ภาคกลาง
สุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเสวี่ยป้า วนอุทยานเขาหลีซัน วนอุทยานเขาปากว้าซัน นับ
ว่าเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีภูมิอากาศและภูมิประเทศ

大臺中

หอศิลป์แห่งชาติไต้หวัน

หอศิลป์แห่งชาติไต้หวันเป็นศูนย์สนุ ทรียศาสตร์ของไต้หวันภาคกลาง ล้อมรอบด้วยพืน้ ทีส่ เี ขียว
การวางแผนผังนัน้ จัดให้มที วิ ทัศน์และรูปปัน้ งานแกะสลักกลางแจ้ง ฝัง่ ประตูขา้ งมีสวนป้ายหินบนเนินเล็กๆ มี
ลายพูก่ นั ของนักเขียนพูก่ นั ตัง้ แต่สมัยราชวงศ์หมิงและชิง จนถึงยุคปัจจุบนั แต่ละชิน้ เป็นป้ายหินอ่อนสีด�ำ กว้าง
3 เชีย๊ ะ สูง 6 เชีย๊ ะ ตัง้ เรียงรายราวกับป่า กลายเป็นส่วนจัดแสดงป่าป้ายหินในไต้หวันทีห่ าดูได้ยาก ภาย
ในหอศิลป์มกี ารวางแผนผังเป็นอย่างดี มีเส้นทางศิลปะยาว 230 เมตร และมีลานศิลปะทีม่ พี น้ื ทีก่ ว้างประมาณ
2,644 ตารางเมตร นอกจากจะมีจดั นิทรรศการงานศิลป์ในแต่ละครัง้ ตามหมายกำ�หนดการแล้ว ยังเก็บรักษา
ผลงานศิลปะล้�ำ ค่าอีกเป็นจำ�นวนมาก เป็นธีมทีเ่ พิม่ ความหลากหลายให้กบั งานนิทรรศการได้มากยิง่ ขึน้

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ

เป็นพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติแห่งแรกของไต้หวัน รูปแบบของตึกกับรูปลักษณ์ของ
หอศิลป์มคี วามเชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน ภายในอาคารแบ่งห้องจัดแสดงเป็น 4 ห้องได้แก่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ สิง่ แวดล้อมโลก และวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีจนี อีกทัง้ มีหอ้ งฉายวีดทิ ศั น์ นอกจากนีย้ งั มีสวน
พฤกษศาสตร์ 49,000 ตารางเมตรทีป่ ระกอบด้วยเขตระบบ
นิเวศ 8 โซน พร้อมพันธุไ์ ม้กว่า 800 ชนิด นับเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วแห่งความรูท้ ด่ี ี

มหาวิทยาลัยตงไห่

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของภาค
กลาง ตัง้ อยูบ่ นเขาต้าตูซ้ นั มีอาณาเขตกว้างขวาง ภายใน
วิทยาเขต มีถนนต้นหางนกยูงฝรัง่ มีรม่ ไม้ให้รม่ เงา กลายเป็น

Taiw an
Tourist

MAP
แผนที่ทองเที่ยวไตหวันภาคกลาง
เหมียวลี่ · ไถจง · จางฮวา · หนานโถว · อวิ๋นหลิน

หอศิลป์แห่งชาติไต้หวัน 2
ถ.อู่เฉวียนตะวันตก section 1 เมืองไถจง (04) 2372-3552
เวลาทำ�การ : ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 09:00 – 17:00 วันเสาร์และอาทิตย์ 09:00 – 18:00
1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ทางออก 6 ) ต่อ THSR shuttle bus สายสวนสาธารณะไถจง
ลงป้ายลานจอดรถถู่คู่ เดินอีกประมาณ 20 นาที
2. จากตัวเมืองไถจง นั่งรถโดยสารประจำ�ทางเหยินโหย่วสาย 10, 30, 40, 59, 89 ผ่านหลิ่งตง ถ.เซี่ยงซั่ง
ถ.เหม่ยชุน ถ.อู่เฉวียนตะวันตก ลงป้ายหอศิลป์ รถโดยสารประจำ�ทางเหยินโหย่ว (04) 2225-5492
3. จากตัวเมืองไถจง นั่งรถโดยสารประจำ�ทางไถจงสาย 71 ผ่านถ.อู่เฉวียนตะวันตก ลงป้ายหอศิลป์
รถโดยสารประจำ�ทางไถจง (04) 2222-4102
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจงกั่ง → ถ.จงกั่ง → เลี้ยวขวาถ.เหม่ยชุน → หอศิลป์
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกหนานถุน → ถ.อูเ่ ฉวียนตะวันตก → (มุง่ หน้าไถจง) → หอศิลป์(อยูซ่ า้ ยมือ)
3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจงโถว → ถ.อู่เฉวียน → หอศิลป์
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ 1 ถ.กวัน่ เฉียน เมืองไทเป (04) 2322-6940 http://www.nmns.edu.tw
เวลาทำ�การ : ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 09:00 – 17:00
1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ทางออก 6 ) ต่อ THSR shuttle bus สายสวนสาธารณะไถจง ลงป้าย
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2. จากด้านหน้าสถานีรถไฟไถจง ต่อรถโดยสารประจำ�ทางไถจงสาย 27, 35, 70, 71, 88, 103, 106, 146, 147 หรือ
รถโดยสารประจำ�ทางเหยินโหย่วสาย 22, 37, 45, 48, 125 ลงป้ายพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เดินอีกประมาณ 5 นาที
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจงกัง่ → ถ.จงกัง่ → มุง่ หน้าตัวเมือง → เลีย้ วซ้ายทางแยกถ.กวัน่ เฉียน
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจงชิง → ถ.จงชิง → ถ.ต้าหย่า → ถ.เจี้ยนสิง

การทองเที่ยวไตหวัน

9F, 290 Zhongxiao E. Rd., Sec. 4, Taipei, Taiwan

ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว

ที่ทำการวนอุทยานเชาอาหลี่ซัน

การทองเที่ยว สำนักงานไถจง

ที่ทำการวนอุทยานชายฝงอวิ๋นเจียหนาน

การทองเที่ยว สำนักงานไถหนาน

สวนสนุกลี่เป่าแลนด์

ภายในสวนสนุกแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆ 2 โซนคือ Discovery World และ Mala Bay ซึง่ Discovery
World มีเครือ่ งเล่นหลากหลายชนิดทีเ่ ร้าใจทุกประสาทสัมผัส ท้าทายขีดจำ�กัดของมนุษย์ ได้แก่ Travel Fox
รถไฟเหาะทีต่ กอย่างอิสระ ตีลงั กา 360 องศา ความเร้าใจเป็น 1 ไม่มี 2 นอกจากนีย้ งั มีสวนน้�ำ Mala Bay โดย
จะปล่อยคลืน่ สึนามิสงู 2.4 เมตรทุกๆ 90 วินาที ให้นกั ท่องเทีย่ วเย็นสดชืน่ และเพลิดเพลินไปกับความเร็วและ
ความสนุกของเครือ่ งเล่น เกาะกลางน้�ำ ทีถ่ กู ออกแบบอย่างพิถพี ถิ นั ยิง่ ช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วได้ส�ำ ราญใจไปกับ
เพลงบรรเลงและอาหารการกิน

วัดเจิ้นหลันกงแห่งต้าเจี่ย

วัดเจิน้ หลันกงแห่งต้าเจีย่ สร้างขึน้ ในปีท่ี 8 ในรัชสมัยยงเจิง้ แห่งราชวงศ์ชงิ มีอายุกว่า 280 วัดมี

ความยิง่ ใหญ่อลังการ เก่าแก่มมี นต์ขลัง สถาปัตยกรรมประณีตงดงาม เทวรูปของเหล่าทวยเทพในวิหารมีความ
น่าเกรงขาม ผูม้ จี ติ ศรัทธาทัว่ สารทิศมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย ถือเป็นศูนย์กลางความเชือ่ ความศรัทธา
ของไต้หวันภาคกลาง เดือน 3 ของทุกปีตามปฏิทนิ จีน จะมีจดั ขบวนแห่วเจ้าแม่มาจู่ นับเป็นงานพิธที ย่ี ง่ิ ใหญ่
และ สำ�คัญทีส่ ดุ ของวัดเจิน้ หลันกง เส้นทางขบวนแห่เดินทางไปไถจง จางฮว่า อวิน๋ หลิน และเจียอี้ เป็นขบวน
แห่เจ้าทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ กินพืน้ ทีก่ ว้างทีส่ ดุ มีผเู้ ข้าร่วมมากทีส่ ดุ ของไต้หวัน ในขบวนแห่งมีการแสดงมาสคอตชุด

เทพยดาและงานพิธที างศาสนาต่างๆ แสดงถึงพิธกี รรมทางศาสนาทีม่ เี อกลักษณ์ของไต้หวัน บ่งบอกถึงวัฒนธรรม
คติความเชือ่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
มหาวิทยาลัยตงไห่ 181 ถ.จงกัง่ section 3 เมืองไถจง (04) 2395-0121
1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง ทางออก 6 ต่อ THSR shuttle bus สาย Central Taiwan Science Park Administration
ลงป้ายโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (มหาวิทยาลัยตงไห่)
2. จากสถานีหลักรถโดยสารประจำ�ทางไถจงหรือสถานีเฉาหม่า นัง่ สาย 57, 88, 106, 146, 617 ลงป้ายโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก ผ่านถนนใต้ดิน ถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยตงไห่
3. จากสถานีหลักรถโดยสารประจำ�ทางจวี้เย่หรือสถานีเฉาหม่า นั่งสาย 6354, 168, 169, 67 ลงป้ายโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึกไถจง ผ่านถนนใต้ดิน ถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยตงไห่
4. จากสถานีเฉาหม่า นัง่ รถโดยสารประจำ�ทางถ่งเหลียนสาย 75, 83, 86, 87 มุง่ หน้าป้ายยุย่ เหลียนเทียนตี้ ลงป้าย
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกไถจง ผ่านถนนใต้ดิน ถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยตงไห่ รถโดยสารประจำ�ทางไถจง
(04) 2222-4102 ·รถโดยสารประจำ�ทางจวี้เย่ (04) 2225-7003 · รถโดยสารประจำ�ทางถ่งเหลียน
(04) 2705-0899· กรมการขนส่งไถจง (04) 2228-9111 ต่อ 1641
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจงกั่ง → ถ.จงกั่ง (มุ่งหน้าซาลู่ อ่าวไถจง) ประมาณ 3 กิโลเมตร
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกหลงจิ่ง → ถ.จงกั่ง (มุ่งหน้าตัวเมือง)
วัดจงไถฉานซื่อ 2 ถ.จงไถ ม.อี้ซิน อ.ผูหลี่ จ.หนานโถว (049) 293-0215
1. นั่งรถโดยสารประจำ�ทางกั๋วกวัง ลงสถานีผูหลี่ ต่อรถแท็กซี่ (ประมาณ 20 นาที) ถึงวัดจงไถฉานซื่อ
2. นั่งรถโดยสารประจำ�ทาง ลงสถานีผูหลี่ ต่อรถโดยสารประจำ�ทางอ.ผูหลี่ (Puli Town Bus) ถึงวัดจงไถฉานซื่อ
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกระบบจงเหิง → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 → ทางแยกผูหลี่ → ไถ 21
→ ตามป้ายบอกทางไปจนถึงวัดจงไถฉานซื่อ
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกระบบจางฮว่า → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกระบบจงเหิง
→ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 → ทางแยกผูหลี่ → ไถ 21 → ตามป้ายบอกทางไปจนถึงวัดจงไถฉานซื่อ

1-1 Xiancao, Xiancao Village,
Baihe District, Tainan City

ที่ทำการวนอุทยานเมาหลิน

การทองเที่ยว สำนักงานเกาสง
5F-1, 235 Zhongzheng 4th Rd., Kaohsiung

120 Lane Saijia, Saijia Village,
Sandimen Township, Pingtung County

ศูนยบริการนักทองเที่ยวทาอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวน

169 Datain Rd., Dapeng Village,
Donggang Township, Pingtung County

ที่ทำการวนอุทยานอาวตาเผิงวัน

168 Neighborhood 8, Hegong Village,
Ruisui Township, Hualien County

วนอุทยาน

ที่ทำการวนอุทยานแหลมตะวันออกเฉียงเหนือและชายฝง
อี๋หลัน
ที่ทำการวนอุทยานเผิงหู

36 Xinglong St., Fulong Village,
Gongliao District, New Taipei City

171 Guanghua Village, Magong City,
Penghu County

ที่ทำการวนอุทยานชายฝงทะเลเหนือและเขากวันอินซัน

33-6 Xiayuankeng, Demao Village,
Shimen District, New Taipei City

ซันอี้ เซิ่งซิง สะพานขาดหลงเถิง

ซั น อี้ เ ป็ น เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นไม้
แกะสลัก ร้านค้าไม้แกะสลักน้อยใหญ่เรียงรายอยู่
บนถนนไถ 13 ที่ผ่านตัวเมืองซันอี้ ทุกแห่งล้วนมี
กลิน่ หอมของไม้ขจรขจาย ท�ำให้รสู้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า
ฝีมือการแกะสลักไม้ของซันอี้นั้น
นอกจาก
พระพุทธรูปแล้ว
ยังมีผลงานศิลปะที่ละเอียด
ประณีต และมีงานไม้แกะสลักที่ดูราวกับมีชีวิต
ล้วนดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว เป็นที่ชื่นชอบของ
นักเล่นงานไม้แกะสลักที่พลาดไม่ได้ เขตภูเขาใน
พิพิธภัณฑ์ไม้ ซันอี้
ซันอี้ เคยมีสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดจากระดับน�้ำทะเลของทางรถไฟสายเหนือใต้ของไต้หวัน คือ “สถานี
รถไฟเซิ่งซิง” แม้ตอนนี้เส้นทางเดินรถไฟได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่เมื่อไม่นานมานี้มีโครงการของรัฐบาล
พัฒนาให้เป็นเส้นทางรถไฟสายการท่องเที่ยว หัวรถจักรไอน�้ำรุ่นคุณปู่ก็ได้ออกเดินทางอีกครั้ง บรรทุก
ผู้โดยสารและความสุขเต็มขบวน แสงอาทิตย์อันอบอุ่นและยามพระอาทิตย์ตกนั้น ค่อยๆคืบคลานเข้า
มา เดินทางผ่านสะพานขาดหลงเถิง สะพานขาดอิฐแดงที่ตั้งตระหง่านอยู่ 3 เสา เก็บเอาร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ไว้ ท�ำให้นักท่องเที่ยวได้ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปกับเมื่อครั้งอดีต

หนานจวงอยู่ ท างตะวั น ออกของ
เขตภูเขา
ในจ.เหมียวลี่เสมือนเป็นหน้าต่าง
ดิ ส เพลย์ ที่ ผ สมผสานวั ฒ นธรรมชาวจี น แคะ
ชนพื้ น เมื อ งเผ่ า ไท่ ห ย่ า จู๋ แ ละเผ่ า ไซ่ เ ซี่ ย จู๋ เ ข้ า
ด้วยกัน
ไม่กี่ปีมานี้ชาวตำ�บลหนานจวงได้นำ�
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ องค์ประกอบ
วัฒนธรรมอันเข้มข้น และทิวทัศน์ภูเขาและลำ�ธารอัน
งดงาม มาสร้างหนานจวงให้เป็นดั่งสวรรค์แห่งการ
พักผ่อน อีกทั้งงานฝีมือของชนพื้นเมือง อาหารจีน
แคะ และกาแฟกลิ่นหอมกลมกล่อม ก็ได้รวมเข้าเป็น
ความสุขอย่างหนึ่งของที่นี่ด้วย

สตอเบอรี่หนานจวง

กงกวั่น ต้าหู จัวหลัน

วิ่งตามถ.ไถ 3 ผ่านจ.เหมียวลี่ ระหว่างทางบน
ภูเขานั้น จะเข้าสู่หมู่บ้านแห่งผลไม้ เริ่มตั้งแต่สาลี่ที่ซันวัน ส้ม
ที่ซือถัน พุทราจีนที่กงกวั่น สตรอเบอร์รี่ที่ต้าหู ลูกพลับที่ไท่อัน
องุ่นที่จัวหลัน ผลไม้หลากหลายชนิดมีให้เก็บตลอดทั้งป นักท่อง
เที่ยวนอกจากสามารถจอดรถเลือกซื้อได้แล้ว ยัง
สามารถเดินเล่นในสวนผลไม้ พร้อมเก็บผลไม้
ด้วยตัวเองได้อีกด้วยบนถนนต้าหูนั้น มี“โรงเหล้า
ต้าหู” จำ�หน่ายเหล้าผลไม้นานาชนิด กลิ่นหอม
เข้มข้น รสชาติเป็นเอกลักษณ์ เป็นสถานที่ที่นัก
ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สองข้างทางเต็มไปด้วย
ทุ่งทานตะวัน ดึงดูดผู้คนมากมายให้แวะจอด
ถ่ายรูป

ขอมูลการเดินทาง

ที่ทำการวนอุทยานเขาสามภูผา

พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักซันอี้ 88 กวั่งเซิงซินเฉิง ม.กวั่งเซิ่ง ต.ซันอี้ จ.เหมียวลี่
(037) 876-009 วันหยุด : ตามประกาศของพิพิธภัณฑ์
1.ลงที่สถานีรถไฟเหมียวลี่ ต่อรถโดยสารประจำ�ทางซินจู๋ (ด้านขวาของทางออกของสถานีรถไฟ)
ที่มุ่งสู่ฟงเหยวียนและไถจงไปซันอี้
2.ลงที่สถานีรถไฟซันอี้ ต่อรถแท็กซี่ประมาณ 5 นาที หรือเดินประมาณ 35 นาทีถึงพิพิธภัณฑ์
3.ลงที่สถานีรถไฟฟงเหยวียน ต่อรถโดยสารประจำ�ทางซินจู๋ มุ่งหน้าซันอี้ ลงที่ป้ายซันอี้ – ถ.สุยเหม่ย
(หน้า 7-11) เดินอีกประมาณ 8 นาที รถโดยสารประจำ�ทางซินจู๋ (03) 522-5151
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกซันอี้ → ทางหลวงหมายเลข 13 → ประมาณ 2 กิโลเมตรเลี้ยว
ซ้ายขึ้นภูเขา (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 130) → ไถ 3 → ถึงทางแยกถ.ซันชาแล้วเลี้ยวขวา → มุ่ง
หน้าม.เสินเตียว (ชุมชนกวั่งเซิงซินเฉิง) → พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักซันอี้

หมายเลขโทรศัพทที่สำคัญ

แจงเหตุฉุกเฉิน 110
ดับเพลิง กูชีพฉุกเฉิน 119
สอบถามหมายเลขโทรศัพท ภาษาจีนกลาง 104
สอบถามหมายเลขโทรศัพท ภาษาอังกฤษ 106
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ฝายคนตางดาว
(02) 2321-3175
สายดวนทองเที่ยว 24 ช.ม. 0800-011-765

ที่ทำการวนอุทยานทะเลสาบสุริยันจันทรา

599 Zhongshan Rd., Shuishe Village,
Yuchi Township, Nantou County
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สะพานขาดหล งเถิ ง

八卦山

เขาปากว
า
ซั
น
วนอุทยานสามภูผาเขา
วนอุทยานเขาปากว้าซัน ทิศเหนือจรดฝัง่ ใต้ล�ำธารต้าตูซ้ ี ทิศใต้จรดฝัง่ เหนือล�ำธาร
จั๋วสุ่ยซี ทิศตะวันออกจรดแอ่งกระทะไถจง ทิศตะวันตกจรดที่ราบจางฮว่า โดยทางเหนือต�่ำ
ด้านใต้สูง เทือกเขามีลักษณะผอมยาวคล้ายลูกฟัก พื้นที่พาดขวางจ.จางฮว่าและหนานโถว
ที่เหยวียนหลิน ลิ้นจี่และสับปะรดจากเฟินเหยวียน บ๊ะหวานและข้าวหมูเคาหยกจางฮว่า
เป็นต้น พระใหญ่เขาปากว้าซันทีม่ ปี ระวัตมิ ายาวนานและวัดต่างๆได้แก่ หูซ่ นั เหยียน ปีซ้ นั เหยียน
ชิงสุ่ยเหยียน และเป่าฉางซื่อ ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สวนนิเวศ
พระใหญ่ เส้นทางจักรยานฉางชิง สวนป่าเถียนจง ลานฟงปัว๋ และเส้นทางขึน้ วัดทีเ่ อ้อร์สยุ่ ก็เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อปีนเขาออกก�ำลังกายและขี่จักรยานที่ได้รับความนิยมอย่างสูง นอกจาก
นี้ เดือนมีนาคมของทุกปี จะมีเหยี่ยวหน้าเทาอพยพมาจากทางเหนือ เหยี่ยวบินโฉบไปมา
เต็มท้องฟ้า ท�ำให้ผู้คนต้องหยุดดู

แหล่งทิวทัศน์พระใหญ่

พระใหญ่แห่งจางฮว่าตั้งแต่ฐานดอกบัวจนถึงองค์พระมีความสูง 22 เมตร เป็น
แลนด์มาร์กที่แสดงถึงจางฮว่า เจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลักอยู่บริเวณทางเข้า ดูเมตตากรุณา
น่าเคารพย�ำเกรง สระน�้ำเก้ามังกรที่อยู่รอบนอกมีลานชมวิว สามารถมองเห็นตัวเมืองจาง
ฮว่าอยู่เบื้องล่างได้ บริเวณด้านซ้ายยังมีสวนสระเด็กหยินเฉียว เส้นทางเดินเหวินเสวีย และ
แหล่งชมวิว C-119 สภาพแวดล้อมสวยงาม นกร้องขับขาน ดอกไม้หอมหวน ท�ำให้รู้สึก

สบายใจและผ่อนคลาย

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
วัดหลงซันซื่อแห่งลู่กั่ง

สถาปั ต ยกรรมของวั ด หลงซั น ซื่ อ
แห่งลู่กั่งละเอียดประณีต ฝีมือการแกะสลักเป็น
อันดับ 1 ของวัดทั่วไต้หวัน ซุ้มประตูงดงาม
อลังการ เพดานที่ละเอียดอ่อน ภาพวาดที่อ่อน
ช้อยของคุณกัวซินหลิน เก๋งและหน้าต่างแกะ
สลักที่มีเอกลักษณ์ และหินแกะสลัก ล้วนทำ�ให้
นักท่องเที่ยวชื่นชมกันอย่างไม่ขาดปาก เป็น
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิงที่สมบูรณ์ที่สุดที่มี
อยู่ในไต้หวัน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17
จนถึงปี 1786 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบันแห่ง
นี้ ผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง โครงสร้าง
ปัจจุบันยังคงความยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับครั้งอดีต
ภายในวัดกว้างขวางเงียบสงบ รวมทั้งใช้กราบ
ไหว้และนั่งสมาธิ แตกต่างจากวัดทั่วๆไปที่กราบ
ไหว้ด้วยธูป

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลู่กั่ง

แหล่งทิวทัศน์พระใหญ่เขาปากว้าซัน
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วซงปัว๋ หลิง่ ทีท่ �ำ การวนอุทยานสามภูผา 181 ถ.หมิงซง section 2

ขอมูลการเดินทาง

ตรอกจับนม

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลู่กั่งเดิมคือบ้านบรรพชนที่
มีชื่อเสียงในลู่กั่ง ด้านนอกตัวอาคารก่อด้วยอิฐ
เป็นศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ประกอบด้วยตึก
ฝรั่ง”แบบบาโรค” 1 หลัง และสิ่งก่อสร้างแบบ
ฮกเกี้ยนอีก 1 หลัง ภายในอาคารจัดแสดงข้าว
ของเครื่องใช้ 6,000 กว่าชิ้นได้แก่สิ่งก่อสร้าง
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องถ้วยชาม และของล�้ำค่า
นอกจากนี้ ภายในบ้านพักดั้งเดิม ยังจัดแสดง
ห้องคลอด ห้องหนังสือ ห้องบัญชี และห้อง
แต่งงานโบราณ แสดงถึงวิถีชีวิตในยุคบุกเบิก
ไต้หวันของบรรพชนอย่างแท้จริง นับเป็นหอ
โบราณวัตถุที่มีความวิจิตรของสถานที่แห่งนี้

ทางรถไฟสายย่อยจี๋จี๋มีประวัติยาวนานกว่า 79 ปี จากสถานีเอ้อร์สุ่ย สถานี
เหยวียนเฉวียน สถานีจั๋วสุ่ย สถานีหลงเฉวียน สถานีจี๋จี๋ สถานีสุยหลี่ จนถึงสถานีเชอเฉิง มีความ
ยาวทั้งหมด 30 กิโลเมตร สถานีจี๋จี๋ตั้งอยู่ที่ระหว่างกลางทางรถไฟสายย่อย รูปแบบตัวอาคารยัง
คงความเก่าแก่เรียบง่าย ขณะเดินอยู่ในเมืองเก่าจะสัมผัสได้ถึงรูปลักษณ์ของอดีต รถไฟวิ่งเลียบ
อุโมงค์ต้นไม้อย่างช้าๆ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง
อุโมงค์ต้นไม้อยู่บนทางจังหวัด 152 ในอ.จี๋จี๋ สองข้างทางมีต้นการบูรขึ้นอย่างหนา
แน่น จนกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ มีความยาว 4.5 กิโลเมตร ขี่จักรยานชื่นชมทิวทัศน์พร้อมปลด
ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไป

ม.หมิงเจียน จ.หนานโถว (049) 258-0525

Xia

nxi

To X
ihu

สถาน ี ร ถไฟจ ี ๋ จ ี ๋ แ ละอุ โ มงค ์ ต ้ น ไม้

雲林

อุโมงค์ต้นไม้ที่ถนนไถ 3 ที่มุ่งหน้าสู่
หย่งกวัง อยู่ที่สะพานไฉหลี่เฉียวที่โต่วลิ่ว มีความ
ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ด้านข้างมีรถไฟเล็กของ
โรงงานน�้ำตาลวิ่งขนานคู่กับอุโมงค์ ไม่ว่าจะเป็นราง
รถไฟ สถานีรถไฟ หรือโบกี้รถไฟ ล้วนเป็นวัฒนธรรม
ทางช่องว่างที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัว ด้วยเหตุนี้ จะมี
การจัด “เทศกาลกาแฟไต้หวัน” ในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยน�ำสวนสาธารณะ อุโมงค์ และรางรถไฟมา
ผสมผสานเป็น “ชองป์ เอลิเซ่ส์ กาแฟ”

อุโมงค์ต้นไม้กู่เคิง

สวนสนุกเจี้ยนหูซัน

สวนสนุกเจี้ยนหูซันเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวันภาคกลางและใต้ ภายในสวน
ปลูกต้นสนและต้นเหมย(ต้นบ๊วย)อายุกว่า 100 ปี โดยมีเครื่องเล่นและภูมิทัศน์เป็นหลัก ตั้งแต่เริ่ม
ดำ�เนินการก็ได้สร้างความสนุกสนานรอยยิ้มตลอดมา เครื่องเล่นต่างๆ ประกอบด้วย Diving Machine
G5, Insane Speed, รถไฟเหาะตีลังกาเป็นต้น น่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจ นอกจากนี้ยังมี Kiddy Land สวน
สนุกสำ�หรับเด็กและลานการแสดงขนาดใหญ่ที่สูงเท่าตึก 7 ชั้น เป็นลานจอโปรเจคเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก

วัดเฉาเทียนกงแห่งเป๋ยกั่ง

ตั้งอยู่ในภาคกลางของไต้หวัน มีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเทียนโฮ่วกง มีประวัติยาวนานกว่า 300
ปี จัดเป็นโบราณสถานระดับ 2 ของไต้หวัน เป็น 1 ใน 3 วัดเจ้าแม่มาจู่วัดใหญ่ระดับโลก ถือเป็นวัด
มาจู่วัดหลักของไต้หวัน ในแต่ละปีมีผู้มีจิตศรัทธาจากทั้งในและนอกไต้หวันมาที่วัดเฉาเทียนกงเพื่อ
นมัสการเจ้าแม่กว่า 6 ล้านคน ถือเป็นวัดมาจู่ระดับสากลเลยก็ว่าได้ สถาปัตยกรรมและลวดลายการ
แกะสลักละเอียดประณีต มีความสำ�คัญไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศาสนา

ทิวทัศน์ที่ซันชุน

เขตฮว๋ า ซั น ในกู่ เ คิ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต
กาแฟที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน เนื่องจากมีภูมิประเทศ
ค่อนข้างสูง มองได้ไกลสุดลูกหูลูกตา มองจากมุมสูง
จะเห็นไปถึงที่ราบจางฮว่าและอวิ๋นหลิน กลายเป็น
จุดแวะพักที่ดีที่สุดสำ�หรับชมทิวทัศน์ ทางเดินหมู่
บ้านฮว๋าซันที่คดเคี้ยว ลัดเลาะผ่านไร่กาแฟแต่ละ
แห่งในฮว๋าซัน ปรากฏให้เห็นถึงระบบนิเวศที่หลาก
หลายและทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ภายในเขตยังคงอนุรักษ์กรรมวิธีทำ�กระดาษทำ�มือ นัก
ท่องเที่ยวจะได้สนุกกับการทำ�กระดาษทำ�มือด้วยตัวเอง กรรมวิธีการทำ�กระดาษจากธรรมชาติแท้ๆ
และทำ�มือล้วนๆประเภทนี้ เป็นเทคนิคดั้งเดิมในการผลิตกระดาษแบบโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ใน
ไต้หวัน

สะพานซีหลัว

อยู่ที่ปลายล�ำธารจั๋วสุ่ยซี จ.อวิ๋นหลิน มีความยาว 1,939 เมตร เป็นหัวใจส�ำคัญทางการ
คมนาคมของทางหลวงเหิงกวัน้ ช่วงตะวันตก ในอดีต ใกล้ๆกันนัน้ เคยมีรางรถไฟเล็กของโรงงานนำ�้ ตาล
อยู่ กลายเป็นทัศนียภาพแปลกใหม่ที่รถยนต์และรถไฟวิ่งไปคู่กัน

ส ะพ า นซ ี ห ล

ัว

ียนซัน

ยอดเขาต้าป้าเจ

หลี
ซ
น
ั
วนอุทยานสามภูผา

เป็นแหล่งชมใบเมเปิล้ เปลีย่ นสีทขี่ นึ้ ชือ่ ของไต้หวัน เทศกาลชม
ใบไม้เปลีย่ นสีอยูร่ ะหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถดั ไป
ภูมปิ ระเทศเป็นแบบหุบเขาแม่นำ�้ ภายในเขตป่ามีสะพานแขวนและเส้น
ทางศึกษาธรรมชาติ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ทัง้ 4
ฤดูของอ้าววัน่ ต้าให้อารมณ์ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกันโดยสิน้ เชิง มีแหล่งนำ�้ พุ
ร้อน”เป่ยซี”และ”หนานซี” ผสมผสานกับบรรยากาศแหล่งพ�ำนักของชนพืน้
เมเปิ้ลเปลี่ยนสีที่อ้าววั่นต้า
		
เมืองเผ่าไท่หย่าจูแ๋ ละเผ่าปูห้ นงจู๋ ใบไม้เปลีย่ นสีทวั่ ทัง้ ภูเขา นกหายากและป่าทึบ
ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชมุ่ ชืน่ ไปกับ phytoncide จากป่าไม้ “แหล่งโบราณคดีชวีปงิ ”ทีอ่ ยูภ่ ายในหมูบ่ า้ นชินอ้าย เป็น
ซากโบราณคดีกอ่ นประวัตศิ าสตร์ทถี่ กู ขุดพบบนภูเขาสูงแห่งแรกของไต้หวัน เป็นแหล่งโบราณคดีหนิ ชนวนทีไ่ ด้
รับการอนุรกั ษ์ได้อย่างสมบูรณ์ทสี่ ดุ โบราณวัตถุทถี่ กู ขุดพบไม่วา่ จะเป็นขวานหิน หอกหิน โลงหินเป็นต้น ล้วน
เป็นวัตถุโบราณส�ำคัญทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั วัฒนธรรมโบราณของไต้หวัน

ฟาร์มชิงจิ้ง

ฟาร์มชิงจิง้ ได้รบั การขนานนามว่า “สวิสเซอร์แลนด์นอ้ ยไต้หวัน” ตัง้ อยูใ่ นจ.หนานโถว บน
ทางหลวงจงเหิงสายอูเ้ ส้อทีพ่ าดผ่านเขาเหอฮวันซัน ความสูงจากระดับนำ�้ ทะเล 1,750 เมตร มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 7

อุทยานแห่งชาติเสวีย่ ป้า 100 สุยเหว่ยผิง หมูบ่ า้ นฟูซ่ งิ ต.ต้าหู จ.เหมียวลี่ (037) 996-100
1. จากด้านหน้าสถานีรถไฟเมืองเหมียวลี่ นั่งรถโดยสารประจำ�ทางซินจู๋
(เหมียวลี่ – สายต้าหู/จัวหลัน) ลงที่สุยเหว่ยผิง ถึงที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติเสวี่ยป้า
รถโดยสารประจำ�ทางซินจู๋ (03) 522-2468
2. จากอี๋หลัน นั่งรถโดยสารประจำ�ทางกั๋วกวัง (อี๋หลัน – สายฟาร์มอู่หลิง) หรือจากสถานีรถไฟ
เมืองไถจง นั่งรถโดยสารประจำ�ทางฟงเหยวียน สู่สวนรุกชาติอู่หลิง รถโดยสารประจำ�ทางกั๋วกวัง
สถานีอี๋หลัน (03) 936-5441 รถโดยสารประจำ�ทางฟงเหยวียน (04) 2222-3435
3. จากด้านหน้าสถานีรถไฟเมืองซินจู๋ นั่งรถโดยสารประจำ�ทางซินจู๋ที่มุ่งหน้าสู่จู๋ตง แต่รถโดยสารประจำ�
ทางซินจู๋ไปถึงแค่ชิงเฉวียนเท่านั้น ถ้าต้องการเข้าอุทยาน ต้องขับรถเล็กเข้าไปเอง
รถโดยสารประจำ�ทางซินจู๋ (03) 522-2468
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกเหมียวลี่ → ไถ 6 → กงกวั่น → ไถ 3 → เหมียว 62 บอกทาง
→ ตามป้ายไปจนถึงที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติเสวี่ยป้า
2. จากผูหลี่ อูเ้ ส้อ เขาเหอฮวันซัน ต้าอวีห๋ ลิง่ และเขาหลีซนั หรือ จากอีห๋ ลันวิง่ สายจงเหิงเข้าสูส่ วนรุกชาติอหู่ ลิง
3. จากจู๋ตง → อู่ฟงและชิงเฉวียน → ทางป่าต้าลู่ → สวนรุกขชาติกวันอู้
สวนรุกขชาติอู่หลิง (04) 2590-1020
นัง่ รถไฟ ลงทีส่ ถานีอห๋ี ลัน ต่อรถโดยสารประจำ�ทางกัว๋ กวังไปเขาหลีซนั รถโดยสารประจำ�ทางกัว๋ กวัง (039) 542-054
ไถจง → เทียนเหลิ่ง → กั๋วซิ่ง → ทางหลวงจงโถว → เฉ่าถุน → ผูหลี่ → ทางหลวงผู่อู้ → อู้เส้อ → เขาเหอฮวันซัน
→ ต้าอวี๋หลิ่ง → อู่หลิง

梨山
โลกสีขาวเงินทอดไปไกล บริสทุ ธิไ์ ร้สงิ่ เจือปนไปทัว่ บริเวณ เป็นสถานทีท่ ดี่ ที สี่ ดุ ของไต้หวันในการชมหิมะ
(รูปภาพ) หิมะทีเ่ ขาเหอฮวันซัน
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ล้านตารางเมตร เนือ่ งจากมักมีเมฆหมอก
มาก จึงได้ชอื่ ว่า “แดนสวรรค์ในม่านหมอก”
ภูมอิ ากาศของทีน่ อี่ บอุน่ และฝนตกชุก จึง
ท�ำให้สถานทีแ่ ห่งนีก้ ลายเป็นฟาร์มปศุสตั ว์
และแหล่งเพาะปลูกดอกไม้และผลไม้เขต
อบอุน่ ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกท้อ ดอกสาลี่ ดอก
แอปเปิล้ ออกดอกผลิบาน เดือนเมษายนเป็น
ฤดูดอกถุงมือจิง้ จอก เดือนพฤษภาคมเป็น
ฤดูดอกเบญจมาศและกุหลาบพันปีภูเขา
ส่วนเดือนตุลาคมสามารถชื่นชมกับเมเปิ้ล
ใน 4 ฤดูมที ศั นียภาพทีเ่ ย้ายวนตลอดทัง้ ปี
พืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ ลูกท้อนำ�้ ผึง้ สาลีน่ ิ
จิสเซกิ ลูกลีแ้ คลิฟอร์เนีย กีวี ผักเมืองหนาวเป็นต้น

ฟาร์มชิงจิ้ง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาหลีซัน ที่ทำ�การวนอุทยานสามภูผา
95 ถ.จงเจิ้ง เขาหลีซัน เขตเหอผิง เมืองไถจง (04) 2598-1331
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกู่กวัน ที่ทำ�การวนอุทยานสามภูผา 102 ถ.ตงกวัน section 1 เขตเหอผิง เมืองไถจง
(04) 2595-1496 จากอี๋หลัน นั่งรถโดยสารประจำ�ทางกั๋วกวังที่มุ่งหน้าเขาหลีซัน รถโดยสารประจำ�ทางกั๋
วกวัง สถานีอี๋หลัน (03) 936-5441 → สถานีหลัวตง (03) 954-2054
1.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 (เฉ่าถุน) → ไถ 14 → อูเ้ ส้อ → ไถ 13 เจีย่ → ฟาร์มชิงจิง้ → ต้าอวีห๋ ลิง่ → ไถ 8 → เขาหลีซนั
2.อี๋หลัน/ทางหลวงปินไห่ → ชีหลัน → ไถ 7 เจี่ย → ฟาร์มอู่หลิง → เขาหลีซัน
3.ฮวาเหลียน → ไถ 8 → เทียนเสียง → ต้าอวี๋หลิ่ง → เขาหลีซัน
ฟาร์มชิงจิ้ง 25 ซ.ติ้งเหยวี่ยน ม.ต้าถง ต.เหยินอ้าย จ.หนานโถว (049) 280-2748
1.นัง่ รถไฟหรือรถโดยสารประจำ�ทางสูไ่ ถจง จากไถจง นัง่ รถโดยสารประจำ�ทางหนานโถวหรือเฉวียนหังไปผูหลี่
ต่อรถโดยสารประจำ�ทางหนานโถวที่มุ่งหน้าซงกังและชุ่ยฟง ไปฟาร์มชิงจิ้ง
2.นั่งรถโดยสารประจำ�ที่ไปผูหลี่ ณ สถานีตะวันตกกั๋วกวังไทเป ต่อรถโดยสารประจำ�ทางหนานโถวที่มุ่งหน้า
ซงกังและชุ่ยฟง ไปฟาร์มชิงจิ้ง
3.นั่งรถโดยสารประจำ�ที่ไปผูหลี่ ณ สถานีตะวันออกกั๋วกวังเกาสง ต่อรถโดยสารประจำ�ทางหนานโถวที่มุ่งหน้า
ซงกังและชุ่ยฟงไปฟาร์มชิงจิ้ง สถานีรถไฟไถจง (04) 2222-7236 → สถานีตะวันตกกั๋วกวังไทเป
(02) 2311-9833 → สถานีกว๋ั กวังเกาสง (07) 235-2616 → รถโดยสารประจำ�ทางหนานโถว ผูหลี่ (049) 298-4031
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกหวังเถียน → ไถ 14 ปิง่ → ไถ 14 → เฉ่าถุน → ผูหลี่ → ไถ 14 เจีย่ → อูเ้ ส้อ → ฟาร์มชิงจิง้
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกเฉ่าถุน →ไถ 14 → ผูหลี่ → ไถ 14 เจี่ย → อู้เส้อ → ฟาร์มชิงจิ้ง

สวนรุกขชาติอ้าววั่นต้า 153 ถ.ต้าอัน ม.ชินอ้าย ต.เหยินอ้าย จ.หนานโถว (049) 297-4511

สวนรุกขชาติเขาเหอฮวันซัน

เขาเหอฮวันซันอยูร่ ะหว่างจ.ฮวาเหลียนและจ.หนานโถว ยอดเขาหลักสูง 3,416 เมตร ยอดเขา
ตงฟง เป่ยฟง และซีฟงโอบล้อมอยูร่ อบข้าง เป็นสันปันนำ�้ ของแม่นำ�้ หลักของไต้หวันได้แก่ล�ำธารต้าเจีย่ ซี จัว๋ สุย่ ซี
และลีอ่ ซู้ ี เนือ่ งจากอยูใ่ นทีส่ งู จากระดับนำ�้ ทะเล จึงแบ่งฤดูกาลออกอย่างชัดเจน การเปลีย่ นแปลงของทัศนียภาพ
มีความหลากหลาย ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ นเขียวชอุม่ อยูท่ วั่ ไป ดอกไม้ออกดอกบานสะพรัง่ เป็นเวลาชม
ดอกไม้ภเู ขาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมสามารถชมนกเมืองหนาวเช่น นกกะรางปีก
ทอง นกกระจิบ เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมในปีถดั ไปซึง่ เป็นฤดูหนาวนัน้ ก็คอื ฤดูหมิ ะของเขาเหอฮวันซัน

日月潭

1.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกหวังเถียน → ไถ 1 → ไถ 14 → ผ่านเฉ่าถุน ผูหลี่ → อู้เส้อ
→ ถ.อุตสาหกรรม → วั่นต้า → อ้าววั่นต้า
2.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกอู้ฟง → ทางหลวงหมายเลข 6 → ทางแยกผูหลี่ → ผูหลี่ → อู้เส้อ
→ จังหวัด 83 → วั่นต้า → อ้าววั่นต้า
สวนรุกขชาติเขาเหอฮวันซัน (049) 280-2732
จากผูหลี่ นั่งรถโดยสารประจำ�ทางหนานโถวที่มุ่งหน้าไปชุ่ยฟง ลงที่สถานีชุ่ยฟง เดินหรือนั่งแท๊กซี่ต่อ
รถโดยสารประจำ�ทางหนานโถว (049) 298-4031
1.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกระบบจงเหิง → ทางหลวงหมายเลข 6 → ทางแยกผูหลี่ → ผูหลี่
→ อู้เส้อ → ไถ 14 เจี่ย →เขาเหอฮวันซัน (จงเหิง สายอู้เส้อ)
2.ฮวาเหลียน → ไถ 9 → ทาโรโกะ → ไถ 8 → ต้าอวี๋หลิ่ง → ไถ 14 เจี่ย → เขาเหอฮวันซัน
3.ตัวเมืองหนานโถว → ไถ 3 → เฉ่าถุน → ไถ 14 → ผูหลี่ → อู้เส้อ → เขาเหอฮวันซัน

v

น้ำพุรอน

บ่อน�้ำพุร้อนไท่อัน
ชนิด : แหล่งน�ำ้ พุรอ้ น 		
แหล่ง : ต.ไท่อนั จ.เหมียวลี่
อุณหภูมิ : 47 ˚C		
คุณลักษณะ : น�ำ้ พุรอ้ นกรดคาร์บอนิคด่างอ่อน
เขตน�้ำพุร้อนไท่อันประกอบด้วยบ่อน�้ำพุร้อนหู่ซันและบ่อน�้ำพุร้อนไท่อัน แหล่งก�ำเนิดน�้ำพุร้อนเหล่านี้ล้วนมา
จากบ่อน�้ำพุร้อนไท่อันทั้งสิ้น แหล่งน�้ำในพื้นที่มีความใสสะอาด ดื่มได้อาบได้ เป็นที่ชื่นชอบของนักแช่น�้ำพุร้อน
บริเวณใกล้เคียงบ่อน�้ำพุร้อนมีทัศนียภาพที่งดงาม ภูเขาเขียวขจี ซึ่งเขาหม่าลาปังเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสี
ที่มีชื่อเสียง โดยอยู่ระหว่างด้านซ้ายของบ่อน�้ำแร่และต�ำบลต้าหู

ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อยูท่ ใี่ จกลางของไต้หวัน เป็นทะเลสาบ
น�ำ้ จืดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของไต้หวัน และเป็น
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วชือ่ ดัง 1 ใน 8 ของ
ไต้หวันด้วย เมือ่ มองดูทะเลสาบสุรยิ นั
จั น ทราที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งล่ า งจากเจดี ย ์ ฉื อ
เอินถ่า แนวน�้ำด้านตะวันออกมี
ลักษณะดัง่ พระอาทิตย์ แนวน�ำ้ ด้าน
ตะวันตกมีลกั ษณะดัง่ พระจันทร์ จึง
เป็นทีม่ าของชือ่ ทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา
กระเช้ า ลอยฟ้ า ที ่ ท ะเลสาบสุ ร ิ ย ั นจั นทรา
ตัง้ แต่มกี ารไปมาหาสูร่ ะหว่างจีนและไต้หวัน นักท่องเทีย่ วชาวจีน
ล้วนจะต้องมาเทีย่ วทีท่ ะเลสาบแห่งนี้

บ่อน�้ำพุร้อนกู่กวัน
ชนิด : แหล่งนำ�้ พุรอ้ น
แหล่ง : เขตเหอผิง เมืองไถจง
อุณหภูมิ : 60 ˚C		
คุณลักษณะ : นำ�้ พุรอ้ นกรดคาร์บอนิคด่าง
ตั้งอยู่บนทางหลวงเหิงกวั้นภาคกลาง มีส่วนประกอบของซัลไฟด์อยู่เป็นจ�ำนวนมาก มีกลิ่นที่เสียดจมูกเป็น
พิเศษ แต่ไม่เหมือนกับบ่อน�้ำพุร้อนก�ำมะถันต้าถุนซัน เป็นน�้ำพุร้อนกรดคาร์บอนิคด่างที่ดื่มได้อาบได้ จัดเป็น
น�้ำพุร้อนกรดคาร์บอนิคแบบด่างอ่อน ดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบของนักแช่น�้ำพุร้อน ไม่กี่ปีมานี้ มีโรงแรมน�้ำพุร้อน
เกิดขึ้นหลายแห่ง กลายเป็นถนนการค้าที่มีผู้คนมากมาย นักท่องเที่ยวมาที่นี่จะได้ชื่นชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่
งดงาม ลิ้มรสปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียน หลังจากแช่น�้ำพุร้อนแล้ว ก็กลับบ้านอย่างมีความสุข

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
สวนสนุกวัฒนธรรมหมูบ่ า้ นเก้าเผ่าเป็นธีมปาร์คทีผ่ สมผสานระหว่างวัฒนธรรม ความสนุก
และพักผ่อน และทิวทัศน์ระบบนิเวศ ภายในสวนสนุกแบ่งวัฒนธรรมพืน้ บ้านและวิถชี วี ติ ของชนพืน้ เมือง
ทัง้ 14 เผ่า เริม่ จากเผ่าต๋าอู้ อาเหม่ย ไท่หย่า ไซ่เซีย่ โจว เส้า ปูห้ นง เปยหนาน หลูไข่ ไผวัน เก๋อหม่า
หลัน ไท่หลูเ่ ก๋อ ซ่าฉีไหลหย่า ไซ่เต๋อเค่อ เป็นต้น เรียงรายอยูต่ ามทางเดินยาว 1,865 เมตร บ้านชนพืน้
เมืองทีท่ �ำ จากแผ่นหินหรือไม้ลว้ นยังคงไว้ซง่ึ รูปลักษณ์บา้ นเรือนดัง้ เดิมของชนพืน้ เมือง ภายในสวนสนุก
มีสวนดอกไม้พระราชวังยุโรปและเครือ่ งเล่นธีมปาร์ค ประกอบด้วยรถไฟเหาะแบบห้อยขาแห่งแรกของ
ไต้หวัน กระเช้าลอยฟ้าแบบเวียน เครือ่ งเล่น UFO แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเป็นต้น ซึง่ ล้วนได้รบั
ความนิยมอย่างสูง ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีชว่ งทีด่ อกซากุระบาน สวนสนุกจะจัดกิจกรรม “เทศกาล
ดอกซากุระ” อันยิง่ ใหญ่ นับเป็นงานชมดอกซากุระบานทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในไต้หวันภาคกลาง

อุโมงค์ต้นไม้กู่เคิง เมืองโต่วลิ่ว → ไถ 3 → ระหว่างทางที่มุ่งหน้าไปหย่งกวัง
เขตสันทนาการฮว๋าซัน

ขอมูลการเดินทาง

1. จากเมืองโต่วลิ่ว นั่งรถโดยสารประจำ�ทางไถซีที่ไปสือเฉียวและกั้วเหลียว ลงที่ป้ายฮว๋าซัน
เดินไปทางวัดฝูฮว๋ากงหรือทางเข้าทางเดินติ่งชั่ว (มีรถไปกลับวันละ 2 รอบ)
2. จากเมืองโต่วหนาน นั่งรถโดยสารประจำ�ทางไถซีที่ไปฮว๋าซัน (มีรถไปกลับวันละ 6 รอบ)
ลงใต้ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกโต่วหนาน → โต่วหนาน → ทางหลวงจังหวัด 158/158 อี่ → หย่งกวัง
→ ทางหลวงจังหวัด 210 → ฮว๋าซัน
2. เฉ่าถุน → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ลงทางแยกกูเ่ คิง → ไถ 3 → หย่งกวัง → ทางหลวงจังหวัด 210 → ฮว๋าซัน
ขึ้นเหนือ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกต้าหลิน → ทางหลวงจังหวัด 162 → ไถ 3 → เหมยซัน
→ ทางหลวงจังหวัด 149 → ฮว๋าซัน
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ลงทางแยกเหมยซัน → ทางหลวงจังหวัด 162 → เหมยซัน → ทางหลวง
จังหวัด 149 → ฮว๋าซัน
สวนสนุกเจี้ยนหูซัน 67 ต้าหูโข่ว ม.หย่งกวัง ต.กู่เคิง จ.อวิ๋นหลิน (05) 582-5789
สายด่วน call center 0800-053-888 หรือ http://fancyworld.janfusun.com.tw/
1. นั่งรถโดยสารประจำ�ทางไถซีที่สถานีโต่วลิ่ว → สวนสนุกเจี้ยนหูซัน
2. จากสถานีรถไฟไถจง นั่งรถโดยสารประจำ�ทางเหยินโหย่วไปสวนสนุกเจี้ยนหูซัน
3. จากไทเป นั่งรถโดยสารประจำ�ทางยื่อถ่ง (11 ถ.จงเสี้ยวตะวันตก section 2 เมืองไทเป) ไปสวนสนุกเจี้ยนหูซัน
รถโดยสารประจำ�ทางไถซี (05) 532-2016 รถโดยสารประจำ�ทางเหยินโหย่ว (04) 2225-5166 รถโดยสารประจำ�ทาง
ยื่อถ่ง (02) 2558-3131
ลงใต้ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกอวิ๋นหลิน → ทางด่วนพิเศษ 78 → ทางแยกกู่เคิง → ไถสาย 3
→ สวนสนุกเจี้ยนหูซัน
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกกู่เคิง → สวนสนุกเจี้ยนหูซัน
ขึ้นเหนือ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกอวิ๋นหลิน → ทางด่วนพิเศษ 78 → ทางแยกกู่เคิง → ไถสาย 3
→ สวนสนุกเจี้ยนหูซัน
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกเหมยซัน → ไถสาย 3 → สวนสนุกเจี้ยนหูซัน
วัดเฉาเทียนกงแห่งเป๋ยกั่ง 178 ถ.จงซัน เมืองเป๋ยกั่ง จ.อวิ๋นหลิน (05) 783-2055 , (05) 783-0535
1. นั่งรถโดยสารประจำ�ทางถ่งเหลียนจากสถานีรถโดยสารประจำ�ทางไทเป ไปเป๋ยกั่ง
2. นั่งรถโดยสารประจำ�ทางไถจงจากด้านหน้าสถานีรถไฟไถจง ไปเป๋ยกั่ง
3. นั่งรถโดยสารประจำ�ทางไถซีจากด้านหลังสถานีรถไฟโต่วลิ่ว ไปเป๋ยกั่ง
4. นั่งรถโดยสารประจำ�ทางเจียอี้ที่ถ.จงซัน ในเมืองเจียอี้ ไปเป๋ยกั่ง
5. นั่งรถโดยสารประจำ�ทางถ่งเหลียนจากเกาสง ไปเป๋ยกั่ง
รถโดยสารประจำ�ทางถ่งเหลียน สถานีหลักไทเป (02) 2311-9893 , รถโดยสารประจำ�ทางไถจง (04) 2222-4102
รถโดยสารประจำ�ทางไถซี (05) 532-2016 , รถโดยสารประจำ�ทางเจียอี้ (05) 275-0895
ลงใต้ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกระบบอวิน๋ หลิน → ทางด่วนพิเศษ 78 → ทางแยกหูเหว่ย → ทางหลวงจังหวัด 145 → เป๋ยกัง่
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกโต่วหนาน → หูเหว่ย → ทางหลวงจังหวัด 158 → ทางหลวงจังหวัด 145 → เป๋ยกัง่
3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกเจียอี้ → ทางหลวงจังหวัด 159 → ซินกั่ง → ทางหลวงจังหวัด 164 → เป๋ยกั่ง
สะพานซีหลัว อ.ซีหลัว จ.อวิ๋นหลิน (05) 533-6104
ลงที่สถานีรถไฟโต่วลิ่ว ต่อรถแท็กซี่ไปสะพานซีหลัว
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกซีหลัว → ทางหลวงมณฑล 1 → ถ.ต้าถง → ถ.ต้าเฉียว → สะพานซีหลัว

ทะเล สาบ สุ ร ิ ย ั นจั นทรา

บ่อน�ำ้ พุรอ้ นกูก่ วัน

บ่อน�ำ้ พุรอ้ นหลูซนั
ชนิด : แหล่งน�้ำพุร้อน
แหล่ง : ม.เหยินอ้าย
จ.หนานโถว
อุณหภูมิ : 45-90 ˚C
คุณลักษณะ : น�้ำพุร้อน
โซเดียมไบคาร์บอเนต
บ่อน�้ำพุร้อนหลูซันจัดเป็น
น�้ ำ พุ ร ้ อ นโซเดี ย มไบคาร์
บอเนตแบบด่าง
น�้ำใส
สะอาดไร้สีไร้กลิ่น อุณหภูมิ
น�้ำเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
เ ป ็ น บ ่ อ น�้ ำ พุ ร ้ อ น ที่ มี
คุณภาพดีที่สุด นอกจาก
บ่อน�้ำพุร้อนแล้ว การชม
บ่อน�ำ้ พุรอ้ นหลูซนั
ใบไม้เปลี่ยนสี ชมซากุระ ชมหิมะ และสะพานแขวนหลูซัน ก็ล้วนเป็นเป็น
ทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง หน้าผาด้านซ้ายของหุบเขามีสีม่วงเข้มอันเนื่องมาจากโดนรมด้วยไอน�้ำพุร้อนมา
นานหลายปี กลายเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ ปัจจุบันนี้เขตน�้ำพุร้อนหลูซันมีโรงแรมผุดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
ต้นน�้ำก็มีบ่อน�้ำให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองต้มไข่ อีกทั้งมีโมจิซากุระ ขนมข้าวฟ่างหางกระรอก และแป๊ะฮะป่า
เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ขึ้นชื่ออีกด้วย

เตาเผาอสรพิษแห่งสุยหลี่

เตาเผาอสรพิษแห่งสุยหลีส่ ร้างขึน้ ในปีค.ศ. 1926 เป็นเตาเผาแบบใช้ฟนื ทีม่ คี วามเป็น
วัฒนธรรมพืน้ บ้านมากทีส่ ดุ และเก่าแก่ทส่ี ดุ ของไต้หวัน ณ ปัจจุบนั เนือ่ งจากเมือ่ มองจากทีไ่ กลจะเห็น
เป็นลักษณะเหมือนงูเลือ้ ยทีก่ �ำ ลังกลืนกินอยูเ่ บือ้ งล่าง จึงได้ชอ่ื ว่า เตาเผาอสรพิษ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากเตา
เผาอสรพิษมีความงดงามประณีต มีสสี รรหลากหลายและให้ความรูส้ กึ ถึงความพิถพี ถิ นั เป็นผลิตภัณฑ์
จากเตาเผาทีไ่ ม่มที เ่ี ปรียบในยุคปัจจุบนั “แจกันปากคูเ่ ชียนซี” ทีผ่ ลิตจากทีแ่ ห่งนี้ มีความสูง 6.68 เมตร
ทำ�ลายสถิตขิ อง Guinness World Records และถือเป็นแสงทองแห่งไต้หวันด้วย
สวนสนุกวัฒนธรรมหมู่บ้านเก้าเผ่า
เชอเฉิง
เชอเฉิงเป็นสถานีปลายทางของทาง
รถไฟสายย่อยจี๋จี๋ และเป็นที่ตั้งของ
โรงงานไม้แปรรูปเจิ้นชัง ในยุคที่การ
ตัดไม้กำ�ลังเฟื่องฟู หมู่บ้านเล็กๆ
แห่งนี้มีประชากร 2000 กว่าคน โดย
ครึ่งหนึ่งเป็นคนงานโรงงานไม้ หลัง
จากนโยบายด้านป่าไม้เปลี่ยนแปลง
ไป ยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมไม้
เจิ้นชังก็หายไป คนงานโรงไม้ออก
ไปจากพื้นที่ โรงงานกลายเป็นตึก
ร้าง หมู่บ้านเล็กๆเหลืออยู่เพียง 10
กว่าครอบครัว จนถึงต้นทศวรรษที่
80 ทางรถไฟสายย่อยจี๋จี๋กลายเป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว และภายใต้ความมานะของคนในชุมชน
ได้พัฒนาทางรถไฟ โรงไฟฟ้า โรงไม้ และโรงเหล้า ให้กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสถานีรถไฟตั้งอยู่
กลางหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างของโรงไฟฟ้าหมิงถัน
รางรถไฟอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคญี่ปุ่นปกครอง
ปัจจุบันยังหลงเหลืออุปกรณ์เติมน้ำ� เติมถ่านของรถไฟถ่านหินยุคต้นๆ เดินเล่นในหมู่บ้าน นอกจาก
ทิวทัศน์อุโมงค์และรางรถไฟโบราณแล้ว เงยหน้าขึ้นมองจะพบกับอาคารโรงผลิตกระแสไฟฟ้าและ
ภูเขาอันยิ่งใหญ่ รู้สึกได้ถึงความเงียบสงบของหมู่บ้านเล็กๆเมื่อ 50 ปีที่แล้ว

สวนการเรียนรู้ซีโถว

อวิน๋ หลิน
อวิ๋นหลินเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิดสร้างสรรค์
ด้านงานฝีมือพื้นบ้าน เช่นวิทยายุทธชีขั่นแห่งซีหลัว ระบำ�ฮวากู่เจิ้น และหุ่นกระบอกมือ ด้านสถาน
ที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กาแฟไต้หวันแห่งกู่เคิง ฟาร์มนกกระจอกเทศ อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ระบบนิเวศและโบราณสถาน ล้วนทำ�ให้ได้รับความสุขอย่างเต็มที่

วั ด ขงจื๊ อ แห่ ง จาง
ฮว่าสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1726
ในรัชสมัยยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง
เดิมชื่อ “วัดบุ๋น (เหวินเมี่ยว)”
เป็นโบราณสถานระดับ 1 ของ
ไต้หวัน โดยมีผลงานแกะสลักที่
ละเอียดประณีตอยู่ในวิหารต้า
เฉิ ง เตี้ ย นซึ่ ง เป็ น อุ โ บสถหลั ก
ตรงกลางตัววัดมีเสามังกรคู่ ซึ่ง
แกะสลักจากหินขาวจากเมืองเฉ
วียนโจว มีรูปลักษณ์แบบเดียวกับวัดหลงซันซื่อแห่งลู่กั่ง เป็นศิลปะที่หาดูได้ยากยิ่ง ภายในวิหาร
วัดขงจื๊อมีป้ายวิญญาณนักปราชญ์ให้กราบไหว้ โดยมีโถงป้ายวิญญาณขงจื๊ออยู่ตรงกลาง ด้านบน
ติดป้าย “เต้ากวั้นกู่จิน” (คุณธรรมความรู้เหนือล�้ำ ทั้งอดีตและปัจจุบัน) ซึ่งเจี่ยงจิงกั๋ว อดีต
ประธานาธิบดีไต้หวันได้มอบให้ และป้าย “อวี่เทียนตี้ชัน” (ยิ่งใหญ่เทียบเท่าฟ้าดิน) ซึ่งจักรพรรดิ
เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงพระราชทานให้ ทุกๆวันครู บริเวณหน้าวิหารต้าเฉิงเตี้ยนจะจัดแสดง
“การร�ำปาอี้อู่” เป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ สะกดสายตานักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก

สถานีรถไฟจี๋จี๋และอุโมงค์ต้นไม้

ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วเทือกเขาปากว้าซัน ทีท่ �ำ การวนอุทยานสามภูผา
13 จือ 7 ถ.กว้าซัน เมืองจางฮว่า (04) 728-9608
1. จากหนานโถว นั่งรถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่าสู่ซงปั๋วหลิ่ง รถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่า (04) 722-4603
2. จากด้านหน้าของสถานีรถไฟเถียนจง นั่งรถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่าสู่ซงปั๋วหลิ่ง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 (หมิงเจียน) → ไถ 3 → ทางจังหวัด 139 อี่ → เขตสันทนาการซงปั๋วหลิ่ง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลู่กั่ง 152 ถ.จงซัน อ.ลูก่ ง่ั จ.จางฮว่า (04) 777-2019 เวลาเปิดทำ�การ : 09:00-17:00 ยกเว้นวันจันทร์
1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง ทางออกที่ 5 นัง่ รถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่าสายลูก่ ง่ั ลงที”่ ป้ายโรงพยาบาลลูจ่ ”ี
2. จากไถจงหรือจางฮว่า นั่งรถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่าที่ไปลู่กั่ง
3. นั่งรถบัสเล็กเหลียนเหอจากสถานีเฉาหม่าในไถจง ไปลู่กั่ง
รถโดยสารประจำ�ทางกั๋วกวังสถานีไทเป (02) 2558-3060 → รถโดยสารประจำ�ทางถ่งเหลียนสถานีเฉิงเต๋อ
(02) 2555-1115 → รถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่า (04) 722-5111
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจางฮว่า → ทางจังหวัด 142 มุ่งใต้ → ถ.จางลู่ → ถ.จงซัน ไปถึงลู่กั่ง
วัดเทียนโฮ่วกงแห่งลู่กั่ง 430 ถ.จงซัน อ.ลูก่ ง่ั จ.จางฮว่า (04) 777-9899
1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง ทางออกที่ 5 ต่อรถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่าสายลูก่ ง่ั ลงที”่ ป้ายโรงพยาบาลลูจ่ ”ี
2. จากไถจงหรือจางฮว่า นั่งรถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่าที่ไปลู่กั่ง รถโดยสารประจำ�ทางกั๋วกวังสถานีไทเป
(02) 2558-3060 → รถโดยสารประจำ�ทางถ่งเหลียน 0800-241-560 → รถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่า
(04) 722-4603 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจางฮว่า → ทางจังหวัด 142 → ลู่กั่ง → ถ.จางลู่
→ ถ.จง ซัน → ถ.หมินเซิง → วัดเทียนโฮ่วกง
วัดขงจื๊อแห่งจางฮว่า 30 ถ.ข่งเหมิน เมืองจางฮว่า
ลงใต้ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกหวังเถียน → เมืองจางฮว่า
2. ไถ 1 → เมืองจางฮว่า
ขึ้นเหนือ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจางฮว่า → เมืองจางฮว่า
2. ไถ 19 / ไถ 17 → เมืองจางฮว่า

วัดเจิ้นหลันกงแห่งต้าเจี่ย 158 ถ.ซุ่นเทียน เขตต้าเจี่ย เมืองไถจง (04) 2676-3522 http://www.dajiamazu.org.tw
นั่งรถไฟจงกวั้น(สายเลียบทะเล) ลงที่สถานีต้าเจี่ย
1. จากสถานีกันเฉิง ไถจง นั่งรถโดยสารประจำ�ทางกั๋วกวังที่มุ่งหน้าสู่ต้าเจี่ย ไปวัดเจิ้นหลันกง รถโดยสาร
ประจำ�ทางกั๋วกวัง (04) 2222-2830
2. จากสถานีรถไฟไถจง นั่งรถโดยสารประจำ�ทางฟงเหยวียนหรือรถโดยสารประจำ�ทางจวี้เย่ที่มุ่งหน้าสู่
ต้าเจี่ยไปวัดเจิ้นหลันกง รถโดยสารประจำ�ทางจวี้เย่ (04) 2225-7003 รถโดยสารประจำ�ทาง
ฟงเหยวียน (04) 2524-6603
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกต้าเจี่ย → ตามป้ายบอกทางไปจนถึงวัด
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกโฮ่วหลี่ → ตามป้ายบอกทางไปจนถึงวัด

วนอุ ท ยานเขาหลี ซั น อยู ่ ใ น
เขตเหอผิง เมืองไถจง เนือ่ งจากถนนจงเหิง
ช่วงตะวันตกเกิดขาด ท�ำให้จากภาคตะวัน
ตกจะไปเขาหลีซนั นัน้
ต้องเดินทางอ้อม
สามารถเข้าได้จากทางด้านผูหลี่ จ.หนานโถว
ผ่านเขาเหอฮวันซันและต้าอวีห๋ ลิง่ หรือจากด้าน
ม.ต้าถง จ.อีห๋ ลัน ผ่านชีหลันก็ได้ แม้วา่ ถนน
หนทางจะยาวไกล แต่ถา้ ไม่ผา่ นเส้นทางที่
ล�ำบากแล้ว จะพบกับสวรรค์ทางธรรมชาติ
ของไต้หวันภาคกลางได้อย่างไร เขาหลีซนั สูง
จากระดับนำ�้ ทะเลประมาณ 1,670 เมตร มอง
เห็นเทือกเขาเสวีย่ ซันและเทือกเขากลางได้
ีซัน
จากทีไ่ กล มักมองเห็นยอดเขาหลักของเขา
รุ่งเช้าที่เขาหล
เสวีย่ ซันได้อย่างชัดเจน โดยไร้แสงรบกวน จึงกลายเป็นสถานทีด่ ดู าวในหน้าร้อนทีด่ แี ห่งหนึง่
แสงแดดแผดจ้า เป็นทรัพยากรธรรมชาติอนั สมบูรณ์ ตามเส้นทางศึกษาระบบนิเวศมักพบเห็นนกหางร�ำหูขาว
นกติด๊ หัวแดง และผีเสือ้ หางติง่ นานาชนิดของไต้หวัน ในล�ำธารชีเจียวันซีสามารถพบเห็นปลาแซลมอนไต้หวัน
ซึง่ เป็นสัตว์ปา่ คุม้ ครองประเภทปลา แอปเปิล้ สาลีน่ ำ�้ ผึง้ ลูกท้อนำ�้ ผึง้ และกะหลำ�่ ปลีทปี่ ลูบนเขาสูงของทีน่ ี่ ล้วน
ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ ว หมูบ่ า้ นรอบเขาหลีซนั เป็นแหล่งพ�ำนักทีส่ �ำคัญของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ มีชอื่ เสียง
จากเทคนิคการทอผ้าลวดลายหลากสี นอกจากนี้ ประเพณีการสักใบหน้าของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ แสดงถึงพิธเี ป็น
ผูใ้ หญ่ เป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศและชีวติ

ทะเลดอกไม้ฟาร์มอู่หลิ

สวนสนุกวัฒนธรรมหมู่บ้านเก้าเผ่า

วัดขงจื๊อแห่งจางฮว่า

เมืองเก่าลู่กั่ง

Wuling Recreation Area

ขอมูลการเดินทาง

วนอุทยาน

วัดเทียนโฮ่วกงแห่งลูก่ งั่ สร้างขึน้ เมือ่ ปี 1573 เป็นวัดแห่งเดียวในไต้หวันทีก่ ราบไหว้เจ้า
แม่ไคจีแห่งวัดเหมยโจว ผูม้ จี ติ ศรัทธามากราบไหว้เป็นจ�ำนวนมาก นักท่องเทีย่ วมากันอย่างไม่ขาด
สาย เนือ่ งจากเทวรูปเจ้าแม่มาจูถ่ กู รมควันธูปมาเป็นเวลายาวนาน พระพักตร์ทเี่ คยเป็นสีชมพูจงึ
กลายเป็นสีด�ำ ด้วยเหตุนจี้ งึ ได้ชอื่ ว่า “เจ้าแม่หน้าด�ำ” โครงสร้างสถาปัตยกรรม ภาพวาดสี หินและไม้
แกะสลักของวัดเทียนโฮ่วกงนัน้ มีความละเอียดอ่อนช้อยมาก จึงได้ชอื่ ว่า อุโบสถศิลปะ ภายในวัดมี
ข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ทลี่ ำ�้ ค่าและโบราณวัตถุทางศาสนาเรียงรายอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากได้แก่ ป้ายลาย
พระหัตถ์จกั รพรรดิยงเจิง้ เฉียนหลง และกวังซวีแ่ ห่งราชวงศ์ชงิ ล้วนท�ำให้รสู้ กึ ถึงความสุดยอดยิง่ ใหญ่
อุโบสถด้านหลังวัดเทียนโฮ่วกงถูกก่อตัง้ เป็นหอโบราณวัตถุเจ้าแม่มาจู่ จัดแสดงเกีย้ วแห่เจ้าแม่สมัย
อดีตแบบต่างๆ มงกุฎหงส์เป็นต้น ในบางครัง้ ยังจัดแสดงวัตถุโบราณทางศาสนาของลูก่ งั่ อีกด้วย วันที่
23 เดือน 3 ของทุกปีตามปฏิทนิ จีนเป็นวันประสูตขิ อง
วัดขงจื๊อแห่งจางฮว่า
เจ้าแม่มาจู่ ถือเป็นวันส�ำคัญของอ.ลูก่ งั่
ซึง่ ดึงดูดผูม้ จี ติ ศรัทราและนักท่อง
เทีย่ วจ�ำนวนมากให้มาร่วมงานพิธี

Zhiliang

ลำ�ธารชีเจียวันซี

ทะเลสาบสุรยิ นั จันทรา

วัดเทียนโฮ่วกงแห่งลู่กั่ง

Mt. Buxiulan

ขอมูลการเดินทาง

สวนรุกขชาติอ้าววั่นต้า

ดอกเบญจมาศที่ถงหลัว
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อยูใ่ นเขตเหอผิง เมืองไถจง ทัง้ 4 ฤดูมที วิ ทัศน์แตกต่างกัน ฤดูใบไม้ผลิมที ะเลดอกไม้เถาหลี่
ฤดูรอ้ นมีพชื ผักผลไม้จากภูเขาสูง ฤดูใบไม้รว่ งมีใบไม้เปลีย่ นสี ฤดูหนาวมีภเู ขาสูงทีถ่ กู ปกคลุมด้วยหิมะ ให้นกั
ท่องเทีย่ วประทับใจไม่รลู้ มื หนึง่ ในนัน้ คือน�ำ้ ตกเถาซัน ซึง่ เป็นน�ำ้ ตกบนภูเขาสูงทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ ของไต้หวัน
ระหว่างทางสามารถมองเห็นยอดเขาเถาซันและยอดเขาเสวีย่ ซัน และสามารถมองเห็นทัศนีภาพมุมกว้างของ
อูห่ ลิงอยูเ่ บือ้ งล่าง เขตเก็บกักน�ำ้ ล�ำธารชีเจียวันซีเป็น “เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ปลาแซลมอนไต้หวัน” เป็นเขต
รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของไต้หวัน

สวนสนุกลี่เป่าแลนด์ 115 ถ.อันเหมย เขตโฮ่วหลี่ เมืองไถจง
(04) 2558-3488, 0800-054080 http://www.lihpaoland.com.tw
1. จากสถานีหลักกั๋วเต้าไทเป นั่งรถโดยสารประจำ�ทางถ่งเหลียนสู่สวนสนุกลี่เป่าแลนด์
(ไทเป – สวนสนุกลี่เป่าแลนด์) รถโดยสารประจำ�ทางถ่งเหลียน – สถานีเฉิงเต๋อไทเป (02) 2555-1114
2. จากสถานีรถไฟไถจง นั่งรถโดยสารประจำ�ทางเหยินโหย่ว หรือจากฝั่งที่เยื้องสถานีรถไฟฟงเหยวียน นั่ง
รถโดยสารประจำ�ทางฟงเหยวียน รถโดยสารประจำ�ทางฟงเหยวียน (04) 2524-6603,
รถโดยสารประจำ�ทางเหยินโหย่ว (04) 2225-5492
3. จากสถานีรถไฟโฮ่วหลี่ นั่งรถแท็กซี่นัดหมายไปสวนสนุก แท็กซี่นัดหมายลี่เป่า (04) 2558-1003
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกไว่ผู่ โฮ่วหลี่ → สวนสนุกลี่เป่าแลนด์

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ที่ทำการวนอุทยานมาจู

95-1 Renai Village, Nangan Township,
Lienchiang County

738 Zhongzheng Rd., Wufeng District,
Taichung City

ค้นหาตำ�นาน วัฒนธรรม ความทันสมัย อุตสาหกรรม และอาหารแนวฟิวชัน่ ของ
ไต้หวันภาคกลาง รับรูถ้ งึ การท่องเทีย่ วทีง่ ดงาม “ทุกแห่งสำ�ราญ ทุกร้านอาหารอร่อย” การเดินทาง
ทีป่ ระสาทสัมผัสทัง้ 6 จะซึมซาบได้ แหล่งท่องเทีย่ ว spotlight ของไถจงเริม่ จากเส้นทางเฉ่าอูเ้ ต้า
(Calligraphy Greenway) (เส้นทางลวีห่ ยวนเต้า (Park Lane), ถ.อูเ่ ฉวียน 5 จนถึงถ.อูเ่ ฉวียน 7)
แหล่งรวมร้านอาหารนานาชาติและเรียนรูป้ ระสบการณ์ในคอร์สวิชากับเจ้าของร้าน ให้นกั ท่องเทีย่ ว
นานาชาติได้ซาบซึง้ ไปถึงจิตวิญญาณทีม่ ตี อ่ การท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ รับรูถ้ งึ เสน่หข์ อง LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) ทีม่ ขี องไต้หวันภาคกลาง

เ่ ซย่ี หนานจวง
พิธไี หวบ้ รรพบรุ ษุ เผา่ ไซ

หนานจวง

สวนรุกขชาติเสวี่ยเจี้ยน

สวนรุกขชาติอู่หลิง

ภาคกลาง (สัมผัส. ลิ้มรส. ไต้หวันภาคกลาง)

d
stry Roa

ที่ทำการวนอุทยานหุบเขาฮวาตง

ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย

an Fore

ศูนยบริการนักทองเที่ยวทาอากาศยานนานาชาติ
เกาสง

ไถจงถือเป็นเมืองหลวงของไต้หวันภาคกลาง และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ไต้หวันภาคกลางด้วย กลายเป็นย่านการค้าจับจ่ายใช้สอยหลากหลายประเภท เช่น ย่านการค้า
ต้าตุน ย่านการค้าอีจ้ ง ซึง่ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารภัตตาคาร ย่าน
การค้าถนนซันหมิน ซึง่ เป็นแหล่งรวม wedding studio ร้านขนม
งานแต่ง ย่านถนนจิงหมิง 1 ทีม่ บี รรยากาศแบบยุโรป ถนนเฟอร์
นิเจอร์ฮวัน๋ จง แหล่งรวมร้านเฟอร์นเิ จอร์ อีกทัง้ มียา่ นการค้าฝง
เจีย่ ตลาดกลางคืนทีม่ ขี องทานเล่นขึน้ ชือ่ ล้วนเป็นแหล่งทีม่ ผี คู้ น
พลุกพล่าน โดยเฉพาะตลาดฝงเจีย่ ทีไ่ ม่กป่ี มี านีพ้ ฒ
ั นาขึน้ มาอย่าง
รวดเร็ว ดึงดูดผูค้ นจำ�นวนมาก กล่าวได้วา่ หยุดยัง้ ไม่ได้แล้ว

Baxiansh

ที่ทำการวนอุทยานชายฝงภาคตะวันออก

25 Xincun Rd., Xinyi Village,
Chenggong Township, Taitung County

ย่านการค้าและตลาดกลางคืน

苗栗

เหมียวลี่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองภูเขา” ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแคะ ซึ่งมี
บุคลิกที่กระตือรือร้น มัธยัสถ์ บุกบั่น และมุ่งมั่น สืบทอดกันมา นอกจากมีไม้แกะสลักซันอี้แล้ว อาหาร
จีนแคะเช่น หมูเคาหยกผักดอง ไก่บ้านสับ ไส้หมูขิงซอยเป็นต้น ก็เป็นที่เลื่องลือ นอกจากนี้ สะพาน
ขาดหลงเถิง สถานีรถไฟเซิ่งซิง ทางรถไฟสายจิ้วซัน สตรอเบอร์รี่ต้าหู ผลไม้แห่งจัวหลัน ชาพ่งฟงแห่ง
โถวเฉิง ล้วนทำ�ให้นักท่องเที่ยวประทับใจไม่รู้ลืม “เทศกาลดอกถงฮวาจีนแคะ” ในทุกๆปี ยิ่งดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย

ที่ทำการวนอุทยานซีลาหยา

10F, 243 Minqyuan Rd., Sec.1, Tainan

เขตสันทนาการฮว๋าซัน

เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่ สมผสานกันระหว่างตะวันออกและตะวันตก เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ของ
ไต้หวัน วัดอีก 3 แห่งได้แก่ วัดฝากูซ่ นั ในเมืองไทเปใหม่ วิหารจิง้ ซือถังแห่งฉือจีใ้ นฮวาเหลียน และวัดฝัวกวังซัน
ในเกาสง เคยประสบภัยแผ่นดินไหว 921 จนต้องสร้างใหม่และแล้วเสร็จในปี 2001 ถูกออกแบบเป็นสไตล์เซน
สือ่ ถึงศาสนา วัฒนธรรม วิชาการ และกลิน่ อายศิลปะ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในหน้าประวัตศิ าสตร์สถาปัตยกรรม
ทางศาสนา วัดแห่งนีม้ งุ่ เน้นการดำ�รงชีวติ ตามหลักธรรม มักจัดกิจกรรมนัง่ สมาธิ 7 วัน ให้ผมู้ จี ติ ศรัทธาได้ช�ำ ระ
ล้างจิตใจจากการนัง่ สมาธิน้ี

119 Jiucheng, Beimen Village,
Beimen District, Tainan City

1F, 95 Gancheng St., Nantun Dist., Taichung

อุโมงค์ต้นไม้กู่เคิง

วัดจงไถฉานซื่อ

เหมียวลี่

3-16 Chukou, Chukou Village,
Fanzhu Township, Chiayi County

240 Dunhua N. Rd., Taipei

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

อุโมงค์ตน้ ไม้แห่งหนึง่ ดึงดูดผูท้ พ่ี บเห็น และมีโบสถ์ลซู (Luce)ทีอ่ อกแบบโดยคุณเป้ยอวีห้ มิง ใช้กระจกสีเป็นการ
เบือ้ งมุงหลังคา นับเป็นตัวแทนสถาปัตยกรรมของเมืองไถจง ถือเป็นสถานทีถ่ า่ ยรูปยอดนิยมของคนรุน่ ใหม่

พืน้ ทีข่ องอุทยานแห่งชาติเสวีย่ ป้าครอบคลุมหมูบ่ า้ นอูฟ่ งและหมูบ่ า้ นเจียนสือในจ.ซินจู๋ หมูบ่ า้ น
ไท่อนั ในจ.เหมียวลี่ และเขตเหอผิงในเมืองไถจง โดยมีเทือกเขาเสวีย่ ซันเป็นเทือกเขาหลัก มียอดเขาทีส่ งู เกิน
3,000 เมตรอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก ดังเช่น ยอดเขาต้าป้าเจียนซันทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า ยอดเขาแห่งศตวรรษ ยอดเขา
ทีส่ งู เป็นอันดับ 2 ของไต้หวันบนเทือกเขาเสวีย่ ซัน อีกทัง้ สวนรุกขชาติอหู่ ลิงและกวันอู้ ก็เป็นจุดเริม่ ต้นในการปีน
เขาเสวีย่ ซันและต้าป้าเจียนซัน ทัศนียภาพตระการตา
ทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ ภายในอุทยานอุดม
ไปด้วยพืชและสัตว์หายาก ได้แก่ ป่าสนจีนแห่งเขา
อวีซ้ นั ทีก่ นิ พืน้ ทีก่ ว้างทีส่ ดุ ในไต้หวัน ดอกเทียนบ้าน
ดีวอลทีม่ ใี นเสวีย่ ป้าทีเ่ ดียวต้น Taiwan Sassafras
ทีม่ มี ากว่า 2 ล้านปีอกี ทัง้ หมีด�ำ ไต้หวัน ปลาแซลมอน
ไต้หวัน และผีเสือ้ หางติง่ ไต้หวันเป็นต้น ชนพืน้
เมืองหลักในอุทยานคือเผ่าไท่หย่าจูแ๋ ละเผ่าไซ่เซีย่ จู๋
โดยเผ่าไท่หย่าจู๋มีช่อื เสียงในวัฒนธรรมสักใบหน้า
การทอผ้าลายทาง และศิลปะผสมผสานสี เป็นชนพืน้
กลุ่มยอดเขาเสวี่ยซัน
เมืองไต้หวันทีม่ คี วามประณีตงดงามทีส่ ดุ ส่วนเผ่า
ไซ่เซีย่ จู๋ เป็นเผ่าทีม่ ปี ระชากรค่อนข้างน้อยเผ่าหนึง่ มีพธิ กี รรมไหว้บรรพบุรษุ ทีเ่ ร้นลับเป็นพิธกี รรมทางศาสนา
ของชนพืน้ เมืองอันดับ 1 ทีย่ งั คงมีอยู่ ณ ปัจจุบนั นอกจากนี้ เขตอุทยานเสวีย่ ป้าก็เป็นแหล่งกำ�เนิดวัฒนธรรมของ
บรรพบุรษุ ของชนพืน้ เมือง แหล่งกำ�เนิดวัฒนธรรมทีส่ �ำ คัญมีแหล่งโบราณคดีเอ้อร์เปิน่ ซง เสวีย่ เจีย้ น และชีเจียวัน
และโบราณสถานทางวัฒนธรรมเส้นทางโบราณเป่ยเคิงซี

trail

เมืองไถจงเป็นเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภาคกลางของไต้หวัน อากาศอบอุน่ ตลอดทัง้ ปี อุตสาหกรรม
ล�ำ้ หน้า วัฒนธรรมเฟือ่ งฟู นับเป็นมหานครระดับสากลในภาคกลางของไต้หวัน ขนบธรรมเนียมชาวจีนแคะ
ดัง้ เดิมและทะเลดอกโหยวถงทีเ่ หมียวลี่ มหานครทันสมัยและป่าเขาทีบ่ ริสทุ ธ์ทไี่ ถจง คติชาวบ้าน เพลงท้อง
ถิน่ และทิวผทัศน์ทางธรรมชาติทจี่ างฮว่า ภูเขาล�ำธารและไมตรีทเี่ ปีย่ มล้นทีห่ นานโถว กาแฟกูเ่ คิงและ
ศิลปะวัฒนธรรมดัง้ เดิมทีอ่ วิน๋ หลิน ล้วนท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสกับประสบการณ์ใหม่ทยี่ ากจะลืมเลือน

To Qingyuan . Hsinchu

ไถจง

雪霸

เสวี
ย
่
ป
า
อุทยานแหงชาติ

ที่เหมาะสม ทำ�ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนรุกขชาติอยู่มากมาย จึงกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

Daba

ภาคกลางของไต้หวันประกอบด้วยจังหวัดเหมียวลี่ ไถจง จางฮว่า อวิ๋นหลิน
หนานโถว เป็นต้น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายได้แก่ วนอุทยานทะเลสาบ

ซีโถวอยูท่ ตี่ นี เขาฟ่งฮว๋าง ต.ลูก่ ู่ สูง
จากระดับนำ�้ ทะเล 1,150 เมตร ที่
แห่ ง นี้ เ ป็ น ป่ า เพื่ อ การวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน พืช
พรรณและระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์
ทางเดินชมทิวทัศน์มอี ยูม่ ากมาย จุด
ชมวิ ว ประกอบด้ ว ยสวนตั ว อย่ า ง
ทดลองต้นไม้และต้นไผ่ เพาะต้นกล้า
ไผ่ 50 กว่าสายพันธุ์ นอกจากนีย้ งั มี
โรงเพาะกล้า ป่าแปะก้วย สวนกวาง
เตาเผาอส รพิ ษ แห่ ง สุ ย หลี่
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ สระน�้ำมหาวิทยาลัย
ศูนย์เยาวชน ทางเดินชมนก และป่า
ไผ่มง่ จงเป็นต้น ซึง่ ล้วนมีเอกลักษณ์
เฉพาะและปิคนิคกางเต้นท์ที่เหมาะ
สมที่สุด สระน�้ำมหาวิทยาลัยเป็น
แลนด์มาร์กที่โด่งดังที่สุดของซีโถว
เหนือสระน�้ำมีสะพานไม้ไผ่ทรงโค้ง
ริมสระน�้ำมีต้นไม้สูงเสียดฟ้า
มี
ทัศนียภาพทีเ่ งียบสงบร่มรืน่ ในตัวเอง
ภายในป่าลึก ต้นสนฟอร์โมซันโบราณ
อายุกว่า 2,800 ปี สูง 38 เมตร เป็นต้น
สนฟอร์โมซันยักษ์ที่ยังคงเหลืออยู่ใน
ท่ อ งเที่ ย วย้ อ นยุ ค ที่ เ ชอเฉิ ง
ซีโถว นอกจากนี้ ยังสามารถพบเห็น
ป่าแปะก้วย ซากดึกด�ำบรรพ์มชี วี ติ ทีด่ �ำรงคงอยูม่ าแล้วกว่า 2 ร้อยล้านปี ซีโถวนับว่าเป็นสวรรค์รงั นอน
ของนกทัง้ หลาย เดินเอือ่ ยตามทางเดินชมนก จะได้พบเห็นนกประเภททีอ่ ยูส่ งู จากระดับน�ำ้ น�ำ้ ทะเลปาน
กลาง ได้แก่นกหางร�ำหูขาว นกติด๊ หัวแดง นกกระจ้อยคอขาว ภายในสวนตัวอย่างทดลองต้นไม้มี

Zhushan
Chuxiang
Zhushan

Xitou

Sitou

ตัวอย่างทดลองต้นไม้ประมาณ 1,200 สายพันธุ์ ทุกต้นล้วนสวยงาม ให้บรรยากาศอีกแบบหนึง่ เป็น
ห้องเรียนทีด่ ที สี่ ดุ ในการศึกษาระบบนิเวศ

สวนรุกขชาติซันหลินซี

ซันหลินซีสูงจากระดับน�้ำทะเล 1,600 เมตร จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบลมมรสุมเขตอบอุ่น
มีชื่อเสียงโด่งดังด้านป่าเขาธรรมชาติดั้งเดิม ดอกไม้บานตลอดทั้งปี ภายในสวนมีพื้นที่กางเต้นท์และ
บ้านพักกลางป่าส�ำหรับนักท่องเที่ยวพักแรม ทัศนียภาพทางธรรมชาติของที่นี่มีอยู่มากมาย “น�้ำตก
ชิงหลง” สูง 116 เมตร ดูอลังการตระการตา “สือจิ่งจี” หลุมทรงปากบ่อในร่องน�้ำที่มีอยู่กว่า 10 หลุม
ซึ่งน�้ำในล�ำธารใสสะอาด “น�้ำพุร้อนสือหนาน” น�้ำพุร้อนที่ไหลผ่านพื้นที่ปลูกต้นสือหนาน “เยี่ยนอัน”
น�้ำตกที่อยู่ข้างน�้ำพุร้อน ซึ่งไหลผ่านถ�้ำที่อยู่ข้างใต้ เสมือนหนึ่งม่านไข่มุก เกิดเป็นปรากฏการณ์สุด
พิเศษ นอกจากนี้ ภายใน
สวนยั ง มี ด อกไม้ ใ ห้ ช ม
ตลอดทั้งปี ซากุระ กุหลาบ
พั น ปี สื อ หนานในฤดู
ใบไม้ผลิ ดอกดาวกระจาย
ดอกรักเร่ในฤดูร้อน เมเปิ้ล
เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ไป
จ น ถึ ง ด อ ก เ ห ม ย ใ น ฤ ดู
หนาว ดอกไม้ที่มีชื่อเสียง
ที่ สุ ด ข อ ง ศู น ย ์ ด อ ก ไ ม ้
ภายในสวนคื อ ดอกโบตั๋ น
ซึ่งจะบานในเดือนเมษายน
ของทุกปี
ป่ า ซั น หลิ น ซี
สวนสนุกวัฒนธรรมหมู่บ้านเก้าเผ่า 45 ซ.จินเทียน ม.ต้าหลิน ต.อวี๋ฉือ จ.หนานโถว (049) 289-5361

บ่อน�ำ้ พุรอ้ นชุนหยาง
ชนิด : แหล่งน�้ำพุร้อน บ่อน�้ำพุร้อนล�ำธารในป่า		
แหล่ง : ม.เหยินอ้าย จ.หนานโถว
คุณลักษณะ : น�้ำพุร้อนกรดคาร์บอนิคด่าง
บ่อน�้ำพุร้อนชุนหยางมีอีกชื่อหนึ่งว่า “บ่อน�้ำพุร้อนซากุระ” ไร้สีไร้กลิ่น ทัศนียภาพรอบข้างสวยงาม แหล่งต้นน�้ำมี
สะพานแขวนชุนหยาง ดินแดนหลังเมืองท่ามีสถานที่กางเต้นท์ เมื่อข้ามสะพานแล้วเดินไปทางซ้าย จะพบกับ
น�้ำตกชุนหยาง สวยงามเทียบเท่ากับน�้ำตกสายรุ้งที่ตงผู่

บ่อน�ำ้ พุรอ้ นตงผู่
ชนิด : แหล่งน�้ำพุร้อน		
แหล่ง : ต.ซิ่นอี้ จ.หนานโถว
อุณหภูมิ : 40 ˚C		
คุณลักษณะ : น�้ำพุร้อนกรดคาร์บอนิค
ตงผู่เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชนเผ่าปู้หนงจู๋ และเป็นปากทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติอวี้ซันและเส้นทางโบราณ
ปาทงกวัน ในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ดอกเหมย ดอกซากุระ ดอกสาลี่ ดอกท้อ ทยอยออกดอก กลายเป็นสีแดง
หรือขาวทั่วทั้งภูเขา ดูระยิบระยับ ในปลายฤดูร้อน บนเทือกเขาอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกหมาก เป็นที่
เพลิดเพลินใจยิ่งนัก

ขอควรระวังในการแชน้ำพุรอน
＊ชำระรางกายใหสะอาดและอบอุนรางกายกอนแชน้ำพุรอน

จากนั้นคอยๆนำน้ำมาราดตัว
เพื่อปรับอุณหภูมิใหคุนเคย
＊แชเทาเพื่อทดสอบอุณหภูมิน้ำกอน จากนั้นคอยๆหยอนขา ครึ่งตัว และทั้งตัวตามลำดับ
＊การแชน้ำรอนในครั้งแรกไมควรเกิน 3-10 นาที จากนั้นใหขึ้นมาพักแลวคอยลงไปแชอีกครั้ง
การแชแตละครั้งไมควรเกิน 15 นาที
＊เมื่อตองการขึ้นจากบอ ใหคอยๆลุกขึ้นเพื่อปองกันอาการเวียนหัวและเปนลม นั่งพัก 30 นาที และดื่มน้ำใหมากๆ
＊หลังจากแชน้ำแลว สารประกอบในน้ำพุรอนที่เคลือบอยูบนผิวจะคอยๆถูกดูดซึมเขาสูรางกาย
ดังนั้นใชผาซับหยดน้ำเบาๆก็เพียงพอแลว
＊ถาโรงแรมที่พักมีบริการสปาน้ำ ใหปฏิบัติตามตารางและระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด

ขอมูลการเดินทาง

1. นั่งรถโดยสารประจำ�ทางเหยินโหย่วที่ไถจง ไปสวนสนุกวัฒนธรรมหมู่บ้านเก้าเผ่า
รถโดยสารประจำ�ทางเหยินโหย่ว (04) 2225-5166
2. นั่งรถโดยสารประจำ�ทางกั๋วกวังไปผูหลี่ ต่อนั่งรถโดยสารประจำ�ทางหนานโถวหรือรถบัสเล็กผูหลี่ไปสวนสนุกวัฒนธรรม
หมู่บ้านเก้าเผ่า รถโดยสารประจำ�ทางหนานโถว (049) 298-4031รถบัสเล็กผูหลี่ (049) 299-6937
ลงใต้ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกหวังเถียน → เฉ่าถุน → ผูหลี่ → ไถ 21 → อวี๋ฉือ → สวนสนุก
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกเฉ่าถุน → เฉ่าถุน → ผูหลี่ → ไถ 21 → อวี๋ฉือ → สวนสนุก
ขึ้นเหนือ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกโต่วหนาน (หรือใช้ทางด่วนตะวันออกตะวันตก ต่อทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 3 ลงที่ทางแยกจู๋ซัน) → โต่วลิ่ว → จู๋ซัน → ไถ 16 → จี๋จี๋ → สุยหลี่ → ทะเลสาบสุริยันจันทรา → สวนสนุก
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจู๋ซัน (หรือหมิงเจียน) → หมิงเจียน → ไถ 16 → จี๋จี๋ → สุยหลี่
→ ทะเลสาบสุริยันจันทรา→ สวนสนุก
เตาเผาอสรพิษแห่งสุยหลี่ 41 ซ.ติ๋งขั่น ต.สุยหลี่ จ.หนานโถว (049) 277-0967
สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ทางออก 3) ไปที่สถานีรถไฟซินอูยื่อ นั่งรถไฟท้องถิ่นไปสถานีรถไฟเอ้อร์สุ่ย
ต่อรถโดยสารท้องถิ่นสายจี๋จี๋ ลงที่สถานีสุยหลี่
จากไถจงถึงแถวๆกันเฉิง นั่งรถโดยสารประจำ�ทางจ่งต๋าไปสุยหลี่ รถโดยสารประจำ�ทางจ่งต๋า (04) 2213-3023
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจงกั่ง → ไถ 74 → ไถ 14 → หนานโถว → ไถ 3 → หมิงเจียน → สุยหลี่
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกหวังเถียน → ไถ 14 → เฟินเหยวียน → หนานโถว → ไถ 3 → หมิงเจียน → สุยหลี่
3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกหมิงเจียน → หมิงเจียน → ไถ 16 → สุยหลี่

More than 40 wonderful package tours featuring
northern, central, and eastern Taiwan! Providing
convenient and tourist-friendly service!

http://www.taiwantourbus.com.tw/

สวนรุกขชาติซีโถว 9 ซ.เซินหลิน ต.ลู่กู่ จ.หนานโถว (ป่าซีโถวเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน) (049) 261-2210

ป่ า ไผ่ ท ี ่ ซ ี โถว

1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ทางออก 6) นัง่ shuttle bus สายสวนสาธารณะไถจงไป “ป้ายสวนสาธารณะไถจง” เดินไปทีส่ ถานีรถกันเฉิง
ต่อรถโดยสารประจำ�ทางเหลียนถ่งสายซันหลินซี ลงที”่ ป้ายซีโถว” รถเหลียนอิง๋ – รถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่า (049) 233-3502
2. จากจู๋ซัน นั่งรถโดยสารประจำ�ทางเหยวียนหลินไปซีโถว รถโดยสารประจำ�ทางเหยวียนหลิน (049) 264-2005
ลงใต้ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจู๋ซัน → ลู่กู่ → ซีโถว
ขึ้นเหนือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจู๋ซัน → ลู่กู่ → ซีโถว
สวนนิเวศป่าซันหลินซี 6 ถ.ซีซัน ต้าอันหลี่ อ.จู๋ซัน จ.หนานโถว (049) 261-1217
1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ทางออก 6) นัง่ shuttle bus สายสวนสาธารณะไถจงไป “ป้ายสวนสาธารณะไถจง” เดินไปทีส่ ถานี
รถกันเฉิง ต่อรถโดยสารประจำ�ทางเหลียนอิ๋ง 6871 สายซันหลินซี ลงที่ “ป้ายซันหลินซี”
2. จากสถานีรถโดยสารประจำ�ทางจางฮว่าที่หนานโถว (คาร์ฟูร์) นั่งรถโดยสารประจำ�ทางเหลียนอิ๋งไปซันหลินซี
ลงใต้ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจู๋ซัน → ไถ 3 → จู๋ซัน → เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงจังหวัด 151
→ ลู่กู่ ซีโถว → เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงซีอา กิโลเมตรที่ 17 ถึงซันหลินซี
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจงกั่ง → ไถ 74 (ทางด่วนพิเศษจงจาง) → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3
→ ทางแยกไคว่กวัน → ทางแยกจู๋ซัน → ไถ 3 → จู๋ซัน → ทางหลวงจังหวัด 151 → ลู่กู่ ซีโถว
→ เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงซีอา กิโลเมตรที่ 17 ถึงซันหลินซี
ขึ้นเหนือ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจู๋ซันหรือโต่วลิ่ว → ไถ 3 → จู๋ซัน → ทางหลวงจังหวัด 151 → ลู่กู่ → ซีโถว
→ เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงซีอา กิโลเมตรที่ 17 → ถึงสวนนิเวศป่าซันหลินซี
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกโต่วหนาน → โต่วลิ่ว → ไถ 3 → โต่วลิ่ว จู๋ซัน → ทางหลวงจังหวัด 151
→ ลู่กู่ → ซีโถว → เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงซีอา กิโลเมตรที่ 17 → ถึงสวนนิเวศป่าซันหลินซี

Tourists Shuttle Bus

Easy travel ! Let’s go !
The shuttle bus will take you from major transportation
stations to scenic attractions. All you need is one ticket!

http://www.taiwantrip.com.tw/
Please visit our official website or call the
24-Hour Travel Information Hotline : 0800-011765
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