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วนัท่ี 1            กรงุเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – เฝิงเจ่ียไนท์มารเ์กต็ 

05.30 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 แถว S 
08.30 น. เหนิฟ้าสูก่รงุไทเป ไตห้วนั โดยสายการบนิ China Airlines เทีย่วบนิที ่CI838 
12.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิถาหยวน เกาะไตห้วนั  โดยไตห้วนัมพีืน้ทีเ่ลก็กว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตัง้อยู่

หา่งจากชายฝ ัง่ดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนีราว 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่ 78 เกาะ มกีรุงไทเปเป็น
เมอืงหลวงและเมอืงขนาดใหญท่ีสุ่ด หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ทางทศิตะวนั 
ตกของเกาะไตห้วนั  เป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 3 ทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรม การศกึษา เศรษฐกจิและการคมนาคม
ในภาคกลางของเกาะไตห้วนั โดยเมอืงไทจงมจี านวนสถาบนัอุดมศกึษาเป็นรองแคก่รงุไทเปเท่านัน้ ขณะเดยีวกนักเ็ป็น 
ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาของไตห้วนั  รวมถงึขึน้ชือ่ว่าเป็นหน่ึงในเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในไตห้วนั ระหว่างทางท่านจะได้
ชมทวิทศัน์อนังดงามของสองขา้งทาง  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม. ม ีSNACK BOX บรกิารบนรถ)  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านเที่ยวชม เฝิงเจ่ียไนท์มารเ์กต็ ตลาดกลางคืนกึ่งถนน
คนเดนิ มรีา้นคา้ครบครนั จ าหน่ายสนิคา้และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวนั  
ลิม้ลองเมนูขึน้ชือ่ของทีน่ี่ อนัไดแ้ก่ชานมไขมุ่กที่สามารถเลอืกปรบัแต่งรส 
ชาติได้ตามอธัยาศยั อิสระใหท้่านเลอืกซื้อสนิค้าต่าง ๆ พรอ้มชมวิถีชวีิต
ยามค ่าคนืของชาวไตห้วนั  

  
พกัท่ี  AERIS INTERNATIONAL HOTEL http://www.aeris-hotel.com/en/ 4* หรอืเทยีบเท่า  
 
 

 

วนัท่ี 2         ไทจง – อุทยานแห่งชาติอาหล่ีซนั – เกาสง  – ล่ิวเหอไนท์มารเ์กต็  

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั    
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาอาหล่ีซัน ในเขต
เมอืงเจยีอี้ ซึง่เป็นอุทยานทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงัทีสุ่ดของไต้หวนัที่ท่านรูจ้กั
กนัดีจากบทเพลง อุทยานแห่งน้ีอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร  
ภายในมี ทะเลสาบสองพ่ีน้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบอันงดงามภายใน
อุทยาน มตี านานเล่าว่า นานมาแลว้มีพีส่าวน้องสาวคู่หน่ึงตกหลุมรกั  
 

http://www.aeris-hotel.com/en/


ชายหนุ่มคนเดยีวกนั ทัง้สองไม่ตอ้งการใหอ้กีฝา่ยตอ้งเจบ็ปวด ขณะเดยีวกนัต่างฝา่ยต่างกไ็ม่อาจตดัใจจากชายหนุ่มได ้
จงึตดัสนิใจจบชวีติดว้ยการกระโดดลงในทะเลสาบเพือ่ยุตเิรื่องทัง้หมด  ใหท้่านชมทศันียภาพอนังดงามของ สวนสน
พนัปี ทีท่่านจะไดพ้บกบัสนนานาพนัธุ ์ ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของอา หลีซ่นั แต่ละตน้มอีายุนับรอ้ยนบัพนัปีและมี

ความสวยงามแตกต่างกนัไป (อาหารเท่ียง จดัให้ตามเวลา) จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงเกาสง (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) เมอืงใหญ่อนัดบัสีท่ีต่ ัง้อยู่ทาง
ตอนใตข้องไตห้วนั และยงัเป็นเมอืงท่าส าคญัของอุตสาหกรรมการผลติ การ
กลัน่น ้ ามนั การขนส่งและที่ส าคัญคือศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรอืที่มี
ท่าเรอืใหญ่ที่สุด 1 ใน 4 ของโลก นอกจากน้ี เมืองเกาสงยงัมีชื่อเสียงเรื่อง
ทวิทศัน์อนังดงามเหมาะส าหรบัการท่องเทีย่ว   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารค ่า น าท่านอิสระช็อปป้ิงที่ตลาดกลางคืน ล่ิวเหอไนท์ 
มาร์เก็ต ชิมอาหารเลิศรสหลากหลายซึ่งสามารถหาทานได้ที่ 
ตลาดแหง่น้ี ไม่ว่าจะเป็นสเต็ก ซุปปลา ปลาทะเลย่าง และก๋วยเตีย๋ว
แบบพื้นเมือง ซึ่งมีราคาไม่แพง เมื่อสมควรแก่เวลาน าท่านเดิน 
ทางสูท่ีพ่กั 

 
   พกัท่ี  HAN-HSIEN INTERNAIONAL HOTEL http://www.han-hsien.com.tw/hhih/en/index.php 5*  
   หรอืเทยีบเท่า  
 

วนัท่ี 3    เกาสง – วดัโฝวกวงซนั – เจดียเ์สือเจดียม์งักร – ทะเลสาบดอกบวั – ผหูล่ี  

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั  
หลงัอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่ วดัโฝวกวงซนั 1 ใน 4 วดัใหญ่ที่สุด
ของไตห้วนัประจ าภาคใต ้สกัการะพระอามติภะพุทธเจา้ ชมพระอุโบสถ
พระพทุธรปู 14,800 องค์ทีส่ามารถบรรจุศาสนิกชนไดถ้งึ 1,000 คน ชม
พระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขา
ลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรปูอกี 480 องค์ ใหท้่านขึน้ไปสกัการะขอพรในวดั 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านเดนิทางไปเยีย่มชม เจดียม์งักรและเจดียเ์สือ ซึง่เป็น 
เจดยีค์ู่ เจดยีอ์งคข์วาสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แหง่ความ 
ยุตธิรรม สว่นองค์ซา้ยสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึศาสดาขงจื๊อ มเีจา้แม่กวนอมิ 
ทรงมงักรอยูต่รงกลางระหว่างเจดยีท์ัง้สอง  ชม ทะเลสาบดอกบวั จุดชม 
ววิทีม่ชีือ่เสยีงทางตอนเหนือของเกาสง เป็นทีร่วมของวดัหลายแหง่ โดยทาง
ทศิใตข้องทะเลสาบกค็อืเจดยีม์งักรและเจดยีเ์สอืนัน่เอง  
เมื่อสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงผหูล่ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
รมิทะเลสาบสรุยินัจนัทรา อสิระผอ่นคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการแชน่ ้าแรใ่นหอ้งพกัตามอธัยาศยั                    

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร ณ โรงแรมท่ีพกั   
พกัท่ี  FLEUR DE CHINE HOTEL http://www.fleurdechinehotel.com/en/about.php 5* หรือเทียบเท่า 
  
 
 
 

http://www.han-hsien.com.tw/hhih/en/index.php
http://www.fleurdechinehotel.com/en/about.php


วนัท่ี 4     ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวินหวู่ – วดัจงไถฉันซ่ือ – ไทเป – ร้านพายสบัปะรดเหว่ยเก๋อ  

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหารน าท่าน  ลอ่งเรอืชมทะเลสาบสริุยนัจนัทรา  ซึง่เป็นทะเลสาบที่
มภีเูขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ รบัชมทศันียภาพของน ้าและภูเขาที่ไม่ว่าจะชม
จากที่ไกล ๆ หรือเข้าไปอย่างชิดใกล้ก็งดงามไม่แพ้กัน โดยถนนรอบ
ทะเลสาบมคีวามยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น 
ท าให้ตัวทะเลสาบมองแล้วคล้าย
พระอาทติย์และพระจนัทร์เสี้ยว จงึ
เป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า

สุริยนัจนัทรา น าท่านล่องเรือชมบรรยากาศชมเกาะขนาดเลก็ที่สุดในโลก  
สกัการะขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวินหวู่ หรอื วดักวนอ ู เคารพท่านศาสดา
ขงจื๊อผูเ้ป็นเทพเจา้แห่งปญัญา และเทพกวนอู  รวมถึงสงิโตหนิอ่อน 2 ตวั
ทีต่ัง้อยูห่น้าวดั ซึง่มมีูลค่าตวัละ 1 ลา้นเหรยีญไตห้วนั  
เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ วดัจงไถฉันซ่ือ 1 ใน 4 วดัใหญ่ประจ า
ภาคกลางของไต้หวนั ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิง่ใหญ่
เป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกนัและวดัที่ทิเบต ทัง้ยงัเป็น
วดัทีไ่ดร้บัการออกแบบใหท้นัสมยัทีสุ่ดในไตห้วนั มีรูปทรงคลา้ยฐาน
ยิงจรวดที่มีความสูง 150 เมตร โดยฝีมือของนาย C.Y. Lee  
(李祖原) วศิวกรผูอ้อกแบบตกึไทเป 101 โดยใชห้นิแกรนิตมาเป็น
โครงสรา้งทีแ่ขง็แกรง่ เริม่ก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1990 และเสรจ็สมบูรณ์
ในปี ค.ศ. 2001 จากแรงศรทัธาของพุทธศาสนิกชนและบรรดาลกูศษิยน์ับแสนคนของพระอาจารยเ์หวยเจวีย๋มหาเถระ
ผูก้่อตัง้ นอกจากน้ี ในปี ค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรงทีเ่มอืงหนานโถว เกิดแผ่นดินแยกและธรณีสูบกลนื
หมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถฉานซื่อกลับไม่เป็นอะไรเลย ยิ่งสร้างแรงศรทัธาให้กับผู้คนในไต้หวัน เป็นอย่างมาก   
วดัจงไถฉานซื่อมชีือ่เสยีงในดา้นการฝึกสมาธนิิกายเซนทีส่บืทอดมาจากปรมาจารยฮุ์่ยเหนิงในจนี พระสงฆแ์ละภกิษุณี
มจี านวนกว่า 1,600 รปู เป็นภกิษุ 400 รปู เป็นภกิษุณี 1,200 รปู แยกเรยีนเป็นวทิยาลยัสงฆฝ์า่ยชายกบัฝา่ยหญงิ ทัง้
ยงัมหีอ้งเรยีนถงึ 1,000 หอ้ง จงึไดช้ือ่ว่าเป็นวดัทีท่นัสมยัมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงในไต้หวนั เมื่อได้เวลาอนัสมควร น าท่าน
เดินทางสู่ กรุงไทเป (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางการศึกษา การค้า 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยแีละวฒันธรรมของไตห้วนั กรุงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนือของเกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยู่
ประมาณ 3 ล้านคน แวะร้านขนมเหว่ยเก๋อ ร้านขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน  ลิ้มลองขนมที่มีส่วนประกอบเป็น
วตัถุดบิพืน้เมอืง เชน่ พายสบัปะรด พายเกาลดั ใหท้่านเลอืกชมิและซื้อเป็นของฝากกลบับา้น เมื่อสมควรแก่เวลาน า
ท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
(กรณุาจดัสมัภาระใส่กระเป๋าใบเลก็ส าหรบัขึ้นรถไฟไปค้างคืนทีเ่มอืงฮวัเหลียนหนึง่คืน)   
พกัท่ี  COURTYARD MARRIOTT HOTEL http://www.marriott.com/hotels/travel/tpecy-courtyard-taipei/  
5* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ี 5            ไทเป – นัง่รถไฟ – ฮวัเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – วดัญ่ีปุ่ นชิงซิวหยวน 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั  
หลงัอาหารน าทุกท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟเพื่อนัง่รถไฟมุ่งหน้าสู่ เมืองฮวัเหลียน เมืองตากอากาศทางภาค
ตะวนัออกของไตห้วนั มชีือ่เสยีงดา้นหนิอ่อนและหยก โดยเฉพาะหยกตาแมวและหยกไตห้วนั (ใชเ้วลาเดนิทาง 

http://www.marriott.com/hotels/travel/tpecy-courtyard-taipei/


 
ประมาณ 3 ชัว่โมง กรุณาวางกระเป๋าสมัภาระไวบ้รเิวณทีน่ัง่ของแต่ละท่าน) เมื่อถงึเมอืงฮวัเหลยีน น าท่านไปเที่ยวชม 

อทุยานแห่งชาติทาโรโกะ ทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงั อุทยานแห่งน้ีมีทิวทศัน์
เ ป็ น หุ บ ลึ ก ร ะ ห ว่ า ง เ ข า สู ง  โ ด ย มี แ ม่ น ้ า ไ ห ล อ ยู่ เ บื้ อ ง 

 ล่าง พื้นผวิของหน้าผาสูงชนัเป็นชัน้หินอ่อนสลบักบัหยกเรยีงรายไป
ตลอดแนว สว่นเบือ้งลา่งคอืแมน่ ้าลีอู่  ธารน ้าแรท่ีไ่หลลงมาจากยอดเขา 
ภายในอุทยานมีจุดชมวิวต่างๆให้ท่านได้ลงไปสัมผัสธรรมชาติที่
สวยงามอย่าง เต็มอิ่ ม 
เช่น อุโมงค์เก้าโค้ง ผา

นกนางแอ่น น ้าตกฉางชุน สะพานหนิอ่อน ฯลฯ จากนัน้น าท่านเขา้ชม 
วดัชิงซิวหยวน ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 1971 เน่ืองจากยุค 1895-1945 ญี่ปุ่น
มปีระชากรหนาแน่นมาก รฐับาลญีปุ่น่จงึอพยพประชากรมาตัง้ถิ่นฐานที่
เมอืงฮวัเหลยีนในไต้หวนั หลงัจากอพยพมาแลว้จงึสรา้งวดัชงิซิวหยวน
ขึน้ในปี 1971 เพือ่เป็นสถานทีท่ าพธิกีรรมทางศาสนาของชาวญี่ปุ่น และ
กลายมาเป็นแหลง่ท่องเทีย่วส าคญัของเมอืงฮวัเหลยีนในปจัจุบนั (อาหาร
เท่ียงและค า่ จดัให้ตามเวลา) เมื่อสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั  
พกัท่ี  PARK VIEW HOTEL http://www.parkview-hotel.com/en/menu_e.asp 5* หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัท่ี 6           ฮวัเหลียน – นัง่รถไฟ – อ๋ีหลนั – อุทยานเย๋หล่ิว – ไทเป – ไทเป 101 (รวมชมวิว) 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟเพื่อนัง่รถไฟไป
เมืองอ๋ีหลัน น าท่านเที่ยวชม อุทยานเย๋หล่ิว ซึ่งตัง้อยู่ใน
ภมูภิาคทีอ่ยู่เหนือสุดของไต้หวนั เมื่อครัง้ที่เกาะไต้หวนัเริม่ดนั
ตวัจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน ้ าเมื่อหลายล้านปีก่อน น ้ าทะเลได้กัด
เซาะจนเกิดเป็นโขดหินงอกรูปร่างต่างๆน่าตื่นตาตื่นใจ 
โดยเฉพาะโขดหนิรูปเศียรราชินีซึ่งมีชื่อเสยีงโด่งดังไปทัว่โลก 
นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาจะตอ้งถ่ายรปูคู่กบัเศยีรราชนีิน้ี   

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงไทเปโดยรถบสั น าท่านเที่ยว

ชม ตึกไทเป 101 สญัลกัษณ์ของเมืองไทเปและขึ้นไป ชมวิวท่ีชัน้ 
89  โดยตกึแหง่น้ีเคยไดช้ือ่ว่าเป็นอาคารทีส่งูทีสุ่ดในโลก มคีวามสูง 
509 เมตร มีทัง้หมด 101 ชัน้ ที่น่ีย ังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 
ความเรว็ 1,010 เมตร/นาท ีโดยจากชัน้ 5 ขึน้ไปชัน้ 88 ใชเ้วลา 37 
วนิาท ีไฮไลท์ของตกึอยูท่ีช่ ัน้ 88 และ 89 อนัเป็นจุดชมทศันียภาพ
ทัว่กรุงไทเป ภายในอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญ่เรยีกวา่ Damper เสน้
ผา่นศูนยก์ลาง 5.5 เมตร หนัก 660 ตนั เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกนั

อาคารไม่ใหไ้ดร้บัความเสยีหายจากแผน่ดนิไหวไดถ้งึแมกนิจดู 7.0 อกีทัง้บรเิวณตกึยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม่ทีเ่ป็น
ทีนิ่ยมของชาวไทเปและชาวต่างชาต ิโดยมชีอ้ปป้ิงมอลลถ์งึสบิแหง่ บรเิวณน้ีจงึเปรยีบได้กบัย่านจมิซาจุ่ยของฮ่องกง
หรอืยา่นราชประสงค์ของกรุงเทพฯ   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูท่ีพ่กั 
พกัท่ี  COURTYARD MARRIOTT HOTEL http://www.marriott.com/hotels/travel/tpecy-courtyard-taipei/  
5* หรอืเทยีบเท่า 

http://www.parkview-hotel.com/en/menu_e.asp
http://www.marriott.com/hotels/travel/tpecy-courtyard-taipei/


 

  

วนัท่ี 7     ไทเป – กู้กง – ดิวต้ีฟรี – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – วดัหลงซานซ่ือ – ซีเหมินติง – สนามบิน  –  กรงุเทพฯ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั  
หลงัอาหารเชา้น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์แห่งชาติกู้กง เป็นสถานที่เก็บ  
สมบตัิและโบราณวตัถุอนัประเมินมูลค่ามิได้ของจนีกว่า 620,000 ชิ้น
จากประวตัิศาสตร์จนีทุกราชวงศ์รวมทัง้ยุคทองทัง้หา้ โดยวตัถุบางชิ้น
เก่ าแก่ย้อนไปถึ ง  5  พัน ปี  เ น่ือ งจากศิลปวัต ถุที่ เก็บรวบรวม 
ไวม้จี านวนมหาศาล จงึต้องผลดัเปลีย่นหมุนเวียนกนัจดัแสดง แต่วตัถุ 
โบราณที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลกัจากลูกวอลนัท หยกผกักาดขาว 
และหยกสนี ้าตาลเหมอืนหมูสามชัน้ นัน้มีใหช้มตลอดปี จากนัน้น าท่าน

ไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้ยีห่อ้ชัน้น ามากมายใหเ้ลอืกซื้อในราคาถูกเป็นพเิศษ 
เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารน าท่านเทีย่วชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สรา้งขึ้นเพื่อ
ร าลกึถงึคุณงามความดีของอดีตประธานาธบิดีเจยีงไคเชค็ผูเ้ป็นที่รกั
และศรทัธาของชาวไตห้วนั ใชเ้วลาในการสรา้ง 3 ปีโดยแลว้เสรจ็ในปี 
พ.ศ. 2523  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางเมตร รูปแบบ
การก่อสรา้งเป็นไปตามวฒันธรรมจนี ตวัอาคารสรา้งจากหนิอ่อนสขีาว
ทัง้หลงั หลงัคาปดูว้ยกระเบือ้งสฟ้ีา คลา้ยหอฟ้าเทยีนถานที่กรุงปกักิ่ง 
สถาปตัยกรรมงดงามตระการตา  ภายในโถงใหญ่ชัน้บนจดัแสดงรูป
ป ัน้เหมอืนท่านเจยีงไคเชค็ทีส่รา้งจากทองสมัฤทธิ ์ชัน้ลา่งเป็นหอ้งแสดงนิทรรศการและขา้วของเครื่องใชข้องอดีตผูน้ า  

จากนัน้น าท่านไปยงั วดัหลงซานซ่ือ หรอื “วดัมงักรภเูขา”    
วดัเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 ถอืเป็นวดัพุทธทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด 
ในไต้หวัน ภายในเต็มไปด้วยรูปแบบประติมากรรมและ 
สถาปตัยกรรมสุดประณีต ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและ 
บรรดาเทพเจา้ที่สรา้งอย่างวิจติรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาชมได ้
ยากในปจัจุบนั ในแต่ละวันจะมีพุทธศาสนิกชนจากทัว่ทุกมุม 
โลกมาสกัการะไม่ขาดสาย   

จากนัน้ (หากมเีวลา) น าท่านไป ยา่นซีเหมินติง แหลง่ชอ็ปป้ิงชือ่ดงัที่
เป็นศูนย์กลางด้านแฟชัน่ของกรุงไทเป ทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมตัวของ
วยัรุน่คนหนุ่มสาวชาวไทเป คลา้ยกบัย่านสยามสแควร์ของกรุงเทพฯ 
อสิระใหท้่านเลอืกชอ็ปรองเทา้กฬีายีห่อ้ดงัในราคายอ่มเยา ชมิสารพดั
เมนูเดด็ หรอืเลอืกซื้อของฝากอื่น ๆ อยา่งเตม็อิม่ 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน 

23.10 น. อ าลากรุงไทเป เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Airlines  เทีย่วบนิที ่CI837 
02.00 น. (10/02) เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ/.  
 

หมายเหต ุ– รายการอาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบัล าดบัไดต้ามความเหมาะสม  โดยยดึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นส าคญั 
และจะท าการแจกใบนัดหมายซึง่จะมรีายละเอยีดต่างๆเกีย่วกบัการเดนิทาง เชน่ อุณหภมู ิฯลฯ อกีครัง้พรอ้มกระเป๋าแฮนด์แบค็ 

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


