
                                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

วันแรก        (1)  กรุงเทพฯ – ไทเป – โอกินาว่า 

08.30 น.     พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

S สายการบิน CHINA AIRLINES  เจา้หนา้ที่ คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อน
การเดินทาง 

11.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI834  
15.40 น.  (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานนานานชาติเถาหยวน เมืองไทเป 
  (รอพกัในบริเวณท่าอากาศยาน ซ่ึงมีร้านปลอดภาษี และร้านอาหารต่างๆ) 
17.25 น.  เดินทางต่อ โดยสายการบินที่ CI 122 สู่เมืองนาฮา โอกินาวา่ เมืองที่ไดรั้บฉายา “เกาะฮาวายแห่งญี่ปุ่ น” 

แหล่งท่องเที่ยวตากอากาศที่มีควา่มเป็นเอกลกัษณ์ วฒันธรรม อากาศที่สดช่ืน อาหารรสชาติอร่อย 
19.50 น.  หลงัผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ที่พกั 
ค า่                  รับประทานอาหารค า่  

 พัก HOTEL NIKKO NAHA GRAND CASTLE日航那覇グランドキャッスルหรือ เทียบเท่า 

วันที่สอง         (2)  นาฮา – ปราสาทชูริ –  สวนฟคุุชูเอน Fukushu En – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ  
                                        –   สวนสันติภาพแห่งโอกินาว่า  



                                                   
 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

เยีย่มชม ปราสาทชูริ   ปราสาทแห่งน้ีไม่ปรากฏว่าเร่ิมสร้างในสมยั
ใด แต่มีหลกัฐาน ซ่ึงเป็นที่ประทบัของพระราชาแห่งราชอาณาจักร
ริวกิว ในอดีตปราสาทน้ีไดรั้บการบูรณะใหม่ ตามแบบดั้งเดิม ซ่ึง 
ทาํใหมี้ความงดงาม และเป็น จุดทีต่อ้งมาเยีย่มชม ปราสาทแห่งน้ีมี
ประวติัความเป็นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1453 และผ่านการบูรณะคร้ังใหญ่มาแล้วถึง 5 รอบ ใน อดีตเป็นจุด
ศูนยก์ลางของการปกครองของเกาะริวกิว รวมถึงเป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกิจ และวฒันธรรมบนเกาะน้ีอีก
ดว้ย ปราสาทแห่งน้ีมีจุดเด่นที่มีสีแดงอมสม้ และมีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีน  เขา้ชม สวนฟุคุ
ชูเอน Fukushu En เป็นสวนสาธารณะที่ชาวจีนจากมณฑลฝู
เจ้ียน (แผน่ดินใหญ่ตรงขา้มเกาะโอกินาวา ที่มีความสัมพนัธ์
ทางการคา้และวฒันธรรมต่อเน่ืองมายาวนาน) สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นที่ระลึกครบรอบ ๗๐ ปีของการสร้างเมืองนะหะ และ
ครบรอบ ๑๐ ปีของการสถาปนาเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับ
มณฑลฝูเจ้ียน สถาปัตยกรรมต่างๆ รวมทั้งวสัดุก่อสร้าง ได้
ถูกส่งมาจากประเทศจีน จนใหค้วามรู้สึกเสมือนการไดเ้ขา้ไป
เดินชมสวนในประเทศจีน นาํท่านนมสัการ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ เป็นศาลเจา้ประจาํศาสนาพุทธ สร้างขึ้น
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังที่สองยติุลง เพื่อเป็นการเตือนให้ระลึกถึงผลเสียแห่งสงคราม ปัจจุบนัใชเ้ป็นที่
สาํหรับจดัพิธีแต่งงานของชาวโอกินาว่า ตั้งอยูใ่น นะฮะ เมืองโอกินาวา เป็นวดัที่อยู่ใน เขตธรรมชาติที่
สวยงาม  

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน  
นาํท่าน โอกินาวา่เวลิด ์(Okinawa World) เป็น Theme 
Park ที่รวบรวมเร่ืองราวและแหล่งท่องเที่ยว ทาง
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธรรมชาติของโอกินา
วา่เขา้ดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น ถํ้าเกียวคุเซ็น (Gyokusen-
do) ซ่ึงถือเป็นถํ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภายในถํ้า จะมี
อากาศเยน็ตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ที่ ธารนํ้ าไหลผา่น
ซอกหินอยูต่ลอดเวลา มีหินงอกหินยอ้ยขนาดใหญ่

และกินพื้นที่เป็นบริเวณกวา้งรูปร่างแตกต่างกนั และมีบ่อนํ้ าสี
เขียวมรกตอยุภ่ายใน ปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญัแห่ง
หน่ึงของโอกินาวา่ถํ้าแห่งน้ีเกิด    
ขึ้่นตามธรรมชาติ เม่ือ 300,000 ปีมาแลว้ แต่เพิง่ถูกคน้พบเม่ือ 
ค.ศ. 1967 มีเน้ือที่กวา่ 5,000 ตารางเมตร ปัจจุบนัเปิดให้เขา้ชม
ส่วนหน่ึง ที่เหลือทาํเป็นเขตคน้ควา้วจิยัทางธรนีวทิยา และยงั



                                                   
 

 

มีหมู่บา้นอาณาจกัรริวกิว (kingdom village) ซ่ึงจาํลองหมู่บา้นสมยัก่อนของโอกินาวา่ใหช้ม  ในนั้นยงัมี
สตูดิโอเปิดใหท้ดลองทาํหตัถกรรมพื้นเมืองของโอกินาวา่อยา่งเช่น แกว้ริวกิว ยอ้มผา้ ผา้พมิพล์ายบิงกา
ตะ และเคร่ืองป้ันดินเผา อีกฝ่ังของหมู่บา้นเป็น พพิธิภณัฑงู์ชนิดที่มีช่ือวา่ ฮะบุ (Habu Snake) ซ่ึงพบมาก
ในแถบโอกินาวา่ในช่วงหนา้ร้อน มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบังูชนิดน้ี โอกินาวา่ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้
ของเกาะโอกินาวา่ไม่ไกลจากสนามบนิเท่าไรนกั       นาํท่านเดินทางต่อไปยงั สวน 
สันติภาพแห่งโอกินาว่า  ตั้งอยูท่างดา้นใตสุ้ดของเกาะ
โอกินาวา่ ตาํบลยาเอะเสะ สร้างขึ้นเพือ่เป็นที่ระลึกถึง
เหตุการณ์เม่ือเดือนมีนาคม ปี 1945 ช่วงสมยั
สงครามโลกคร้ังที่สอง ที่กองทพัสมัพนัธมิตรสามารถ
ยกพลขึ้นบกที่โอกินาวา่ และมีเหตุการณ์สะเทือนใจ
ต่างๆ เกิดขึ้น  มากมาย ภายในพพิธิภณัฑ ์เป็นตวัอาคาร
ทนัสมยั จดัแสดงเป็น 2 ชั้น เร่ิมตน้ที่ชั้นสองลงมายงัชั้นล่าง ภายในมีทั้งแบบจาํลอง หุ่นขี้ผึ้ง แผนผงัการ
แสดงใหค้วามรู้และทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในสมยันั้น เพือ่ย ํ้าเตือนใหผู้ค้นราํลึกถึงความโหดร้าย ของ
สงคราม และความส้ินหวงัของผูค้นในยคุนั้น  

ค า่                  รับประทานอาหารค า่  
  พกั HOTEL NIKKO NAHA GRAND CASTLE日航那覇グランドキャッスル หรือ เทียบเท่า 

วันที่สาม        (3) ช้อปป้ิงโคคุไซโดริ – “ปราสาทของเทพเจ้า” - บ้านเก่านากามูระ– หมู่บ้านอเมริกนั   

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

นาํท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงโคคุไซโดริ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ
แหล่งชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งเมืองโอกินาวา สินคา้ปลอดภาษี  
ร้าน 100 เยน เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอางค ์ 
นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทของเทพเจ้า” อนัถูกเรียกขาน และมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิทดัเทียมกบัชูริโจเลยทีเดียว ปราสาทนาคิจินเป็น
ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมยัซงัซงั ก่อนที่จะมาเป็นริวกิว 
ปราสาทน้ีเป็นที่ประทบัของกษตัริยโ์ฮคุซงั ต่อมากลายเป็นปู
ชนียสถานเพือ่ประกอบพธีิสกัการะเทพเจา้ ที่เรียกวา่ “คุโบว อุ
ตาคิ” จึงเป็นที่รู้จกักนัในนาม “ปราสาทของเทพเจา้” ความสูง
ของกาํแพงปราสาทประมาณ 3-8 เมตร มีความยาวถึง 1.5 
กิโลเมตร ความงดงามของกาํแพงที่ตั้งตระหง่าน ลดเล้ียวไป
ตามภูมิประเทศ ตดักบัสีเขียวของตน้ไมแ้ละสีฟ้าครามของทอ้ง
ทะเล ช่างเป็นภาพที่โดดเด่น ตรึงตาไม่รู้ลืมเลยทีเดียว   

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน  

http://kakunin.namjai.cc/e46261.html


                                                   
 

 

นาํท่านชม บ้านเก่านากามูระ เป็น บา้น สไตล ์โอกินาแบบดั้งเดิม  สืบมาจาก ศตวรรษที่ 18 เม่ือมนั ทาํ
หนา้ที่เป็น ที่อยูอ่าศยั ของครอบครัวมูระ บา้นเก่านากามูระ ไดรั้บการกาํหนดใหเ้ป็น ทรัพยสิ์น ทาง
วฒันธรรมที่สาํคญั ของรัฐบาลญี่ปุ่ น  จากนั้นนาํท่านสู่ หมู่บ้านอเมริกนั หรือเรียกอยา่งหน่ึงวา่ 
 อเมริกนัวนิเลจ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีกล่ินอายของอเมริกนั 
ชมบา้นสไตลอ์เมริกนัและร้านอาหารอเมริกนั 
เช่น A&W, Starbucks, Baskin Robbins เป็นตน้ และยงัมี
เอา้ทเ์ล็ต มอลล์ หา้งจสัโก ้ หากท่านใดสนใจขึ้น ชิงชา้
สวรรคช์มเกาะโอกินาวา่ยามคํ่าคืน สามารถซ้ือตัว๋ขึ้นได้
เพยีงราคาท่านละ 500 เยนเท่านั้น  

ค า่                  รับประทานอาหารค า่   
พกั HOTEL NIKKO NAHA GRAND CASTLE日航那覇グランドキャッスル หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี           (4) เกาะโคอุริ – หาดโคอุริ - พิพิธภณัฑ์สัตว์น ้าชูระอูมิ - โอกินาว่า – ไทเป 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นาํท่านสู่ เกาะโคอุริ เกาะที่สวยที่สุด ซ่ึงอยูใ่กลก้บัเกาะโอกิ
นาวา่ที่สุด ตั้งอยูท่างตอนกลางของเกาะ สามารถเดินทาง
เช่ือมต่อกนัได ้ โดย  สะพานทอดขา้มทะเล ซ่ึงเป็นไฮไลท ์ 
สาํคญัของเกาะโคอุริ ที่มีธรรมชาติสวยงาม นํ้ าทะเลใสตลอด

ทั้งปีและเป็นจุดที่มีแนวประการังที่สมบูรณ์ ใหท้่านใหแ้วะ
ถ่ายรูป ณ จุดชมววิของชายหาดบนเกาะโคอุริ  อนัแสนสวย 
แลว้ชม หาดโคอุริ ที่มีผูค้นกล่าวขานวา่เป็นชายหาดที่นํ้ าทะเล
มีสีฟ้าอมเขียว ราวกบัมรกต ที่มีนํ้ าทะเลใสสะอาดดัง่มรกต  
ถ่ายภาพบนจุดชมววิของเกาะโคอุริอยา่งจุใจ 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน  
นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชู ร า อุ มิ ” 
พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้ าที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่ น และเป็นอนัดบัสองของโลก เร่ิมเปิดให้เขา้
ชมตั้งแต่ปี 2002 ช่ือพพิธิภณัฑน้ี์มาจากคาํวา่ ชูระ 
หมายถึง ความงาม และ อูมิ หมายถึง มหาสมุทร 
มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเป็นสถานที่แสดง
พนัธุป์ลาทะเล ปะการัง และปลาฉลามมากมายสร้างบนพื้นที่กว่า 19,000 ตรม. มีแท๊งนํ้ ามากถึง 77 แทงค ์
ที่น่ีแบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะแบ่งแยกไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef,Black Current Sea 
และ Deep Sea ชมการจาํลองระบบนิเวศน์ที่เหมือนจริงทาํให้ปะการังที่มีชิวิตสามารถขยายพนัธุ์ไดอ้ยา่ง



                                                   
 

 

ต่อเน่ือง ชมปลาตัวเล็กมากมายว่ายนํ้ าผ่านดงปะการังหลากสีที่เคล่ือนไหวอย่างอิสระ ชมงูทะเล 
ปลิงทะเล หอยเม่น กุง้มงักรยกัษ ์ปูอลาสกา้ และที่สุดของความอลงัการเกินบรรยาย ตูป้ลาอะคลีลิคที่ใหญ่ 
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ขนาด กวา้ง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนา 60 ซ.ม. ฉากหลงัป็นพระเอกของงาน
คือ ปลาฉลามวาฬยกัษ์ และ ปลากระเบนยกัษ์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโลกแห่งท้องทะเล จากนั้ น
 นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานโอกินาวา่  

 20.45 น        เหิรฟ้าสู่ นครไทเป  ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 123 
21.10 น        ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไต้หวัน  หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากร เรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอาการ พร้อม มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอรับ เดินทางสู่โรงแรมที่พกั 
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วันที่ห้า        (5)  ไทเป – หยางหมิงซัน –  หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน - วัดหลงซานซ่ือ - กวงหัว ดิจิตอลพลาซา 
                                           - ซีเหมินติง   

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นนาํท่านชมสวนดอกไมท้ี่ อุทยานแห่งชาติหยาง 
หมินซัน  เป็นหน่ึงในไม่ก่ีอุทยานแห่งชาติในโลกที่อยูใ่กล้
กบัมหานคร อุทยานแห่งน้ีประกอบไปดว้ยกลุ่มภูเขาไฟตา้
ถุน ซ่ึงคุณจะพบลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร
อยา่งเช่น ช่องลมปล่องภูเขาไฟ และทะเลสาบนํ้ า พรุ้อน
และกิจกรรมทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นจุดท่องเที่ยวหลกัของห
ยางหมินซนั ฤดูใบไมผ้ลินั้นเป็นช่วงเวลาที่ดอกไมก้าํลงั
บานสะพร่ังที่หยางหมิงซนั ตน้ Azalea และดอกบว๊ยนั้นจะปกคลุมสองขา้งทาง ในฤดูร้อน คุณจะ
มองเห็นสะพานสีรุ้งทอดยาวผา่นเทือกเขา และในฤดูใบไมร่้วงภูมิทศัน์จะถูกดอกไมค้ลุมเป็นส่วนใหญ่ 
และประดบัดว้ยสีแดงของใบเมเป้ิล ส่วนฤดูหนาวเป็นเวลาสาํหรับการแช่นํ้ าแร่ร้อน ที่น่ีเป็นสถานที่
เหมาะแก่การส่องนกในฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูใบไมร่้วงดว้ย    
นาํท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจ่ิวเฟ่ิน   เมืองเหมืองทองเก่าแห่ง
น้ี ถูกสร้างขึ้นบนทางลาดเขาที่สูงชนั เป็นสถานที่ที่มีกล่ิน
อายของวฒันธรรมดึงดูดใหศิ้ลปิน ผูก้าํกบัภาพยนตร์ และ
นกัถ่ายภาพงานโฆษณา จาํ  นวนนบัไม่ถว้น มายงัเมือง
แห่งน้ี เพือ่เก็บทศันียภาพที่มีลกัษณะเฉพาะตวั 
นกัท่องเที่ยวสามารถเดินทอดน่องท่องเที่ยวไปตามถนน
สายเก่าแห่งน้ี ซ่ึงยงัคงสมัผสัไดถึ้งกล่ินอายของบรรยากาศในอดีตได ้และชิมอาหารพื้นเมือง เช่น บวัลอย
เผอืก เป็นตน้ 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
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 จากนั้นนาํท่านสกัการะเจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลงซานซ่ือ 
หรือ “วัดมังกรภูเขา” ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1738 ซ่ึงถือไดว้า่เป็นวดัพทุธที่เก่าแก่ที่สุดในไตห้วนัก็วา่ได ้
ซ่ึงภายในวดัไดส้ร้างไวอ้ยา่งวจิิตรงดงาม ท่านจะไดเ้ห็น
ลวดลายมงักรและเหล่าเทพเจา้ สร้างไวโ้ดยช่างฝีมือที่หาได้
ยากในปัจจุบนั ในแต่ละวนัก็จะมีพทุธศาสนิกชนจากทัว่ทุก
มุมโลกมาเคารพสกัการะไม่ขาดสายแลว้ นาํท่านสูก้วงหัว 
ดิจิตอลพลาซา  กวงหวั ดิจิตอลพลาซา มีวฒันธรรมแบบ
ญี่ปุ่ นบางอยา่งยงัคงมีใหเ้ห็นในยา่นน้ี  โดยเฉพาะร้านอาหาร 
บรรยากาศสงบ ลอ้มรอบไปดว้ยป่า เป็นที่น่าสนใจสาํหรับคน
ที่ตอ้งการมาพกัผอ่น 

เย็น   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
อิสระในการช็อปป้ิงที่ ซีเหมินติง  เป็นแหล่งช็อปป้ิงช่ือดงั
ของเมืองไทเป เปรียบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ ที่น่ี
เป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี และญี่ปุ่ น 
รุ่นใหม่ที่ทนัสมยัใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกช็อปกนัไดอ้ยา่ง
เตม็อ่ิม  นอกจากเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่แลว้  ซีเหมินติง ยงั
เป็นแหล่งที่มีอาหารแปลกใหม่ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ลือกชิม
อาหารกนัไดอ้ยา่งจุใจ   สมควรแก่เวลา พาท่านเขา้สูโรงแรม
ที่พกั 
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วันที่หก  (6) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ตึกไทเป 101 – น่ังกระเช้าเมาคงขึน้เขา - ซ่ือหลนิไนท์มาร์เก็ต   

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
นาํท่านเขา้ชม พิพธิภัณฑ์แห่งชาติกู้กง  พพิธิภณัฑท์ี่แสน
งดงามแห่งน้ีเป็นสถานที่เก็บศิลปวตัถุและผลงานทางศิลปะ
ของจีนโบราณบางช้ินมีความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์
ยอ้นหลงัไปถึง 5,000 ปีพพิิธภณัฑส์ถานแห่งชาติซ่ึงเป็นที่
รู้จกักนัวา่เป็นหน่ึงในพพิิธภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งน้ี 
ตั้งอยูท่ี่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที่เก็บสมบติัและวตัถุ
โบราณของจีนที่มีช่ือเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิไดก้วา่  
620,000ช้ิน จากพระราชวงศจี์นทุกราชวงศร์วมทั้งยคุทองทั้ง 5 แห่งประวติัศาสตร์จีน พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี
เก็บรวบรวมศิลปวตัถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุด และยิง่ใหญ่ที่สุดในโลกเน่ืองจากศิลปวตัถุ
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ที่เก็บรวบรวมไวมี้จาํนวนมาก จึงตอ้งมีการผลดั 
เปล่ียนหมุนเวยีนในการจดัวางใหช้มศิลปวตัถุที่มีอยู่
เป็นจาํนวนมาก แต่วตัถุโบราณช้ินเอกที่มีช่ือเสียง เช่น 
เรือแกะสลกัจากลูกวอลนทั หยกผกักาดขาว และหยก
สีนํ้ าตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีใหช้มตลอดปี    

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร 
นาํท่านเขา้ชม ตึกไทเป 101 ตึกที่สูงที่สุดเป็น
อนัดบั 2 ของโลกและมีความสูงถึง 508 เมตร เป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองไทเปพาท่านขึ้นลิฟทท์ี่เร็ว
ที่สุดในโลกดว้ยความเร็ว ประมาณ 1,008 เมตรต่อ
นาที เพือ่ ชมววิชั้น 89และพบกบัระบบป้องกนั
แผน่ดินไหวที่เรียกวา่ Damper เป็นลูกตุม้เหล็ก
ขนาดใหญ่ เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 5.5 เมตรหนกัถึง 660 ตนั แขวนอยูบ่นชั้น 89 คอยทาํหนา้ที่ถ่วงดุลตึกเม่ือเกิด
แผน่ดินไหว ภายในบริเวณชั้น 1 ถึงชั้น  5 ยงัเป็นแหล่งช็อปป้ิง
ที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีหา้งสรรพสินคา้และช็
อปป้ิงมอลลอ์ยูก่วา่สิบแห่ง เทียบเท่ากบัสยามพารากอ้นของ
เมืองไทย  หลงัจากนั้นนาํทุกท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้าเมาคงขึน้
เขา ขา้มหุบเขาท่านสามารถมองเห็นวดัจ่ือหนานกง    เป็น
แหล่งเผยแพร่ลทัธิเต๋าที่ใหญ่ที่สุดในไตห้วนั   มีอาณาเขตวดั
กวา้งใหญ่ ตั้งอยูบ่นเขาจ่ือหนาน  เม่ือมองจากเชิงเขาขึ้นไป จะ
เห็นหลงัคาวดัสีเหลืองทอง อร่ามตา จากหนา้ประตูวดั   
สามารถมองเห็นตวัเมืองไทเป    แม่นํ้ าตั้นสุ่ย    ภูเขากวนอิม  
และทิวทศัน์รอบ ๆ ของเมืองไทเปจากมุมสูง มองเห็นแหล่ง
ปลูกชา ที่เรียงรายกนัเป็นระเบียบสวยงาม นาํท่านแวะชิมขนมที่ ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ  เป็นร้านขนมที่อร่อย
และขึ้นช่ือของไตห้วนัซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 3 ปีซอ้น ท่าน
สามารถเลือกซ้ือเลือกรับประทาน ซ่ึงมีรสชาติหวานกลมกล่อม
จนทาํใหเ้ป็นที่รู้จกัไปทัว่โลก และยงัมีหลายรสชาติ  อาทิเช่น 
ทอฟฟ่ีนมสด ขนมเป๊ียะพระอาทิตย ์  เกาลดัช็อคโกแล็ต ขนม
เคก้นํ้ าผึ้ง และอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกซ้ือขนม 

ต่างๆเพือ่เป็นของฝากตามอธัยาศยั   
เย็น    รับประทานอาหารเยน็ ณ  ภัตตาคาร 



                                                   
 

 

ใหท้่านไดอิ้สระในการช็อปป้ิงที่ ซ่ือหลนิไนท์มาร์เก็ต  เป็นไนทม์าร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป 
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นช่ือที่สุดของไตห้วนัคือ 
เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือวา่ไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมี
เคร่ืองด่ืมอีกชนิดที่มีตน้กาํเนิดที่ไตห้วนัคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่
ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยที่รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้กีฬายีห่อ้
ต่างๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 
พัก NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL  矽谷溫泉會館 http://ntphotel.com/   หรือเทียบเท่า 4*  

 

วันที่เจ็ด        (7)  ดิวตีฟ้รี – ไทเป – กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
ใหท้่านไดช็้อปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีที่  DUTY 
FREE  ซ่ึงมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
มากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพเิศษ  สมควรแก่เวลา พาท่าน
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน 

13.55  น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Airlines  
เที่ยวบนิที่ CI835 

16.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
                                    ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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