เป็นชนพืน้ เมืองกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของไต้หวัน ในเดือนกรกฏาคมและเดือนสิงหาคมของทุกปีจะมีการจัดงาน
ฉลองฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจ ที่แห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก
เข้ามาเยีย่ มชม ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีช่ อบกิจกรรมทางน�ำ้ ไม่ควรพลาดสองเกาะเล็กๆทีอ่ ยูท่ างชายฝัง่
ตะวันออกเฉียงใต้ นัน่ คือเกาะกรีนและเกาะออร์คดิ เกาะกรีนหรือ “เกาะไฟ” ขึน้ ชือ่ เรือ่ งบ่อน�ำ้ พุรอ้ นน�ำ้ เค็ม
และความงดงามของแนวประการังเขตน�้ำตื้นที่เป็นเหมือนสวรรค์ของนักด�ำน�้ำตื้น ส่วนเกาะออร์คิด
เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงจากการผลิตกล้วยไม้ ด้วยความที่พื้นที่แห่งนี้ห่างไกลจากตัวเมือง บวกกับ
การคมนาคมที่ยังไม่สะดวกมากนัก จึงเป็นสิ่งที่ท�ำให้ชาวพื้นเมืองของที่นี่ยังคงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบดัง้ เดิมไว้ได้จนถึงปัจจุบนั บวกกับวิวทิวทัศน์ทสี่ วยงามและประเพณีดงั้ เดิมอย่างเทศกาลปล่อยเรือและ
เทศกาลปลาบินทีจ่ ดั ขึน้ ทุกปีของทีน่ กี่ ย็ งิ่ เติมเสน่หใ์ ห้เกาะออร์คดิ แห่งนีเ้ ป็นทีช่ นื่ ชอบของนักท่องเทีย่ วอีกด้วย

ไต้หวันตะวันออกเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวในนาม “ดินแดนแห่งความบริสุทธิ์” โดยยืดตัว
ยาวไปตามชายฝั่งมหาสมุทรทะเลแปซิฟิก ครอบคลุม 2 เมืองหลักเมือง คือเมืองฮวาเหลียนและไถตง
จากความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารในกระแสน�ำ้ ญีป่ นุ่ และกระแสน�ำ้ ชายฝัง่ ทีไ่ หลมารวมกันตามแนว
ชายฝัง่ ท�ำให้แถบนีเ้ ต็มไปด้วยแพลงตอนและฝูงปลาน้อยใหญ่จำ� นวนมหาศาล และกลายเป็นจุดชมปลา
โลมาและปลาวาฬที่มีชื่อเสียงที่สุด นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆจึงนิยมเดินทางมายังที่แห่งนี้ เพื่อชื่นชม
ความงามของฝูงโลมาและวาฬ เนื่องจากประชากรในไต้หวันตะวันออกที่ไม่หนาแน่น ประกอบกับ
ทิวเขาน้อยใหญ่ ล�ำธารจากรอยแยกเปลือกโลก หน้าผา แม่น�้ำ น�้ำตก พื้นที่เพราะปลูก บ่อน�้ำพุร้อน
รวมถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม ท�ำให้ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญอยู่ 2 แห่ง คือแนวชายฝั่งและ
ล�ำธารที่งดงาม รวมถึงวนอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ พื้นที่นี้ยังที่เป็นที่อาศัยของชาวอาเหม่ยที่ถือว่า

太魯閣

ทาโรโกะ

อุทยานแหงชาติ

วนอุทยานแห่งชาติทาโรโกะตั้งอยู่บนพื้นที่ตะวันออกของไต้หวัน เป็นหุบเขาหินอ่อนที่มีชื่อเสียง
ไปทั่วโลก ตามเส้นทางชมวิวของหุบเขาแม่น�้ำลี่อู่ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่นี่จะได้เพลิดเพลิน
ทัศนียภาพที่งดงามตระการตาของที่นี่อย่างหินผา  หุบเขา  หน้าผา  ถ�้ำ อุโมงค์ ชั้นหินอ่อนและ
สายน�้ำที่คดเคี้ยว ผาหินอ่อนของที่นี่เกิดจากการที่ถูกแม่น�้ำลี่อู่กัดเซาะมาเป็นเวลานาน บวกกับ
การเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องของเปลือกโลก ท�ำให้ที่นี่มีลักษณะเป็นหุบเขาแนวตั้งคล้ายตัว U ผู้ที่มาเยี่ยม
ชมคงต้องอึงไปกับฝีมอื ธรรมชาติทรี่ งั สรรค์สงิ่ สวยงามเหล่านีข้ นึ้ มาอย่างมหัศจรรย์ ส่วนช่องเขาทาโรโกะ
คือช่วงระยะทาง 20 กิโลเมตรจากทาโรโกะไปยังเทียนเสียง จากทางเดินทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก
ช่องเขาจะแคบลงเรื่อยๆ จุดชมวิวที่สวยที่สุดจะอยู่ระหว่างผานางแอ่นไปจนถึงสะพานจื้อมู่ เส้นทางนี้
จะวิ่งลอดอุโมงค์ที่เลียบหน้าผา  ส�ำหรับจุดที่แคบที่สุดจะอยู่ระหว่างผานางแอ่นและอุโมงค์ 9 โค้ง
ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สวยงาม จึงมีการสร้างทางเดินทั้งสองฝั่งของช่องเขานี้เพื่อให้นักท่องเที่ยว
เดินสัมผัสบรรยากาศความงดงามของที่นี่อย่างใกล้ชิด

Xiaofengkou
Tianxiang Visitor Center

อุโมงค์เก้าโค้ง

ตัง้ อยูท่ ถี่ นนไฮเวย์เส้า-ฮวาเหลียนอยูร่ ะหว่างสถานี
เหอผิงและสถานนี้ฉงเต๋อ ผาชิงสุ่ยถือว่าเป็นหนึ่งในที่
ท่องเทีย่ วมหัศจรรย์ของโลก ด้วยหน้าผาสูงกว่า 1,000 เมตร
และชันมากจนตัง้ ฉากกับพืน้ มหาสมุทรเบือ้ งล่าง ถนนจะ
คดเคีย้ วลัดเลาะไปตามแนวโค้งเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมหน้าผาชันสูงเสียดฟ้า  และความ
สวยงามของมหาสมุทรไปพร้อมๆกัน ด้วยลักษณะ
เหล่านี้ท�ำให้ที่นี่เป็นหน้าผาที่มีลักษณะภูมิประเทศที่
หาชมได้ยากบนโลกนี้เลยก็ว่าได้

Taiw an
Tourist

MAP

สถานทีน่ เี้ กิดจากการกัดเซาะของ
แม่น�้ำจนท�ำให้เกิดเป็นช่องแคบระหว่าง
ภูเขาที่มีหน้าผาโค้ง ไปมาซึ่ง ส่ง ผลให้
ถนนไฮเวย์ที่วิ่งเลียบหน้าผานี้มีความ
คดเคี้ยวตามไปด้วย ช่องแคบมีทีว่าง
ระหว่างชองไม่มากนัก แต่มีความสูง
เสียดฟ้า  ที่นี่จึงมีได้ชื่อว่า  “ด้ายแห่ง
ฟากฟ้า” หน้าผาที่เป็นหินอ่อนหันหน้า
ทางถนนไฮเวย์
และอวดสีสันอัน
หลากหลาย ที่ตั้งแต่สีเทาจนถึงสีขาว
บริสุทธิ์ในลวยลายต่างๆ การเดินเท้า
ลอดอุโมงค์แห่งนี้ต้องใช้เวลาประมาณ
30 นาที รับรองว่าความสวยงามของ
หน้าผา แม่นำ�้ โขดหิน ตัวอุโมงค์ พรรณไม้
นั้นคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้แน่นอน สิ่งเหล่านี้
ท� ำ ให้ ที่ นี่ เ ป็ น จุ ด ท่ อ งเที่ ย วที่ น ่ า สนใจ
รวมึ ง เป็ น การท่ อ งเที่ ย วในเส้ น ทาง
ธรรมชาติที่ดีที่สุดอีกด้วย

เทียนเสียง

เทียนเสียงเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมของเผ่าไท่หยา  ตัง้ อยูบ่ ริเวณทีแ่ ม่นำ�้ ลีอ้ แู่ ละแม่นำ�้ ต้าซาไหลมาบรรจบกัน
เป็นจุดศุนย์กลางของช่องเขาทาโรโกะ ชือ่ เดิมของทีน่ คี่ อื “ไท่ปโี ตว” ต่อมาได้เปลีย่ นชือ่ เป็นเทียนเสียงเพือ่ เป็น
ความร�ำลึกถึงเหวินเทียนเสียงผูป้ กครองคนสุดท้ายแห่งราชวงศ์ซอ้ งในอดีต สถานทีท่ นี่ า่ สนใจในเทียนเสียง
คือวัดเสียงเต๋อ เจดียเ์ ทียนฟง สะพานแขวน สวนร�ำลึกเกวินเทียนเสียง สวนบ๊วย และโบสถ์เทียนเสียง
ในฤดูหนาวของทุกปีคอื ช่วงเดียวกับทีด่ อกบ๊วยในสวนผลิบาน ท�ำให้เส้นทางจากสวนบ๊วยไปยังวัดเสียงเต๋อ
นัน้ เป็นดัง่ ทะเลดอกไม้สขี าวโพรน นับว่าเป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ ไี่ ด้รบั ความนิยมมากในไต้หวันอีกด้วย

แผนที่ทองเที่ยวไตหวัน
ภาคตะวันออกและหมูเกาะตางๆ
ฮวาเหลียน · ไถตง · เผิงหู · จินเหมิน · หมาจู

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

ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว

การทองเที่ยว สำนักงานไถจง

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

การทองเที่ยว สำนักงานไถหนาน

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

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

เป็นส่วนหนึ่งของหน้าผาทาโรโกะ ซึ่งประกอบไปด้วยผาหินอ่อนที่มีรูเล็กๆมากมายที่เกิดจาก
การกัดเซาะของสายน�้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นเวลานาน เนื่องจากนกนางแอ่นบ้านและนางแอ่นแปซิกฟิกนิยม
ท�ำรังและหาอาหารอยู่ที่นี่ ที่แห่งนี้จึงกลายเป็น “หุบเขาเสียงนางแอ่น” ที่มหัศจรรย์ และก็ยังเป็นที่มา
ของชื่อผานางแอ่นอีกด้วย
ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (03) 862-1100 ต่อ360-361   http://www.taroko.gov.tw/

การทองเที่ยวไตหวัน

240 Dunhua N. Rd., Taipei

ผานางแอ่น

ที่ทำการวนอุทยานเชาอาหลี่ซัน

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

ระบบนิเวศธรรมชาติปิงไห่

อุทยานปิงไห่
ปิ ง ไห่ ตั้ ง อยู ่ ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ชายฝั่งตะวันออก ปิงไห่ทิศเหนือเริ่ม
จากซีโค่วเมืองฮวาเหลียนไปสิ้นสุด
ทิศใต้ที่เสี่ยวเย๋หลิว ระยะทาง 170
กิโลเมตร โดยมีภมู ปิ ระเทศแบบชายฝัง่
และระบบนิเวศทีม่ ปี ากอ่าว หาดทราย
หาดกรวด โขดหินหรือแนวประการัง
เป็นต้น ทีน่ ี่ยังเป็นเกาะที่อุดมไปด้วย
สิ่งมีชีวิตชายฝั่งที่มีความหลากหลาย
จ� ำ นวนมาก เห็ น ได้ จ ากเกาะกรี น
สือผิงที ซานเซียนไถและเสีย่ วเย๋หลิว
ที่เป็นทะเลที่มีความหลากหลายของ
ป่าประการัง โดยเฉพาะประการังเกาะกรีนทีม่ มี ากกว่า  220 ชนิด ขณะเดียวกันก็ยงั มีปลาทะเลเขตร้อนและ
สัตว์ทไี่ ม่มกี ระดูกสันหลังอีกมากมาย ทีน่ จี่ งึ เป็นแหล่งด�ำน�ำ้ ดูประการังทีไ่ ม่ควรพลาด นอกจากนีท้ โี่ ซวกูห่ ลวน
ในช่วงมีนาคมถึงสิงหาคมจะมีการอพยพย้ายถิน่ ของสิง่ มีชวี ติ ในทะเลเขตร้อนซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ มหัศจรรย์อนั ดับ
หนึง่ ของโลก ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี สิง่ มีชวี ติ ตัวเล็กตัวน้อยจะเริม่ ว่ายจากมหาสมุทรมายังโซวกูห่ ลวน
เหมือนมีการจัดการประชุมฝูงปลาครัง้ ใหญ่ และนีเ่ ป็นสิง่ มหัศจรรย์ทมี่ เี ฉพาะแนวชายฝัง่ ตะวันออกเท่านัน้

ขอมูลการเดินทาง

เดินทางโดยรถสาธารณะ ขึ้นรถไปลงที่สถานีฮวาเหลียนหรือซินเฉิง
จากนั้นขึ้นรถบัสต่อไปยังเทียนเสียง
เดินทางโดยเครื่องบิน สายการบินแมนดาริน สายการบินฟาอีสเทิร์นแอร์ทรานสปอร์ต สายการบินทรานส์แอร์เวย์
มีเที่ยวบินที่บินไปยังฮวาเหลียนแล้วโดยสารรถบัสจากสนามบินไปเทียนเสียงได้เลย
รถบัสฮวาเหลียน (03) 883-8146  สายการบินแมนดาริน (03) 8263989  สายการบินฟาอีสเทิร์นแอร์ทรานสปอร์ต 40666789
สายการบินทรานส์แอร์เวย์ 4498123
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ล่องใต้ → ทาโรโกะ → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 → วนอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขึน้ เหนือ → ซินเฉิง → ทาโรโกะ → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 → วนอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
รถบัสท่องเที่ยวไต้หวัน เส้นทางที่เกี่ยวข้องกับทาโรโกะ 0800-011765   http://www.taiwantourbus.com.tw/

ทางเดินไป๋หยาง

ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของเทียนเสียงประมาณ 860 เมตร ระยะทางของทางเดินไป๋หยางเลียบไป
กับล�ำธารหว่าเฮย์เอ๋อและต่าจือ้ จีห้ ลีน่ นั้ ยาว 2 กิโลเมตร ซึง่ ถือว่าเป็นเส้นทางทีต่ อ้ งเยีย่ มชมในวนอุทยาน
ทาโรโกะทีน่ จี่ ะให้นกั ท่องเทีย่ วได้ดมื่ ด�ำ่ กับความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ ซึง่ สามารถชมโตรกผาต่างๆ
เดินลอดอุโมงค์ ข้ามสะพานแขวน และชมความงดงามของน�้ำตกไป๋หยาง ส่วนที่สูงขึ้นไปเล็กน้อยคือ
อุโมงค์มา่ นน�ำ้ ซึง่ มีสานน�ำ้ กระเซ็นลงมาจนเป็นเหมือนม่านใสบาง

Xiaoyeliu

ตลาดเปิดท้ายรถมั่นจื่อ

นอกจากเสียงดนตรีทไี่ พเราะแล้ว จุดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของเถียฮวาวิลเลจก็คอื ตลาดเปิดท้าย
มัน่ จือ่ ซึง่ เป็นแหล่งรวมงานศิลปะ และสินค้าโอท็อปจากทัว่ ทุกมุมของเมืองไถตง โดยมีการตัง้ ร้านอยู่
รอบๆสนามหญ้า  สินค้าทีน่ ำ� มาจ�ำหน่ายก็จะมีงานศิลปะของชาวพืน้ เมือง ลูกปัดเซรามิกและสินค้า
สานถักทอของกลุม่ แม่บา้ นบ้านเจียหลัน รวมไปถึงของดี อย่างเช่น ชา ข้าวสาร และน�ำ้ ผึง้ จากเมือง
ไถตง นอกจากนีค้ ณ
ุ สามารถเดินชมสินค้าแบบชิวๆ และพูดคุยแบบสบายๆกับเจ้าของร้านอีกด้วย
นีค่ อื เสน่หอ์ กี อย่างหนึง่ ของตลาดแห่งนี้

ซานเซียนไถ

เสี่ยวเย่หลิว

เสีย่ วเย่หลิวตัง้ อยูท่ างเหนือของไถตงประมาณ 6 กิโลเมตร และเป็นจุดทีอ่ ยูท่ ศิ ใต้สดุ ของชายฝัง่ ตะวันออก
เนือ่ งจากมีกอ้ นหินทีม่ ลี กั ษณะเหมือนหินเย่หลิวบนชายฝัง่ ทางทิศเหนือจึงท�ำให้ทแี่ ห่งนีม้ ชี อื่ ทีร่ จู้ กั กันดีในนาม
“เสีย่ วเย่หลิว” พืน้ ทีน่ เี้ ป็นหินทราย ตามชายฝัง่ ยังอุดมไปด้วยแนวประการังทีเ่ รียงตัวกันเป็นชัน้ และมีตน้ ไทร
ทะเลทีส่ วยงามซึง่ มีประโยชน์ตอ่ การค้นคว้าทางธรณีวทิ ยาอีกด้วย นักท่องเทีย่ วยังสามารถชืน่ ชมหินรูปร่าง
แปลกประหลาดมากมาย เช่น หินเต้าหู้ หินรังผึง้ หินทรงเห็ดเป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

เกาะกรีน

ที่ทำการวนอุทยานซีลาหยา

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

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

Xiaoyeliu

ถนนเถียฮวาเมืองไถตงมีเถียฮวาวิลเลจทีเ่ ป็นแหล่งรวมเสียงดนตรีและเสียงเพลงของชาวพืน้
เมือง สถานที่ที่เป็นหอพักเก่าของคนงานสร้างทางรถไฟกลายเป็น เถียฮวาวิลเลจ ที่เป็นเสมือน
สวรรค์ของนักดนตรี ผูค้ นทีม่ าฟังมาชมการแสดงก็จะนัง่ กับพืน้ และชมแสดงของชาวพืน้ เมืองบน
เวที รับรองว่าที่นี่ต้องท�ำให้ผู้คนที่เข้ามาเที่ยวได้ฟินไปตามๆกันอย่างแน่นอน

119 Jiucheng, Beimen Village,
Beimen District, Tainan City

ร์คิด

Sanxiantai

เถียฮวามิวสิควิลเลจ

เป็นเกาะทีอ่ ยูใ่ กล้ชายฝัง่ ตะวันออกของไถตง ทีน่ ถ่ี อื เป็นสวรรค์ของนักด�ำน�ำ้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วบน
เกาะแห่งนีม้ มี ากมายและตัง้ อยูต่ ามเส้นทางรอบเกาะทีม่ รี ะยะทาง 16.3 กิโลเมตร จุดท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ
เช่น ประภาคารเกาะกรีน สวยหย่อม หินแม่ทพั หินทางผ่าน ถ�ำ้ กวนอิม ทะเลสาปโยว่จอื่ หินสนุขปักกิง่
หินเจ้าหญิงนิทรา น�ำ้ พุรอ้ นเกาะกรีน แหลมเรือใบ ถ�ำ้ ปีศาจด�ำเป็นต้น ไฮไลท์สำ� คัญของทีน่ คี่ อื น�ำ้ พุรอ้ น
ใต้ทะเลเกาะกรีน หรือน�ำ้ พุรอ้ นกลางแจ้ง ซึง่ ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติลำ�้ ค่าทีพ่ บน้อยมาก ส�ำหรับ
น�ำ้ พุรอ้ นบนเกาะแห่งนีน้ กั ท่องเทีย่ วนิยมมาแช่ผอ่ นคลายในช่วงกลางคืนพร้อมดืม่ ด�ำ่ กับบบรยากาศยาม
ค�ำ่ คืน และชมความงดงามของหมูด่ าวบนท้องฟ้าไปด้วย

หินเรือรบเกาะออ

ล่องแก่งล�ำน�้ำโซ

วกู่หลวน

ทัศนียภาพเสี่ยวเย่หลิว

ศูนยบริการนักทองเที่ยวทาอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวน

เกาะออร์คดิ เป็นเกาะทีเ่ กิดจากการแข็งตัวของลาวา เป็นเกาะแห่งเดียวในไต้หวันทีม่ ปี า่ ดงดิบ เกาะนี้
มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย และมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและมีฝนตก เนื่องจากผลกระทบจาก
การไหลวนของกระแสน�ำ้ ญีป่ นุ่ ทีอ่ ดุ มไปด้วยสิง่ มีชวี ติ ทีท่ างทะเล บวกกับน�ำ้ ทะเลในบริเวณเกาะมารวมกัน
จึงก่อให้เกิดแนวประการังทีม่ คี วามซับซ้อนมากทีส่ ดุ ของไต้หวัน
เกาะนีย้ งั เป็นทีต่ งั้ รกรากของชาวพืน้ เมืองทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ทีเ่ รียกว่าชาวต๋ามู๋ ซึง่ เป็นชนเผ่าพืน้ เมืองทีม่ ี
วัฒนธรรมคล้ายกับชนเผ่าบนหมูเ่ กาะบาตานของฟิลปิ ปินส์ ทีน่ จี่ ะมีการจัดงานเทศกาลส�ำคัญ 3 งานคือ
“เทศกาลปลาบิน” ทีจ่ ดั ขึน้ ในเดือนมีนาคมจัดขึน้ เพือ่ น�ำความโชคดีและความปลอดภัยมาแก่คนในหมูบ่ า้ น
ขณะออกหาปลา “เทศกาลปล่อยเรือ” ทีจ่ ะจัดขึน้ เมือ่ มีเรือล�ำใหม่ทพี่ ร้อมเริม่ ใช้งาน และ “เทศกาลเก็บเกีย่ วข้าว”
ในช่วงกลางเดือนมิถนุ ายนเป็นงานบวงสรวงพระแม่โพสพเพือ่ ช่วยให้พชื พรรณเจริญงอกงาม
นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนเกาะนี้ยังมีอีกมากมาย เช่น หินหัวแดง หอนจระเข้
หินงวงช้าง เนือ่ งจากนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วเกาะนีย้ งั มีไม่มากนัก จึงท�ำให้นำ�้ ทะเลใสสะอาดกว่า
เกาะกรีนทีอ่ ยูท่ างเหนือ ทีน่ จี่ งึ นับว่าเป็นสวรรค์สำ� หรับการด�ำน�ำ้ อย่างแท้จริง

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

ที่ทำการวนอุทยานชายฝงภาคตะวันออก

ศูนยบริการนักทองเที่ยวทาอากาศยานนานาชาติ
เกาสง

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

เรือแคนู

ที่ทำการวนอุทยานหุบเขาฮวาตง

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
X

ที่ทำการวนอุทยานชายฝงทะเลเหนือและเขากวันอินซัน

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

เทศกาลปล่อยเรือเกาะ

ที่ทำการวนอุทยานหมาจู

95-1 Renai Village, Nangan Township,
Lienchiang County

ออร์คิด

x

x

ที่ทำการวนอุทยานเขาสามภูผา

738 Zhongzheng Rd., Wufeng District,
Taichung City

ที่ทำการวนอุทยานทะเลสาบสุริยันจันทรา

599 Zhongshan Rd., Shuishe Village,
Yuchi Township, Nantou County

หมายเลขโทรศัพทที่สำคัญ

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

ขอมูลการเดินทาง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันออกไต้หวัน
(089) 841-520 http://www.eastcoast-nsa.gov.tw/

ชมวาฬชายฝั่งตะวันออกและไถตง

เดินทางโดยรถสาธารณะ นั่งรถบัสจากไถตงไปฮวาเหลียน หรือติ่งตง (เส้นเรียบชายฝั่ง) ไปยังเฉิงกง
หรือรถบัสที่ผ่านฮวาเหลียน และลงรถที่สถานีฟูกั่ง (ท่าเรือฟูกั่ง) หรือสถานีเฉิงกง (ท่าเรือเฉิงกง)
รถบัสฮวาเหลียน (03) 833-8146  รถบัสติ่งตง (เส้นเรียบชายฝั่ง) (089) 333443
เว็บไซต์ชมปลาวาฬไต้หวัน http://whalewatching.org.tw/
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 11 ล่องใต้ → ฉางปิง → ท่าเรือเฉิงกง หรือ  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 11
ล่องใต้ → ฉางปิง → เฉิงกง → ตงเห่อ → ท่าเรือฟูกั่ง
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 11 ขึ้นเหนือ → สะพานจงฮวา → ท่าเรือฟูกั่ง หรือ  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 11
ขึ้นเหนือ → สะพานจงฮวา → ฟูกั่ง → ตงเห่อ → ท่าเรือเฉิงกง

Zhongliao

เกาะออร์คิด

ที่ทำการวนอุทยานอาวตาเผิงวัน

Baxiandong
Baxiandong

ปิงไห่ที่อยู่ใกล้กับสือทีผิง
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 11
มีบ้านเรือที่สวยเด่นตั้งอยู่ โดย
บ้านเรือนีอ้ อกแบบและสร้างโดย
สี่พี่น้องตระกูลฮวง ซึ่งใช้เวลา
ในการก่อสร้างตัวเรือและสวน
โดยรอบประมาณ 1 ปีจึงสร้าง
สมบูรณ์ ทัง้ หมดนีไ้ ด้แรงบันดาล
ใจในการสร้างจากเรือประมงและ
มีการสร้างสรรค์อย่างไรขอบเขต
และเรียกบ้านเรือหลังนี้ว่า  “ปาเกอลั่ง” เป็นภาษาของชนพื้นเมืองอาเหม่ยที่มีความหมายว่า
งานเฉลิมฉลอง หลังจากที่มีการเปิดตัวพร้อมกับกิจกรรมชมปลาวาฬ บ้านเรือหลังขาวที่ไม่กลัว
ลมฝนอากาศหลังนีก้ ม็ ผี คู้ นมากมายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทีน่ เี่ ป็นสถานทีท่ คี่ ณ
ุ ไม่ควรพลาดเด็ด

ที่ทำการวนอุทยานชายฝงอวิ๋นเจียหนาน

ที่ทำการวนอุทยานเมาหลิน

Xi

ั่ง
บ้านเรือปาเกอล

บ้านเรือปาเกอลั่ง

ทีน่ เี่ ป็นชายฝัง่ แห่งเดียวทีม่ ปี ระการังเชือ่ มต่อกันจนเกิดเป็นแห่งท่องเทีย่ วทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะ โดยเนิน
ประการังเล็กๆแห่งนีม้ หี นิ 3 ก้อนใหญ่ตงั้ อยูอ่ ย่างโดดเด่น ตามต�ำนานพืน้ เมืองเล่าว่า ขณะทีแ่ ปดเซียนข้ามทะเล
เถียกว่ายหลี(่ เซียนขาเป๋) หลีตง้ ปิงและเหอเซียนกู เซียนทัง้ สามเคยประทับทีน่ ี่ จึงได้ชอื่ ว่า ซานเซียนไถ นักท่องเทีย่ ว
สามารถเดินข้ามสะพานจากชายฝั่งไปยังเกาะและเดินไปตามทางไม้รอบเกาะ โดยการเที่ยมชมเกาะแห่งนี้
จะใช้เวลาประมาน 2 ชัว่ โมง นักท่องเทีย่ วสามารถชมหลุมน�ำ้ บนแนวแผ่นหินรอบๆเนิน ถ�ำ้ หินทีถ่ กู น�ำ้ กัดเซาะ
จนมีรปู ร่างทีแ่ ปลกตา รวมถึงพรรพืชชายฝัง่ ทีห่ ายากอีกด้วย นอกจากนีร้ อบเกาะยังมีแนวประการังทีส่ มบูรณ์
สวยงามและปลากองหินอีกมากมายด้วย และยิง่ กว่านัน้ เกาะนีย้ งั เป็นแหล่งด�ำน�ำ้ ทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ แห่งหนึง่

หอรำ�ลึกฉางชุน

เป็นหอร�ำลึกทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ เป็นอนุสรณ์ให้ผคู้ นทีเ่ สียชีวติ ในระหว่างการสร้างทางหลวงตอนกลางซึง่
นับว่าเป็นถนนไฮเวย์สายส�ำคัญ ตัวศาลจะเป็นสร้างตามรูปแบบสิ่งก่อสร้างของจีนที่เชื่อมเป็นส่วนเดียว
กับสะพาน และมีน�้ำตกไหลลงมาทางด้านข้างของหอร�ำลึก ภาพภูเขาน�้ำตกที่แสดงอยู่เบื้องหน้านั้น
ได้แสดงให้เห็นว่าแม้คนจะจากไปแต่เกียรติคุณงามความดีก็จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์

Farglory Ocean Park

Sanxiantai

ซานเซียนไถ

อุโมงค์เก้าโค้ง

ผาชิงสุ่ย

แนวชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันอยู่ในพื้นที่ของฮวาเหลียนและไถตง โดยเริ่มจากบริเวณปากแม่น�้ำ
ฮวาเหลียนทางทิศเหนือไปจนจรดกับเสี่ยวเย๋หลิวทางทิศใต้ รวมเป็นระยะทาง 170 กิโลเมตร และมีพื้นที่
ใหญ่ที่สุดในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของประเทศ ชายฝั่งตะวันออกแห่งนี้มีลักษณะภูมิประเทศ
และระบบนิเวศทีโ่ ดดเด่นด้วยอยูก่ งึ่ กลางระหว่างแนวเทือกเขาชายฝัง่ และมหาสมุทรแปซิฟกิ จุดท่องเทีย่ ว
ที่ส�ำคัญมีอยู่ 3 แห่งคือ สือทีผิง ซานเซียนไถ และเสี่ยวเย๋วหลิว กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่นกิจกรรม
ยอดฮิตช่วงหน้าร้อนอย่างการล่องแก่งแม่น�้ำโชวกูหลวน กิจกรรมชมวาฬ ด�ำน�้ำชมประการังเขตน�้ำตื้น
เป็นต้น นอกจานนีย้ งั มีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ทีม่ เี สน่หอ์ กี มาย ท�ำให้ชายฝัง่ นี้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
สือทีผิง
สื อ ที ผิ ง เป็ น เมื อ งที่ มี ช ายฝั ่ ง
ลักษณะโดดเด่นแปลกตาที่สุดแห่งหนึ่ง
ในฮวาเหลี ย น ด้ ว ยหิ น ภู เ ขาไฟที่
ถู ก คลื่ น ซั ด มาเป็ น เวลานานและ
ยกระดับขึ้นมาเหนือผิวน�้ำที่นี่หินแข็ง
หินอ่อนสลับกันไป หลังจากหินบริเวณ
ชายฝัง่ ถูกกัดเซาะมาเป็นเวลานาน ท�ำให้
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของที่ นี่ เ ป็ น แบบ
ชั้นหินที่ลดหลั่นกันไป นอกจากนี้บน
ชายฝั ่ ง ยั ง มี ห ลุ ม เล็ ก ใหญ่ ที่ เ กิ ด จาก
การกัดกร่อนของน�ำ้ ทะเล จึงท�ำให้ทวิ ทัศน์
บริเวณนีด้ แู ปลกตาน่าสนใจยิง่ ขึน้ ไปอีก

Tianxiang

ตลาดโต้รุ่ง

ของไตหวัน

สือทีผิง

Qingshui

東部海岸

แนวชายฝงตะวันออก

Xi

ภาคตะวันออก

ล่องแก่งแม่น�้ำโซวกูหลวน

เดินทางโดยรถสาธรณะ ลงรถทีส่ ถานีลยุ่ สุย่ ไถเถีย นัง่ รถบัสจากฮวาเหลียนไปยังฟูหลีห่ รือยวีห่ ลี่ ลงรถทีล่ ยุ่ สุย่
ล่องแก่งหนานซาน (03) 833-9275  ล่องแก่งแปซิฟิก (03) 887-2822
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ล่องใต้ → กวงฟู่ → ฟู่หยวน → ลุ่ยสุ่ย → ทางหลวงจังหวัด193 → ศูนย์ล่องแก่ง
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขึน้ เหนือ → กวนซาน → ยวีซ่ าน → ลุย่ สุย่ → ทางหลวงจังหวัด193 → ศูนย์ลอ่ งแก่ง

หยวนซงโอเชี่ยนปาร์ค (03) 812-3123

ล่องแก่ง

ด�ำน�้ำตื้นเกาะกรีน

Zhaori

189 ฝูเต๋อ หมู่บ้านเอี๋ยนเหลียว ชุ่ยฟง เมืองฮวาเหลียน http://www.faglory-oceanpark.com.tw/

เกาะกรีน การท่องเที่ยวส�ำนักงานเกาะกรีน (089) 671-272

ล่องแก่งลำ�น้ำ�โซวกู่หลวน

เดินทางโดยเครื่อบบิน นั่งรถติ่งตงจากไถตงมุ่งหน้าไปยังสนามบินไถตง นั่งสายการบินเดลี่แอร์
จากสนามบินไถตงไปยังเกาะกรีน
เดินทางโดยเรือ นั่งรถฮวาเหลียนหรือติ่งตง(เส้นเรียบชายฝั่ง)จากไถตงไปยังเฉิงกง ฮวาเหลียน
ลงรถที่สถานีฟูกั่ง (ท่าเรือฟูกั่ง) แล้วนั่งเรือตามรอบเดินเรือที่ก�ำหนด
เดินทางโดยรถสาธารณะ มีบริการรถโดยสาธารณะรอบเกาะกรีน (ริ่มจากหนานหลิว)
มีบริการรถแท็กซี่จากสนามบินและท่าเรือ รวมถึงมีบริการให้เช่ารถจักรยานและสกู๊ตเตอร์
สอบถามสายการบินสนามบินไถตง  http://tta.gov.tw/ch/
สอบถามตารางเดินทางทางเรือไถตง  http://hlhb.gov.tw/ttu04.Asp
ส�ำนักงานเขตเกาะกรีน (089) 671-272

Fanchuanbi

โซวกูห่ ลานเป็นแม่นำ�้ สายใหญ่ทสี่ ดุ ในภาคตะวันออกของไต้หวัน เริม่ จากเชิงเขาทิศใต้ของเขาหลุน
เทียนและไหลผ่านช่องเขาทางตะวันออกและเทือกเขาแนวชายฝัง่ ก่อนทีจ่ ะไหลมาสูม่ หาสมุทรแปซิฟกิ
ระยะทางรวม 25 กิโลเมตร ทางตอนล่างสุดนัน้ มีจดุ ทีก่ ระแสน�ำ้ ไหลเชีย่ วถึง 20 แห่ง ซึง่ จะไหลผ่าน
ทัง้ หุบเขาอันงดงาม และป่าหิน
กิจกรรมล่องแก่งทีโ่ ซวกูหลวนมีจดุ ศูนย์กลางคือฉีเหม่ย และล่องไปเรือ่ ย ช่วงแรกกระแสน�ำ้ จะค่อน
ข้างนิง่ แต่ชว่ งท้ายๆกระแสน�ำ้ จไหลแรงกว่า ซึง่ จะใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 3-4 ชัว่ โมง โดยจะเริม่ จาก
ฉีเหม่ยเข้าไปยังช่องเขา เข้าใกล้สะพานแดง และ “หินพันร่าง” ทีเ่ กิดจากการกัดเซาะของน�ำ้ ทีไ่ หลผ่าน
เป็นเวลานาน เมือ่ ผ่านสะพานแดงแล้วจะมีลำ� ธารทีมชี อื่ เรียกว่า  “หยกโซวกูหลาน” บริเวณกลางทะเล
จะมีเกาะทีเ่ กิดจากการรวมตัวของหินภูเขาไฟ เรียกว่า  เกาะสิงโต นักท่องเทีย่ วจะได้ตนื่ ตาตืน่ ใจกับ
ทุกสถานทีล่ อ่ งแก่งผ่าน รับรองว่าจะประทับใจไม่รลู้ มื

หินขนาดใหญ่ที่โซว

หินเจ้าหญิงนิทรา หินสุนัขปักกิ่งเกาะกรีน

เกาะออร์คิด

เดินทางโดยเครื่องบิน นั่งรถติ่งตงจากไถตงมุ่งหน้าไปยังสนามบินไถตง
นั่งสายการบินเดลี่แอร์จากสนามบินไถตงไปยังเกาะออร์คิด
เดินทางโดยเรือ นั่งรถฮวาเหลียนหรือติ่งตง(เส้นเรียบชายฝั่ง)จากไถตงไปยังเฉิงกง ฮวาเหลียน ลงรถที่สถานี
ฟูกั่ง (ท่าเรือฟูกั่ง) แล้วนั่งเรือตามรอบเดินเรือที่ก�ำหนด
เดินทางโดยรถสาธารณะ มีบริการรถโดยสาธารณะรอบเกาะออร์คิด (บริการวันละ 4 รอบจากส�ำนักงานเขต)
และมีบริการให้เช่ารถจักรยานและสกู๊ตเตอร์
สายการบินเดลี่แอร์ (089) 362-489  รถบัสติ่งตง (เส้นเรียบชายฝั่ง) (089) 333443
สอบถามสายการบินสนามบินไถตง  http://tta.gov.tw/ch/
สอบถามตารางเดินทางทางเรือไถตง  http://hlhb.gov.tw/ttu04.Asp  ส�ำนักงานเขตเกาะออร์คดิ (089) 732-001
รถบัสท่องเที่ยวไต้หวัน เส้นทางที่เกี่ยวข้องกับทาโรโกะ 0800-011765  http://www.taiwantourbus.com.tw/

กู่หลวน

Advertise

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก  http://www.easternspot.com/

หมูเกาะนอกชายฝง

อุทยานแหงชาติจินเหมิน อุทยานแหงชาติหมาจู

อุทยานแหงชาติเผิงหู

หมู่เกาะไต้หวัน

อุทยานแห่งชาติจินเหมิน

離島

อุทยานแหงชาติ

อาณาเขตของอุทยานแห่งชาติช่องเขาตะวันออก เริ่มตั้งแต่แม่น�้ำมู่กวาในฮวาเหลียนไปสิ้นสุดที่เมืองไถตง
ตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ล่องไปทางทิศใต้ วิวทิวทัศน์สองข้างทางเป็นทุ่งนาเขียวชะอุ่มทอดตัวยาวไปจรด
ภูเขา  โดยแหล่งท่องเที่ยวของที่นี่มีทั้งภูเขา  หุบเขา  และน�้ำพุร้อนธรรมชาติ รวมถึงมีผลผลิตที่ขึ้นชื่ออย่างข้าวสาร
ดอกเดย์ลลิ ลี่ ส้มโอ ใบชาและน้อยหน่าเป็นต้น ความงดงามของทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นความลงตัวของธรรมชาติทมี่ ที งั้ ป่าไพรเขียว
ขจีน�้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ และผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ในน�้ำมีปลาในนามีข้าว เห็นได้จากความอัศจรรย์ของ
คลื่นต้นข้าวที่พริ้วไสวไปมา ฝูงปลาและกุ้งที่โลดเต้นในล�ำธาร ผู้คนมีความสุขกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอย่างมิรู้ลืม
พืน้ ทีบ่ ริเวณช่องเขาแห่งนีย้ งั เป็นถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของ 4 ชนเผ่าพืน้ เมืองของไต้หวัน ได้แก่ เผ่าอาเหม่ย เผ่าทาโรโกะ
เผ่าปู้หนง และเผ่าเปยหนานเป็นต้น จึงถือได้ว่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของที่นี่เป็นทรัพยากรที่ล�้ำค่าที่สุดที่สามารถสะท้อน
ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าได้อย่างแท้จริง

อุทยานแห่งชาติเผิงหู
หมู่เกาะเผิงหูเป็นหมู่เกาะกลางช่องแคบไต้หวัน ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่
มากมาย ชายฝั่งทะเลมีความยาว 320 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ทาง
ธรรมชาติที่สมบูรณ์และระบบนิเวศน์ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลส�ำหรับทรัยากร
การท่องเที่ยวของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือวัดก็ล้วนเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมทีม่ คี วามเป็นมาอันยาวนาน นอกจากนีน้ กั ท่องเทีย่ วยังสามารถเพลิดเพลิน
ไปกั บ การชมความมหั ศ จรรย์ ข องหิ น
บะซอลต์ แ ละทรั พ ยากรใต้ ท ้ อ งทะเลที่
งดงาม ภาพประทับใจของนกทะเลที่บิน
วนเวียนบนท้องฟ้า  รวมถึงทัศนียภาพที่
สวยงามอย่างหาดทราย  ทอ้ งฟ้า และน�ำ้ ทะเล
ที่ใสบริสุทธิ์ได้อีกด้วย

X

วั้งอั
ดอกเดือนฉายเกาะ

น

เกาะจินเหมินตั้งอยู่บนปากแม่น�้ำจิ่วหลงเจียงมณฑลฝูเจี้ยน ทางทิศตะวันตกเป็นอ่าวเซียะ
เหมิน ซึ่งห่างจากช่องแคบไต้หวันเป็นระยะทาง 227 กิโลเมตร ส�ำหรับหมู่เกาะจินเหมินประกอบ
ด้วยจินเหมิน เล่อวี่ (เกาะจินเหมินน้อย) ต้าตั่ง เอ้อตั่งทั้งหมด12 เกาะ บนเกาะมีลักษณะภูมิอากาศ
แบบมรสุมเขตร้อน และลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นเนินเขาทีเ่ กิดจากหินแกรนิต
หอจวี่กวง
จิ น เหมิ น เป็ น เกาะที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากการเป็ น
สมรภูมิรบที่โด่งดัง ป้อม หลุมหลบภัยและอุโมงค์ที่ใช้
ในการท� ำ สงครามในอดี ต กลายเป็ น ทรั พ ยากร
การท่องเทีย่ วที่มีคุณค่าในปัจจุบัน หลังจากเกิดสงคราม
กู่หนิงโถว สงคราม 23 สิงหา  ที่นี่ก็ทิ้งร่องรอย
ประวัติศาสตร์และร่องรอยศึกสงครามไว้อย่างมากมาย
เห็นได้จากซากตึกและร่องรอยกระสุนของตึกเป่ยซาน
วั ด นายพลหลี่ ก วงเฉี ย นที่ ช าวบ้ า นสร้ า งขึ้ น เพื่ อ
สักการะนายพลผูเ้ สียสละ ท�ำให้สงิ่ ก่อสร้างบนเกาะแห่งนี้
จ�ำเป็นต้องมีโครงสร้างทีแ่ ข็งแกร่งและสามารถอ�ำนวยความสะดวกได้ดี อาทิ อุโมงค์กลางเขาไท่หวู่
ห้องโถงชิงเทียน อุโมงค์ทำ� ศึกฉงหลิน สถานีวทิ ยุกระจายเสียงหม่าซ่าน อุโมงค์เรือสือ่ เวยและชุย่ ซาน
ที่ใช้ล�ำเลียงสินค้าทางเรือเป็นต้น นอกจากนี้บนถนนสองข้างทางของที่นี่มีป้อมที่ใช้ต้านการโจมตี
ทางอากาศและเสาแหลมในทุง่ โล่งทีก่ นั ข้าศึกทีโ่ รยตัวลงมาจากอากาศอีกด้วยนอกจากเทีย่ วรอบเกาะแล้ว
นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าชมภายในของพิพิธภัณฑ์สงครามกู่หนิงโถวสงคราม 23 สิงหาหรือ
สงครามหูจงิ โถวทีม่ กี ารจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับศึกสงครามดังกล่าวอีกด้วย
พื้นที่อุทยานแห่งชาติจินเหมินครอบคลุมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ถึง 11 แห่ง ได้แก่
ซุ้มประตูร�ำลึก เจดีย์ อนุเสาวรีย์ สุสานและแท่นบูชาบรรพบุรุษเป็นต้น ส�ำหรับแหล่งที่อยู่ดั้งเดิม
ที่โดดเด่นมี 7 แห่งคือโอวฉั้ว จูซาน ฉงหลิน ซานโฮ่ว หนานซาน เป่ยซาน โดยสถาปัตยกรรม
ส่วนใหญ่ยังคงความคลาสสิคแบบไต้หวันไว้ ท�ำให้แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะและพลังแห่ง
ศิลปะอันเลื่องลือ จึงถือได้ว่าถิ่นที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างแบบดั้งเดิมของที่นี่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีค่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้

รูปปั้นสิงห์สกัดลม

รูปปัน้ สิงห์สกัดลมหลากหลายแบบทีเ่ ฝ้าปกป้องอยูห่ น้าทางลมผ่าน เพือ่ บังลมและปัดเป่า
ความชัว่ ร้ายออกไป ปัจจุบนั ทีน่ ถี่ อื เป็นภูมทิ ศั น์ทางวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญประจ�ำเกาะแห่งนี้

แหล่งท่องเทีย่ วของทะเลเหนือแบ่งเป็นเส้นทางท่องเทีย่ วทะเลเหนือและทะเลตะวันออก
โดยเส้นทางท่องเทีย่ วทะเลเหนือจะครอบคลุมเกาะกูพ่ วั่ เสีย่ นเจียว จีเ๋ ป้ย และมูโ่ ต่ว
เป็นต้นซึง่ ทะเลเหนือจะมีโดดเด่นด้วยชายหาดสีทองทะเลสีครามทีน่ เี่ หมาะแก่การด�ำน�ำ้ ตืน้
และการท�ำกิจกรรมทางน�ำ้ อืน่ ๆเป็นอย่างมาก ส่วนทะเลตะวันออกครอบคลุมเกาะหยวนเป่ย
เหนียวอวี่ เสีย่ วไป๋ซา  จีซา่ น ติง้ โกวเป็นต้น กิจกรรมทีไ่ ม่ควรพลาดคือการสัมผัสการท�ำ
ประมงและการเทีย่ วชมภูมทิ ศั น์ทางธรณีวทิ ยาทีส่ วยงาม หากต้องการเทีย่ วชมแนวหิน
บะซอลต์สามารถไปชมได้ทเี่ กาะติง้ โกว เกาะจีซา่ น และเกาะเสีย่ วไป๋ซา ปัจจุบนั เกาะเหล่า
นี้ ถู ก บรรจุ เ ป็ น เขต
อนุ รั ก ษ์ หิ น บะซอลต์
ทางธรรมชาติทสี่ วยงาม
มากแห่งหนึง่ นอกจาก
นี้ เ มื่ อ ถึ ง ช่ ว งฤดู ก าล
ผสมพันธ์ของนกทะเล
นกทุกชนิดก็จะมา  รวม
ตั ว กั น ที่ นี่ ท� ำ ให้ ที่ นี่
ก ล า ย เ ป ็ น สุ ด ย อ ด
แหล่งชมนก เลยก็วา่ ได้
หินบะซอลต์
					

X

ข้อมูลเพิ่มเติม สำ�นักงานขนส่งสาธารณะ (06) 927-0334

สีสันทะเลใต้

Q

แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของทะเลใต้คอื เกาะถงปัน้ หูจงิ่ วัง้ อัน จัง้ จุน
และชีเหมย ทีน่ มี่ แี นวหินบะซอลต์ทสี่ วยงาม  ท้องทุง่ อันกว้างขวาง และ
เรือ่ งราวแสนเศร้าของเจ็ดหญิงงามทีจ่ ะท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วชม
ประทับใจมิรลู้ มื ส่วนเกาะถงปัน้ เป็นหินบะซอลต์สดุ คลาสสิคทีท่ กุ ด้านจะ
มีหนิ เรียงกันเป็นแนวยาว ถือได้วา่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญทีข่ นึ้ ชือ่
ของเผิงหูเลยก็วา่ ได้ ส�ำหรับเกาะวัง้ อันเป็นสถานทีท่ มี่ หี นิ รูปร่างแปลก
ประหลาดทีโ่ ด่งดังมากทีส่ ดุ ในเผิงหู สุดท้ายเกาะชีเหมยจะมีแนวหินดักปลา
รูปหัวใจคู่ ซึง่ สถานทีน่ เี่ ป็นทีน่ ยิ มและเลือ่ งลือมากในหมูว่ ยั รุน่

ครอบคลุมพื้นที่เกาะตงอิ่น เกาะซีอิ่น เกาะจงจู้ เป็นอาณาเขตภายใต้การปกครองของไต้หวัน
ที่อยู่เหนือสุด พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ควบคุมทางทหาร ซึ่งทะเลบริเวณโดยรอบมี
ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์
ที่นี่จึงเป็นแหล่งท�ำการประมงชั้นยอดอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน
เกาะตงอิ่นนั้นยังเป็นแหล่งผสมพันธ์นกนางนวลหางด�ำอีกด้วย ท�ำให้ผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามา
ชมความงามของนกนางนวลที่บินมาผสมพันธ์ที่นี่ในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่า
อัศจรรย์หลายแห่งที่เกิดจากการกัดกร่อนของน�้ำทะเล อาทิ  โพรงมังกรทะเล บ่อน�้ำสตรีศักดิ์สิทธิ์ ผา
หินเกลียวด้ายแห่งสวรรค์ หินร้องเพลงเอี๋ยนโซวเป็นต้น ส�ำหรับของขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดของที่นี่คือ
เหล้าตงหยงเฉินเกาที่ผลิตจากโรงกลั่นตงหยง ถือได้ว่าเป็นของดีเกาแก่ไม่แพ้เหล้าเหมาไถเลยก็ว่าได้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงของเกาะจินเหมิน ตัวหอคอยสร้างตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมจีนโบราณ ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนปืนใหญ่ที่อยู่
ด้านหน้าหอคอยได้สะท้อนถึงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ของสถานทีแ่ ห่งนี้ อักษรจีนที่แกะสลักบนยอดเขาไท่หวู

http://www.phhg.gov.tw/chinese/depart/traffic/
สมาคมเรือข้ามฟากเผิงหู (06) 927-7036
สายการบินเผิงหู http://www.mkport.gov.tw/index.asp
สายการบินแมนดาริน (082) 328000
สายการบินทรานส์เอเชีย 4438123
สายการบินยูนิแอร์  4066-6789
เส้นทางท่องเที่ยวเผิงหูโดยรถบัสท่องเที่ยวไต้หวัน
0800-011765 http://www.taiwantourbus.com.tw/

Q

Q

เกาะหม่าจูต่ งั้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวัน ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ กาะหนานกาน เป่ยกาน
ตงจวี่ ซีจวี่ ตงอิ๋ง เป็นต้นรวมทั้งหมด 20 กว่าเกาะ มีพื้นที่ 25,052 เฮคเตอร์ เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่
ส�ำคัญที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันใช้เป็นพื้นที่ทางทหารในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันประเทศ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พบเห็นบนเกาะแห่งนี้จะมีลักษณะเตรียมพร้อมส�ำหรับการรบ ไม่ว่าจะเป็นเรือรบ
ค่ายทหาร ปืนใหญ่โบราณ ป้อมเหล็กและอุโมงค์เป่ยไห่เป็นต้น
ในเขตนี้เป็นหินแกรนิตที่มีลักษณะค่อนข้างแข็ง เมื่อหินเหล่านี้ผุกร่อนสลายตัวหรือถูกคลื่น
กัดเซาะ ก็เกิดเป็นหน้าผาลาดเอียงและประตูทะเล (หินที่ถูกกัดเซาะเป็นโพรงลักษณะคล้ายประตู)
ทะเลในบริเวณนี้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ แต่ละเกาะจึงเป็นพื้นที่ท�ำการประมงและตกปลาที่ดี่เยี่ยม
ขณะเดียวกันในบริเวณนี้ก็ยังเป็นเส้นทางผ่านของนกที่อพยพย้ายแหล่งหากิน ท�ำให้ช่วงฤดูใบไม้
ผลิและฤดูใบไม้ล่วงจะมีนกหลากหลายสายพันธุ์บินผ่านที่นี่เพื่อไปผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนตาม
เกาะต่างๆ ที่นี่จึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญที่มีการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ไว้

ตงอิ่น

(06)921-6445  http://www.penghu-nsa.gov.tw/
เดินทางโดยเครื่องบิน สามารถนั่งเครื่องบินสายการบินที่บิน
ไปเผิงหูจากสนามบินซงซานไทเป สนามบินเกาซง สนามบิน
ไถจง สนามบินไถหนาน สนามบินเจียอี่
เดินทางโดยเรือ เส้นทางไถตง-เผิงหู สามารถนั่งเรือไถฮวา
จากท่ า เรื อ เกาซง หรื อ นั่ ง เรื อ จากท่ า เรื อ เจี ย ยี่ เ พื่ อ ไปยั ง
หม่ากงได้
เดินทางข้ามเกาะ สามารถนั่งเรือซิงหลุนของหนานไห่ เรือ
เหิงอันหมายเลข1 จากท่าเรือหม่ากงเพื่อไปยังเกาะชีเหม
ยหรือเกาะวั้งอัน
เดินทางโดยรถสาธารณะ เส้นทางเดินรถในเผิงหูมีเส้นทาง
ซีอวี่และไป๋ซาทั้งหมด 7 สาย นอกจากนี้ยังมีบริการรถเช่า

กาะจี๋เป้ย
หาดทรายรูปปากเ

อุทยานแห่งชาติหม่าจู่

หอจวี่กวง

Dongyin Dragon Sea
Cave．楊文章攝

กู่หนิงโถว

ขอมูลการเดินทาง

เดินทางโดยเครื่องบิน สามารถนั่งเครื่องบินสายการบินที่บินไปจินเหมิน
จากสนามบินซงซานไทเป สนามบินเกาซง สนามบินไถจง สนามบินไถหนาน สนามบินเจียอี่
เดินทางโดยเรือ เส้นทางไถตง-จินเหมิน สามารถขึน้ เรือเร็วจินเหมินหรือเหอฝูจากท่าเรือเกาซงไปยังท่าเรือเลีย่ วโหลว
เส้นทางหมู่เกาะ นั่งเรือข้ามฝากสาธารณะจากท่าเรือจินเหมินไปยังท่าเรือจิ่วกงของเกาะเล่อวี่(จินเหมินน้อย)
เดินทางโดยรถสาธารณะ มีบริการรถสาธารณะ 4 เส้นทางได้แก่ เส้นทางชุ่ยซาน-เมืองจินเหมิน เส้นหมู่บ้านกู่หนิง
โถว เส้นไท่หวู่-จินซา เส้นสวนไทร-ไท่หวู่ นอกจากนนี้ยังมีบริการเช่ารถอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม ส�ำนักงานขนส่งสาธารณะ เขตจินเหมิน (082) 332721 http://www.kcbfa.gov.tw/index.php
สายการบินจินเหมิน http://www.kma.gov.tw/   สายการบินแมนดาริน (082) 328000
สายการบินทรานส์เอเชีย 4438123 สายการบินยูนิแอร์  4066-6789  
ส่วนการเดินเรือไม่มีตารางเวลาที่แน่นอน ส�ำหรบผู้ที่ต้องการเดินทางสามารถสอบถามล่วงก่อนการเดินทาง

Museum

吳姿儀攝

หนานกาน

สำ�นักงานอุทยานแห่งชาติหม่าจู่ (0836) 25631 http://www.matsu-nsa.gov.tw/

จวี่กวง

ขอมูลการเดินทาง

เดินทางโดยเครื่องบิน สามารถนั่งเครื่องบินสายการบินที่บินไปยังสนามบินหนานกาน
หรือสนามบินเป่ยกานของหม่าจู่จากสนามบินซงซานไทเป หรือสนามบินไถจง
เดินทางโดยเรือ เส้นทางไถตง – หม่าจู่ สามารถนั่งเรือเฟอร์รี่ไถหม่าจากท่าเรือจีหลงเพื่อไปยังเกาะหนานกาน
หรือเกาะตงอิ่นของหม่าจู่ก็ได้ และสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่จากเกาะหนานการเพื่อไปยังเกาะอื่นๆได้
เดินทางโดยรถสาธารณะ รถสาธารณะภายในเกาะหนานกานจะแบ่งออกเป็นเส้นทางทะเล และเส้นทางภูเขา 
โดยวิ่งระหว่างซานหลงและท่าเรือหม่าจู่ รถสาธารณะภายในเกาะเป่ยกานจะวิ่งเส้นทางระหว่างถังฉีไปยังไป่ซา 
โดยแต่ละเกาะจะมีบริการรถเช่าด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม สำ�นักงานท่องเที่ยวเขตเหลียนเจียง (0836) 25125 http://www.m-kaliu.com.tw/webs/liedao.htm

สนามบินหนานกาน  http://www.tsa.gov.tw/0069/airport_b/index.shtm
สนามบินเป่ยกาน http://www.tsa.gov.tw/0069/airport_a/index.shtm
สายการบินยูนิแอร์ 02-2518-5166 เรือเฟอร์รี่ไถหม่า: 02-2424-6868 (ท่าเรือจีหลง) 0836-26655 (ท่าเรือหม่าจู่)

น�้ำพุร้อนหงเย่
สถานที่ : หมูบ่ า้ นหงเย่ เมืองว่างหยง ฮวาเหลียน
คุณลักษณะ : น�ำ้ พุรอ้ นกรดคาร์บอนิค

ชนิด : แหล่งน�ำ้ พุรอ้ น ธารน�ำ้ พุรอ้ น
อุณหภูมิ : 45 – 56 ˚C		

สถานที่ : เมืองเปยหนาน ไถตง
คุณลักษณะ : น�ำ้ พุรอ้ นโซเดียมไบคาร์บอเนต

ไม่มที งั้ สีและกลิน่ แต่มรี สชาติเค็ม ในน�ำ้ พุรอ้ นแห่งนี้

ภูเขาแห่งนีต้ งั้ อยูท่ หี่ มูบ่ า้ นจูเถียนเขต
ฝูหลี่ มีความสูงจากระดับน�้ำทะเล 200 –
1,000 เมตร ในเดือนสิงหาคมและกันยายน
เป็นช่วงดอกเดย์ลิลลี่ก�ำลังบานสะพรั่งไป
ทั่ ว ทุ ่ ง จึ ง ท� ำ ให้ ส ถานที่ แ ห่ ง นี้ ง ดงามดั่ ง
สวนสวรรค์ และมีผคู้ นแห่มาชืน่ ชมความงาม
ของดอกเดย์ลิลลี่อย่างไม่ขาดสาย

อุดมไปด้วยแร่ธาตุตา่ งๆมากมาย ทัง้ สามารถดืม่ และ
แช่ตวั ได้ ในญีป่ นุ่ เรียกน�ำ้ พุรอ้ นทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ บบนี้
ว่า  “น�ำ้ พุรอ้ นโซดา” ทีม่ คี วามหมายว่า  “น�ำ้ พุรอ้ นแห่ง
Zhiben

ความงาม”

Zhiben
Mt. Zhiben

สวนป่านันทนาการแห่งชาติจือเปิ่น

จวี่กวงแบ่งออกเป็น 2 เกาะ ได้แก่ เกาะซีจวี่ พื้นที่ที่เคยเป็นสถานที่บัญชาการทางทหารของ
กองก�ำลังป้องกันประเทศ หลังจากการถูกโจมตีมานับร้อยๆครั้ง ก็ท�ำให้ที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักมากกขึ้น
ในช่วงปลายค.ศ.1950 บริษัททางประเทศตะวันตกได้ขนส่งสินค้าชดเชยการสงครามต่างๆมายังเกาะแห่งนี้
ท�ำให้ที่นี่ ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า  “ฮ่องกงน้อย”
ส่วนเกาะตงจวี่ เป็นเกาะที่อยู่ทางทิศใต้สุดของหมู่เกาะหม่าจู่ เป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเลและโดดเด่น
ด้วยอ่าวกับท่าเรือ เนื่องจากพื้นที่ของเกาะโดยรอบติดทะเลทั้งหมดจึงท�ำให้ที่นี่มีผลผลิตจากทรัพยากรทาง
ทะเลมากมาย บนเกาะแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยงอื่นๆที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมอีก
มากมาย อาทิ ป้อมปราการป้องกันเกาะ หมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิม ประภาคารตงฉวนอันเก่าแก่ และจารึก
ต้าผู่ เป็นต้น

น�ำ้ พุรอ้ นแห่งนีต้ งั้ อยูบ่ นชายฝัง่ แม่นำ�้ อานทงตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองยวีห่ ลี่ น�ำ้ พุของทีน่ คี่ อ่ นข้างใส แต่อาจจะมีกลิน่ ก�ำมะถัน
เล็กน้อย ในเขตน�ำ้ พุรอ้ นอานทงมีโรงแรมน�ำ้ พุรอ้ นอานทงซึง่ เป็นสิง่ ก่อสร้างแบบญีป่ นุ่ ทีถ่ กู เก็บรักษาไว้มานาน สิง่ ก่อสร้างนีจ้ ะ
แบ่งเป็นสองส่วนคือสิง่ ก่อสร้างเดิมทีย่ งั คงเป็นเอกลักษณ์ของญีป่ นุ่ เอาไว้ และสิง่ ก่อสร้างใหม่ทเี่ ป็นอาคารสีขาวสองชัน้ ซึง่ สร้าง
ตามอาคารแบบยุโรป และได้เปลีย่ นชือ่ ใหม่เป็น หมูบ่ า้ นน�ำ้ พุรอ้ นอานทง บริเวณโดยรอบของน�ำ้ พุรอ้ นแวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพ
ทีง่ ดงาม ด้านหลังน�ำ้ พุรอ้ นเป็นเส้นทางเดินป่า เมือ่ แช่นำ�้ พุรอ้ นเสร็จแล้วยังสามารถเดินเล่นรอบๆเขตน�ำ้ พุรอ้ นได้อกี ด้วย

น�ำ้ พุรอ้ นจือเปิน่ ถือเป็นน�ำ้ พุรอ้ นคาร์บอเนตทีเ่ ป็นด่าง

พุทธฉือจีเ้ ป็นหนึง่ ในสีน่ กิ ายของศาสนาพุทธในไต้หวัน โดยตัง้ อยูท่ ถี่ .จงยังเมืองฮวาเหลียน ซึง่ ภายในมูลนิธจิ ะประกอบ
ไปด้วยศูนย์การศึกษาทางการแพทย์ วัดและมหาวิทยาลัยฉือจี้ ส�ำหรับวัดนัน้ ภายในมีบรรยากาศเงียบขรึม ตัวอาคารประดับ
ด้วยชายคาสามขัน้ มีระเบียงทางเดินแบบคลาสสิค เสาของอาคารมีลกั ษณะกลม ศิลปะของทัง้ หมดนีล้ ว้ นได้รบั อิทธิพลจาก
ศิลปะสมัยราชวงศ์ถงั ในส่วนของห้องโถงจิตอาสานัน้ เป็นอาคารสีขาวมุงกระเบือ้ งสีเทา ทีน่ ถี่ อื เป็นจุดก�ำเนิดของมูลนิธฉิ อื จี้
โดยมี “ระเบียงวัฒนธรรม” ท�ำหน้าที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของศาสนาพุทธนิกายฉือจี้ รวมถึงที่มีของค�ำสอนที่ว่า 
“เดินเพียงก้าวเดียวเกิดรอยเท้าทัง้ แปด” เป็นต้น มูลนิธศิ าสนาพุทธแห่งนีถ้ อื เป็นศูนย์รวมจิตใจของผูค้ น ทีส่ ามารถผ่อนคลาย
ความกังวลทางโลกและช�ำระล้างจิตใจให้บริสทุ ธิ์ ทีน่ จี่ งึ เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ นี่ กั ท่องเทีย่ วไม่ควรพลาด

เป็นเกาะทีป่ ระกอบด้วยภูเขาและอ่าวมากมาย แต่เดิมเกาะนีเ้ ป็นจุดแวะพักระหว่างทางของชาวประมง
ปัจจุบันเป็นสนามบินระหว่างหมู่เกาะหม่าจู่และไต้หวัน   เกาะเป่ยกานมีจุดชมวิวที่สวยงามบนภูเขาปี้ซาน
ที่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในหมู่เกาะหม่าจู่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์และบรรยากาศอันสวยงามของ
เกาะแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน ส่วนชายหาดปั้นหลี่ของเกาะนี้เป็นชายหาดแคบที่มีภาพสะท้อนของหมู่ม่านเมฆ
บนผืนน�้ำ ท�ำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านฉินปี้
ซึง่ เป็นสถานทีท่ ถี่ กู อนุรกั ษ์ไว้อย่างสมบูรณ์และคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวฝูเจีย้ นตะวันออกได้ชดั เจนทีส่ ดุ
บ้านเรือนของที่นี่เป็นบ้านหินแกรนิตที่สร้างตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่ด้านหน้าเป็นทะเลด้านหลังเป็นภูเขา 
บวกกับความโรแมนติกของที่แห่งนี้ ท�ำให้ปัจจุบันโฮมสเตย์และร้านกาแฟของที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวยอดนิยมไปเรียบร้อย

สถานที่ : เมืองยวีห่ ลี่ ฮวาเหลียน
คุณลักษณะ : น�ำ้ พุรอ้ นเค็มก�ำมะถัน

น�้ำพุร้อนจือเปิ่น

ภูเขาลิ่วซือสือ

ป่าสงวนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น�้ำจือเปิ่นและเขตน�้ำพุร้อน ที่นี่แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพธรรมชาติ
มากมาย เช่น น�ำ้ พุรอ้ น น�ำ้ ตก ต้นไทรพันราก ป่าดงดิบ และต้นประดูเ่ ป็นต้น นักท่องเทีย่ วสามารถข้ามสะพานสีแดงทีม่ ี
ความยาว 80 เมตรจากฝัง่ แม่นำ้� ไปยังเขตสวนป่าได้ อีกทัง้ ยังสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศความงามของธรรมชาติ
และความใสบริสุทธิ์ของแม่น�้ำได้ระหว่างที่เดินข้ามสะพานอีกด้วย
ส�ำหรับอีกหนึง่ สถานทีท่ มี่ ชี อื่ เสียงอย่าง “ทางคนแกร่ง” (Tough Man Slop) ทีม่ คี วามยาว 320 เมตร มีระยะห่าง 150 เมตร
มีบันได 792 ขั้น ที่นี่จึงเหมาะแก่การเป็นสถานที่ฝึกความอดทนและทดสอบความแกร่งของผู้มาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก
ภายในสวนป่าแห่งนี้มีทั้งป่าการบูร ป่าสน ป่าต้นแอช และป่าไผ่ ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดคือ ต้นไทรพันราก
ที่เรียงรายอยู่ตามทางเดินอันร่วมรื่นภายในสวนป่า

ทุ่งดอกคาโนล่า

น�้ำพุร้อนฉาวยื่อบนเกาะกรีน
ชนิด : น�ำ้ พุรอ้ นทะเล		 สถานที่ : เกาะกรีน ไถตง
อุณหภูมิ : 55 - 91 ˚C		 คุณลักษณะ : น�ำ้ พุรอ้ นก�ำมะถัน
น�้ำพุร้อนฉาวยื่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปลายเกาะกรีน ที่นี่เป็นน�้ำพุร้อนน�้ำทะเลหนึ่งเดียวที่มีชื่อเสียงเทียบเท่า
น�้ำพุร้อนเกาะซิซิลีของอิตาลี่และเกาะคิวชูของญี่ปุ่น ช่วงที่ญี่ปุ่นยึครองเกาะไต้หวันที่นี่มีชื่อเดิมว่า  “น�้ำพุร้อนอาซาฮี”
ในน�้ำพุร้อนแห่งนี้ประกอบไปด้วยแร่ธาตุก�ำมะถันและแมกนีเซียม โดยมีลักษณะเป็นสายน�้ำที่พุ่งขึ้นมาจากรอยแตกแยกของ
หินประการังในเขตชายฝั่ง กระแสน�้ำขึ้นลง จึงท�ำให้น�้ำมีความเป็นด่างเนื่องจากมีเกลือผสมอยู่ด้วย ส�ำนักงานอุทยานแห่งชาติ

ข้าวสารฉือซาง

ข้าวสารฉือซางเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพดี หอมอร่อย และมีชื่อเสียงจากการเป็นที่ชื่นชอบของ
ชาวญีป่ นุ่ ด้วยเหตุนที้ างส�ำนักงานของเมืองฉือซางได้ดำ� เนินการอย่างเข้มงวดในทุกขัน้ ตอนของการผลิต
เพือ่ ให้ได้ขา้ วสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับสากลและเป็นทีย่ อมรับจากผูค้ นทัว่ โลก ปัจจุบนั ถือว่าข้าวสารฉือซาง
กลายเป็นข้าวสารชั้นหนึ่งของไต้หวันเลยก็ว่าได้
ส�ำหรับข้าวสารฉือซางนั้น ไม่เพียงแต่จะสามารถหุงเป็นข้าวสวยที่นุ่ม และหอมอร่อย แต่ยัง
สามารถน�ำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการท�ำของหวานอื่นๆ เช่น โมจิ บัวลอยเป็นต้น นอกจากนนี้ยัง
มีของหวานอื่นที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่อย่างเค้กข้าว หรือไอศครีม ที่มีรสชาติสุดยอดและเป็นของขึ้นชื่อ
ที่ไม่ควรพลาดอีกด้วย

กิจกรรมสี่ฤดู

เมืองฉือซางตัง้ อยูบ่ นเส้นทางช่องเขาตะวันออก เป็นทีร่ จู้ กั กันดีในฐานะแหล่งผลิตข้าวทีม่ ชี อื่ เสียง
ของไต้หวัน ทีน่ นี่ อกจากจะมีขา้ วสารทีอ่ ร่อยแล้ว ยังมีววิ ทิวทัศน์ทเี่ หมาะแก่การเทีย่ วชมและพักผ่อนอีก
ด้วย ด้วยความมุ่งมั่นต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นที่นี่ ท�ำให้ทุกวันนี้ข้าวสารของที่นี่เป็นที่
รู้จักและมีความก้าวหน้ามากขึ้น ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยวของฉือซางนั้นคือการจัดงานตามประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่ การนั่งปิกนิกริมสระน�้ำข้างทุ่งนาในฤดูใบไม้ผลิ
งานเฉลิมฉลองพิธีเตรียมว่านเมล็ดข้าวในฤดูร้อน งานเทศกาลดนตรีเฉลิมฉลองผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
ได้ในฤดูใบไม้ร่วง และสุดท้ายคือการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมพร้อมกับการชื่นชมความงามของ
ทุ่งดอกคาโนล่าสีทองในฤดูหนาว
ส�ำหรับของกินทีข่ นึ้ ชือ่ ของทีน่ เี่ กิดจากการคิดค้นของแม่บา้ นฉือซาง อย่างเช่น เค้กข้าว ขนมถุงข้าว
ขนมฟักทองเป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสามารถสั่งจองอาหารเหล่านี้ล่วงหน้าเพื่อไป
นั่งปิกนิกริมสระน�้ำ นอกจากจะได้ลิ้มรสความอร่อยของของหวานแล้วยังสามารถเพลิดเพลินกับ
การชมความงามของธรรมชาติได้อีกด้วย

ภาคตะวันตกได้สร้างเส้นทาง
ท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะ รวมถึง
น�้ำพุร้อนกลางแจ้ง
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แห่ง

ที่มีลักษณะเป็นน�้ำพุร้อนสระน�้ำ
น�ำ้ ในสระแต่ละแห่งจะมีอณ
ุ หภูมิ
ที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสม
กับการลงแช่น�้ำในแต่ละจุด

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

สัมผัสประสบการณ์ชนเผ่าและแบ่งปันวัฒนธรรม
สวนป่านันทนาการแห่งชาติจือเปิ่น

จวี่กวง

แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น สมรภู มิ ร บเก่ า แก่ ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศคงหนีไม่พ้นหมู่บ้านกู่หนิงโถว ซึ่งที่นี่มีความหลากหลายทั้งทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส�ำหรับลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านกู่หนิงโถวนั้นจะติดชายฝั่ง
ทะเลจึงท�ำให้มีนกป่าหลายสายพันธุ์แวะเวียนมาตามฤดูกาล ที่นี่เลยกลายเป็นแหล่งชมนกที่
ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งไปโดยปริยาย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
ได้แก่ โรงกลั่นสุราจินเหมิน อุโมงค์จ๋ายซาน พิพิธภัณฑ์สงคราม 23 สิงหา สถานีสังเกตการณ์หม่า
ซ่าน หมูบ้านชาวพื้นเมือง โรงงานผลิตมีดจากกระสุนปืนใหญ่และโรงงานเซรามิกจินเหมินเป็นต้น

Jiaxian

ศาลาจิตอาสาและห้องโถงจิตอาสามูลนิธิพุทธฉือจี้

เป่ยกาน

น�้ำพุร้อนลุ่ยสุ่ยหรือน�้ำพุร้อนนอกเป็น
น�้ำพุที่ประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
ถือเป็นน�ำ้ พุคาร์บอเนตคลอไรด์หนึง่ เดียว
ในไต้หวัน ซึง่ ประกอบด้วยธาตุเหล็ก และ
โคลนสีเหลือง เนือ่ งจากน�ำ้ พุทนี่ มี่ รี สเค็ม
และกลิน่ สนิม จึงไม่เหมาะแก่การดืม่ กิน
และนีก่ เ็ ป็นอีกหนึง่ สาเหตุทที่ ำ� ให้คนทีม่ า
แช่น�้ำแร่ที่นี่ครั้งแรกอาจจะไม่กล้าลงแช่
เลยก็ได้ ส่วนเกล็ดเกลือทีล่ อยอยูบ่ นผิวน�ำ้
มีฤทธิเ์ ป็นกรดด่างอ่อนๆ ทีช่ ว่ ยรักษาโรคผิวหนังและโรคข้ออักเสบ ด้วยเหตุนี้ ทัง้ อุณหภูมแิ ละคุณสมบัตขิ องน�ำ้ พุรอ้ นแห่งนีจ้ งึ
กลายเป็นทีน่ ยิ มของผูท้ ชี่ นื่ ชอบการแช่นำ�้ พุรอ้ นเป็นอย่างมาก

น�ำ้ พุรอ้ นหงเย่อยูต่ รงข้ามกับน�ำ้ พุรอ้ นเขตรอบนอกของแม่นำ�้ หงเย่ จึงมีชอื่ เรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า  “น�ำ้ พุรอ้ นชัน้ ใน” น�ำ้ พุทนี่ ใี่ สสะอาด
ไม่มสี แี ละกลิน่ แต่อย่างใด จึงเหมาะส�ำหรับการดืม่ และการแช่ตวั น�ำ้ พุรอ้ นทีน่ ถี่ กู ค้นพบครัง้ แรกโดยนายพรานเผ่าทาโรโกะในสมัย
ราชวงศ์ชงิ และกลายเป็นแหล่งน�ำ้ พุรอ้ นยอดนิยมในสมัยทีถ่ กู ญีป่ นุ่ ยึดครอง และปัจจุบนั ทีแ่ ห่งนีก้ ย็ งั มีโรงแรมญีป่ นุ่ อันเก่าแก่ตงั้
อยูด่ ว้ ย เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสถึงบรรยากาศในอดีต
เตือนเล็กน้อย : เนือ่ งจากน�ำ้ พุรอ้ นหงเย่ได้รบั ความสเยหายจากเหตุไฟไหม้ ตอนนีย้ งั ไม่เปิดให้บริการ นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการ
เข้ามาแช่นำ�้ พุรอ้ นสามารถสอบถามข้อมูลได้ทสี่ ำ� นักงานเขตว่างหยง : 03-8751321

ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของหมูบ่ า้ นฝูหยวนเขตลุย่ สุย่ ป่าสงวนแห่งนีเ้ ป็นป่าการบูรทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในไต้หวัน
โดยมีชื่อเสียงจากหุบเขาผีเสื้อและน�้ำตก หากนักท่องเที่ยวเดินเล่นตามทางเดินในป่าสงวนนี้ จะได้สัมผัสกับ
“สายฝนแห่งป่า” (Forest Shower) เพลิดเพลินกับหินรูปทรงแปลกตาที่ตั้งอยู่ตามทางที่แม่น�้ำไหลผ่าน รวม
ถึงได้เที่ยวชมน�้ำพุธรรมชาติที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินอีกด้วย ส�ำหรับหุบเขาผีเสื้อหมู่บ้านฝูหยวนนั้น เหมาะแก่
การมาเทีย่ วชมในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฏาคมของทุกปี ในช่วงเวลาดังกล่าวนักท่องเทีย่ วจะได้ชนื่ ชม
กับความสวยงามของเหล่าผีเสื้อหลากสีสันได้อย่างใกล้ชิด

ทีร่ าบสูงลูเ่ ย่ตงั้ อยูท่ างทิศใต้ของเขตก
วนกวงชา มีความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเล 368
ทะเลดอกไม้ภูเขาลิ่วซือสือ
เมตร ระยะห่างจากพืน้ ดิน 150 เมตร เนือ่ งจากทีร่ าบสูงนีม้ ลี กั ษณะภูมปิ ระเทศทีด่ ี บวกกับภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสม
จึงท�ำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสนามกีฬาร่มร่อนที่ได้รับความนิยมอย่างสูง นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชื่อเสียงด้านการท�ำไร่
ชาอีกด้วย เพราะที่นี่มีดินที่อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ แสงอาทิตย์เพียงพอ และอุณหภูมิที่เหมาะสมจึงท�ำให้ได้ใบชา
ทีม่ รี สชาติดี ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วชมทีน่ สี่ ามารถพักค้างคืนตามโอมสเตย์ในไร่ชาได้ทมี่ มี ากมายได้ตามต้องการ

Zhongjhu

ชนิด : แหล่งน�ำ้ พุรอ้ น 		
แหล่ง : เขตลุย่ สุย่ ฮวาเหลียน
อุณหภูมิ : 48˚C
คุณลักษณะ : น�ำ้ พุรอ้ นคาร์บอเนต

ชนิด : แหล่งน�ำ้ พุรอ้ น ธารน�ำ้ พุรอ้ น
อุณหภูมิ : 47˚C 		

สวนป่านันทนาการแห่งชาติฝูหยวน

เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “เกาะใหญ่” โดยเป็นเกาะที่เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ
และการศึกษา  รวมถึงเป็นที่ตั้งของสภาการเมือง ศูนย์ราชการของเขตเหลียนเจียง และโรงกลั่นสุราหม่าจู่
ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย หนานกานมีสนามบินประจ�ำหมู่เกาะหม่าจู่ และมีท่าเรือข้ามฝากที่ส�ำคัญของเส้นทาง
ระหว่างฝูเจี้ยน มาเก๊า ฮ่องกงมายังไต้หวัน จวี่กวง ตงอิ่นอีกด้วย

เกาะเป่ยกาน

ภูเขาไท่หวูม่ คี วามสูงเหนือระดับน�ำ้ ทะเล 253 กิโลเมตร
ถือว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจินเหมิน ตัวอักษรจีนที่ปรากฏอยู่
บนยอดเขานั้นแกะสลักเลียนแบบลายมืออดีตประธานาธิบดี
เจียงไคเช็คในปี 1952 ที่นี่จึงเป็นสถานที่ส�ำคัญที่โด่งดังของ
เกาะจินเหมิน บวกกับภูเขาไท่หวูน่ นั้ ตัง้ อยูต่ รงข้ามทะเลสาบไท่หู
ตะวันออกท�ำให้ทแ่ี ห่งนีม้ คี วามสวยงามทีก่ ลมกลืนทัง้ ภูเขาและแม่นำ�้
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ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของทะเลสาปปลาคาร์ฟ นักท่องเทีย่ วสามารถชมวิวมุมสูงของทะเลสาปปลาคาร์ฟได้จากป่าสงวน
แห่งนี้ บริเวณป่าสงวนเต็มไปด้วยต้นไม้ทเี่ ขียวชะอุม่ ทัศนียภาพทีส่ วยงาม รวมถึงเครือ่ งจักรทีเ่ คยใช้ตดั ไม้ในอตีดอย่าง
หัวรถจักร รถลากซุง เส้นทางกระเช้าขนส่งไม้เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ท่ามกลางแมกไม้
ส่วนภายในของพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ของป่าสงวนแห่งนี้มีการจัดแสดงภาพถ่าย สื่อมีเดียต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
อุตสาหกรรมป่าไม้ของไต้หวันไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมได้เห็นถึงวิวัฒนการความเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมป่าไม้ของไต้หวันอีกด้วย

ที่ราบสูงลู่เย่

หินรูปหัวใจคู่

น�้ำพุร้อนลุ่ยสุ่ย

ชนิด : แหล่งน�ำ้ พุรอ้ น
อุณหภูมิ : 55 – 65 ˚C

สวนป่านันทนาการแห่งชาติฉือหนาน

หนานกาน

ภูเขาไท่หวู่

ส�ำนักงานอุทยานแห่งชาติจินเหมิน (082) 313-100 http://www.kmnp.gov.tw/

สำ�นักงานอุทยานแห่งชาติเผิงหู
(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

ขอมูลการเดินทาง

น้ำพุรอน

น�้ำพุร้อนอานทง

ทะเลสาปปลาคาร์ฟเป็นทะเลสาปทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติและมีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของไต้หวัน ชือ่ ของทะเทสาปแห่งนี้
มีทมี่ จี ากภูเขาทีม่ ลี กั ษณะคล้ายปลาคาร์ฟ การเดินทางเทีย่ วชมทีน่ นี่ นั้ มีบริการเช่าเรือและจักรยานส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
โดยนักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานชมความงามรอบๆตามลู่จักรยานที่มีให้บริการ ส�ำหรับกิจกรรมยอดนิยมของที่นี่
คือการตั้งแคมป์และการชมหิ่งห้อยในยามค�่ำคืน ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ซึ่งที่นี่จะมีฝูงหิ่งห้อยส่อง
แสงระยิบระยับไปทั่วทะเลสาบ ท�ำให้ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงอนุรรักษ์ยามราตรีที่โดดเด่น รวมถึงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด
ส�ำหรับการตั้งแคมป์อีกด้วย
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ภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยา
สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจบนเกาะ
เผิงหูประกอบไปด้วย4เกาะ ได้แก่ เกาะหม่ากง เกาะจงตุ้น เกาะไป๋ซา  เกาะซีอวี่
โดยมีเกาะหม่ากงเป็นทั้งใจกลางเมือง และศูนย์รวมกิจการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บนเกาะอย่าง ที่พัก ร้านอาหาร เช่ารถ และร้านสินค้าโอท็อปอีกด้วย ส�ำหรับเส้นทาง
การท่องเที่ยวจะแบ่งเป็น เส้นทางท่องเที่ยวบริเวณเมืองหม่ากง เส้นทางท่องเที่ยวหูซี
และเผิงหนาน เส้นทางท่องเทีย่ วไป๋ซาและซีอวี่ โดยมีสถานทีท่ สี่ ำ� คัญ เช่น “วัดเทียนห้าว”
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความยาวนานกว่าสี่ร้อยปี “ป้อมโบราณซีอวี่” ป้อมเก่า
แก่ที่คงรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ “ประภาคารเกาะอวี่เหวิง” ประภาคารที่สร้างขึ้นเป็น
หลังแรกในไต้หวัน “สะพานข้ามทะเล” สะพานที่เขื่อมระหว่างเกาะไป๋ซาและเกาะซีอวี่
“ต้นไทรเก่าแก่ทงเหลียง” ที่มีอายุยืนยาวกว่าสามร้อยปี รวมถึง “ชายหาดหลินโถว
และอ้ายเหมิน”หาดทรายขาว ทะเลใส

สีสันทะเลเหนือ

Shin Kong Chao Feng
Ranch Leisure Resort

ทะเลสาปปลาคาร์ฟ

สีสันบนเกาะ

ินเหมิน
สิ่งก่อสร้างเก่าแก่บนเกาะจ

花東縱谷

ชองเขาตะวันออก
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เกาะไต้หวันรายล้อมด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมาย เกาะที่ส�ำคัญได้แก่ เกาะจินเหมิน เกาะหม่าจู่
เกาะเผิงหูเป็นต้น ส�ำหรับอุทยานแห่งชาติจินเหมินนั้นเป็นแหล่งวัฒนธรรมและสมรภูมิรบ
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติหม่าจู่ก็โดดเด่นด้วยหมู่บ้านชาวพื้นเมืองฝูเจี้ยนและ
อุทยานแห่งชาติเผิงหูน้ันเป็นแหล่งหินบะซอลต์ที่งดงามและมีกิจกรรมทางน�้ำที่ตื่นตาตื่นใจให้
ท�ำมากมายหลายรูปแบบ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมที่นี่จะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่
วิวทิวทัศน์ที่งดงาม รวมถึงวิถีชีวิตและประเพณีเก่าแก่ที่น่าทึ่งอีกด้วย

บ้านเรือปาเกอลั่ง  089-881-400  เลขที่ 15 ถนนต้าเฟิงเฟิงปาหลิง หมู่บ้านจางหยวน เขตฉางปิง เมืองไถตง
หมู่บ้านเถียฮวา  089-881-400  เลขที่ 26 ซอย135 ถนนซินเซิง เมืองไถตง  เวลาท�ำการ: ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์
เวลา 14.00 – 22.00น. (เวลาการแสดง: 20.00 - 22.00น.) ตลาดเปิดท้ายมั่นจื่อ เวลาท�ำการ: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

Xiaolanyu

สำ�นักงานอุทยานแห่งชาติช่องเขาตะวันออก

ขอมูลการเดินทาง

(03) 8875306  http://www.erv-nsa.gov.tw/
แหล่งท่องเที่ยวฮวาเหลียน  03-834-5968  เลขที่8 ชั้น2 ถ.หมิงหลี่ เมืองฮวาเหลียน
ร้านค้าฉือซาง 089-862-046  เลขที่ 22 ถ.จงซาน เมืองฉือซาง ไถตง

สำ�นักงานทะเลสาปปลาคาร์ฟ (03) 846-1691  เลขที่ 100 ถ.ฮวนถังเป่ย หมู่บ้านฉือหนาน เมืองโซวฟง ฮวาเหลียน
สวนป่านันทนาการแห่งชาติฉือหนาน
(03) 864-1594 เลขที่ 76 ถ.หลินหยวน หมู่บ้านฉือหนาน เมืองโซวฟง ฮวาเหลียน

สวนป่านันทนาการแห่งชาติฝูหยวน

(03) 881-2377  เลขที่ 161 ถ.กวางตง หมู่บ้านฝูหยวน เมืองลุ่ยสุ่ย ฮวาเหลียน
(ปัจจุบันบริหารงานโดยบริษัทอุตสาหกรรมหุบเขาผีเสื้อจำ�กัด) http://www.bvr.com.tw/

สวนป่านันทนาการแห่งชาติจือเปิ่น (089) 510-961 เลขที่ 290 ถ.หลงฉวน หมู่บ้านเวินฉวน เมืองเปยหนาน ไถตง
ภูเขาลิ่วซือสือ

เดินทางโดยรถสาธารณะ สามารถขึน้ รถบัสทีส่ ถานีฮวาเหลียน ทีเ่ ดินทางผ่านทางขึน้ เขาเพือ่ ไปยังฟูห่ ลี่ ลงรถทีส่ ถานีจเู๋ ถียน
หรือสามารถนัง้ รถไฟสายฮวาตงไปลงทีส่ ถานีตงจู๋ ต้องเดินขึน้ เขาเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร หรือสามารถนัง่ แท็กซีข่ นึ้ เขาก็ได้
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ล่องใต้ → ยวี่หลี่ →อานทง → จู๋เถียน (ตงจู๋) → ขึ้นเขาประมาณ 8 กม.
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขึ้นเหนือ → ฉือซาง → ฟู่หลี่ → จู๋เถียน (ตงจู๋) → ขึ้นเขาประมาณ 8 กม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำ�นักงานเมืองฟู่หลี่ (03) 883-3111  http://www.fuli.gov.tw/
รถบัสฮวาเหลียนสถานีไถตง (089) 350-451
รถบัสฮวาเหลียนสถานีฮวาเหลียน (03) 832-3485
ฟาร์มรีสอร์ทฉือซาง (089) 862-736
เลขที่ 110 หมู่บ้านซินซิ่น เมืองฉือซาง ไถตง http://www.mongo.com.tw/

พื้นที่ระหว่างบริเวณภูเขาและทะเลของช่องเขาตะวันออก นอกจากจะมีชนเผ่าฮั่นอาศัยอยู่แล้ว
ยังมีชนเผ่าดั้งเดิมที่มีประชากรเยอะที่สุดของไต้หวันอย่างเผ่าอาเหม่ยอาศัยอยู่อีกด้วย โดยวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ความเชือ่ และพิธกี ารของชนเผ่าอาเหม่ยและชนเผ่าฮัน่ นัน้ มีความแตกต่างกันอย่างมาก
ประเพณีพื้นบ้านอาเหม่ย
ทางอุทยานแห่งชาติชายฝั่งตะวัน
ออกของไต้ ห วั น จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
ประเพณีพน้ื บ้านอาเหม่ยแห่งแรกขึน้
เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ สั ม ผั ส กั บ
ประเพณี ท ้ อ งถิ่ น ของเผ่ า อาเหม่ ย
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความ
เข้าใจในวัฒนธรรมพื้นบ้านระหว่าง
คนในชนเผ่ า และเป็ น การแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย
ที่แห่งนี้ได้มีผู้คนเข้ามาท�ำงานหรือ
อพยพเข้ามาอยูม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้
วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และการท่องเทีย่ ว
ของที่นี่ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้น  ปัจจุบันได้มีการร่วมมือกับสตูดิโอชีวิตการท่องเที่ยว O’rip ในฮวาเหลียน
เพื่อวางแผนและน�ำร่องในส่วนของการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งจะท�ำให้ผู้คนที่
เดินทางมาเที่ยวฮวาเหลียนมีโอกาสได้รู้จักกับผู้คน เรื่องราว และความเป็นมาของที่แห่งนี่มากยิ่งขึ้น

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

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

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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gboling Tourist Center

Promisedland
Resort & Lagoon
Lanyu
(Orchid Island)

เกาะออรคิดี่

Cien Pagoda

Ershui Fengbo Plaza
二水豐柏廣場

Shuili Snake Kiln Ceramics Culture Park
水里蛇窯陶藝文化園區

3

3

Shinkong Chao Feng
Ranch and Resort
Fenghuang (Seth) Village
鳳凰山莊(賽斯村)

ouliou City
斗六市

ทางหลวงพิเศษ

Freeway

Fanshuliao
蕃薯寮
Baqi Gazebo
芭崎眺望台

ทางรถไฟความเร็วสูง

High Speed Railway

ทางดวน

Expressway

ทางหลวง

Provincial Highway

Jiqi Beach
磯崎海濱休憩區

花38

County Road

ทางหลวงจังหวัด

Town Road

ถนนระหวางเมือง
ทางรถไฟ

Railway

Mataian Wetland
Ecological Park
馬太鞍濕地生態園區

Qinbuzhizi Cliffs

River, Lake

แมน้ำ ทะเลสาบ

County Boundary

เสนแบงจังหวัด
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International Airport
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Domestic Airport
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ศูนยบริการนักทองเที่ยว
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