 21,700 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Just Sleep (4 ดาว( 
ทา่นละ 22,500 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 550 บาท 

Amba (4 ดาว( 
ทา่นละ 23,100 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

 

หมายเหต ุ  

 รวมคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั การบนิไทย และ น า้หนกักระเป๋า 20 กก. 

 รวมคา่ทีพ่กั 3 คนื และ อาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 รวมประกนัชวีติ 2,000,000 TWD 

 รวมคา่รกัษาพยาบาล 200,000 TWD 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นเดนิทาง 

 



 
 
※ ขอ้ตกลงและเง ือ่นไข 

 

 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 18,800 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Midtown Richardson (4 ดาว( 
ทา่นละ 20,500 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Just Sleep (4 ดาว( 
ทา่นละ 21,200 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 550 บาท 

Amba (4 ดาว( 
ทา่นละ 21,800 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

 

หมายเหต ุ

 รวมคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั การบนิไทย และ น า้หนกักระเป๋า 20 กก. 

 รวมคา่ทีพ่กั 3 คนื และ อาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 รวมประกนัชวีติ 2,000,000 TWD 

 รวมคา่รกัษาพยาบาล 200,000 TWD 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นเดนิทาง 

 

สนใจเดนิทางหรอืจองแพ็คเกจไตห้วนั 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิไดท้ ี ่ID LINE : sweetbeetravel2 

ยนิดใีหบ้รกิาร ค าแนะน าและขอ้มลูตา่ง ๆ ในการเทีย่วไตห้วนัคะ่ 

 


