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สองเกาะสุดหรรษา....โอกินาวา ไตหวัน 
หมูเกาะโอกินาวา  -ปราสาทซูหร ิอควาเรี่ยมจรูาอูม ิโอกินาวาเวิลด หมูบานชาวริวกิว 

พิเศษ..ขามทะเลสูเกาะโคอุริ ท่ีสวยงามสุดของหมูเกาะโอกินาวา แลวพักรีสอรตใหญอาบน้ําแรริมชายทะเล 
เกาะไตหวัน – อุทยานทาโรโกะ พิพิธภัณฑปลาคัตสิโอ อุทยานหยางหมิงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานชายหาดเหย

หลิว อาบน้ําแรท่ีเจียวซี พิพิธภัณฑกูกงไตหวันชอปปงจุใจท่ีเฟงจาไนซมารเก็ตและซีเหมินติง 
10วัน 

      
  

โอกินาวา...เกาะที่อยูไกลญี่ปุนทีสุ่ด เดิมคืออาณาจักรริวกิว ที่เขามาติดตอทาํการคาในสมัยอยุธยา ไดรับ
วัฒนธรรมญี่ปุนและจนี จนทําใหโอกินาวา มีเอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร จะเปนญี่ปุนก็ไมใช จะเปนจีนก็ไมเชงิ 
ไดรับความเรียบงายมาจากญี่ปุน แตสสีันรอนแรงแบบจีน ทาํเลต้ังอยูกลางมหาสมุทรแสงแดดคอนขางมาก ไมถงึจัด โอบ
ลอมดวยมหาสมุทรแปซฟิก หางไกลจากผืนแผนดินใหญ หากเดินทางมาจากโอซากา ตองใชเวลาบินถึงกวา 2 ชั่วโมงครึง่ 
แตถาบินจากนครไทเปขึน้ไปจะใชเวลาเพียงชั่วโมงกวา ๆ เทาน้ัน โอกินาวา จงึไมใชญี่ปุน มีความเปนตัวของตัวเอง ทัง้
ลักษณะของผูคนและภูมิอากาศ 
 หลงัทองทั่วเกาะโอกินาวา 4 คนื 3 วันเต็มแลว บินลงใตมายังนครไทเป เจาะลึกเกาะไตหวันหน่ึงในสองขาไกของ
จีนแผนดินใหญอันลือชื่อถึงความเจรญิรุงเรืองทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่งดงามหลาย
แหง ชมอุทยานทาโรโกะอันขึน้ชื่ออันดับหน่ึงของไตหวัน อุทยานหยางหมิงซานอันงามสะพรั่งดวยไมดอกไมประดับ อาบ
นํ้าแรที่เจียวซ ีใหเวลาละเลยีดชมพพิิธภัณฑกูกงไตหวัน แหลงสะสมโบราณวัตถุล้าํคาของจีนแผนดินใหญกวา 620,000 
ชิ้น!ลิ้มรสชาติอาหารม้ือพิเศษที่ภัตตาคาร The Grand Hotel ขึ้นชื่ออันดับหน่ึงของไตหวัน 
 สองเกาะสุดหรรษา ในบรรยากาศของฤดูใบไมผลิ ที่อากาศกําลงัเย็นสบาย อุณหภูมิประมาณ 15-25 องศา 
มวลพฤกษาตางผลิบาน เรงิรื่นสดชื่นใจแบบชลิ ๆ ทัง้ธรรมชาติ วัฒนธรรม รวมถงึโภชนาการแสนอรอยทัง้สองเกาะ... 
     

 
กําหนดการเดินทางโดยสังเขป:- 
วันแรกของการเดินทาง   :   กรุงเทพฯ –ไทเป – โอกินาวา พัก : นะหะ 

 
09.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออก ระหวางประเทศช้ัน 4 ประตู 8 เคานเตอร S เพื่อ

เช็คอินสัมภาระการเดินทาง เหินฟาดวยสายการบิน China Airline สูนครไทเป台北TaipeiเมืองเอกของเกาะไตหวันTaiwan
台湾ดวยเที่ยวบินCI 066(11.10 – 15.40) ใชระยะเวลาเดินทาง 3.30 ช่ัวโมง ถึงทาอากาศยานเถาหยวน กรุงไทเป รอพักที่ทา
อากาศยาน  
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จากนั้น เดินทางตอโดยสายการบิน China Airlinesเที่ยวบิน CI 122 (1725-1945)สูเมืองนะหะNahaเมืองเอกของ
จังหวัดโอกินาวา Okinawa冲绳县ที่เปนหมูเกาะนอยใหญรวม 160 เกาะ ตั้งเรียงรายอยูระหวางเกาะคิวซู ของญี่ปุนกับเกาะ
ไตหวัน โดยมีโอกินาวา เปนเกาะที่ใหญที่สุด มีขนาดเนื้อที่ 1,027 ตร.กม. (ใหญกวาเกาะภูเก็ต 2 เทา) มีประชากรประมาณ 1.2 
ลานคน เปนเมืองที่ไดรับสมญาวา “เกาะฮาวายแหงญี่ปุน” จีนเรียก หลิวฉิวฉวินเตา琉球群岛หรือที่เรารูจักกันนามหมูเกาะ
ริวกิวหลังผานตม.และรับสัมภาระเรียบรอย เดินทางไปรับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  

แลวเขาสูที่พักโรงแรมOkinawa Miyako Hotel Naha 4*www.miyakohotels.ne.jp/okinawa/english(เราพักโรงแรมนี้ 3 
คืน) 

   
วันที่ 2   :  ปราสาทชหูริ– สวนฟุคูชูเอน– ชมอาทิตยอัสดงเหนือหนาผามันซาโมะพัก: นะหะ 
 

หลงัอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางไปเยีย่มชมปราสาทซูหริ (Shuri Castle)เปนปราสาทแบบริวกิวไมมีหลักฐานแนชัดวา
สรางขึ้นตั้งแตสมัยไหน แตเปนที่ทราบแนนอนวาเคยเปนพระราชวังในสมัยอาณาจักรริวกิวปราสาทแหงนี้ไดรับการบูรณะขึ้นใหมตาม
แบบด้ังเดิม (หลังถูกทําลายในชวงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2) ในอดีตเคยเปนศูนยกลางของการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
เกาะริวกิว มีสถาปตยกรรมผสมผสานอยางลงตัวระหวางจีนกับญี่ปุน จุดเดนของปราสาทซูริ อยูทีป่ระตูซุเร, ตัวปราสาท, สุสาน
หลวงท่ีอยูดานหลังของปราสาท ประตูหินท่ีศาลเจา Sonohyan-utakiอันเปนสถานที่กษัตริยของริวกิวบวงสรวงทุกครั้งกอนออก
เดินทาง อุทยานหลวงชิกินะ อันเปนสถานทีพ่ักผอนของพระราชวงศและตอนรับคณะทูตานุทูต ทั้งหมดนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก ลําดับที่ 11 ของญี่ปุน (จากทั้งหมด 18 แหง) เมื่อปค.ศ.2000 ในช่ือ “แหลงกุซุกุ และ
สิ่งกอสรางของอาณาจักรริวกิว”- Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu 
 

 
ปราสาทซูหริ อูวัฒนธรรมริวกิว                 หนาผาซาโมะกับน้ําทะเลฟาคราม               ถ้ําเกียวกุเซ็น ใหญท่ีสุดของญ่ีปุน 
 หลังรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  เดินทางไปชมสวนฟุคุชูเอน Fukushu Enเปนสวนสาธารณะที่ชาวจีนจา
กมฑลฝูเจี้ยน (แผนดินใหญตรงขามเกาะโอกินาวา ที่มีความสัมพันธทางการคาและวัฒนธรรมตอเนื่องมายาวนาน) สรางขึ้นเพื่อเปนที่
ระลกึครบรอบ ๗๐ ปของการสรางเมืองนะหะ และครบรอบ ๑๐ ปของการสถาปนาเปนเมืองพี่เมืองนองกับมณฑลฝูเจี้ยน สวนนี้สรางขึ้น
โดยมีกลิ่นอายแบบจีนผสมญี่ปุน  
 ไดเวลาเดินทางสูหนาผามันซาโมะManzamo Capeเปนแหลมที่ยื่นออกมาในทะเลฝงตะวันตกของเกาะโอกินาวา เปนจุด
ชมวิวอาทิตยลับขอบฟาที่งดงามยิ่งของโอกินาวา มีหนาผาคลายรูปหัวชาง คําวา “มันซาโมะ” มีควาหมายวา ทุงหญากวางใหญที่นั่งได
หมืน่คน ซึ่งหมายถึงบริเวณทุงหญาในบริเวณนั้น 
 หลังรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เดินทางเขาสูที่พัก Okinawa Miyako Hotel คืนที่ 2 
 
วันที่ 3  : Okinawa World –อเมริกันวิลเลจ–ศาลเจานามิโนะอุเอะ–สวนสันติภาพโอกินาวา –ชอปปงโคคโุซโดริพกั : นะ
หะ 

 
หลังรับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก นําทานชมหมูบานวัฒนธรรมชาวริวกิวOkinawa WorldเปนTheme 

Park ที่รวมเอาแหลงทองเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธรรมชาติของโอกินาวาเขาไวดวยกันอยางนาสนใจ ทั้งถํ้า
เกียวคุเซ็นGyokusen-do หรือ ถํ้านํ้าแรมรกต ถ้ําหินปูนขนาดใหญสุดของประเทศญี่ปุน ชมหินงอกหินยอยงดงามอลังการ 
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กับบอน้ําพุแรสีเขียวมรกต อันเปนที่มาของช่ือถ้ํา ชมระบําอิซา การแสดงพื้นเมืองของชาวริวกิว ชมการเปาแกวริวกิวแลวชม
หมูบานนากามูราเกะNakamurakeResidenceเปนบานพื้นเมืองของชาวโอกินาวาแบบด้ังเดิม มีอายุตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 18 
นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาวริวกิวและญี่ปุน ภายในหมูบานมีกิจกรรมที่สะทอนถึงวิถีเศรษฐกิจของชาวริวกิวในอดีต
เชน การทําเครื่องปนดินเผา การทอและยอมผา การทําน้ําตาลทรายแดง การทําเครื่องดนตรี เปนตน 
 

 
ศาลเจานามิโนะอุเอะ-ศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดของโอกินาวา    อเมริกันวิลเลจ บานเกานากามูราเกะ 

 
จากนั้นนําทานสู มิฮามา-อเมริกัน วิลเลจMihama-American Villageตั้งอยูในเมืองที่มีช่ือวา “ชาตัง” อยูตอนกลาง

ของโอกินาวา ริมชายหาด Sunset Beach สรางเลียนแบบจากแหลงชอปปงยานซานดิเอโกในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เปนแหลงช
อปปงที่มีสินคาสารพัน หลากหลายสไตลใหทานไดเลือกสรร  

หลังรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางนมัสการขอพรศาลเจานามิโนะอุเอะNaminoueShrineสิ่งศักด์ิสิทธิ์
คูบานคูเมืองของชาวโอกินาวา ตั้งอยูบนหนาผาใกลหาดนามิโนอูเอะ เปนศาลเจา 1 ใน 8 ของชาวริวกิว เปนที่บูชาเทพเจาของ
ญี่ปุน  ชาวโอกินาวาจะมาไหวศาลเจาแหงนี้ในวันขึ้นปใหมของทุกป ในอดีตกษัตริยของอาณาจักรริวกิวจะเสด็จมาเปนตัวแทนของ
ชาวริวกิว เพื่อขอพรใหประเทศชาติรุงเรือง มีความสงบสุข ผลผลิตอุดมสมบูรณ ในยุคสมัยเมจิ อาณาจักรริวกิวไดลมสลายและ
รวมเขากับญี่ปุน ศาลเจาแหงนี้ศูนยกลางทางศาสนาของโอกินาวา ศาลแหงนี้สรางขึ้นใหมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกทําลายลง  

จากนั้นเดินทางตอไปยังสวนสันติภาพแหงโอกินาวาPeace Memorial Parkตั้งอยูทางดานใตสุดของเกาะโอกินาวา 
ตําบลยาเอะเสะ สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึงเหตุการณเมื่อเดือนมีนาคม ป 1945 ชวงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่กองทัพ
สัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาวา และมีเหตุการณสะเทือนใจตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ เปนตัวอาคาร
ทันสมัย จัดแสดงเปน 2 ช้ัน เพื่อย้ําเตือนใหผูคนรําลึกถึงความโหดรายของสงครามและความสิ้นหวังของผูคนในยุคนั้น  
 

 
โคคุไซโดริ ยานชอปปงโอกินาวา   สวนสันติภาพ โอกินาวา  
จากนั้นนําทานเดินทางสูยานชอปปงโคคุไซโดริ หรือถนนนานาชาติKokusaidori Streetซึ่งเปนศูนยกลางของ

แหลงชอปปงที่ใหญที่สุดแหงเมืองโอกินาวา สินคาปลอดภาษี  เสื้อผา เครื่องสําอาง ภัตตาคาร รานอาหารช่ือดัง เรียงรายอยูบน
สองฝงฟากถนน 

อาหารเย็นวันนี้ เชิญรับประทานในยานชอปปงโคคุไซโดริ ซ่ึงมีรานอาหารหลากหลายใหเลือกรับประทาน   
อิสระตามอัธยาศัย(ไมรวมในรายการ)   

ไดเวลา เดินทางเขาสูท่ีพัก Okinawa Miyako Hotelคืนท่ี 3 
 
วันที่ 4   :  โรงกลั่นเหลาขาวอาวาโมริอควาเร่ียมซูราอุมิชายหาดEmeraldเกาะโคอุริสวนสับปะรดนาโกะพัก: ริม
ชายทะเล Rizzan Sea-Park Hotel 
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อควาเรี่ยมจุระอุมิอันนาต่ืนตา                    ชายหาดมรกตงามท่ีสุดของโอกินาวา               เหลาขาวอะวาโมรินาลิ้มลอง 

หลังอาหารเชาที่โรงแรมเดินทางขึ้นสูภาคเหนือของเกาะโอกินาวา 
 แวะเยี่ยมชม โรงกลั่นเหลาขาวอะวาโมริAwamoriโดยใชขาวเปนวัตถุดิบในการกลั่น แตกตางจากเหลาสาเกที่ใช
วิธีการตม ชาวโอกินาวานิยมด่ืมเหลาอาวาโมริโดยวิธีผสมน้ําและน้ําแข็ง เหลาอาวาโมริมีประวัติมายาวนานคูการติดตอทางการคา
ของริวกิวกับราชอาณาจักรอยุธยา ชาวริวกิวไดเรียนรูการกลั่นเหลาขาวจากชาวสยามมากกวา 600 ป โดยไดนําไปดัดแปลงใหเขา
กับสภาพภูมิอากาศของริวกิว และถูกใชเปนเครื่องบรรรณาการไปยังจีนและญี่ปุนอีกดวย จึงเปนสถานที่สําคัญที่ชาวไทยทุกทานที่
มาถึงโอกินาวาตองไปเยี่ยมชม! 

จากนั้น เขาชมพิพิธภัณฑสัตวนํ้าจุระอุมิOkinawa Churaumi Aquariumเปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ทันสมัยและใหญ
ที่สุดในญี่ปุนและเปนอันดับสองของโลกในปจจุบันตั้งอยูริมทะเลทางตอนเหนือของเกาะจุดเดนของอควาเรี่ยมนี้คือการจัดแสดงสัตว
มีชีวิตใตน้ํานานาชนิดและระบบนิเวศวิทยาของโอกินาวามีไฮไลทอยูที่ปลาฉลามวาฬขนาดมหึมา3 ตัวปลากระเบนพันธุใหญที่สุด
ในโลกสัตวน้ําเรืองแสงชนิดตางๆที่อาศัยอยูในทะเลลึกและปะการังนานาชนิด 

หลังรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นําชมหาดมรกต Emerald Beachเปนชายหาดที่น้ําทะเลสวยที่สุดของโอกิ
นาวา แลวเดินทางขามสะพาน Kaichu-daruไปยังเกาะโคอุริKouri-shima อันแสนสวย น้ําทะเลใสตลอดทั้งปและเปนจุดที่มีแนว
ปะการังสมบูรณที่สุดของโอกินาวา ถายภาพบนจุดชมวิวของเกาะโคอุริอยางจุใจจากนั้น ขามกลับมาบนฝง เดินทางบนถนนวง
แหวนรอบอาว สูเมืองนาโกะNakoชมสวนสับปะรดนาโกNako Pineapple Parkเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่นาสนใจ ชม
เทคโนโลยีการปลูกสับปะรด ลิ้มรสน้ํา ไวน เคก และกูลิโกะโคลอนไสสับปะรดที่มีเพียงเฉพาะที่นี่ แลวชมพิพิธภัณฑเปลือยหอย
จากทั่วทุกมุมโลกภายในสวนแหงนี้ 

จากนั้น เดินทางเขาสูที่พัก Rizzan Sea-Park Hotelwww.rizzan.co.jp4*ริมชายฝงทะเล Tancha Bay อันแสนสวยของโอ
กินาวา ภายในมีบอน้ําแรออนเซนใหอาบ (เลือกใชบริการตามอัธยาศัย) แลวรับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  
 
วันที่ 5   :   โอกินาวา – ไทเป – อ๋ีหลัน – อาบนํ้าแรรีสอรตเจียวซี พัก : รีสอรตนํ้าแรเจียวซี 
 หลังรับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  เดินทางสูทาอากาศนะหะ (ระยะทางประมาณ 50 กม. ใชเวลาเดินทางราว 1 
ช่ัวโมง)เดินทางเหินฟาสู นครไทเป เกาะไตหวัน ดวยเที่ยวบิน CI 121 (1145-1210)หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระเรียบรอย เดินทางสูภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 
 หลังจากนั้น เดินทางสูเมืองอ้ีหลัน宜兰Yilanใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.  
 จากนั้น ใหเวลาอิสระในการอาบน้ําแรนํ้าพุแรของเจยีวซีJiaoxiHotspring礁溪温泉เปนน้ําพุรอนในที่ราบที่พบนอย
มากในไตหวัน เปนน้ําแรที่ใสสะอาด มีสวนผสมของแรธาตุที่เปนประโยชนตอรางกาย มีทั้งหองอาบรวม หองอาบแยก มีทั้งบออาบ
แบบเปดในธรรมชาติและแบบปดในหองสวนตัวใหเลือก 
 

 
บอน้ําพุแรเจียวซีอันข้ึนช่ืออุทยานทาโรโกะอันนาต่ืนตาของไตหวัน พิพิธภัณฑปลาคัตสึโอแหลงเรียนรูเรื่องปลาช้ันดี 
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 หลังรับประทานอาหารคํ่า อาหารขึ้นช่ือของเจียวซี ผักเขียวนานาชนิด ที่ใชน้ําแรที่อุดมดวยแรธาตุนานาชนิดรดผักเขาพัก
ที่Les Champ Hotelwww.leschamps.com.tw 4* 
 **คืนนีจ้ัดโปรดเสื้อผาและของใชจําเปนลงกระเปาใบเล็ก เพ่ือใชสําหรับวันรุงขึ้น 1 คืนท่ีเมืองฮัวเหลียน 
  
วันที่ 6  :  เจียวซี – นั่งรถไฟไปเมืองฮัวเหลียน – อุทยานไทหลูเกอ(ทาโรโกะ) – พิพิธภัณฑปลาคัตสึโอ พัก : ฮัวเหลียน 
  

หลังอาหารเชาที่โรงแรม  นําทุกทานเดินทางไปสถานีรถไฟเมืองเจียวซี เพื่อนั่งรถไฟไปยังเมืองฮัวเหลยีน花莲
Hualianใชเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
 หลังอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร สูอุทยานทาโรโกะ大鲁阁峡谷Taroko National Parkเปนอุทยานใหญอันดับ 2 ของ
ไตหวัน แตมีความงดงามเปนลําดับหนึ่ง มีอาณาเขตครอบคลุมสามเมืองคือ ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง ในเขตภาคกลางของ
ไตหวัน อุทยานแหงนี้นอกจากจะมีทัศนียภาพของหุบโตรกผาหินออนอันสูงชันของเทือกเขาอันสลับซับซอน มีธารน้ําเช่ียว น้ําตก 
ที่งดงามดุจภาพวาดแลว ยังมีประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่นอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวอีกดวย เสนทางจากปากทางเขาอุทยาน
จะเจาะทะลุเขาภูเขา เลียบหนาผาอันสูงชัน ชมผานกนางแอน อุโมงคเกาโคง หอรําลึก น้ําตกหลูซุย ซึ่งเปนเสนทางประวัติศาสตรที่
สําคัญของไตหวัน อันจะสรางความตื่นตาหวาดเสียวปนระทึกใจไดไมนอย 
 หลังจากทองชมอุทยานทาโรโกะแลว เดินทางสูพิพิธภัณฑปลาคัตสึโอะ七星柴鱼博物馆Chihsing Tan Katsuo 
Museumที่ใหญและสวยงามแหงหนึ่งในไตหวัน เปนแหลงรวบรวมเรื่องราวเก็บกับการประมงที่ผสมผสานระหวางไตหวันกับญี่ปุน
ไวมากที่สุด รวมถึงวิธีการถนอมอาหารจําพวกปลา เชน ปลารมควัน ปลาแหงตาง ๆ  บริเวณใกลกัน ยังมีทะเลสาบเจ็ดดาว七
星湖Seven Star Lakeชายหาดฝงมหาสมุทรแปซิฟคอันสวยงาม เปนสถานที่พักผอนขึ้นช่ือของชาวไตหวันที่จะมาชมดาวไถทั้ง 7 
ดวงสองแสงสวาง ณ ชายหาดแหงนี้ในคืนวันขางแรม ชายหาดแหงนี้ยังเต็มไปดวยหินหลายขนาดวางเรียงรายเลียบชายหาดอยาง
สวยงามแปลกตา 
 หลังรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  เขาพักที่โรงแรม  Hualian Charming City www.city-hotel.com.tw 4* 
 
วันที่ 7   :  ฮัวเหลียน – น่ังรถไฟกลับเมืองอ๋ีหลัน – อุทยานหยางหมิงซาน – ไทเป – ซ่ือหลินไนทมารเก็ต  พัก : ไทเป
  
  

หลังอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางโดยรถไฟจากเมืองฮัวเหลียน สูเมืองอ๋ีหลัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 
 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสูอุทยานหยางหมิงซาน阳明山Yangming Shan National Parkเปน

อุทยานขนาดใหญที่ตั้งอยูใกลนครไทเป ประกอบขึ้นดวยกลุมภูเขาไฟตาถุน 大屯火山群มียอดที่สูงสุดคือ ภูเขาเจ็ดดาว 七星山
มีความสูง 1,120 ม.รทก. มีเสนทางเดินขึ้นชมวิวโดยรอบอุทยานไดจากบนยอดเขา ใชเวลาเดินประมาณ 1 ชม. ซึ่งจะเห็นชองลม
ปลองภูเขาไฟ ทะเลสาบน้ําพุรอน-เหลิ่งสุยเคิง 冷水坑เปนทะเลสาบที่มีอุณหภูมิน้ํา 40 องศา รอบ ๆ ทะเลสาบจะปกคลุมดวย
ควันบาง ๆ ชาวทองถิ่นจึงนิยมเรียกวา ทะเลสาบน้ํานม 牛奶湖มีบอใหแชเทาในน้ําแร เพื่อความผอนคลายในการเดินไดอยาง
วิเศษ ในชวงฤดูใบไมผลิ ยังมีโอกาสไดเห็นดอกไมนานาพันธุ (อาทิเชนอะซาเรีย Azalea หรือ ตูเจวียนฮวาหลากสีสัน ดอกอิ๋งฮวา 
樱花หรือซากุระ) บานสะพรั่งในหุบเขาหยางหมิงซาน 

ไดเวลาเดินทางกลับนครไทเป ใหเวลาอิสระในการเดินชอปปงที่ซ่ือหลินไนทมารเก็ตShilin Night Market士林夜

市场เปนไนทมารเก็ตขนาดใหญของไตหวัน แบงเปน 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองขึ้นช่ือของ
ไตหวันคือ เตาหูเหม็น และเครื่องด่ืมชานมไขมุก ที่มาโดงดังในบานเรา สวนตลาดคนเดินมีสินคาหลากหลายชนิด ตั้งแตราคาถูกถึง
ปานกลาง ทั้งเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ โดยเฉพาะรองเทาผาใบนานาชนิดที่มีราคาถูกกวาบานเรา 

หลังรับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  เขาพักที่โรงแรม City Lake Hotel www.citylake.com.tw 4* 
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วันที่ 8  :  ไทเป – ผูหลี่ – วัดจงไถฉานซ่ือ – ลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –ศาลเหวินหวู –ไถจง– เฟงจาไนทมาร
เก็ต  พัก : ไถจง 
  
หลังรับประทานอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางจากนครไทเป สูเมืองผูหลี埔่里Puliทางตอนใต ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
เพลิดเพลินกับการชมทิวทัศนอันงดงามสองขางทาง 
   หลังรับประทานเที่ยงที่ภัตตาคาร ชมวัดจงไถฉานซ่ือ中台禅寺ZhongtaiCansiเปนวัดใหญ1 ใน4 วัดของไตหวัน
เปนวัดใหญประจําภาคกลางของไตหวันเปนสถานที่สําหรับจาริกแสวงบุญของชาวไตหวันนอกจากนี้ยังเปนมหาวิทยาลัยสงฆที่มี
หองเรียนหลายพันหองเพื่อใหพระสงฆไดศึกษาพระธรรมและไดช่ือวาเปนวัดที่ทันสมัยและใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ใช
งบประมาณการกอสรางกวาหมื่นลานบาทโดยมีความสูงอยูที่150 เมตรออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึกไทเป101 มี
โครงสรางอาคารที่แข็งแกรงยิ่งเมื่อปค.ศ.1999 ไตหวันไดเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงทําใหหมูบานถูกกลืนหายไปแตวัดนี้กลับไม
เปนอะไรเลยนับแตบัดนั้นมา ผูคนตางพากันเลื่อมใสศรัทธาเปนอยางมาก 
 แลวเดินทางไป ลองเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา(Sun Moon Lake) 日月潭เปนทะเลสาบที่อยูในวงลอมของ
ภูเขาอาลีซาน 阿里山Ali Shan ทางตอนเหนืออันสลับซับซอนตั้งอยูบนความสูง 748 ม.รทก. มีพื้นที่ผิวน้ํา 7.93 ตร.กม. (มีขนาด
ใหญกวาทะเลสาบซีหูของนครหังโจว 3 เทา) ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ําและขุนเขาที่สวยงามทะเลสาบสุริยันจันทราเปน
ทะเลสาบน้ําจืดธรรมชาติที่ใหญที่สุดในไตหวันมีความยาวถึง33 กิโลเมตรกลาวกันวา รูปทรงของทะเลสาบมี ลักษณะครึ่งบนเปน
รูปทรงกลมเหมือนสุริยัน ครึ่งลางเปนรูปวงเสี้ยวงามด่ังจันทรารอบๆทะเลสาบแหงนี้ จะมีจุดชมทัศนียภาพที่สวยงาม ไมวาจะ
เปนการชมวิวจากที่ไกล หรือเขาไปชมความงดงามของทะเลสาบอยางชิดใกล ใจกลางทะเลสาบมีเกาะแหงหนึ่ง มีช่ือวา จูจื่ออว๋ิ 珠
子屿เพราะเมื่อมองจากระยะไกล จะแลคลายไขมุกเม็ดงามวางอยูบนจานสวย  
       จากนั้น นําทานไปสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ศาลเหวินหวู文武庙เปนศาลเกาแกของทะเลสาบสุริยันจันทรา สรางขึ้นเพื่อ
ประดิษฐานรูปเคารพของบรมครูแหงการศึกษา-ขงจื่อ และเทพแหงนักรบผูเปยมดวยคุณธรรมความซื่อสัตย-กวนอู จึงเรียกศาล
ปราชญนักรบ อันเปนที่เคารพสักการะของชาวไตหวันและชาวจีนทั้งผอง ภายในมีสามวิหารหลัก วิหารแรก บูชาบรมครูขงจื่อ 
วิหารที่สอง บูชาเทพนักรบกวนอู เทพการศึกษาเหวินชาง ฯลฯ วิหารที่สามบูชาอว๋ิหวางตาตี้ บนวิหารที่สามจะเห็นทัศนียภาพ
โดยรอบของทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 ไดเวลาเดินทางจากเมืองผูหลี่ไปยังเมืองไถจง台中Taizhong(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
 ใหเวลาอิสระในการชอปปงที่ตลาดเฟงจาไนทมารเก็ตที่มีสีสันสนุกมากที่สุดของเกาะไตหวัน  
 รับประทานอาหารคํ่าในยานตลาดเฟงจาของเมืองไถจง ท่ีมีรานอาหารทองถิ่นหลากหลาย อิสระตามอัธยาศัย 
(ไมรวมในรายการ)  
 สมควรแกเวลา เดินทางเขาสูที่พัก  Charming City Taizhong www.city-hotel.com.tw. 4* 
 

 
วัดจงไถหนานซื่อหนึ่งในวัดใหญท่ีสุดของโลกลองเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา             พิพิธภัณฑแหงชาติกูกง-ไตหวันอันล้ําคายิ่ง 
วันที่ 9  :  ไถจง– หมูบานโบราณจิว่เฟน – อุทยานเหยหลิว –ชอปปงยานซีเหมินติงพัก : ไทเป  
  

หลังรับประทานอาหารเชาที่โรงแรม เดินทางจากเมืองไถจงสูนครไทเป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)ระหวางทาง
แวะชิมขนมที่รานเหวยเกอ维格饼家Vigor Kobo เปนรานขนมที่อรอยที่มีช่ือเสียงของไตหวัน โดยเฉพาะทอฟฟนมสด ขนม
เปยะพระอาทิตย ขนมเปยะไสสับปะรด เกาลัดชอคโกแลต ขนมเคกน้ําผึ้ง เปนตน  
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 หลังอาหารกลางวันแลวนําทานไปเยือนหมูบานโบราณจิ่วเฟน九份老街JiufenOldtownสถานที่แหงนี้เดิมเคยเปน
เหมืองทองเกาในสมัยจักรพรรดิกวงชว่ีสรางขึ้นบนทางลาดเขาที่สูงชันมีเสนหที่เชิญชวนใหผูกํากับภาพยนตรนักถายภาพโฆษณา
นับไมถวนมาถายทําภาพยนตรช่ือดังหลายเรื่อง 

ยามบายตะวันเริ่มรอนแสง เดินทางสูอุทยานภูมิศาสตรชายหาดเหยหลิว野柳地质公园YehliuGeoparkเปน
ชายหาดที่มีช่ือเสียงในเรื่องโขดหินรูปทรงแปลกตาและงดงามเกิดจากการกัดเซาะแนวหินชายฝงของน้ําทะเลเมื่อหลายลานปกอน
กอใหเกิดโขดหินรูปรางที่แปลกแตกตางกันโขดหินบางกอนคลายเศียรราชินีแทงเทียนรองเทาของเทพธิดาเปนตนเปนหนึ่งใน
ทัศนียภาพที่งามแปลกตาของไตหวัน 
 เดินทางเขาสูนครไทเปชอปปงยานซีเหมินติง西门町Ximendingศูนยรวมแฟช่ันทั้งสไตลเกาหลี ญี่ปุน มีใหเลือกชอป
กันจนเต็มอิ่ม  
 หลังรับประทานอาหารคํ่า เดินทางเขาพักที่โรงแรม City Lake Hotel  www.citylake.com.tw  4* 
 
 

 
เศียรราชินี สัญลักษณของเหยหลิว      โขดหินประหลาดริมชายหาดเหยหลิว        ถนนโบราณบนภูเขาจิ่วเฟน 
   
วันที่ 10   :  พิพิธภณัฑกูกง –รับประทานอาหารกลางวันม้ือพิเศษโรงแรม Grand Hotel –ตึกไทเป 101 –อนุสรณ
สถานเจยีงไคเช็ค– กรุงเทพฯ 
  

หลงัอาหารเชาที่โรงแรมเดินทางเขาชมพิพิธภณัฑสถานแหงชาติกูกง故宫博物院National Palace Museumแหลง
รวบรวมโบราณวัตถขุองจีนไวมากที่สุดกวา620,000ช้ินจากพระราชวงศจีนทุกพระราชวงศ เปนหนึง่ในพิพธิภัณฑเอกของโลกที่มี
มรดกทางวัฒนธรรมล้ําคามากที่สุดตองสลับเปลี่ยนการจัดแสดงปละ 4 ครัง้ โบราณวัตถช้ิุนเยีย่มเชนเรือแกะสลักจากผลวอลนัทหยก
ผักกาดขาวหยกสีน้ําตาลเหมือนหมสูามช้ันงาชางแกะสลัก17ช้ันเปนตนใหเวลาชมที่พิพธิภัณฑกูกงอยางเต็มที ่

จากนั้นเดินทางไป**รับประทานอาหารกลางวันม้ือพิเศษสุดท่ีหองอาหารThe Grand Hotel 圆山大饭店
หองอาหารชื่อดังในโรงแรมคูบานคูเมืองนครไทเปมากวา60ปพอครัวระดับIron Chef ชื่อดังของไตหวัน 
 

 
อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค                 เปรียบเทียบตึกสูงติดอันดับโลกดานซายสุดคือเบิรจคาลิฟา กับ ไทเป 101 

 
ชมตึกไทเป101 台北Taipei101ตึกที่สูงถึง508เมตรเปนสัญลักษณของนครไทเปขึ้นลิฟทที่เร็วที่สุดของโลกประมาณ

1,080ม.ตอวินาทีเพื่อชมวิวที่ช้ัน89พบกับระบบปองกันแผนดินไหวที่เรียกวาDamper เปนลูกตุมเหล็กขนาดใหญเสนผาศูนยกลาง
5.5ม. หนักถึง660ตันแขวนอยูบนช้ัน89คอยทําหนาที่ถวงดุลตึกเมื่อเกิดแผนดินไหวตึกไทเป 101 เปนภาพลักษณอันทันสมัยยุค
ใหมของไทเปและไตหวัน 
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ไดเวลาเดินทางสูอนุสรณสถานเจียงไคเชค็中正记念堂Chiang Kai-shek Memorial Hallเปนสถานที่รวบรวม
ชีวประวัติรูปภาพประวัติศาสตรของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค (蒋介石เจี่ยงเจี้ยสือ) ตั้งแตสมัยเปนลูกศิษยดร.ซุนจงซาน
จนถึงการสรางเกาะไตหวันขึ้นเปนดินแดนที่มีเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจช้ันแนวหนาของเอเชียชมพิธีการเปลี่ยนเวรทหาร
รักษาการณบริเวณหนารูปปนทานนายพลเจียงไคเช็คซึ่งจะมีขึ้นทุกๆ1 ช่ัวโมง 
  
 หลังรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารเดินทางไปยังสนามบินเถาหยวน นครไทเป แลวเหินฟากลับกรุงเทพมหานคร ดวย
สายการบินChina Airline เที่ยวบินCI065 (22.05 – 00.35)โดยสวัสดิภาพและความประทับเต็มเปยม 
  
 
 

 
 
 
 


