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1 ทิศใตข้องประเทศไทยมีอาณาเขตติดกบัประเทศใด? 
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

2 ขอ้ใดอ่านถูกตอ้ง? 
ปรารถนา อ่านวา่ ปราด-ถะ-หนา ทราย อ่านวา่  ทะ-ราย 

สามารถ อ่านวา่ สา-มา-รถ ทราบ อ่านวา่ ทาบ 

3 _________เป็นท่ีเกบ็ศิลปวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ 
วดัหลงซนัซ่ือ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

อนุสรณ์สถานวรีชน  พิพิธภณัฑก์ูก้ง 

4 เดือนของไทยท่ีลงทา้ยดว้ย –คม มีก่ีวนั? 
๒๘ วนั ๒๙ วนั ๓๐ วนั ๓๑ วนั 

5 บิดามารดาหมายถึงใคร? 
ปู่ยา่ พ่อแม่ ตายาย นา้อา 

6 ปริมาณ๑ ชัง่(ไตห้วนั) หนกัก่ีกรัม? 
๒๕๐ กรัม ๕๐๐ กรัม ๖๐๐ กรัม ๗๐๐ กรัม 

7 แยแ่ลว้ค่ะ  _________ของฉนัหายค่ะ  ช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ? 
หนงัสือเดินทาง หอ้งสมุด หอ้งหนงัสือ ร้านขายหนงัสือ 

8 ประเทศไทยมีทั้งหมดก่ีจงัหวดั? 
๗๕ จงัหวดั ๗๖ จงัหวดั ๗๗ จงัหวดั ๗๘ จงัหวดั 

9 จงัหวดัท่ีจดัตั้งข้ึนล่าสุดในประเทศไทยคือจงัหวดัใด? 
บึงกาฬ หนองบวัล าภู มุกดาหาร สระแกว้ 

10 สีขาวในธงชาติไทยหมายถึงอะไร? 
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ คนไทย 
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11 ๓ ทุ่ม ตรงกบัเวลาใด? 

๑๕:๐๐ นาฬิกา ๙:๐๐ นาฬิกา ๓:๐๐ นาฬิกา ๒๑:๐๐ นาฬิกา 

12 ถา้กินเยอะแลว้ไม่รู้จกัออกก าลงักายจะท าให_้________ 
บว้น อว้น มว้น ลว้น 

13 สัตวช์นิดใดบินได?้ 
นกพิราบ นกหวดี นกเพนกวนิ ลูกเจ๊ียบ 

14 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คท าดว้ยหินอ่อนสีขาว_________ประดบัดว้ยกระเบ้ืองแกว้สีน ้าเงินเขม้ 
หลงัคา ประต ู พื้น ผนงั 

15 ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา บา้นเมืองมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ค  าวา่ “สองทศวรรษ” คือก่ีปี? 
๑๐ ปี ๒๐ ปี ๑๐๐ ปี ๒๐๐ ปี 

16 ประเทศไตห้วนัมีจ านวนประชากรทั้งหมดเท่าไหร่? 
๑๐ ลา้นคน ๖๐ ลา้นคน ๒๓ ลา้นคน ๔๐ ลา้นคน 

17 สวสัดีค่ะ  ฉนัช่ือจิตรลดาค่ะ  ฉนัเป็นมคัคุเทศกค่์ะ  _________กระเป๋าเดินทางของใครคะ? 
น้ีคือ โน่นคือ โนน้คือ นั้นคือ 

18 อุทยานแห่งชาติเหยห่ล่ิวมีท่ีแปลกตาส าหรับผูท่ี้ไดม้าพบเห็น_________รูปลกัษณ์ของหินทรายท่ีโดด
เด่น เช่น เศียรราชินี และรองเทา้นารี เป็นตน้ 

โดยเฉพาะ ดงันั้น ฉะนั้น เพื่อ 

19 ฉนัมีผา้ห่ม ๑_________กบัหมอนอีก ๑_________ 
ผนื, ใบ อนั, ผนื ใบ, ผนื ใบ, อนั 

20 ภูเขาอาลีซนัในช่วงเดือนมีนาคมเป็นฤดูท่ีดอกซากุระ_________สะพร่ังซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการมาเยีย่มชม 

ร่วง เปิด บาน หุบ 

21 ฉนัมีเงิน๑๑๑บาท  “๑๑๑บาท”ในท่ีน้ีอ่านวา่_________ 
หน่ึงร้อยสิบเอด็บาท  หน่ึงหน่ึงหน่ึงบาท  

หน่ึงร้อยสิบหน่ึงบาท  ร้อยสิบหน่ึงบาท 

22 ขอ้ใดไม่ใช่ประเภทของกีฬา? 
มวยไทย ขบัรถ ฟุตบอล รักบ้ี 
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23 ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน_________มีขายอาหารแลว้ยงัมีจ  าหน่ายสินคา้ต่างๆ เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ 

เคร่ืองประดบัและรองเทา้กีฬายีห่อ้ต่างๆ 
นอกจาก เพราะ ดงันั้น เน่ืองจาก 

24 แม่น ้าอา้ยเหอใน_________เป็นแม่น ้าขนาดใหญ่ท่ีไหลผา่นกลางเมืองเป็นจุดนดัพบและพกัผอ่น
หยอ่นใจของนกัท่องเท่ียว 

เมืองเกาสง เมืองไถหนาน เมืองไถจง เมืองไทเป 

25 รถไฟความเร็วสูงเป็นระบบ_________ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งไทเปกบัเกาสง สามารถวิง่ได ้ ๓๒๐ กิโลเมตร
ต่อชัว่โมง 

ขบวนรถไฟ รางรถไฟ ตูร้ถไฟ ตัว๋รถไฟ 

26 เลือดก าเดาออกมาจากอวยัวะส่วนใดของร่างกาย? 
ปาก หู ตา จมูก 

27 สถานท่ีท่องเท่ียวใดไม่อยูใ่นไทเป? 
พิพิธภณัฑก์ูก้ง  ตึก ๑๐๑  

อาลีซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

28 เกาะไตห้วนัมีรูปทรงคล้ายขอ้ใดมากท่ีสุด? 
มะละกอ รองเทา้บูท ไก่ ขวาน 

29 สนามบินสุวรรณภูมิตั้งอยูใ่นจงัหวดัใด? 
กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 

30 โปรแกรมทวัร์น้ีเราจะพาท่านไปหมู่บา้นวฒันธรรมเกา้เผา่และไปล่องเรือท่ี_________ 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภณัฑกูก้ง  

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อนุสรณ์สถานวรีชน 

31 ไตห้วนัเป็นประเทศท่ีมีอาหารและขนมอร่อย  ขนมท่ีข้ึนช่ือคือขนมเคก้สับปะรด ส่วน_________คือ
ปะการังแดง 

เคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก อาหาร ของหวาน 

32 ขอ้ใดเรียงประโยคไดถู้กตอ้ง? 
อาหาร ท่ี แม่ท า อร่อย มาก ท่ี แม่ท า อาหาร อร่อย มาก  

ท่ี อาหาร แม่ท า อร่อย มาก อาหาร แม่ท า ท่ี มาก อร่อย 
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33 คนไตห้วนันิยมกินไข่ตม้_________ 

ใบบวั ใบชา ใบโหระพา ใบพลูด่าง 

34 ขอ้ใดไม่ใช่ช่ือของขนมไทย? 
เขียวหวาน หมอ้แกง บา้บ่ิน จ่ามงกฎุ 

35 คนไตห้วนัชอบ_________ชาร้อน_________คนไทยไม่ชอบ 
กิน, และ จิบ, ขณะ ด่ืม, แต่ ล้ิม, แลว้ 

36 คนไทยเรานั้น_________เร่ืองโชคลางและบาปกรรมกนัมาเป็นเวลานานแลว้ 
เช่ือถือ นบัถือ เคารพ กราบไหว ้

37 _________มีทศันียภาพท่ีสวยงาม มีระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ มีชายหาดท่ีเหมาะแก่การพกัผอ่นและหา
ความส าราญ 

ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  
อุทยานแห่งชาติเข่ินติง ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

38 วดัหลงซนัซ่ือถูกสร้างข้ึน_________ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมไตห้วนัแบบดงัเดิมท่ีประณีต
งดงาม 

ถึง เพื่อ โดย แด่ 

39 โปรแกรมทวัร์ในเชา้วนัน้ีเราจะพา_________ไปชมพิพิธภณัฑก์ูก้งกนันะคะ 
ทุกวนั ทุกท่าน ทุกเดือน ทุกปี 

40 _________คนัน้ีนัง่ไดไ้ม่มาก ถา้ไม่มีท่ีนัง่คุณสามารถนัง่คนัท่ีสองไดน้ะคะ 
รถ เคร่ืองบิน เรือ มา้ 

41 เดือนท่ีมี ๓๐ วนัคือเดือนอะไร? 
พฤษภาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ เมษายน 

42 ตึกไทเป๑๐๑ เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในไตห้วนั   แต่_________ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
เป็น คือ ไม่เป็น ไม่ใช่ 

43 ไทเปเป็นเมืองหลวงของไตห้วนั  ปัจจุบนัมีจ านวน_________ประมาณสองลา้นหกแสนกวา่คน 
รายจ่าย รายได ้ ประชากร งบ 

44 สวสัดีครับ  ผมช่ือปิยะเดชครับ  ยนิดีท่ีไดรู้้จกัครับ  ถา้มี_________อะไรถามผมไดน้ะครับ 
ปันญา ปัญญา ปันหา ปัญหา 



 代號：4407 
頁次：8－5 

 
45 หอ้งน ้าชายอยูท่างขวามือ_________หอ้งน ้าหญิงอยูท่างซา้ยมือค่ะ 

นอก ระหวา่ง ส่วน ใน 

46 ร้านอาหารแห่งน้ีไม่คิดค่าบริการส าหรับ_________ประจ า 
ลูกบอล ลูกคา้ ลูกช้ิน ลูกโป่ง 

47 วนัน้ีฉนัจะไปรับนกัท่องเท่ียวท่ี_________มาจากประเทศไทย 
เดินทาง ทางเดิน ทางมา้ลาย ทางอากาศ 

48 _________คือดอกไมป้ระจ าชาติของไตห้วนั 
ดอกกลว้ยไม ้ ดอกโบตัน๋ ดอกเหมย ดอกซากรุะ 

49 เกาะไตห้วนัอยูท่างทิศ_________ของประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ 
ตะวนัตก ตะวนัออก ตะวนัตกเฉียงใต ้ ตะวนัออกเฉียงใต ้

50 เกาะไตห้วนัเดิมช่ือวา่เกาะฟอร์โมซาซ่ึงแปลวา่เกาะอนัสวยงามใน_________ 
ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาดตัช ์

51 พรุ่งน้ีเราจะไปเท่ียว_________แห่งชาติทาโรโกะ อยา่ลืมสวมเส้ือกนัหนาวหนาๆ กนันะคะ 
ทะเล อุทยาน น ้าพ ุ น ้าตก 

52 ไตห้วนัประสบ_________ทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะค าวา่ 「เมดอินไตห้วนั」 ท่ีโด่ง
ดงัไปทัว่โลก 

ความส าเร็จ ความลม้เหลว ความพ่ายแพ ้ ความหายนะ 

53 ไตห้วนัเป็นเกาะท่ีงดงามและเตม็ไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวและวฒันธรรมท่ีเป็น_________เฉพาะตวั 
เอกสาร เอกลกัษณ์ ยิง่ลกัษณ์ โทรสาร 

54 คนไตห้วนัเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ดีและมี_________ต่อทุกคน 
มิตรสหาย รวมมิตร มิตรไมตรี รวมจิตรวมใจ 

55 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คก่อสร้างข้ึน_________ร าลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
โดย เพื่อ แด่ ถึง 

56 อนุสรณ์สถานวรีชนเป็นท่ี_________ดวงวญิญาณของทหารท่ีสังเวยชีวติในช่วงสงครามจีน-ญ่ีปุ่น
และสงครามกลางเมืองในประเทศจีน 

ท่องเท่ียว สักการะ จดังานแสดง จดักิจกรรม 

57 ไตห้วนัมีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่_________ 
สาธารณรัฐไตห้วนั  สาธารณรัฐประชาธิปไตยจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน 
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58 ไตห้วนัเป็นแหล่งรวมอาหารหลากหลายประเภท มีทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารต่างชาติท่ี_________

จะอร่อย 
สุดแสน สุดพิเศษ สุดวเิศษ สุดทา้ย 

59 ทะเลสาบสุริยนัจนัทราเป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนัและมี_________ท่ีสวยงาม 
ทะเล หาดทราย ทะเลทราย ทิวทศัน์ 

60 ถา้นัง่รถไฟความเร็วสูงจากไทเปถึงเกาสง คุณจะใชเ้วลาไม่ถึงสองชัว่โมง ท าให_้________เวลาได้
เยอะมาก 

ประหยดั ส้ินเปลือง หมด สูญเสีย 

61 เวลาในประเทศไทยชา้กว่าไตห้วนั ๑ ชัว่โมง  ถา้ตอนน้ีในประเทศไทยเวลา ๖โมงเยน็ท่ีไตห้วนัเวลาก่ี
โมง? 

๔ โมงเยน็ ๕ ทุ่ม ๑ ทุ่ม ๕ โมงเยน็ 

62 ไตห้วนัใชภ้าษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ และใช_้________เป็นภาษาทอ้งถ่ิน 
ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษากวางตุง้ ภาษาฮกเก้ียน 

63 ตึกไทเป๑๐๑มีความสูง ๕๐๘เมตร เป็นนวตักรรมดา้นวศิวกรรมและแสดงถึงศกัยภาพทาง_________
ของไตห้วนั 

การเมือง เทคโนโลย ี การศึกษา วฒันธรรม 

64 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ค าวา่ทาโรโกะมาจากภาษาของชาวพื้นเมืองหมายถึง_________ 
แดนสวรรค ์ เทพเจา้ ภูเขาใหญ่ สวยงาม 

65 อาหารพื้นเมืองท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือเตา้หูเ้หมน็  ส่วน_________คือชานมไข่มุก 
เคร่ืองส าอางค ์ เคร่ืองประดบั เตา้หูไ้ม่เหมน็ เคร่ืองด่ืม 

66 ภูเขาอาลีซนัมี_________สายเก่าท่ีทอดยาวผา่นกลางป่าท่ีปกคลุมดว้ยเมฆหมอกและมีภาพแสงตะวนั
ท่ีแสนงดงามยามพระอาทิตยข้ึ์น 

ทางรถเมล ์ ทางรถไฟ ทางรถจกัรยาน ทางรถจกัรยานยนต ์

67 อุทยานแห่งชาติเหยห่ล่ิวเป็นจุดท่องเท่ียวริม_________ทะเลทางเหนือท่ีมีช่ือของไตห้วนั 
แม่น ้า ภูเขา ป่าไม ้ ชายฝ่ัง 

68 ฟาร์มชิงจ้ิงเป็นแหล่ง_________ท่ีน่าสนใจส าหรับนกัท่องเท่ียว อยา่งเช่นการท าฟาร์มเล้ียงแกะในทุ่ง
หญา้ชิงจ้ิง เป็นตน้ 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม วศิวกรรม ประวติัศาสตร์ 
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69 สกลุเงินไตห้วนัคือดอลลาร์ไตห้วนัโดยมี_________อยูท่ี่ประมาณ ๑ ดอลลาร์สหรัฐต่อ ๓๑ ดอลลาร์

ไตห้วนั 
อตัราการจา้งงาน อตัราการวา่งงาน อตัราแลกเปล่ียน อตัราการผลิต 

70 ในไตห้วนัไม่มีธรรมเนียม_________ดงันั้นโรงแรมและร้านอาหารส่วนใหญ่จะบวกค่าบริการเพิ่มอีก
๑๐เปอร์เซ็นตแ์ลว้ 

การใหทิ้ป การใหค่้าน ้าชา การคอรัปชัน่ การใหเ้งินใตโ้ต๊ะ 

（閱讀文選 第 71-75 題） 

โปรแกรมทวัร์วนัน้ี :  วดัจงไถฉานซ่ือ – ไทเป – พิพิธภณัฑก์ูก้ง – ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน 
ตอนเชา้: รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไปนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและพระโพธิสัตว ์ณ วดัจงไถฉานซ่ือ วดัแห่งน้ียงัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ ์
ท่ีมีหอ้งเรียนหลายพนัหอ้งและไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในไตห้วนั 

ตอนเท่ียง: รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ตอนบ่าย: เดินทางสู่ไทเปโดยรถโคช้ หลงัจากนั้นไปชม พพิิธภณัฑก์ูก้ง ท่ีไดช่ื้อวา่เป็น ๑ ใน ๔  สุดยอด 

พิพิธภณัฑข์องโลก สถานท่ีรวบรวมของล ้าค่าในพระราชวงักูก้งของปักก่ิงไวท่ี้น่ีทั้งหมดและมี 
ประวติัยาวนานกวา่ ๕๐๐๐ ปี ชมของล ้าค่าหายาก เช่น หยกผกักาดขาว หยกหมูสามชั้น  
หยกตราประทบัประจ าตวัเฉียนหลงฮ่องเต ้งาชา้งแกะสลกั ฯลฯ   

ตอนค ่า : รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ไปชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทเป ซ้ือสินคา้พื้นเมือง  
อาหารหรือสินคา้ท่ีระลึก อิสระตามอธัยาศยั 

71 โปรแกรมทวัร์วนัน้ีไม่ไดไ้ปท่ีไหน? 
ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน วดัจงไถฉานซ่ือ  

พิพิธภณัฑก์ูก้ง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

72 นกัท่องเท่ียวรับประทานอาหารเท่ียงท่ีไหน? 
ภตัตาคาร  โรงแรม  

ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน วดัจงไถฉานซ่ือ 

73 พระราชวงักูก้งอยูท่ี่ไหน? 
ไถจง ปักก่ิง ไทเป เกาสง 
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74 นกัท่องเท่ียวสามารถซ้ือสินคา้พื้นเมืองไดจ้ากท่ีไหน? 

วดัจงไถฉานซ่ือ  พิพิธภณัฑก์ูก้ง  

ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน มหาวทิยาลยัสงฆ ์

75 นกัท่องเท่ียวเดินทางไปไทเปโดยรถอะไร? 
รถตู ้  รถไฟฟ้าความเร็วสูง  

เคร่ืองบิน  รถโคช้ 

（閱讀文選 第 76-80 題） 

ทวัร์ไตห้วนั ๗ วนั ๖ คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน ์  
ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี ๑๑-๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘  ราคาทวัร์ ๔๒๐๐๐ บาท 
• เท่ียวชมความงามของ ๓ อุทยานดงัของไตห้วนั 
• อุทยานหินทรายเหยห่ล่ิว ชมหินเศียรพระราชินีอนัโด่งดงั หินรองเทา้นางฟ้า ฯลฯ 
• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาท่ีมีหนา้ผาสูงชนัเป็นหินอ่อนทั้งหมด 
• อุทยานแห่งชาติอาลีซนั นัง่รถไฟโบราณชมพระอาทิตยข้ึ์นและทะเลหมอก 
• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงมีทิวทศันร์าวกบัภาพวาดพู่กนัจีน  
• ข้ึนตึกไทเป ๑๐๑ (รวมค่าชมววิชั้น ๘๙ ราคา ๕๐๐ ดอลลาร์ไตห้วนั) 
• แช่น ้าแร่ออนเซ็นสไตลไ์ตห้วนัเพื่อสุขภาพแขง็แรง และผวิพรรณท่ีดี 
• ล้ิมรสบุฟเฟ่ตสุ์ก้ีชาบูชาบู, เส่ียวหลงเปา, สเตก็ + สลดับาร์บุฟเฟ่ต ์

76 นกัท่องเท่ียวจะไปล่องเรือท่ีไหน? 
อุทยานหินทรายเหยห่ล่ิว อุทยานแห่งชาติอาลีซนั 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ 

77 ขอ้ใดไม่รวมอยูใ่นโปรแกรมการท่องเท่ียว? 
แช่น ้าแร่ออนเซ็นสไตลไ์ตห้วนั พิพิธภณัฑก์ูก้ง 

ล้ิมรสบุฟเฟ่ตสุ์ก้ีชาบูชาบู ชมหินเศียรพระราชินี 

78 นกัท่องเท่ียวเดินทางโดยสายการบินอะไร? 
สายการบินไชน่าแอร์ไลน ์ สายการบินไทย 

สายการบินอีวา่แอร์  สายการบินแอร์เอเชีย 

79 ก าหนดการเดินทางในเดือนอะไร? 
มิถุนายน เมษายน มีนาคม มกราคม 

80 ถา้ไป ๔ คนตอ้งจ่ายค่าทวัร์ทั้งหมดเท่าไร? 
๑๒๖,๐๐๐ บาท ๘๔,๐๐๐ บาท ๔๒,๐๐๐ บาท ๑๖๘,๐๐๐ บาท 


