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  Free & Easy    TAIWAN 

เดนิทางข้ันต ่า 2 ท่าน    ไม่รวมค่าตั๋วเคร่ืองบนิ

 

 
 

เดนิทางได้ตัง้แต่วนันี ้- 31 มนีาคม 2566 
 

เร่ิมต้น ท่านละ 5,900 บาท เท่าน้ัน 

 
 

 

 

 

แพ็คเกจอิสระไตห้วนั 4วนั3คืน  ที่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางขัน้ต ่า 2 ท่าน จะมีโรงแรมในเมือง 3 คืน  

และมีรถรบัสง่ไปกลบัสนามบินนานาชาติเถาหยวน ราคาสดุคุม้  สามารถเลือกวนัเดินทางเองได ้สะดวกสบาย  

ไม่ตอ้งรอกรุ๊ปเต็ม ออกเดินทางแน่นอน และเพิ่มจ านวนวนัไดต้ามตอ้งการ  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://images.thaiza.com/content/b/415706.jpg&imgrefurl=https://travel.thaiza.com/foreign/415706/&docid=mQ1t_9wYyeXgDM&tbnid=8I4MargGD2VKhM:&vet=10ahUKEwjjsfrjy-nkAhWG4XMBHTjACwEQMwirASghMCE..i&w=684&h=384&bih=655&biw=1366&q=%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B101&ved=0ahUKEwjjsfrjy-nkAhWG4XMBHTjACwEQMwirASghMCE&iact=mrc&uact=8


**ไต้หวนั ฟรีวซ่ีา เที่ยวเองได้ ไม่ง้อทัวร์ ของกนิอร่อย** 

โปรแกรมการเดนิทาง  :    ออกเดนิทางไดท้กุวนั ต ัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป   

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – ไตห้วนั            (-)  

 เม่ือท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน  หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ ไปตามจดุนดั

พบ   และจากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สูต่วัเมืองไตห้วนั   

 น าท่านเขา้สูโ่รงแรมที่พกั ที่ท่านไดเ้ลือกไว ้โดยรถVAN (Seat In Coach)  หลงัจากนัน้อิสระตามอธัยาศยั 

วนัทีส่องของการเดนิทาง         อสิระตามอธัยาศยั     (อาหารเชา้โรงแรม) 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม ใหท้่านไดอ้ิสระเที่ยวกรุงไทเป ในแบบของทา่นเอง ไม่ว่าจะเป็น 

ชอ้ปปิ้งตามย่านต่างๆ  หรือรบัประทานอาหารขึน้ชื่อของไตห้วนั  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         อสิระตามอธัยาศยั     (อาหารเชา้โรงแรม) 

 รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม ใหท้่านอิสระท่องเที่ยว  จนไดเ้วลาอนัสมควร  จะมีรถมารบัท่าน

พาไปสง่ที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน เพื่อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 

 

รูปรถ VAN ทีใ่ช้รับส่งสนามบนิ 

 

 

 

   



            Hotel Name 

                   3 ดาว 

        Price 4D3N หมายเหตุ 

 

 

หากท่านเข้าพักตรงคืนวันศุกร ์หรือคืนวันเสาร ์จะมีค่า Surcharge 400 บาท/คน/คืน 

หมายเหตุ :   - หากท่านเลือกเดินทางในช่วง High Season : ครสิมาสต ์ปีใหม่ สงกรานต ์เทศกาลหยุดยาวต่างๆ 

ตอ้งรบกวนสอบถามเช็คราคาอีกครัง้ค่ะ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

โรงแรมเลือกได้ค่ะ 

3 STAR STANDARD 

1. PAPA WHALE*แนะน า 

(MRT Ximen) 

2. XIMEN RELITE HOTELS 

(MRT Ximen)  *แนะน า 

3. RAINBOW HOTEL 

(MRT Ximen)  *แนะน า 

ไม่มีอาหารเช้า 

4. XIMEN – CITIZEN HOTEL 

(MRT Ximen)  *แนะน า 

ไม่มีอาหารเช้า 

5. LOOK HOTEL 

(MRT Ximen)   

6. APAUSE INN  

(MRT Taipei Main Station)   

7. ORANGE HOTEL – LINSEN 

TAIPEI  (MRT Zhongshan) 

8. CITY HOTEL TAIPEI 

(MRT Nanjing Fuxing) 

วัน ราคา (บาท) 

วันนี ้– 31 

มีนาคม 2566  

 

ผูใ้หญ่  

และเด็กมเีตยีง 

ราคาทา่นละ 

5,900 บาท 

 

ทารก และเดก็ 

 (ไม่มีเตยีง)  

ไม่เสียค่าใชจ้่าย 

ราคานีร้วม 
-มีรถรบัส่งไปกลบัสนามบิน-โรงแรม-
สนามบิน 
-โรงแรม 3 คืน  พรอ้มอาหารเชา้โรงแรม
ส าหรบัผูใ้หญ่    ส่วนเด็กตอ้งเชค็กบัทาง
โรงแรมอีกครัง้ วา่จะมีคา่อาหารเชา้หรือไม่ 
และ Free WIFI ในหอ้งพกั 

 

**โรงแรมในกลุ่มนี ้มี

บริการอาหารเช้า

โรงแรมทุกวัน ยกเว้น 2 

โรงแรม คือ Rainbow 

Hotel และ Ximen-

Citizen Hotel** 



            Hotel Name 

                   4 ดาว 

       Price 4D3N 

 

หมายเหตุ 

 

 

 

หากท่านเข้าพักตรงคืนวันศุกร ์หรือคืนวันเสาร ์จะมีค่า Surcharge 500 บาท/คน/คืน 

หมายเหตุ :   - หากท่านเลือกเดินทางในช่วง High Season : ครสิมาสต ์ปีใหม่ สงกรานต ์เทศกาลหยุดยาวต่างๆ 

ตอ้งรบกวนสอบถามเช็คราคาอีกครัง้ค่ะ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงแรมเลือกได้ค่ะ 

4 STAR STANDARD 

1. HOTEL MIDTOWN 

RICHARDSON 

(MRT Ximen)  *แนะน า 

2. RIVERVIEW HOTEL 

(MRT Ximen)  *แนะน า 

 

 

วัน ราคา (บาท) 

วันนี ้– 31 

มีนาคม 2566  

 

ผูใ้หญ่  

และเด็กมเีตยีง 

ราคาทา่นละ 

6,900 บาท 

 

ทารก และเดก็ 

 (ไม่มีเตยีง)  

ไม่เสียค่าใชจ้่าย 

ราคานีร้วม 
-มีรถรบัส่งไปกลบัสนามบิน-โรงแรม-
สนามบิน 
-โรงแรม 3 คืน  พรอ้มอาหารเชา้โรงแรม
ส าหรบัผูใ้หญ่    ส่วนเด็กตอ้งเชค็กบัทาง
โรงแรมอีกครัง้ วา่จะมีคา่อาหารเชา้หรือไม่ 
และ Free WIFI ในหอ้งพกั 

 

**โรงแรมในกลุ่มนี ้มี

บริการอาหารเช้า

โรงแรมทุกวัน** 

 



            Hotel Name 

                   5 ดาว 

Price 4D3N หมายเหตุ 

 

 

 

หากท่านเข้าพักตรงคืนวันศุกร ์หรือคืนวันเสาร ์จะมีค่า Surcharge 800 บาท/คน/คืน 

หมายเหตุ :   - หากท่านเลือกเดินทางในช่วง High Season : ครสิมาสต ์ปีใหม่ สงกรานต ์เทศกาลหยุดยาวต่างๆ 

ตอ้งรบกวนสอบถามเช็คราคาอีกครัง้ค่ะ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

โรงแรมเลือกได้ค่ะ 

5 STAR STANDARD 

1. TAIPEI GARDEN HOTEL 

(MRT Xiaonanmen) 

2. THE HOWARD PLAZA 

HOTEL TAIPEI 

(MRT Zhongxiao Fuxing) 

 

 

 

 

 

วัน ราคา (บาท) 

วันนี ้– 31 

มีนาคม 2566  

 

ผูใ้หญ่  

และเด็กมเีตยีง 

ราคาทา่นละ 

9,900 บาท 

 

ทารก และเดก็ 

 (ไม่มีเตยีง)  

ไม่เสียค่าใชจ้่าย 

ราคานีร้วม 
-มีรถรบัส่งไปกลบัสนามบิน-โรงแรม-
สนามบิน 
-โรงแรม 3 คืน  พรอ้มอาหารเชา้โรงแรม
ส าหรบัผูใ้หญ่    ส่วนเด็กตอ้งเชค็กบัทาง
โรงแรมอีกครัง้ วา่จะมีคา่อาหารเชา้หรือไม่ 
และ Free WIFI ในหอ้งพกั 

 

**โรงแรมในกลุ่มนี ้มี

บริการอาหารเช้า

โรงแรมทุกวัน** 

 



 

สนใจเดินทางหรือจองแพคเกจไต้หวนั 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จ้า  ID LINE : sweetbeetravel2 

ยินดีใหบ้รกิาร ค าแนะน า ขอ้มลูต่างๆ ในการเที่ยวไตห้วนัค่ะ 

 

 

 

ขั้นตอนการจองง่ายๆ ดังนี ้

1. คณุลกูคา้โทรตดิต่อสอบถามเบอร ์ 082-5211991, 094-3248008  หรือ   Add Line : sweetbeetravel2    

เพื่อแจง้ช่วงวนัเดินทาง และโรงแรมที่ตอ้งการจะพกั  พรอ้มทัง้แจง้จ านวนคน    หากจะขอค าแนะน าเก่ียวกบัสายการบิน  

โรงแรม  รา้นอาหาร  สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆก็ไดค้ะ่  ยินดีใหบ้รกิารค่ะ 

2. ทางทีมงานสวีทบีจะรีบเช็คโรงแรม   แลว้เสนอราคากลบัไปใหโ้ดยทนัที 

3. ในกรณีที่สนใจจะจอง  ใหค้ณุลกูคา้ส่งหนา้พาสปอรต์ หรือ ชื่อนามสกลุภาษาองักฤษ (พรอ้มค าน าหนา้นาม)  ท่านที่เป็นเด็กขอ

เพิ่มแคว่นัเดือนปีเกดิค่ะ จะไดท้ราบวา่อายก่ีุขวบ   และรบกวนขออีเมลของคณุลกูคา้ 

4. ทางทีมงานจะจองโรงแรมใหเ้รียบรอ้ย  และสรุปส่งเมลกลบัไปใหค้ณุลกูคา้ไดต้รวจสอบความถกูตอ้ง  ในเมลจะแจง้วนัท่ีตอ้ง

จ่ายมดัจ า เพื่อท าการการนัตีโรงแรม   พรอ้มทัง้แจง้รายละเอยีดการช าระเงิน  (หากใกลว้นัเดินทางมาก หรือ นอ้ยกวา่ 7 วนั  

ขอรบกวนเก็บเตม็จ านวน)  ส่วนท่ีเหลือค่อยจา่ยก่อนเดินทาง 2 อาทิตยค์่ะ 

5. เมื่อคณุลกูคา้ไดโ้อนเงินมาแลว้   ทางสวทีบีจะการันตีห้องโรงแรมให้ค่ะ 


