
 

TAIWAN PRIVATE 

TRIP 

PACKAGE 3D2N 

แพ็คเกจอสิระทอ่งเทีย่วไตห้วนั 

แบบสว่นตวั 3 วนั 2 คนื  

เดนิทางกบั THAI VIETJET น า้หนกักระเป๋า 20 กก. 

 เร ิม่ตน้ 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 ิม่ตน้ทา่นละ  15,400 บาท เทา่น ัน้ 



 

 

 

 

วนั รายละเอยีด 

วนัที ่1 

กรงุเทพฯ ✈ เถาหยวน 

รถรบัทา่นจากสนามบนิ (ไมม่ไีกด)์ และ สง่ทา่นทีโ่รงแรมยา่นซเีหมนิตงิ 

 

เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ  ใหท้่านเช็คอนิที่เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI 

VIETJET น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 20 กก. น ้าหนักสัมภาระตดิตัวขึน้

เครือ่ง 7 กก. 

เดนิทางออกจากสนามบนิสุวรรณภูมบินิตรง สู่สนามบนิเถาหยวน ประเทศ

ไตห้วนั โดยทา่นสามารถเลอืกเทีย่วบนิไดจ้าก ตารางขา้งลา่งนี ้

 

ตารางเทีย่วบนิขาไป สนามบนิสวุรรณภมู ิ  – สนามบนิเถาหยวน 

เทีย่วบนิ เสน้ทาง ออก ถงึ ตารางบนิ 

VZ 562 BKK - TPE 10:05 14:40 DAILY 

VZ 564 BKK - TPE 15:10 19:45 TUE,THU,SAT 

 

       หลังจากทีท่่านผ่านขัน้ตอนทางศลุกากรและรับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถ

มารับท่านเพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมย่านซเีหมนิตงิ (ไมม่ไีกด)์ เช็คอนิเขา้ทีพั่ก และอสิระ

รับประทานอาหาร 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 :  

 อุทยานแห่งชาตเิย่หลวิ (Yehliu Geopark) ไม่รวมค่าบัตรเขา้ ท่านละ 

150NTD ทีน่ี่มคีวามโดดเดน่ทางธรณีวทิยา เป็นหนิรูปทรงประหลาดทีเ่กดิจาก

อทิธิพลของคลื่นลมทะเลท าใหเ้กิดการผุกร่อนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างใน

ลักษณะทีแ่ปลกตา เชน่ หนิรปูเห็ด หนิรปูเสอืดาว หนิชา้ง หนิรองเทา้นางฟ้า 

 

 ตลาดเมอืงจหีลง ตลาดใหญใ่จกลางเมอืงหนา้วัดเตยีนจี ้ทีน่อกจากจะเต็มไป

ดว้ยของคาวแลว้ ยังเป็นสวรรคค์นที่ชอบทานของหวาน ซึง่มทัีง้น ้าผึง้ชัน้เลศิ 

รายละเอยีดการเดนิทาง PRIVATE TRIP  :  ออกเดนิทางไดท้กุวนั ต ัง้แต ่4 ทา่นขึน้ไป 

 



เคก้ เบเกอรี ่ใหเ้ลอืกทานกันไดทั้ง้วนั 

 

 จิว่เฟิน เป็นย่านเมืองเก่าโดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทอ้งถิน่ใน

บรรยากาศบา้นเรือนและอาคารเก่าๆ เชน่ โรงน ้าชา  รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้น

ขายขนมและอาหารตา่ง ๆ โดยจะมกีารประดับโคมไฟสแีดงอยูท่ีด่า้นบนถนนที่

เป็นทางลาดชันและขัน้บันได ซึง่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจใหก้ับภาพยนตร ์

Animation เรือ่งดังจากคา่ย Studio Ghibli เรือ่ง Spirited Away 

 

 ถนนโบราณฉอืเฟิน หมู่บา้นฉือเฟ่ินเป็นหมู่บา้นเล็กๆ อยู่ในอ าเภอผงิส ีเป็น

หมู่บา้นโบราณที่มทีางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บา้น เนื่องจากในอดตีเคยเป็น

ปลายทางของรถไฟทีใ่ชข้นถ่านหนิ ทีน่ี่มทัีง้น ้าตกขนาดใหญ ่มขีองกนิอร่อย มี

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทัง้หมดนั้นเพียงพอที่จะท าใหฉ้ือเฟ่ินกลายเป็น

สถานทีเ่ทีย่วทีเ่ราไมค่วรพลาด 

 

 หมูบ่า้นทหารโบราณ (แลนดม์าร์กถ่ายรูปคู่ตกึไทเป 101) เป็นตน้แบบของ

การอนุรักษ์หมู่บา้นเก่าแก่ และน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการท่องเที่ยว และ

การศกึษาทางดา้นศลิปะ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ดัง้เดมิของชาวไตห้วัน 

หมูบ่า้นแหง่นีเ้ดมิทีเ่ป็นหมูบ่า้นของนายทหารถกูน ามาปรับปรุงใหมใ่หเ้ป็นแหลง่

ท่องเทีย่ว โดยจะมตีลาดนัดอาหารออแกนคิ ผัก ผลไม ้และผลติภัณฑป์ลอด

สารพษิ จ าหน่ายในทกุ ๆ วนัหยดุ  

 

 

 

OPTION 2 : 

 หยางหมงิซาน (ชมนาอกิาดอกไม้(  เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตชิือ่ดัง

ยอดฮติของเมอืงไทเป เป็นเทอืกเขาทีก่นิอาณาบรเิวณกวา้งใหญถ่งึ 7 หมืน่กวา่

ไร ่มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย 



 

 เป่ยโถว (แชเ่ทา้ออนเซนฟรี(  ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยอทุยาน ป่าไมเ้ขยีวขจ ีรายลอ้ม

ดว้ยภเูขาอันอดุมสมบรูณ์ ทีม่สีภาพแวดลอ้มมทีวิทัศนแ์ละธรรมชาตสิวยงาม ให ้

บรรดานักทอ่งเทีย่วทัง้หลายเลอืกไปผอ่นคลาย 

 

 ราเมงเป่ยโถว (ไมร่วมคา่อาหาร(  

 วดัหลงซาน เป็นหนึง่ในวัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืง

ไทเป ซึง่มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปี  วัดหลงซานมชีือ่เสยีงในเรือ่งความศักดิส์ทิธิ์

และการขอพรดา้นตา่งๆ ทัง้การเรยีน การงาน การเดนิทางปลอดภัย ภายในวัด

เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้หลายองค ์รวมถงึเทพทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการขอพร

ความรัก น่ันก็คอื เทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา  

 

 เจยีงไคเช็ค อนุสรณ์สถานอดีตประธานาธบิดีเจียงไคเช็ก เป็นสถานที่ที่

นักท่องเที่ยวต่างชาตติอ้งมาเยือนเมื่อเดนิทางมาเที่ยวไทเป ดา้นล่างของ

อนุสรณ์สถานเป็นสถานทีจั่ดนทิรรศการและขายของทีร่ะลกึ 

 

 ตลาดนดัท่าเรอืตา้ตา้วเฉงิ  เป็นท่าเรือทีเ่คยรุ่งเรอืงในอดตีเพราะอยู่ใกลก้ับ

ยา่นการคา้ส าคัญในชว่งกลางศตวรรษที ่18 แตใ่นปัจจุบันไดรั้บการพัฒนาเป็น

สวนสาธารณะและตลาด ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางป่ันจักรยานเรยีบแม่น ้าที่

มไีฮไลทอ์ยูท่ีช่ว่งพระอาทติยต์กดนิ 

 

หมายเหต ุ: ไมบ่งัคบัคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

วนัที ่3 

 

ไทเป - สนามบนิเถาหยวน 

รถรบัทา่นจากโรงแรมยา่นซเีหมนิตงิ (ไมม่ไีกด(์ – สง่สนามบนิเถาหยวน 

 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

จนถงึเวลาอันสมควร รถมารับทา่นจากโรงแรมเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

เดนิทางถึงสนามบนิก่อนถงึเวลาเครื่องออก 3 ชั่วโมง ใหท้่านเช็คอนิที่

เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI VIETJET  น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ท่านละ 20 

กก. และ สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่ง 7 กก. 

เดนิทางออกจากสนามบนิเถาหยวน ประเทศไตห้วัน โดยท่านสามารถเลอืก

เทีย่วบนิไดจ้าก ตารางขา้งลา่งนี้ 

 

ตารางเทีย่วบนิขาไป สนามบนิเถาหยวน - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เทีย่วบนิ เสน้ทาง ออก ถงึ ตารางบนิ 

VZ 563 TPE - BKK 15:40 18:35 DAILY 

VZ 565 TPE - BKK 20:45 23:40 TUE,THU,SAT 

 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ และมคีวามสขุ 

 

 รถใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 08.00 น. – 21.00 น. 

 ส าหรับการใหบ้รกิารนอกเวลาตอ้งจา่ยเพิม่ 500 บาท/เทีย่ว 

 

สนใจเดนิทางหรอืจองแพ็คเกจไตห้วนั 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิไดท้ ี ่ID LINE : sweetbeetravel2 

ยนิดใีหบ้รกิาร ค าแนะน าและขอ้มลูตา่ง ๆ ในการเทีย่วไตห้วนัคะ่ 

 



 
 

 

 

เดนิทางข ัน้ต า่ 4 ทา่น ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่และ เด็กมเีตยีง 

ทา่นสามารถเลอืกโรงแรมไดต้ามตารางดา้นลา่งนี ้

โรงแรม ราคาตอ่ทา่น 

Papa Whale (3 ดาว) 
ทา่นละ 15,400 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Midtown Richardson (4 ดาว) 
ทา่นละ 16,400 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Just Sleep (4 ดาว) 
ทา่นละ 17,000 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 550 บาท 

Amba (4 ดาว) 
ทา่นละ 17,400 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

 

หมายเหต ุ  

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

 รวมคา่ทีพ่กั 2 คนื และ อาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 รวมประกนัชวีติ 2,000,000 TWD 

 รวมคา่รกัษาพยาบาล 200,000 TWD 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นเดนิทาง 

 

เดนิทางข ัน้ต า่ 6 ทา่น ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่และ เด็กมเีตยีง 

ทา่นสามารถเลอืกโรงแรมไดต้ามตารางดา้นลา่งนี ้

โรงแรม ราคาตอ่ทา่น 

Papa Whale ( 3 ดาว ) 
ทา่นละ 14,200 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

Midtown Richardson ( 4 ดาว ) 
ทา่นละ 15,300 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 



 
 
※ 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 

 

 

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

 

Just Sleep ( 4 ดาว ) 
ทา่นละ 15,800 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 550 บาท 

Amba ( 4 ดาว ) 
ทา่นละ 16,200 บาท 

หากพกัตรงกบัคนืเสาร ์เพิม่ทา่นละ 350 บาท 

 

หมายเหต ุ

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

 รวมคา่ทีพ่กั 2 คนื และ อาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 รวมประกนัชวีติ 2,000,000 TWD 

 รวมคา่รกัษาพยาบาล 200,000 TWD 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นเดนิทาง 

 


