ผูหลี่ – เถาหยวน – ฮัวเหลียน – ไทเป
กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
……. น.

……. น.
…….. น.

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

(1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ไทเป (ไต้ หวัน) –
หอทีร่ ะลึกเจียงไคเช็ค – ช้ อปปิ้ ง

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น.....ประตูท.ี่ .....เคาน์ เตอร์ ......สายการบิน.........
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุ งไทเป ประเทศไต้ หวัน โดยเที่ยวบินที่ ................
คณะเดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุ งไทเป ประเทศสาธารณรั ฐจีน (ไต้ หวัน) (เวลาทีไ่ ต้ หวันเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นาท่าน
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หอทีร่ ะลึกเจียงไคเช็ค ซึ่ งสร้างจากหิ นอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติ และผลงานของ
อดี ตประธานาธิ บ ดี เจี ยงไคเช็ คพร้ อมถ่ ายรู ปกับรู ปปั้ นทองเหลื องขนาด
ใหญ่ที่ต้ งั อยูใ่ นโถงใหญ่ช้ นั บน ชั้นล่างเป็ นห้องแสดงนิทรรศการและข้าว
ของเครื่ องใช้ของอดีตผูน้ า ตัวอาคารเป็ นหิ นอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการ
ก่ อสร้ า งคล้า ยวิหารเที ย นถันที่ ปั ก กิ่ ง งดงามตระการตา เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็ นหอ
แสดงดนตรี และโรงละครแห่ งชาติ ขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบจีน จากนั้นอิ สระให้ท่านได้
เพลิ ดเพลิ นกับการเลื อกซื้ อสิ นค้ามากมายที่ ย่าน ซี เหมินติง ซึ่ งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัย และเป็ นแหล่ ง
เสื้ อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วยั รุ่ น เปรี ยบเทียบได้กบั ชินจูกุที่ญี่ปุ่น, เมียงดงที่เกาหลี หรื อสยามของเมืองไทย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชาติก้กู ง – ศู นย์ ปะการังแดง – ผูหลี่

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชาติก้ กู ง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็ นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงาน
ทางศิ ล ปะของจี น โบราณบางชิ้ น มี ค วามเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่ งชาติ ซ่ ึ งเป็ นที่ รู้จกั กันว่าเป็ นหนึ่ งในพิพิธ ภัณฑ์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกแห่ งนี้ ตั้งอยู่ที่ชานกรุ งไทเปและเป็ นสถานที่
เก็ บ สมบัติและวัตถุ โบราณของจี นที่ มี ชื่ อเสี ย งของโลกที่
ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่ งประวัติศาสตร์
จีน พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เก็บรวบรวมศิลปวัตถุ ของจี นที่ มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
เนื่ องจากศิลปวัตถุ ที่เก็บรวบรวมไว้มีจานวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชม
ศิลปวัตถุ ที่มีอยู่เป็ นจานวนมาก แต่วตั ถุ โบราณชิ้ นเอกที่ มีชื่อเสี ยง เช่ น เรื อแกะสลักจากลูกวอลนัท หยก
ผักกาดขาว และหยกสี น้ าตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี จากนั้นพาท่านชม อัญมณี ที่ล้ าค่ามากๆ
ของชาวไต้หวัน ณ ศู นย์ ปะการั งแดง เป็ นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่ งปะการังแดงถื อเป็ นอัญ
มณี ช้ นั สู งและเป็ นที่แพร่ หลายของชาวไต้หวัน มีพลัง พิเศษช่วยใน
การปรั บ สมดุ ล ในร่ า งกาย ซึ่ งชาวไต้ห วัน นิ ย มน ามาท าเป็ น
เครื่ องประดับชนิ ดต่ า งๆ เมื่ อสวมใส่ ก็ จะมี พ ลัง อัศ จรรย์ช่ วยให้
ร่ างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ดว้ ย ซึ่ งปะการังแดงนี้
จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน
ซึ่ งมีอยูม่ ากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่ งปะการังแดง
นี้ จะอาศัยอยูใ่ ต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตรมีการค้นพบว่าเริ่ มมีการนามาทาเครื่ องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ใน
อดีตเป็ นเครื่ องประดับสาหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสู ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองที่ได้ข้ ึนชื่ อว่ามีอากาศที่บริ สุทธิ์ ที่สุดของ
ไต้หวัน เนื่องจากเป็ นเมืองที่อยูใ่ นหุ บเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสู งแ ปดทิศ และยังเป็ นเมืองที่มีแหล่งน้ าแร่ ที่
ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารค่า เชิ ญท่านอาบน้ าแร่ (กรุ ณาเตรี ยม
ชุ ดว่ายน้ าและหมวกคลุ มผม) ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่ อยเมื่อยล้าจากการทางานและการ
เดินทาง
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

(2)

(3)

วัดจงไถฉันซื่อ – ทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
หมู่บ้านชาวเผ่ าเส้ าจู๋ – วัดกวนอู – เถาหยวน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

นาท่านเดิ นทางสู่ วัดจงไถฉั นซื่ อ เป็ นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจาภาคกลางของไต้หวัน เป็ นวัดที่ผสมผสาน
ระหว่างหลายๆนิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และพระโพธิ สัตว์หลายๆพระองค์ได้ที่นี่
และยังเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีหอ้ งเรี ยนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่
ทันสมัยมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในไต้หวัน จากนั้นนาท่าน ล่ องทะเลสาบสุ ริยัน
จันทรา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ งที่เป็ นที่นิยมของชาวไต้หวันรอบๆ
ทะเลสาบแห่ งนี้ จะมีจุดสาคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่ งนี้ มีความ
ยาวถึง 33 กิโลเมตร นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดใน
โลก พร้ อมกับให้ท่านนมัสการรู ปเคารพของพระถังซาจัง๋ ณ วัดพระถังซาจัง๋ ที่ต้ งั อยู่บริ เวณริ มทะเลสาบ
สุ ริยนั จันทรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง หมิงเยว่ หู)
นาท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจัง๋ ที่อญั เชิ ญมาจากชมพูทวีป จากนั้นนาท่านเยี่ยม
ชม หมู่บ้านชาวเผ่ าเส้ าจู๋ ศึกษาประเพณี วฒั นธรรมและวิถีชีวิตการทามาหา
กินของชาวเผ่าเส้าจู๋ อาชี พที่ชาวเผ่านี้ ใช้เลี้ยงหาชี พคือ การปลูกชา เก็บเห็ด
หลินจือป่ า ทานมผึ้ง จากนั้นนาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดกวนอู เช่น
ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่ งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์
รวมถึ งสิ งโตหิ นอ่อน 2 ตัว ที่ต้ งั อยู่หน้าวัด ซึ่ งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญ
ไต้หวัน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเถาหยวน
(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารหวัน่ เสี ยง
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

(4)

บ้ านพักเจียงไคเช็ค – ฮัวเหลียน – อุทยานแห่ งชาติทาโรโกะ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ บ้ า นพั ก เจี ย งไคเช็ ค ฉื อ หู ซึ่ งในอดี ต เป็ นบ้า นที่
ประธานาธิ บดี เจี ยงไคเช็ค ใช้สาหรับพักร้ อน มีอาณาบริ เวณและสนาม
หญ้าที่กว้างขวาง ไฮไลท์ของที่นี่คือ รู ปปั้ นประธานาธิ บดี เจียงไคเช็คใน
อิริยาบถต่าง ๆ ที่มีอยูม่ ากมายเรี ยงรายอยู่รอบๆสนามหญ้าจานวนนับไม่
ถ้วน ซึ่ งถู กนามาเก็บรั กษาไว้ที่นี่ในช่ วงที่ฝ่ายตรงข้ามพรรคก๊กมินตัง๋ มี
อานาจปกครองไต้หวันในช่วงปี 2000-2008 เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกทาลายจากพรรคฝ่ ายตรงข้าม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง ซั่งฉุ น)
พาทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมื อง ฮัวเหลียน (ใช้เวลาในการเดิ นทางประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ ง) นาทุ กท่านเยี่ยมชม
อุทยานแห่ งชาติทาโรโกะ มีลกั ษณะคล้ายช่องลึกที่อยูร่ ะหว่างยอดเขาสู งกับเสี ยงคลื่นกระทบฝั่งของแม่ น้ าที่
ไหลตัดผ่านพื้นล่างของยอดเขา ช่องเขาที่มีหน้าผาสู งชันนี้ เป็ นหิ นอ่อนสลับกับหยกที่เรี ยงรายไปตลอดทาง
หน้าผา ด้านล่างของหน้าผามีแม่น้ า ลี่อู ไหลผ่าน เป็ นธารน้ าแร่ ที่ไหลลงมาจากยอดเขาสู งภายในอุทยานจะมี
จุดชมวิวต่างๆให้นกั ท่องเที่ยวได้ลงไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามอย่างเต็มอิ่ม เช่น อุโมงค์เก้าโค้ง จากนั้นนา
ท่านเยีย่ มชม พิพธิ ภัณฑ์ หินอ่อนและหยก ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันดาเนินการมาแล้ว 40 ปี ศึกษาเรี ยนรู้วิธีการ

ค่า

เลือกซื้ อหยกแท้ เรี ยนรู ้การแยกแยะระหว่างหยกแท้และหยกปลอมและหิ นอ่อนส่ วนใหญ่ที่นามาสร้าง เป็ น
ส่ วนประกอบของอาคารสาคัญต่างๆ ในไต้หวัน จะนามาจากพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ รวมถึงหิ นอ่อนที่ใช้สร้างตึก
ไทเป 101
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

(5)

ฮัวเหลียน – ไทเป – อุทยานเย่ หลิว – ตั้นสุ่ ย – ซื่อหลิน มาร์ เก็ต

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่าน นัง่ รถไฟด่วนกลับไทเป (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วยอาหารทะเล เมนูก้ งุ มังกร
นาท่านเยี่ยมชม อุทยานเย่ หลิ่ว อุทยานแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ทางส่ วนเหนื อสุ ดของเกาะไต้หวัน มีลกั ษณะพื้นที่เป็ น
แหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่ มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ ผิวน้ าเมื่อครั้งหลาย ล้านปี ที่แล้ว การ
เซาะกร่ อนของน้ า ทะเล และลมทะเล ทาให้เกิ ดโขดหิ นงอกเป็ นรู ป ร่ า ง
ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิ น รู ปเศียรพระราชินีอลิซาเบธ ซึ่ ง
มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก ซึ่ งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรู ป
คู่กบั สิ่ งนี้ ที่นี่ยงั มีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้
เลือก ซื้ อเลือกชิ ม ได้อย่างจุใจ นาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อยีเยิน อยูบ่ ริ เวณปาก
แม่น้ าตั้นสุ่ ย พบกับทางเดินที่ทาด้วยไม้ ตามทางเรี ยงรายด้วยร้านกาแฟริ มฝั่ง
แม่น้ า และท่าจอดเรื อแห่ งนี้ จะเชื่ อมติดกับสะพานสี ขาวที่มีชื่อว่า “สะพานคู่รักชาวประมง” แล้วเดินทาง
ต่อไปยัง ป้ อมปราสาทแดง หรื อ หงเหม่าเฉิ ง สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ งหนึ่ งของเมืองตั้นสุ่ ยที่มีประวัติความ
เป็ นมากว่า 4 ศตวรรษ ป้ อมแห่ งนี้ ช่วงแรกถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปน ต่อมาถูกยึดครองและ สร้างใหม่โดย
ชาวดัชต์ สร้างด้วยอิฐสี แดง จึงให้ความรู้สึกถึงยุโรปสมัยกลาง ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นสถานที่แสดงนิทรรศการ
ทางด้านประวัติศาสตร์ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ถนนเก่ าตั้นสุ่ ย อิสระให้ท่านได้เดิ นเลือกซื้ อขนมของฝาก
ของทานเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ไข่เหล็ก ลูกชิ้นปลา น้ าบ๊วยที่มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ สุกชี้ าบูชาบู)
หลังอาหารค่า นาทุกท่านไปช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ไนท์มาร์ เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
เมืองไทเป ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน
อาหารพื้นเมื องที่ ข้ ึ นชื่ อที่ สุ ดของไต้หวันคื อ เต้า หู ้เหม็น หากใครไป
ไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู ้เหม็นก็ถือว่าไปไม่ถึง ไต้หวัน
และยังมีเค รื่ องดื่มอีกชนิ ดที่มีตน้ กาเนิ ดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่ วน
ตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิ ดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มี
ทั้งสิ นค้าเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย
ประมาณ 20-30%
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันท่ หกของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

..........น.
..........น.

(6)

เค้ กสั ปปะรด – อนุสรณ์ สถานวีรชน – ไทเป 101 –
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ า นไปชิ ม ขนมขึ้ นชื่ อของไต้หวันที่ ร้ า นขนมเค้ กสั บ ปะรด ซึ่ งท าจากแป้ งเค้ก โดยที่ ภ ายในสอดไส้
สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่ อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะ
ที่ จะเป็ นของฝากอย่างดี นาท่า นชม อนุ สรณ์ สถานวีรชน (จงเลี่ยฉื อ )
สถานที่ ศ กั ดิ์ สิ ทธิ์ ที่ สร้ า งขึ้ นเพื่ อเป็ นที่ สัก การะดวงวิญญาณของทหาร
จานวน 330,000 คน ที่สังเวยชี วิตในช่ วงสงครามจีน-ญี่ปุ่นและสงคราม
กลางเมื อ งของประเทศจี น มี ก ารจัด พิ ธี สั ก การะโดยทหารจะแต่ ง
เครื่ องแบบและเดินสับเปลี่ ยนเวรยามทุกชัว่ โมง เริ่ มตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็ นต้นไป เป็ นภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้มาถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึก นอกจากนั้นยังจะได้ชมสถาปั ตยกรรมจีนที่จาลองแบบมาจากพระราชวังฤดูร้อนในกรุ ง ปั กกิ่ง ทั้งตัว
อาคาร ลวดลายประดับ ลวดลายการแกะสลัก ประตู หน้าต่าง เสา และองค์ประกอบอื่นๆของสถาปั ตยกร รม
หลังนี้นบั ว่ามีเสน่ห์แบบจีนๆที่น่ามอง เป็ นอย่างยิง่ จากนั้นนาท่านชม อนุ สรณ์สถานเจียง ไค เช็ค เป็ นอาคาร
ที่งดงาม ก่อสร้างขึ้นเพื่อราลึกถึ งอดีตประธานาธิ บดี เจีย ไค เซ็ ค อนุ สรณ์สถานแห่ งนี้ ทาด้วยหิ นอ่อนสี ขาว
ส่ วนของหลังคาประดับประดาไปด้วยกระเบื้องกระจกสี่ น้ าเงินเข้ม ตัวพื้นที่ขิงสวนรอบอนุ สรณ์สถานจะมี
ดอกไม้ผลิ บานสวยตลอดปี และยังใช้เป็ นที่ พกั ผ่อนหย่อนใจสาหรั บผูท้ ี่ อาศัยในบริ เวณรอบๆ การจัด
กิจกรรมกลางแจ้งหลายอย่างเกิดขึ้นในบริ เวณพื้นที่แห่งนี้ อย่างเช่น จะมีการจัดคอนเสิ ร์ตในจตุรัสแห่ งนี้ เป็ น
ประจา ส่ วนการแสดงระดับโลกมักจัดขึ้นที่โรงละครแห่ งชาติ และสถานที่แสดงคอนเสิ ร์ตระดับชาติ ซึ่ ง
ตั้งอยูด่ า้ นข้างของอนุสรณ์สถานเจียง ไค เซ็ค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในโลกเพื่อ
ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้ องกันแผ่นดิ นไหวที่เรี ยกว่า Damper เป็ นลูกตุม้
เหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยูบ่ นชั้น 89 เพื่อ
คอยทาหน้าที่ถ่วงดุ ลตึกเมื่อเกิดแผ่นดิ นไหว บริ เวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็ นร้านค้าแบ
รนด์เนม บริ เวณที่ต้ งั ของตึกนี้ ยงั เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแห่ งใหม่ ที่เป็ นที่นิยมของชาว
ไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสิ นค้าและช้อปปิ้ งมอลล์อยูถ่ ึงสิ บแห่ ง บริ เวณนี้
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของไต้หวัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟต์ นานาชนิด
หลังอาหารค่า นาทุกท่าน นัง่ รถไฟหัวจรวดไปเมืองเถาหยวน สัมผัสความเร็ วกว่า 250 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง
สมควรแก่เวลานาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ เที่ยวบิน ................
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์

