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วัดหลงซันซื่อแห่งลู่กั่ง
 สถาปัตยกรรมของวัดหลงซันซื่อ
แห่งลู่กั่งละเอียดประณีต ฝีมือการแกะสลักเป็น
อันดับ 1 ของวัดทั่วไต้หวัน ซุ้มประตูงดงาม
อลังการ เพดานที่ละเอียดอ่อน ภาพวาดที่อ่อน
ช้อยของคุณกัวซินหลิน เก๋งและหน้าต่างแกะ
สลักที่มีเอกลักษณ์ และหินแกะสลัก ล้วนทำาให้
นักท่องเที่ยวชื่นชมกันอย่างไม่ขาดปาก เป็น
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิงที่สมบูรณ์ที่สุดที่มี
อยู่ในไต้หวัน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 
จนถึงปี 1786 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบันแห่ง
นี้ ผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง โครงสร้าง
ปัจจุบันยังคงความยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับคร้ังอดีต 
ภายในวัดกว้างขวางเงียบสงบ รวมทั้งใช้กราบ
ไหว้และนั่งสมาธิ แตกต่างจากวัดทั่วๆไปที่กราบ
ไหว้ด้วยธูป

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

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

119 Jiucheng, Beimen Village, 
Beimen District, Tainan City

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

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

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

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

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

171 Guanghua Village, Magong City, 
Penghu County

95-1 Renai Village, Nangan Township, 
Lienchiang County

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

240 Dunhua N. Rd., Taipei

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

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

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

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

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

738 Zhongzheng Rd., Wufeng District, 
Taichung City

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

เหมียวลี่ · ไถจง · จางฮวา · หนานโถว · อวิ๋นหลิน

การทองเที่ยวไตหวัน

ศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว

การทองเที่ยว สำนักงานไถจง

การทองเที่ยว สำนักงานไถหนาน

การทองเที่ยว สำนักงานเกาสง

ศูนยบริการนักทองเที่ยวทาอากาศยานนานาชาติ

เถาหยวน

ศูนยบริการนักทองเที่ยวทาอากาศยานนานาชาติ

เกาสง

วนอุทยาน

ที่ทำการวนอุทยานแหลมตะวันออกเฉียงเหนือและชายฝง

อี๋หลัน

ที่ทำการวนอุทยานชายฝงทะเลเหนือและเขากวันอินซัน

ที่ทำการวนอุทยานเขาสามภูผา

ที่ทำการวนอุทยานทะเลสาบสุริยันจันทรา

ที่ทำการวนอุทยานเชาอาหลี่ซัน

ที่ทำการวนอุทยานชายฝงอวิ๋นเจียหนาน

ที่ทำการวนอุทยานซีลาหยา

ที่ทำการวนอุทยานเมาหลิน 

ที่ทำการวนอุทยานอาวตาเผิงวัน 

ที่ทำการวนอุทยานชายฝงภาคตะวันออก

ที่ทำการวนอุทยานหุบเขาฮวาตง

ที่ทำการวนอุทยานเผิงหู

ที่ทำการวนอุทยานมาจู

หมายเลขโทรศัพทที่สำคัญ

แจงเหตุฉุกเฉิน 110

ดับเพลิง กูชีพฉุกเฉิน 119

สอบถามหมายเลขโทรศัพท ภาษาจีนกลาง 104

สอบถามหมายเลขโทรศัพท ภาษาอังกฤษ 106

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ฝายคนตางดาว 

(02) 2321-3175

สายดวนทองเที่ยว 24 ช.ม. 0800-011-765

http://www.taiwantrip.com.tw/

Easy travel ! Let’s go !
Tourists Shuttle Bus

The shuttle bus will take you from major transportation 
stations to scenic attractions. All you need is one ticket!

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

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

Please visit our official website or call the

24-Hour Travel Information Hotline :0800-011765
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梨山หลีซัน
วนอุทยานสามภูผา

苗栗เหมียวล่ี

ตวัอย่างทดลองต้นไม้ประมาณ 1,200 สายพนัธุ ์ ทกุต้นล้วนสวยงาม ให้บรรยากาศอกีแบบหนึง่ เป็น
ห้องเรียนทีดี่ท่ีสดุในการศึกษาระบบนเิวศ

สวนรุกขชาติซันหลินซี
 ซันหลินซีสูงจากระดับนำ้าทะเล 1,600 เมตร จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบลมมรสุมเขตอบอุ่น 
มีชื่อเสียงโด่งดังด้านป่าเขาธรรมชาติดั้งเดิม ดอกไม้บานตลอดทั้งปี ภายในสวนมีพื้นที่กางเต้นท์และ
บ้านพักกลางป่าสำาหรับนักท่องเที่ยวพักแรม ทัศนียภาพทางธรรมชาติของที่นี่มีอยู่มากมาย “นำ้าตก
ชิงหลง” สูง 116 เมตร ดูอลังการตระการตา “สือจิ่งจี” หลุมทรงปากบ่อในร่องนำ้าที่มีอยู่กว่า 10 หลุม 
ซึ่งนำ้าในลำาธารใสสะอาด “นำ้าพุร้อนสือหนาน” นำ้าพุร้อนที่ไหลผ่านพื้นที่ปลูกต้นสือหนาน “เยี่ยนอัน” 
นำ้าตกที่อยู่ข้างนำ้าพุร้อน ซึ่งไหลผ่านถำ้าที่อยู่ข้างใต้ เสมือนหนึ่งม่านไข่มุก เกิดเป็นปรากฏการณ์สุด

พิเศษ นอกจากนี้ ภายใน
สวนยั ง มีดอกไม ้ ให ้ ชม
ตลอดทั้งปี ซากุระ กุหลาบ
พันปี สือหนานในฤดู 
ใบไม้ผลิ ดอกดาวกระจาย 
ดอกรักเร่ในฤดูร้อน เมเปิ้ล
เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ไป
จนถึ ง ดอก เหมย ในฤ ดู
หนาว ดอกไม้ที่มีชื่อเสียง
ที่ สุ ด ข อ ง ศู น ย ์ ด อ ก ไ ม ้
ภายในสวนคือดอกโบตั๋น 
ซึ่งจะบานในเดือนเมษายน
ของทุกปี

สวนสนกุวัฒนธรรมหมู่บ้านเก้าเผ่า
 สวนสนุกวัฒนธรรมหมู่บ้านเก้าเผ่าเป็นธีมปาร์คท่ีผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ความสนุก
และพักผ่อน และทิวทัศน์ระบบนิเวศ ภายในสวนสนุกแบ่งวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและวิถีชีวิตของชนพ้ืนเมือง
ท้ัง 14 เผ่า เร่ิมจากเผ่าต๋าอู้ อาเหม่ย ไท่หย่า ไซ่เซ่ีย โจว เส้า ปู้หนง เปยหนาน หลูไข่ ไผวัน เก๋อหม่า
หลัน ไท่หลู่เก๋อ ซ่าฉีไหลหย่า ไซ่เต๋อเค่อ เป็นต้น เรียงรายอยู่ตามทางเดินยาว 1,865 เมตร บ้านชนพ้ืน
เมืองท่ีทำาจากแผ่นหินหรือไม้ล้วนยังคงไว้ซ่ึงรูปลักษณ์บ้านเรือนด้ังเดิมของชนพ้ืนเมือง ภายในสวนสนุก
มีสวนดอกไม้พระราชวังยุโรปและเคร่ืองเล่นธีมปาร์ค ประกอบด้วยรถไฟเหาะแบบห้อยขาแห่งแรกของ
ไต้หวัน กระเช้าลอยฟ้าแบบเวียน เคร่ืองเล่น UFO แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเป็นต้น ซ่ึงล้วนได้รับ
ความนิยมอย่างสูง ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีช่วงท่ีดอกซากุระบาน สวนสนุกจะจัดกิจกรรม “เทศกาล
ดอกซากุระ” อันย่ิงใหญ่ นับเป็นงานชมดอกซากุระบานท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวันภาคกลาง

เตาเผาอสรพิษแห่งสุยหลี่
 เตาเผาอสรพิษแห่งสุยหล่ีสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1926 เป็นเตาเผาแบบใช้ฟืนท่ีมีความเป็น
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านมากท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดของไต้หวัน ณ ปัจจุบัน เน่ืองจากเม่ือมองจากท่ีไกลจะเห็น
เป็นลักษณะเหมือนงูเล้ือยท่ีกำาลังกลืนกินอยู่เบ้ืองล่าง จึงได้ช่ือว่า เตาเผาอสรพิษ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเตา
เผาอสรพิษมีความงดงามประณีต มีสีสรรหลากหลายและให้ความรู้สึกถึงความพิถีพิถัน เป็นผลิตภัณฑ์
จากเตาเผาท่ีไม่มีท่ีเปรียบในยุคปัจจุบัน “แจกันปากคู่เชียนซี” ท่ีผลิตจากท่ีแห่งน้ี มีความสูง 6.68 เมตร 
ทำาลายสถิติของ Guinness World Records และถือเป็นแสงทองแห่งไต้หวันด้วย

เชอเฉิง
เชอเฉิงเป็นสถานีปลายทางของทาง
รถไฟสายย่อยจี๋จี๋ และเป็นที่ตั้งของ
โรงงานไม้แปรรูปเจิ้นชัง ในยุคที่การ
ตัดไม้กำาลังเฟื่องฟู หมู่บ้านเล็กๆ
แห่งนี้มีประชากร 2000 กว่าคน โดย
ครึ่งหนึ่งเป็นคนงานโรงงานไม้ หลัง
จากนโยบายด้านป่าไม้เปล่ียนแปลง
ไป ยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมไม้
เจิ้นชังก็หายไป คนงานโรงไม้ออก
ไปจากพื้นที่ โรงงานกลายเป็นตึก
ร้าง หมู่บ้านเล็กๆเหลืออยู่เพียง 10 
กว่าครอบครัว จนถึงต้นทศวรรษที่ 
80 ทางรถไฟสายย่อยจี๋จี๋กลายเป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว และภายใต้ความมานะของคนในชุมชน 
ได้พัฒนาทางรถไฟ โรงไฟฟ้า โรงไม้ และโรงเหล้า ให้กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสถานีรถไฟตั้งอยู่
กลางหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างของโรงไฟฟ้าหมิงถัน รางรถไฟอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคญี่ปุ่นปกครอง 
ปัจจุบันยังหลงเหลืออุปกรณ์เติมน้ำา เติมถ่านของรถไฟถ่านหินยุคต้นๆ เดินเล่นในหมู่บ้าน นอกจาก
ทิวทัศน์อุโมงค์และรางรถไฟโบราณแล้ว เงยหน้าขึ้นมองจะพบกับอาคารโรงผลิตกระแสไฟฟ้าและ
ภูเขาอันยิ่งใหญ่ รู้สึกได้ถึงความเงียบสงบของหมู่บ้านเล็กๆเมื่อ 50 ปีที่แล้ว

สวนการเรียนรู้ซีโถว
ซีโถวอยู่ทีต่นีเขาฟ่งฮว๋าง ต.ลูกู่่ สงู
จากระดับนำา้ทะเล 1,150 เมตร ที่
แห ่งนี้ เป ็นป ่า เพื่อการวิจัยของ
มหาวิทยาลยัแห่งชาตไิต้หวัน พชื
พรรณและระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ 
ทางเดินชมทิวทศัน์มีอยู่มากมาย จดุ
ชมวิวประกอบด้วยสวนตัวอย่าง
ทดลองต้นไม้และต้นไผ่ เพาะต้นกล้า
ไผ่ 50 กว่าสายพนัธุ ์นอกจากน้ียังมี
โรงเพาะกล้า ป่าแปะก้วย สวนกวาง 
ต้นไม้ศักด์ิสิทธิ์ สระนำ้ามหาวิทยาลัย
ศนูย์เยาวชน ทางเดินชมนก และป่า
ไผ่ม่งจงเป็นต้น ซ่ึงล้วนมีเอกลักษณ์
เฉพาะและปิคนิคกางเต้นท์ที่เหมาะ
สมที่สุด สระนำ้ามหาวิทยาลัยเป็น
แลนด์มาร์กที่โด่งดังที่สุดของซีโถว 
เหนือสระนำ้ามีสะพานไม้ไผ่ทรงโค้ง 
ริมสระนำ้ามีต้นไม้สูงเสียดฟ้า มี
ทศันยีภาพทีเ่งยีบสงบร่มร่ืนในตวัเอง 
ภายในป่าลึก ต้นสนฟอร์โมซันโบราณ
อายุกว่า 2,800 ปี สงู 38 เมตร เป็นต้น
สนฟอร์โมซันยักษ์ที่ยังคงเหลืออยู่ใน
ซีโถว นอกจากนี ้ ยังสามารถพบเห็น
ป่าแปะก้วย ซากดึกดำาบรรพ์มีชีวิตทีด่ำารงคงอยู่มาแล้วกว่า 2 ร้อยล้านปี ซโีถวนบัว่าเป็นสวรรค์รังนอน
ของนกทัง้หลาย เดินเอ่ือยตามทางเดินชมนก จะได้พบเหน็นกประเภทท่ีอยูสู่งจากระดับนำา้นำา้ทะเลปาน
กลาง ได้แก่นกหางรำาหูขาว นกติด๊หัวแดง นกกระจ้อยคอขาว ภายในสวนตวัอย่างทดลองต้นไม้มี
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บ่อน�้าพุร้อนไท่อัน
ชนดิ : แหล่งนำา้พรุ้อน   แหล่ง : ต.ไท่อนั จ.เหมียวลี่

อุณหภมิู : 47 ˚C  คุณลกัษณะ : นำา้พรุ้อนกรดคาร์บอนคิด่างอ่อน

เขตนำ้าพุร้อนไท่อันประกอบด้วยบ่อนำ้าพุร้อนหู่ซันและบ่อนำ้าพุร้อนไท่อัน แหล่งกำาเนิดนำ้าพุร้อนเหล่านี้ล้วนมา

จากบ่อนำ้าพุร้อนไท่อันทั้งสิ้น แหล่งนำ้าในพื้นที่มีความใสสะอาด ดื่มได้อาบได้ เป็นที่ชื่นชอบของนักแช่นำ้าพุร้อน 

บริเวณใกล้เคียงบ่อนำ้าพุร้อนมีทัศนียภาพที่งดงาม ภูเขาเขียวขจี ซึ่งเขาหม่าลาปังเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ที่มีชื่อเสียง โดยอยู่ระหว่างด้านซ้ายของบ่อนำ้าแร่และตำาบลต้าหู

 อว๋ินหลินเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีและความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านงานฝีมือพื้นบ้าน เช่นวิทยายุทธชีขั่นแห่งซีหลัว ระบำาฮวากู่เจิ้น และหุ่นกระบอกมือ ด้านสถาน
ที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กาแฟไต้หวันแห่งกู่เคิง ฟาร์มนกกระจอกเทศ อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ระบบนิเวศและโบราณสถาน ล้วนทำาให้ได้รับความสุขอย่างเต็มที่

อุโมงค์ต้นไม้กู่เคิง 
 อุโมงค์ต้นไม้ที่ถนนไถ 3 ที่มุ่งหน้าสู่
หย่งกวัง อยู่ที่สะพานไฉหลี่เฉียวที่โต่วลิ่ว มีความ
ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ด้านข้างมีรถไฟเล็กของ
โรงงานนำ้าตาลวิ่งขนานคู่กับอุโมงค์ ไม่ว่าจะเป็นราง
รถไฟ สถานีรถไฟ หรือโบกี้รถไฟ ล้วนเป็นวัฒนธรรม
ทางช่องว่างที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัว ด้วยเหตุนี้ จะมี
การจัด “เทศกาลกาแฟไต้หวัน” ในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยนำาสวนสาธารณะ อุโมงค์ และรางรถไฟมา
ผสมผสานเป็น “ชองป์ เอลิเซ่ส์ กาแฟ”

เขตสันทนาการฮว๋าซัน
 เขตฮว๋าซันในกู่เคิงเป็นแหล่งผลิต
กาแฟที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน เนื่องจากมีภูมิประเทศ
ค่อนข้างสูง มองได้ไกลสุดลูกหูลูกตา มองจากมุมสูง
จะเห็นไปถึงที่ราบจางฮว่าและอวิ๋นหลิน กลายเป็น
จุดแวะพักที่ดีที่สุดสำาหรับชมทิวทัศน์ ทางเดินหมู่
บ้านฮว๋าซันที่คดเคี้ยว ลัดเลาะผ่านไร่กาแฟแต่ละ
แห่งในฮว๋าซัน ปรากฏให้เห็นถึงระบบนิเวศที่หลาก
หลายและทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ภายในเขตยังคงอนุรักษ์กรรมวิธีทำากระดาษทำามือ นัก
ท่องเที่ยวจะได้สนุกกับการทำากระดาษทำามือด้วยตัวเอง กรรมวิธีการทำากระดาษจากธรรมชาติแท้ๆ
และทำามือล้วนๆประเภทนี้ เป็นเทคนิคดั้งเดิมในการผลิตกระดาษแบบโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ใน
ไต้หวัน

สวนรุกขชาติอ้าววั่นต้า
 เป็นแหล่งชมใบเมเป้ิลเปล่ียนสทีีข่ึน้ชือ่ของไต้หวัน เทศกาลชม
ใบไม้เปลีย่นสอียูร่ะหว่างเดือนพฤศจกิายนถงึเดือนกมุภาพนัธ์ของปีถดัไป 
ภมิูประเทศเป็นแบบหบุเขาแม่นำา้ ภายในเขตป่ามีสะพานแขวนและเส้น
ทางศกึษาธรรมชาต ิ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงินิเวศทีดี่ทีส่ดุแห่งหนึง่ท้ัง 4 
ฤดขูองอ้าววัน่ต้าให้อารมณ์ความรู้สกึทีแ่ตกต่างกันโดยสิน้เชิง มีแหล่งนำา้พุ
ร้อน”เป่ยซ”ีและ”หนานซี” ผสมผสานกับบรรยากาศแหล่งพำานักของชนพืน้ 

  เมืองเผ่าไท่หย่าจูแ๋ละเผ่าปู้หนงจู๋ ใบไม้เปล่ียนสทีัว่ท้ังภเูขา นกหายากและป่าทึบ 
ให้นกัท่องเทีย่วได้ชุม่ชืน่ไปกับ phytoncide จากป่าไม้ “แหล่งโบราณคดีชวีปิง”ท่ีอยู่ภายในหมู่บ้านชินอ้าย เป็น
ซากโบราณคดีก่อนประวตัศิาสตร์ทีถ่กูขดุพบบนภเูขาสงูแห่งแรกของไต้หวัน เป็นแหล่งโบราณคดีหนิชนวนทีไ่ด้
รับการอนรัุกษ์ได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสดุ โบราณวตัถทุีถ่กูขดุพบไม่ว่าจะเป็นขวานหนิ หอกหนิ โลงหนิเป็นต้น ล้วน
เป็นวตัถโุบราณสำาคัญท่ีใช้ในการศกึษาวจิยัวฒันธรรมโบราณของไต้หวัน

ฟาร์มชิงจิ้ง
 ฟาร์มชงิจิง้ได้รับการขนานนามว่า “สวิสเซอร์แลนด์น้อยไต้หวัน” ตัง้อยูใ่นจ.หนานโถว บน
ทางหลวงจงเหงิสายอูเ้ส้อทีพ่าดผ่านเขาเหอฮวนัซนั ความสูงจากระดับนำา้ทะเล 1,750 เมตร มีพืน้ทีป่ระมาณ 7 

 วนอุทยานเขาหลีซันอยู ่ใน
เขตเหอผงิ เมืองไถจง เนือ่งจากถนนจงเหงิ
ช่วงตะวนัตกเกิดขาด ทำาให้จากภาคตะวัน
ตกจะไปเขาหลีซนันัน้ ต้องเดินทางอ้อม 
สามารถเข้าได้จากทางด้านผหูลี ่จ.หนานโถว 
ผ่านเขาเหอฮวนัซนัและต้าอวีห๋ล่ิง หรอืจากด้าน 
ม.ต้าถง จ.อีห๋ลนั ผ่านชหีลนัก็ได้ แม้ว่าถนน
หนทางจะยาวไกล แต่ถ้าไม่ผ่านเส้นทางที่
ลำาบากแล้ว จะพบกับสวรรค์ทางธรรมชาติ
ของไต้หวนัภาคกลางได้อย่างไร เขาหลีซนัสูง 
จากระดับนำา้ทะเลประมาณ 1,670 เมตร มอง
เหน็เทอืกเขาเสว่ียซนัและเทือกเขากลางได้
จากทีไ่กล มักมองเหน็ยอดเขาหลักของเขา
เสวีย่ซนัได้อย่างชดัเจน โดยไร้แสงรบกวน จงึกลายเป็นสถานทีดู่ดาวในหน้าร้อนทีดี่แห่งหนึง่
แสงแดดแผดจ้า เป็นทรัพยากรธรรมชาตอินัสมบูรณ์ ตามเส้นทางศกึษาระบบนิเวศมักพบเหน็นกหางรำาหขูาว 
นกติด๊หวัแดง และผเีสือ้หางติง่นานาชนดิของไต้หวัน ในลำาธารชีเจยีวันซสีามารถพบเหน็ปลาแซลมอนไต้หวัน 
ซึง่เป็นสตัว์ป่าคุม้ครองประเภทปลา แอปเป้ิล สาล่ีนำา้ผ้ึง ลูกท้อนำา้ผ้ึง และกะหลำา่ปลีทีป่ลูบนเขาสงูของทีน่ี่ ล้วน
ได้รับความนยิมจากนกัท่องเท่ียว หมู่บ้านรอบเขาหลีซันเป็นแหล่งพำานักท่ีสำาคัญของชนเผ่าไท่หย่าจู ๋ มีช่ือเสยีง
จากเทคนคิการทอผ้าลวดลายหลากส ี นอกจากนี ้ ประเพณีการสักใบหน้าของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ แสดงถงึพธิเีป็น
ผูใ้หญ่ เป็นสญัลกัษณ์ของเกียรตยิศและชวิีต

 เมืองไถจงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคกลางของไต้หวนั อากาศอบอุน่ตลอดทัง้ปี อตุสาหกรรม
ลำา้หน้า วฒันธรรมเฟ่ืองฟ ูนบัเป็นมหานครระดับสากลในภาคกลางของไต้หวนั ขนบธรรมเนยีมชาวจนีแคะ
ด้ังเดิมและทะเลดอกโหยวถงทีเ่หมียวล่ี มหานครทันสมัยและป่าเขาทีบ่ริสุทธ์ทีไ่ถจง คตชิาวบ้าน เพลงท้อง
ถิน่ และทวิผทัศน์ทางธรรมชาติทีจ่างฮว่า ภูเขาลำาธารและไมตรท่ีีเป่ียมล้นทีห่นานโถว กาแฟกูเ่คิงและ 
ศิลปะวฒันธรรมดัง้เดิมทีอ่วิน๋หลิน ล้วนทำาให้นกัท่องเทีย่วได้สัมผสักับประสบการณ์ใหม่ท่ียากจะลืมเลอืน

หอศิลป์แห่งชาติไต้หวัน 
 หอศิลป์แห่งชาติไต้หวันเป็นศูนย์สุนทรียศาสตร์ของไต้หวันภาคกลาง ล้อมรอบด้วยพ้ืนท่ีสีเขียว 
การวางแผนผังน้ัน จัดให้มีทิวทัศน์และรูปป้ันงานแกะสลักกลางแจ้ง ฝ่ังประตูข้างมีสวนป้ายหินบนเนินเล็กๆ มี
ลายพู่กันของนักเขียนพู่กันต้ังแต่สมัยราชวงศ์หมิงและชิง จนถึงยุคปัจจุบัน แต่ละช้ินเป็นป้ายหินอ่อนสีดำา กว้าง  
3 เช๊ียะ สูง 6 เช๊ียะ ต้ังเรียงรายราวกับป่า กลายเป็นส่วนจัดแสดงป่าป้ายหินในไต้หวันท่ีหาดูได้ยาก ภาย 
ในหอศิลป์มีการวางแผนผังเป็นอย่างดี มีเส้นทางศิลปะยาว 230 เมตร และมีลานศิลปะท่ีมีพ้ืนท่ีกว้างประมาณ 
2,644 ตารางเมตร นอกจากจะมีจัดนิทรรศการงานศิลป์ในแต่ละคร้ังตามหมายกำาหนดการแล้ว ยังเก็บรักษา
ผลงานศิลปะล้ำาค่าอีกเป็นจำานวนมาก เป็นธีมท่ีเพ่ิมความหลากหลายให้กับงานนิทรรศการได้มากย่ิงข้ึน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ
 เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งแรกของไต้หวัน รูปแบบของตึกกับรูปลักษณ์ของ
หอศิลป์มีความเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน ภายในอาคารแบ่งห้องจัดแสดงเป็น 4 ห้องได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ส่ิงแวดล้อมโลก และวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีจีน อีกท้ังมีห้องฉายวีดิทัศน์ นอกจากน้ียังมีสวน
พฤกษศาสตร์ 49,000 ตารางเมตรท่ีประกอบด้วยเขตระบบ
นิเวศ 8 โซน พร้อมพันธ์ุไม้กว่า 800 ชนิด นับเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งความรู้ท่ีดี

มหาวิทยาลัยตงไห่
 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของภาค
กลาง ต้ังอยู่บนเขาต้าตู้ซัน มีอาณาเขตกว้างขวาง ภายใน
วิทยาเขต มีถนนต้นหางนกยูงฝร่ัง มีร่มไม้ให้ร่มเงา กลายเป็น

 พ้ืนท่ีของอุทยานแห่งชาติเสว่ียป้าครอบคลุมหมู่บ้านอู่ฟงและหมู่บ้านเจียนสือในจ.ซินจู๋ หมู่บ้าน 
ไท่อันในจ.เหมียวล่ี และเขตเหอผิงในเมืองไถจง โดยมีเทือกเขาเสว่ียซันเป็นเทือกเขาหลัก มียอดเขาท่ีสูงเกิน 
3,000 เมตรอยู่เป็นจำานวนมาก ดังเช่น ยอดเขาต้าป้าเจียนซันท่ีได้รับสมญานามว่า ยอดเขาแห่งศตวรรษ ยอดเขา 
ท่ีสูงเป็นอันดับ 2 ของไต้หวันบนเทือกเขาเสว่ียซัน อีกท้ังสวนรุกขชาติอู่หลิงและกวันอู้ ก็เป็นจุดเร่ิมต้นในการปีน 

เขาเสว่ียซันและต้าป้าเจียนซัน ทัศนียภาพตระการตา 
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภายในอุทยานอุดม 
ไปด้วยพืชและสัตว์หายาก ได้แก่ ป่าสนจีนแห่งเขา 
อว้ีซันท่ีกินพ้ืนท่ีกว้างท่ีสุดในไต้หวัน ดอกเทียนบ้าน 
ดีวอลท่ีมีในเสว่ียป้าท่ีเดียวต้น Taiwan Sassafras 
ท่ีมีมากว่า 2 ล้านปีอีกท้ังหมีดำาไต้หวัน ปลาแซลมอน 
ไต้หวัน และผีเส้ือหางต่ิงไต้หวันเป็นต้น ชนพ้ืน
เมืองหลักในอุทยานคือเผ่าไท่หย่าจู๋และเผ่าไซ่เซ่ียจู๋ 
โดยเผ่าไท่หย่าจู๋มีช่ือเสียงในวัฒนธรรมสักใบหน้า 
การทอผ้าลายทาง และศิลปะผสมผสานสี เป็นชนพ้ืน
เมืองไต้หวันท่ีมีความประณีตงดงามท่ีสุด ส่วนเผ่า

ไซ่เซ่ียจู๋ เป็นเผ่าท่ีมีประชากรค่อนข้างน้อยเผ่าหน่ึง มีพิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษท่ีเร้นลับเป็นพิธีกรรมทางศาสนา 
ของชนพ้ืนเมืองอันดับ 1 ท่ียังคงมีอยู่ ณ ปัจจุบัน นอกจากน้ี เขตอุทยานเสว่ียป้าก็เป็นแหล่งกำาเนิดวัฒนธรรมของ 
บรรพบุรุษของชนพ้ืนเมือง แหล่งกำาเนิดวัฒนธรรมท่ีสำาคัญมีแหล่งโบราณคดีเอ้อร์เป่ินซง เสว่ียเจ้ียน และชีเจียวัน 
และโบราณสถานทางวัฒนธรรมเส้นทางโบราณเป่ยเคิงซี

สวนรุกขชาติอู่หลิง
 อยูใ่นเขตเหอผิง เมืองไถจง ท้ัง 4 ฤดูมีทวิทัศน์แตกต่างกนั ฤดูใบไม้ผลิมีทะเลดอกไม้เถาหล่ี 
ฤดูร้อนมีพชืผักผลไม้จากภเูขาสูง ฤดูใบไม้ร่วงมีใบไม้เปล่ียนส ีฤดูหนาวมีภเูขาสงูทีถ่กูปกคลุมด้วยหมิะ ให้นัก
ท่องเทีย่วประทับใจไม่รู้ลืม หน่ึงในน้ันคือนำา้ตกเถาซัน ซ่ึงเป็นนำา้ตกบนภเูขาสงูท่ีมีชือ่เสียงแห่งหนึง่ของไต้หวัน 
ระหว่างทางสามารถมองเหน็ยอดเขาเถาซนัและยอดเขาเสว่ียซนั และสามารถมองเหน็ทศันีภาพมุมกว้างของ 
อูห่ลิงอยู่เบ้ืองล่าง เขตเก็บกกันำา้ลำาธารชเีจยีวันซีเป็น “เขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่าปลาแซลมอนไต้หวัน” เป็นเขต
รักษาพนัธุส์ตัว์ป่าทีใ่หญ่ท่ีสดุของไต้หวัน

โลกสขีาวเงนิทอดไปไกล บริสุทธิไ์ร้สิง่เจอืปนไปทัว่บริเวณ เป็นสถานทีท่ี่ดีท่ีสดุของไต้หวันในการชมหมิะ
(รูปภาพ) หิมะท่ีเขาเหอฮวันซัน

อุโมงค์ต้นไม้แห่งหน่ึง ดึงดูดผู้ท่ีพบเห็น และมีโบสถ์ลูซ(Luce)ท่ีออกแบบโดยคุณเป้ยอว้ีหมิง ใช้กระจกสีเป็นการ

เบ้ืองมุงหลังคา นับเป็นตัวแทนสถาปัตยกรรมของเมืองไถจง ถือเป็นสถานท่ีถ่ายรูปยอดนิยมของคนรุ่นใหม่

วัดจงไถฉานซื่อ
 เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานกันระหว่างตะวันออกและตะวันตก เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ของ
ไต้หวัน วัดอีก 3 แห่งได้แก่ วัดฝากู่ซันในเมืองไทเปใหม่ วิหารจ้ิงซือถังแห่งฉือจ้ีในฮวาเหลียน และวัดฝัวกวังซัน
ในเกาสง เคยประสบภัยแผ่นดินไหว 921 จนต้องสร้างใหม่และแล้วเสร็จในปี 2001 ถูกออกแบบเป็นสไตล์เซน 
ส่ือถึงศาสนา วัฒนธรรม วิชาการ และกล่ินอายศิลปะ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ทางศาสนา วัดแห่งน้ีมุ่งเน้นการดำารงชีวิตตามหลักธรรม มักจัดกิจกรรมน่ังสมาธิ 7 วัน ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ชำาระ

ล้างจิตใจจากการน่ังสมาธิน้ี

สวนสนกุลี่เป่าแลนด์
 ภายในสวนสนุกแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆ 2 โซนคือ Discovery World และ Mala Bay ซ่ึง Discovery 
World มีเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดท่ีเร้าใจทุกประสาทสัมผัส ท้าทายขีดจำากัดของมนุษย์ ได้แก่ Travel Fox 
รถไฟเหาะท่ีตกอย่างอิสระ ตีลังกา 360 องศา ความเร้าใจเป็น 1 ไม่มี 2 นอกจากน้ียังมีสวนน้ำา Mala Bay โดย
จะปล่อยคล่ืนสึนามิสูง 2.4 เมตรทุกๆ 90 วินาที ให้นักท่องเท่ียวเย็นสดช่ืนและเพลิดเพลินไปกับความเร็วและ
ความสนุกของเคร่ืองเล่น เกาะกลางน้ำาท่ีถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันย่ิงช่วยให้นักท่องเท่ียวได้สำาราญใจไปกับ 

เพลงบรรเลงและอาหารการกิน

วัดเจิ้นหลันกงแห่งต้าเจี่ย
 วัดเจ้ินหลันกงแห่งต้าเจ่ียสร้างข้ึนในปีท่ี 8 ในรัชสมัยยงเจ้ิงแห่งราชวงศ์ชิง มีอายุกว่า 280 วัดมี
ความย่ิงใหญ่อลังการ เก่าแก่มีมนต์ขลัง สถาปัตยกรรมประณีตงดงาม เทวรูปของเหล่าทวยเทพในวิหารมีความ
น่าเกรงขาม ผู้มีจิตศรัทธาท่ัวสารทิศมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย ถือเป็นศูนย์กลางความเช่ือความศรัทธา
ของไต้หวันภาคกลาง เดือน 3 ของทุกปีตามปฏิทินจีน จะมีจัดขบวนแห่วเจ้าแม่มาจู่ นับเป็นงานพิธีท่ีย่ิงใหญ่
และ สำาคัญท่ีสุดของวัดเจ้ินหลันกง เส้นทางขบวนแห่เดินทางไปไถจง จางฮว่า อว๋ินหลิน และเจียอ้ี เป็นขบวน
แห่เจ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด กินพ้ืนท่ีกว้างท่ีสุด มีผู้เข้าร่วมมากท่ีสุดของไต้หวัน ในขบวนแห่งมีการแสดงมาสคอตชุด

เทพยดาและงานพิธีทางศาสนาต่างๆ แสดงถึงพิธีกรรมทางศาสนาท่ีมีเอกลักษณ์ของไต้หวัน บ่งบอกถึงวัฒนธรรม 

คติความเช่ือท่ีมีคุณค่า

สวนสนุกวัฒนธรรมหมู่บ้านเก้าเผ่า 45 ซ.จินเทียน ม.ต้าหลิน ต.อวี๋ฉือ จ.หนานโถว (049) 289-5361
1. นั่งรถโดยสารประจำาทางเหยินโหย่วที่ไถจง ไปสวนสนุกวัฒนธรรมหมู่บ้านเก้าเผ่า 
    รถโดยสารประจำาทางเหยินโหย่ว (04) 2225-5166
2. นั่งรถโดยสารประจำาทางกั๋วกวังไปผูหลี่ ต่อนั่งรถโดยสารประจำาทางหนานโถวหรือรถบัสเล็กผูหลี่ไปสวนสนุกวัฒนธรรม
    หมู่บ้านเก้าเผ่า รถโดยสารประจำาทางหนานโถว (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

เตาเผาอสรพิษแห่งสุยหล่ี 41 ซ.ติ๋งขั่น ต.สุยหลี่ จ.หนานโถว (049) 277-0967
สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ทางออก 3) ไปที่สถานีรถไฟซินอูยื่อ นั่งรถไฟท้องถิ่นไปสถานีรถไฟเอ้อร์สุ่ย 
ต่อรถโดยสารท้องถิ่นสายจี๋จี๋ ลงที่สถานีสุยหลี่
จากไถจงถึงแถวๆกันเฉิง นั่งรถโดยสารประจำาทางจ่งต๋าไปสุยหลี่ รถโดยสารประจำาทางจ่งต๋า (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

สวนรุกขชาติซีโถว 9 ซ.เซินหลิน ต.ลู่กู่ จ.หนานโถว (ป่าซีโถวเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน) (049) 261-2210
1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ทางออก 6) น่ัง shuttle bus สายสวนสาธารณะไถจงไป “ป้ายสวนสาธารณะไถจง” เดินไปท่ีสถานีรถกันเฉิง    
    ต่อรถโดยสารประจำาทางเหลียนถ่งสายซันหลินซี ลงท่ี”ป้ายซีโถว” รถเหลียนอ๋ิง – รถโดยสารประจำาทางจางฮว่า (049) 233-3502
2. จากจู๋ซัน นั่งรถโดยสารประจำาทางเหยวียนหลินไปซีโถว รถโดยสารประจำาทางเหยวียนหลิน (049) 264-2005
ลงใต้     ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจู๋ซัน → ลู่กู่ → ซีโถว
ขึ้นเหนือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจู๋ซัน → ลู่กู่ → ซีโถว

สวนนิเวศป่าซันหลินซ ี6 ถ.ซีซัน ต้าอันหลี่ อ.จู๋ซัน จ.หนานโถว (049) 261-1217
1. สถานรีถไฟความเรว็สงูไถจง (ทางออก 6) นัง่ shuttle bus สายสวนสาธารณะไถจงไป “ป้ายสวนสาธารณะไถจง” เดินไปท่ีสถานี
   รถกันเฉิง ต่อรถโดยสารประจำาทางเหลียนอิ๋ง 6871 สายซันหลินซี ลงที่ “ป้ายซันหลินซี”
2. จากสถานีรถโดยสารประจำาทางจางฮว่าที่หนานโถว (คาร์ฟูร์) นั่งรถโดยสารประจำาทางเหลียนอิ๋งไปซันหลินซี
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

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อยูท่ี่ใจกลางของไต้หวนั เป็นทะเลสาบ
นำา้จดืทีใ่หญ่ท่ีสดุของไต้หวัน และเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดัง 1 ใน 8 ของ
ไต้หวนัด้วย เม่ือมองดูทะเลสาบสริุยนั
จันทราท่ีอยู ่เบ้ืองล่างจากเจดีย์ฉือ
เอินถ่า แนวนำ้าด้านตะวันออกมี
ลักษณะด่ังพระอาทติย์ แนวนำา้ด้าน
ตะวนัตกมีลกัษณะด่ังพระจนัทร์ จงึ
เป็นท่ีมาของชือ่ ทะเลสาบสริุยนัจนัทรา 
ตัง้แต่มีการไปมาหาสูร่ะหว่างจนีและไต้หวนั นกัท่องเทีย่วชาวจนี
ล้วนจะต้องมาเท่ียวท่ีทะเลสาบแห่งนี้

 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 ล้วนทำาให้นักท่องเที่ยวประทับใจไม่รู้ลืม “เทศกาลดอกถงฮวาจีนแคะ” ในทุกๆปี ยิ่งดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย

ซันอี้ เซิ่งซิง สะพานขาดหลงเถิง 
 ซันอี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านไม้
แกะสลัก ร้านค้าไม้แกะสลักน้อยใหญ่เรียงรายอยู่
บนถนนไถ 13 ที่ผ่านตัวเมืองซันอี้ ทุกแห่งล้วนมี
กล่ินหอมของไม้ขจรขจาย ทำาให้รู้สึกกระปร้ีกระเปร่า 
ฝีมือการแกะสลักไม้ของซันอี้นั้น นอกจาก
พระพุทธรูปแล้ว ยังมีผลงานศิลปะที่ละเอียด
ประณีต และมีงานไม้แกะสลักที่ดูราวกับมีชีวิต 
ล้วนดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว เป็นที่ชื่นชอบของ
นักเล่นงานไม้แกะสลักที่พลาดไม่ได ้ เขตภูเขาใน
ซันอี้ เคยมีสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดจากระดับนำ้าทะเลของทางรถไฟสายเหนือใต้ของไต้หวัน คือ “สถานี
รถไฟเซิ่งซิง” แม้ตอนนี้เส้นทางเดินรถไฟได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่เมื่อไม่นานมานี้มีโครงการของรัฐบาล 
พัฒนาให้เป็นเส้นทางรถไฟสายการท่องเที่ยว หัวรถจักรไอนำ้ารุ่นคุณปู่ก็ได้ออกเดินทางอีกครั้ง บรรทุก
ผู้โดยสารและความสุขเต็มขบวน แสงอาทิตย์อันอบอุ่นและยามพระอาทิตย์ตกนั้น ค่อยๆคืบคลานเข้า
มา เดินทางผ่านสะพานขาดหลงเถิง สะพานขาดอิฐแดงที่ตั้งตระหง่านอยู่ 3 เสา เก็บเอาร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ไว้ ทำาให้นักท่องเที่ยวได้ปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปกับเมื่อครั้งอดีต

สวนสนกุเจี้ยนหูซัน
 สวนสนุกเจี้ยนหูซันเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวันภาคกลางและใต้ ภายในสวน
ปลูกต้นสนและต้นเหมย(ต้นบ๊วย)อายุกว่า 100 ปี โดยมีเครื่องเล่นและภูมิทัศน์เป็นหลัก ตั้งแต่เริ่ม
ดำาเนินการก็ได้สร้างความสนุกสนานรอยยิ้มตลอดมา เครื่องเล่นต่างๆ ประกอบด้วย Diving Machine 
G5, Insane Speed, รถไฟเหาะตีลังกาเป็นต้น น่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจ นอกจากนี้ยังมี Kiddy Land สวน
สนุกสำาหรับเด็กและลานการแสดงขนาดใหญ่ที่สูงเท่าตึก 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 มีความสำาคัญไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศาสนา

สะพานซีหลัว
 อยู่ที่ปลายลำาธารจั๋วสุ่ยซี จ.อวิ๋นหลิน มีความยาว 1,939 เมตร เป็นหัวใจสำาคัญทางการ

คมนาคมของทางหลวงเหงิกวัน้ช่วงตะวนัตก ในอดีต ใกล้ๆกันนัน้ เคยมีรางรถไฟเลก็ของโรงงานนำา้ตาล
อยู่ กลายเป็นทัศนียภาพแปลกใหม่ที่รถยนต์และรถไฟวิ่งไปคู่กัน

 วนอทุยานเขาปากว้าซนั ทิศเหนือจรดฝ่ังใต้ลำาธารต้าตูซ้ ี ทิศใต้จรดฝ่ังเหนอืลำาธาร
จั๋วสุ่ยซี ทิศตะวันออกจรดแอ่งกระทะไถจง ทิศตะวันตกจรดที่ราบจางฮว่า โดยทางเหนือตำ่า 
ด้านใต้สูง เทือกเขามีลักษณะผอมยาวคล้ายลูกฟัก พื้นที่พาดขวางจ.จางฮว่าและหนานโถว  
ที่เหยวียนหลิน ลิ้นจี่และสับปะรดจากเฟินเหยวียน บ๊ะหวานและข้าวหมูเคาหยกจางฮว่า
เป็นต้น พระใหญ่เขาปากว้าซนัท่ีมีประวตัมิายาวนานและวดัต่างๆได้แก่ หูซั่นเหยยีน ป้ีซนัเหยยีน 
ชิงสุ่ยเหยียน และเป่าฉางซื่อ ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สวนนเิวศ
พระใหญ่ เส้นทางจกัรยานฉางชงิ สวนป่าเถยีนจง ลานฟงป๋ัวและเส้นทางขึน้วดัท่ีเอ้อร์สุ่ย ก็เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อปีนเขาออกกำาลังกายและขี่จักรยานที่ได้รับความนิยมอย่างสูง นอกจาก
นี้ เดือนมีนาคมของทุกปี จะมีเหยี่ยวหน้าเทาอพยพมาจากทางเหนือ เหยี่ยวบินโฉบไปมา
เต็มท้องฟ้า ทำาให้ผู้คนต้องหยุดดู

แหล่งทิวทัศน์พระใหญ่
 พระใหญ่แห่งจางฮว่าตั้งแต่ฐานดอกบัวจนถึงองค์พระมีความสูง 22 เมตร เป็น
แลนด์มาร์กที่แสดงถึงจางฮว่า เจ้าแม่กวนอิมหินแกะสลักอยู่บริเวณทางเข้า ดูเมตตากรุณา 
น่าเคารพยำาเกรง สระนำ้าเก้ามังกรท่ีอยู่รอบนอกมีลานชมวิว สามารถมองเห็นตัวเมืองจาง 
ฮว่าอยู่เบ้ืองล่างได้ บริเวณด้านซ้ายยังมีสวนสระเด็กหยินเฉียว เส้นทางเดินเหวินเสวีย และ
แหล่งชมวิว C-119 สภาพแวดล้อมสวยงาม นกร้องขับขาน ดอกไม้หอมหวน ทำาให้รู้สึก
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ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวซงป๋ัวหล่ิง ท่ีทำาการวนอุทยานสามภูผา 181 ถ.หมิงซง section 2 

ม.หมิงเจียน จ.หนานโถว (049) 258-0525 

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเทือกเขาปากว้าซัน ท่ีทำาการวนอุทยานสามภูผา 

13 จือ 7 ถ.กว้าซัน เมืองจางฮว่า (04) 728-9608

1. จากหนานโถว นั่งรถโดยสารประจำาทางจางฮว่าสู่ซงปั๋วหลิ่ง รถโดยสารประจำาทางจางฮว่า (04) 722-4603

2. จากด้านหน้าของสถานีรถไฟเถียนจง นั่งรถโดยสารประจำาทางจางฮว่าสู่ซงปั๋วหลิ่ง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 (หมิงเจียน) → ไถ 3 → ทางจังหวัด 139 อี่ → เขตสันทนาการซงปั๋วหลิ่ง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลู่กั่ง 152 ถ.จงซัน อ.ลู่ก่ัง จ.จางฮว่า (04) 777-2019 เวลาเปิดทำาการ : 09:00-17:00 ยกเว้นวันจันทร์

1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง ทางออกท่ี 5 น่ังรถโดยสารประจำาทางจางฮว่าสายลู่ก่ัง ลงท่ี”ป้ายโรงพยาบาลลู่จี”

2. จากไถจงหรือจางฮว่า นั่งรถโดยสารประจำาทางจางฮว่าที่ไปลู่กั่ง

3. นั่งรถบัสเล็กเหลียนเหอจากสถานีเฉาหม่าในไถจง ไปลู่กั่ง

รถโดยสารประจำาทางกั๋วกวังสถานีไทเป (02) 2558-3060 → รถโดยสารประจำาทางถ่งเหลียนสถานีเฉิงเต๋อ 

(02) 2555-1115 → รถโดยสารประจำาทางจางฮว่า (04) 722-5111

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจางฮว่า → ทางจังหวัด 142 มุ่งใต้ → ถ.จางลู่ → ถ.จงซัน ไปถึงลู่กั่ง

วัดเทียนโฮ่วกงแห่งลู่กั่ง 430 ถ.จงซัน อ.ลู่ก่ัง จ.จางฮว่า (04) 777-9899

1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง ทางออกท่ี 5 ต่อรถโดยสารประจำาทางจางฮว่าสายลู่ก่ัง ลงท่ี”ป้ายโรงพยาบาลลู่จี”

2. จากไถจงหรือจางฮว่า นั่งรถโดยสารประจำาทางจางฮว่าที่ไปลู่กั่ง รถโดยสารประจำาทางกั๋วกวังสถานีไทเป 

   (02) 2558-3060 → รถโดยสารประจำาทางถ่งเหลียน 0800-241-560 → รถโดยสารประจำาทางจางฮว่า 

   (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

หอศิลป์แห่งชาติไต้หวัน 2 
ถ.อู่เฉวียนตะวันตก section 1 เมืองไถจง (04) 2372-3552

เวลาทำาการ : 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 นั่งรถโดยสารประจำาทางเหยินโหย่วสาย 10, 30, 40, 59, 89 ผ่านหลิ่งตง ถ.เซี่ยงซั่ง 

    ถ.เหม่ยชุน ถ.อู่เฉวียนตะวันตก ลงป้ายหอศิลป์ รถโดยสารประจำาทางเหยินโหย่ว (04) 2225-5492

3. จากตัวเมืองไถจง นั่งรถโดยสารประจำาทางไถจงสาย 71 ผ่านถ.อู่เฉวียนตะวันตก ลงป้ายหอศิลป์  

    รถโดยสารประจำาทางไถจง (04) 2222-4102

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจงกั่ง →  ถ.จงกั่ง →  เลี้ยวขวาถ.เหม่ยชุน →  หอศิลป์

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกหนานถุน → ถ.อู่เฉวียนตะวันตก →  (มุ่งหน้าไถจง) → หอศิลป์(อยู่ซ้ายมือ)

3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 →  ทางแยกจงโถว →  ถ.อู่เฉวียน →  หอศิลป์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ 1 ถ.กว่ันเฉียน เมืองไทเป (04) 2322-6940 http://www.nmns.edu.tw 

เวลาทำาการ : ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 09:00 – 17:00

1. สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง (ทางออก 6 ) ต่อ THSR shuttle bus สายสวนสาธารณะไถจง ลงป้าย 

   พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2. จากด้านหน้าสถานีรถไฟไถจง ต่อรถโดยสารประจำาทางไถจงสาย 27, 35, 70, 71, 88, 103, 106, 146, 147 หรือ    

   รถโดยสารประจำาทางเหยินโหย่วสาย 22, 37, 45, 48, 125 ลงป้ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เดินอีกประมาณ 5 นาที

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจงก่ัง → ถ.จงก่ัง → มุ่งหน้าตัวเมือง → เล้ียวซ้ายทางแยกถ.กว่ันเฉียน

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจงชิง → ถ.จงชิง → ถ.ต้าหย่า → ถ.เจี้ยนสิง

มหาวิทยาลัยตงไห่ 181 ถ.จงก่ัง section 3 เมืองไถจง (04) 2395-0121

1. สถานรีถไฟความเรว็สูงไถจง ทางออก 6 ต่อ THSR shuttle bus สาย Central Taiwan Science Park Administration 

   ลงป้ายโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (มหาวิทยาลัยตงไห่)

2. จากสถานหีลกัรถโดยสารประจำาทางไถจงหรอืสถานเีฉาหม่า นัง่สาย 57, 88, 106, 146, 617 ลงป้ายโรงพยาบาล 

   ทหารผ่านศึก ผ่านถนนใต้ดิน ถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยตงไห่

3. จากสถานีหลักรถโดยสารประจำาทางจวี้เย่หรือสถานีเฉาหม่า นั่งสาย 6354, 168, 169, 67 ลงป้ายโรงพยาบาล 

    ทหารผ่านศึกไถจง ผ่านถนนใต้ดิน ถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยตงไห่

4. จากสถานีเฉาหม่า น่ังรถโดยสารประจำาทางถ่งเหลียนสาย 75, 83, 86, 87 มุ่งหน้าป้ายยุ่ยเหลียนเทียนต้ี ลงป้าย 

   โรงพยาบาลทหารผ่านศึกไถจง ผ่านถนนใต้ดิน ถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยตงไห่ รถโดยสารประจำาทางไถจง 

   (04) 2222-4102 ·รถโดยสารประจำาทางจวี้เย่ (04) 2225-7003 · รถโดยสารประจำาทางถ่งเหลียน 

   (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. นั่งรถโดยสารประจำาทางกั๋วกวัง ลงสถานีผูหลี่ ต่อรถแท็กซี่ (ประมาณ 20 นาที) ถึงวัดจงไถฉานซื่อ
2. นั่งรถโดยสารประจำาทาง ลงสถานีผูหลี่ ต่อรถโดยสารประจำาทางอ.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

สวนสนุกลี่เป่าแลนด์  115 ถ.อันเหมย เขตโฮ่วหลี่ เมืองไถจง 

(04) 2558-3488,  0800-054080 http://www.lihpaoland.com.tw

1. จากสถานีหลักกั๋วเต้าไทเป นั่งรถโดยสารประจำาทางถ่งเหลียนสู่สวนสนุกลี่เป่าแลนด์

   (ไทเป – สวนสนุกลี่เป่าแลนด์) รถโดยสารประจำาทางถ่งเหลียน – สถานีเฉิงเต๋อไทเป (02) 2555-1114

2. จากสถานีรถไฟไถจง นั่งรถโดยสารประจำาทางเหยินโหย่ว หรือจากฝั่งที่เยื้องสถานีรถไฟฟงเหยวียน นั่ง   

    รถโดยสารประจำาทางฟงเหยวียน รถโดยสารประจำาทางฟงเหยวียน (04) 2524-6603, 

    รถโดยสารประจำาทางเหยินโหย่ว (04) 2225-5492

3. จากสถานีรถไฟโฮ่วหลี่ นั่งรถแท็กซี่นัดหมายไปสวนสนุก แท็กซี่นัดหมายลี่เป่า (04) 2558-1003

    ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกไว่ผู่ โฮ่วหลี่ → สวนสนุกลี่เป่าแลนด์ 

วัดเจิ้นหลันกงแห่งต้าเจี่ย 158 ถ.ซุ่นเทียน เขตต้าเจี่ย เมืองไถจง (04) 2676-3522 http://www.dajiamazu.org.tw

นั่งรถไฟจงกวั้น(สายเลียบทะเล) ลงที่สถานีต้าเจี่ย

1. จากสถานีกันเฉิง ไถจง นั่งรถโดยสารประจำาทางกั๋วกวังที่มุ่งหน้าสู่ต้าเจี่ย ไปวัดเจิ้นหลันกง รถโดยสาร

    ประจำาทางกั๋วกวัง (04) 2222-2830

2. จากสถานีรถไฟไถจง นั่งรถโดยสารประจำาทางฟงเหยวียนหรือรถโดยสารประจำาทางจวี้เย่ที่มุ่งหน้าสู่

   ต้าเจี่ยไปวัดเจิ้นหลันกง รถโดยสารประจำาทางจวี้เย่ (04) 2225-7003 รถโดยสารประจำาทาง

   ฟงเหยวียน (04) 2524-6603

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกต้าเจี่ย → ตามป้ายบอกทางไปจนถึงวัด

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกโฮ่วหลี่ → ตามป้ายบอกทางไปจนถึงวัด

หนานจวง
 หนานจวงอ ยู่ทางตะ วันออกของ 
เขตภูเขา ในจ.เหมียวลี่เสมือนเป็นหน้าต่าง 
ดิ ส เพล ย์ที่ ผ สมผสานวัฒนธรรมชาวจี นแคะ 
ชนพื้ น เ มือง เผ่ า ไท่หย่ าจู๋ และ เผ่ า ไซ่ เซี่ ยจู๋ เ ข้ า
ด้วยกัน ไม่กี่ปีมานี้ชาวตำาบลหนานจวงได้นำา
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ องค์ประกอบ
วัฒนธรรมอันเข้มข้น และทิวทัศน์ภูเขาและลำาธารอัน
งดงาม มาสร้างหนานจวงให้เป็นดั่งสวรรค์แห่งการ
พักผ่อน อีกทั้งงานฝีมือของชนพื้นเมือง อาหารจีน
แคะ และกาแฟกลิ่นหอมกลมกล่อม ก็ได้รวมเข้าเป็น
ความสุขอย่างหนึ่งของที่นี่ด้วย

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” จำาหน่ายเหล้าผลไม้นานาชนิด กลิ่นหอม
เข้มข้น รสชาติเป็นเอกลักษณ์ เป็นสถานที่ที่นัก
ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สองข้างทางเต็มไปด้วย
ทุ่งทานตะวัน ดึงดูดผู้คนมากมายให้แวะจอด
ถ่ายรูป

วัดเทียนโฮ่วกงแห่งลู่กั่ง
 วดัเทยีนโฮ่วกงแห่งลูก่ั่งสร้างข้ึนเม่ือปี 1573 เป็นวดัแห่งเดียวในไต้หวนัท่ีกราบไหว้เจ้า
แม่ไคจแีห่งวดัเหมยโจว ผูมี้จติศรัทธามากราบไหว้เป็นจำานวนมาก นกัท่องเทีย่วมากันอย่างไม่ขาด
สาย เนือ่งจากเทวรูปเจ้าแม่มาจูถ่กูรมควนัธปูมาเป็นเวลายาวนาน พระพกัตร์ทีเ่คยเป็นสชีมพจูงึ
กลายเป็นสดีำา ด้วยเหตนุีจ้งึได้ชือ่ว่า “เจ้าแม่หน้าดำา” โครงสร้างสถาปัตยกรรม ภาพวาดส ีหนิและไม้
แกะสลกัของวดัเทยีนโฮ่วกงนัน้มีความละเอยีดอ่อนช้อยมาก จงึได้ชือ่ว่า อโุบสถศิลปะ ภายในวัดมี
ข้อมูลทางประวตัศิาสตร์ท่ีลำา้ค่าและโบราณวตัถทุางศาสนาเรยีงรายอยูเ่ป็นจำานวนมากได้แก่ ป้ายลาย
พระหตัถ์จกัรพรรดิยงเจิง้ เฉยีนหลง และกวงัซวีแ่ห่งราชวงศ์ชงิ ล้วนทำาให้รู้สกึถงึความสดุยอดย่ิงใหญ่ 
อโุบสถด้านหลังวดัเทียนโฮ่วกงถกูก่อตัง้เป็นหอโบราณวตัถเุจ้าแม่มาจู ่ จดัแสดงเก้ียวแห่เจ้าแม่สมัย
อดีตแบบต่างๆ มงกุฎหงส์เป็นต้น ในบางครัง้ยังจดัแสดงวตัถโุบราณทางศาสนาของลู่ก่ังอกีด้วย วนัท่ี 
23 เดือน 3 ของทุกปีตามปฏิทินจนีเป็นวนัประสตูขิอง
เจ้าแม่มาจู ่ถอืเป็นวนัสำาคัญของอ.ลู่ก่ัง 
ซึง่ดึงดูดผูมี้จติศรทัราและนกัท่อง
เทีย่วจำานวนมากให้มาร่วมงานพธิี

วัดขงจื๊อแห่งจางฮว่า
 วัดขงจื๊อแห่งจาง 
ฮว่าสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1726 
ในรัชสมัยยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง 
เดิมชื่อ “วัดบุ๋น (เหวินเมี่ยว)” 
เป็นโบราณสถานระดับ 1 ของ
ไต้หวัน โดยมีผลงานแกะสลักที่
ละเอียดประณีตอยู่ในวิหารต้า
เฉิงเตี้ยนซึ่งเป ็นอุโบสถหลัก 
ตรงกลางตัววัดมีเสามังกรคู่ ซึ่ง
แกะสลักจากหินขาวจากเมืองเฉ
วียนโจว มีรูปลักษณ์แบบเดียวกับวัดหลงซันซื่อแห่งลู่กั่ง เป็นศิลปะที่หาดูได้ยากยิ่ง ภายในวิหาร
วัดขงจื๊อมีป้ายวิญญาณนักปราชญ์ให้กราบไหว้ โดยมีโถงป้ายวิญญาณขงจื๊ออยู่ตรงกลาง ด้านบน
ติดป้าย “เต้ากวั้นกู่จิน” (คุณธรรมความรู้เหนือลำ้า ทั้งอดีตและปัจจุบัน) ซึ่งเจี่ยงจิงกั๋ว อดีต
ประธานาธิบดีไต้หวันได้มอบให้ และป้าย “อวี่เทียนตี้ชัน” (ยิ่งใหญ่เทียบเท่าฟ้าดิน) ซึ่งจักรพรรดิ
เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงพระราชทานให้ ทุกๆวันครู บริเวณหน้าวิหารต้าเฉิงเตี้ยนจะจัดแสดง 
“การรำาปาอี้อู่” เป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ สะกดสายตานักท่องเที่ยวจำานวนมาก

สถานีรถไฟจี๋จี๋และอุโมงค์ต้นไม้
 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

ขอมูลการเดินทาง

ขอมูลการเดินทาง
พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักซันอี้ 88 กวั่งเซิงซินเฉิง ม.กวั่งเซิ่ง ต.ซันอี้ จ.เหมียวลี่ 

(037) 876-009  วันหยุด : ตามประกาศของพิพิธภัณฑ์

1.ลงที่สถานีรถไฟเหมียวลี่ ต่อรถโดยสารประจำาทางซินจู๋ (ด้านขวาของทางออกของสถานีรถไฟ)    

   ที่มุ่งสู่ฟงเหยวียนและไถจงไปซันอี้

2.ลงที่สถานีรถไฟซันอี้ ต่อรถแท็กซี่ประมาณ 5 นาที หรือเดินประมาณ 35 นาทีถึงพิพิธภัณฑ์

3.ลงที่สถานีรถไฟฟงเหยวียน ต่อรถโดยสารประจำาทางซินจู๋ มุ่งหน้าซันอี้ ลงที่ป้ายซันอี้ – ถ.สุยเหม่ย    

   (หน้า 7-11) เดินอีกประมาณ 8 นาที รถโดยสารประจำาทางซินจู๋ (03) 522-5151

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกซันอี้ → ทางหลวงหมายเลข 13 → ประมาณ 2 กิโลเมตรเลี้ยว

ซ้ายขึ้นภูเขา (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 130) → ไถ 3 → ถึงทางแยกถ.ซันชาแล้วเลี้ยวขวา → มุ่ง

หน้าม.เสินเตียว (ชุมชนกวั่งเซิงซินเฉิง) → พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักซันอี้

ขอมูลการเดินทาง
อุทยานแห่งชาติเสว่ียป้า 100 สุยเหว่ยผิง หมู่บ้านฟู่ซิง ต.ต้าหู จ.เหมียวล่ี (037) 996-100

1. จากด้านหน้าสถานีรถไฟเมืองเหมียวลี่ นั่งรถโดยสารประจำาทางซินจู๋ 
   (เหมียวลี่ – สายต้าหู/จัวหลัน) ลงที่สุยเหว่ยผิง ถึงที่ทำาการอุทยานแห่งชาติเสวี่ยป้า
   รถโดยสารประจำาทางซินจู๋ (03) 522-2468
2. จากอี๋หลัน นั่งรถโดยสารประจำาทางกั๋วกวัง (อี๋หลัน – สายฟาร์มอู่หลิง) หรือจากสถานีรถไฟ
    เมืองไถจง  นั่งรถโดยสารประจำาทางฟงเหยวียน สู่สวนรุกชาติอู่หลิง รถโดยสารประจำาทางกั๋วกวัง
    สถานีอี๋หลัน (03) 936-5441 รถโดยสารประจำาทางฟงเหยวียน (04) 2222-3435
3. จากด้านหน้าสถานีรถไฟเมืองซินจู๋ นั่งรถโดยสารประจำาทางซินจู๋ที่มุ่งหน้าสู่จู๋ตง แต่รถโดยสารประจำา  
    ทางซินจู๋ไปถึงแค่ชิงเฉวียนเท่านั้น ถ้าต้องการเข้าอุทยาน ต้องขับรถเล็กเข้าไปเอง 
    รถโดยสารประจำาทางซินจู๋ (03) 522-2468
    1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกเหมียวลี่ → ไถ 6 → กงกวั่น → ไถ 3 → เหมียว 62 บอกทาง 

              →  ตามป้ายไปจนถึงที่ทำาการอุทยานแห่งชาติเสวี่ยป้า
      2. จากผูหล่ี อู้เส้อ เขาเหอฮวันซัน ต้าอว๋ีหล่ิง และเขาหลีซัน หรือ จากอ๋ีหลันว่ิงสายจงเหิงเข้าสู่สวนรุกชาติอู่หลิง

    3. จากจู๋ตง → อู่ฟงและชิงเฉวียน → ทางป่าต้าลู่  → สวนรุกขชาติกวันอู้

สวนรุกขชาติอู่หลิง (04) 2590-1020

น่ังรถไฟ ลงท่ีสถานีอ๋ีหลัน ต่อรถโดยสารประจำาทางก๋ัวกวังไปเขาหลีซัน รถโดยสารประจำาทางก๋ัวกวัง (039) 542-054

ไถจง → เทียนเหลิ่ง → กั๋วซิ่ง → ทางหลวงจงโถว → เฉ่าถุน → ผูหลี่ → ทางหลวงผู่อู้ → อู้เส้อ → เขาเหอฮวันซัน

 → ต้าอวี๋หลิ่ง → อู่หลิง 

ล้านตารางเมตร เน่ืองจากมักมีเมฆหมอก
มาก จงึได้ช่ือว่า “แดนสวรรค์ในม่านหมอก” 
ภมิูอากาศของทีน่ี่อบอุน่และฝนตกชกุ จึง
ทำาให้สถานทีแ่ห่งน้ีกลายเป็นฟาร์มปศุสตัว์
และแหล่งเพาะปลูกดอกไม้และผลไม้เขต
อบอุน่ ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกท้อ ดอกสาล่ี ดอก
แอปเป้ิลออกดอกผลิบาน เดือนเมษายนเป็น
ฤดูดอกถงุมือจ้ิงจอก เดือนพฤษภาคมเป็น
ฤดูดอกเบญจมาศและกุหลาบพันปีภูเขา 
ส่วนเดือนตุลาคมสามารถชื่นชมกับเมเปิ้ล 
ใน 4 ฤดูมีทศันียภาพทีเ่ย้ายวนตลอดทัง้ปี 
พชืเศรษฐกจิหลักได้แก่ ลูกท้อนำา้ผ้ึง สาล่ีนิ
จสิเซก ิลูกล้ีแคลิฟอร์เนยี กีวี ผักเมืองหนาวเป็นต้น

สวนรุกขชาติเขาเหอฮวันซัน
 เขาเหอฮวันซนัอยู่ระหว่างจ.ฮวาเหลียนและจ.หนานโถว ยอดเขาหลักสงู 3,416 เมตร ยอดเขา
ตงฟง เป่ยฟง และซีฟงโอบล้อมอยูร่อบข้าง เป็นสนัปันนำา้ของแม่นำา้หลักของไต้หวันได้แก่ลำาธารต้าเจีย่ซี จัว๋สุย่ซี 
และล่ีอูซี้ เนือ่งจากอยูใ่นทีส่งูจากระดับนำา้ทะเล จงึแบ่งฤดูกาลออกอย่างชัดเจน การเปล่ียนแปลงของทศันยีภาพ
มีความหลากหลาย ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเขยีวชอุม่อยู่ทัว่ไป ดอกไม้ออกดอกบานสะพร่ัง เป็นเวลาชม
ดอกไม้ภเูขาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ในเดือนกรกฎาคมถงึเดือนสงิหาคมสามารถชมนกเมืองหนาวเช่น นกกะรางปีก
ทอง นกกระจบิ เดือนธนัวาคมถงึเดือนมีนาคมในปีถดัไปซ่ึงเป็นฤดูหนาวนัน้ ก็คอืฤดูหมิะของเขาเหอฮวันซัน 

ขอมูลการเดินทาง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาหลีซัน ที่ทำาการวนอุทยานสามภูผา

95 ถ.จงเจิ้ง เขาหลีซัน เขตเหอผิง เมืองไถจง (04) 2598-1331

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกู่กวัน ที่ทำาการวนอุทยานสามภูผา 102 ถ.ตงกวัน section 1 เขตเหอผิง เมืองไถจง 

(04) 2595-1496 จากอี๋หลัน นั่งรถโดยสารประจำาทางกั๋วกวังที่มุ่งหน้าเขาหลีซัน รถโดยสารประจำาทางกั๋

วกวัง สถานีอี๋หลัน (03) 936-5441 → สถานีหลัวตง (03) 954-2054

1.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 (เฉ่าถุน) → ไถ 14 → อู้เส้อ → ไถ 13 เจ่ีย → ฟาร์มชิงจ้ิง → ต้าอว๋ีหล่ิง → ไถ 8 → เขาหลีซัน

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.นัง่รถไฟหรือรถโดยสารประจำาทางสูไ่ถจง จากไถจง นัง่รถโดยสารประจำาทางหนานโถวหรือเฉวยีนหงัไปผหูล่ี 
  ต่อรถโดยสารประจำาทางหนานโถวที่มุ่งหน้าซงกังและชุ่ยฟง ไปฟาร์มชิงจิ้ง

2.นั่งรถโดยสารประจำาที่ไปผูหลี่ ณ สถานีตะวันตกกั๋วกวังไทเป ต่อรถโดยสารประจำาทางหนานโถวที่มุ่งหน้า

  ซงกังและชุ่ยฟง ไปฟาร์มชิงจิ้ง

3.นั่งรถโดยสารประจำาที่ไปผูหลี่ ณ สถานีตะวันออกกั๋วกวังเกาสง ต่อรถโดยสารประจำาทางหนานโถวที่มุ่งหน้า

  ซงกังและชุ่ยฟงไปฟาร์มชิงจิ้ง สถานีรถไฟไถจง (04) 2222-7236 → สถานีตะวันตกกั๋วกวังไทเป 

  (02) 2311-9833 → สถานีก๋ัวกวังเกาสง (07) 235-2616 → รถโดยสารประจำาทางหนานโถว ผูหล่ี (049) 298-4031

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกหวังเถียน → ไถ 14 ป่ิง → ไถ 14 → เฉ่าถุน → ผูหล่ี → ไถ 14 เจ่ีย → อู้เส้อ → ฟาร์มชิงจ้ิง

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกเฉ่าถุน →ไถ 14 → ผูหลี่ → ไถ 14 เจี่ย → อู้เส้อ → ฟาร์มชิงจิ้ง

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

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

จากผูหล่ี นั่งรถโดยสารประจำาทางหนานโถวท่ีมุ่งหน้าไปชุ่ยฟง ลงที่สถานีชุ่ยฟง เดินหรือนั่งแท๊กซี่ต่อ 
รถโดยสารประจำาทางหนานโถว (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

ขอมูลการเดินทาง

雲林อว๋ินหลิน
อุโมงค์ต้นไม้กู่เคิง  เมืองโต่วลิ่ว → ไถ 3 → ระหว่างทางที่มุ่งหน้าไปหย่งกวัง

เขตสันทนาการฮว๋าซัน
1. จากเมืองโต่วลิ่ว นั่งรถโดยสารประจำาทางไถซีที่ไปสือเฉียวและกั้วเหลียว ลงที่ป้ายฮว๋าซัน
    เดินไปทางวัดฝูฮว๋ากงหรือทางเข้าทางเดินติ่งชั่ว (มีรถไปกลับวันละ 2 รอบ)
2. จากเมืองโต่วหนาน นั่งรถโดยสารประจำาทางไถซีที่ไปฮว๋าซัน (มีรถไปกลับวันละ 6 รอบ)
ลงใต้     1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกโต่วหนาน → โต่วหนาน → ทางหลวงจังหวัด 158/158 อี่ → หย่งกวัง 
               → ทางหลวงจังหวัด 210 → ฮว๋าซัน
            2. เฉ่าถุน → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ลงทางแยกกู่เคิง →  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. นั่งรถโดยสารประจำาทางไถซีที่สถานีโต่วลิ่ว → สวนสนุกเจี้ยนหูซัน
2. จากสถานีรถไฟไถจง นั่งรถโดยสารประจำาทางเหยินโหย่วไปสวนสนุกเจี้ยนหูซัน
3. จากไทเป นั่งรถโดยสารประจำาทางยื่อถ่ง (11 ถ.จงเสี้ยวตะวันตก section 2 เมืองไทเป) ไปสวนสนุกเจี้ยนหูซัน
รถโดยสารประจำาทางไถซี (05) 532-2016 รถโดยสารประจำาทางเหยินโหย่ว (04) 2225-5166  รถโดยสารประจำาทาง
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. นั่งรถโดยสารประจำาทางถ่งเหลียนจากสถานีรถโดยสารประจำาทางไทเป ไปเป๋ยกั่ง
2. นั่งรถโดยสารประจำาทางไถจงจากด้านหน้าสถานีรถไฟไถจง ไปเป๋ยกั่ง
3. นั่งรถโดยสารประจำาทางไถซีจากด้านหลังสถานีรถไฟโต่วลิ่ว ไปเป๋ยกั่ง
4. นั่งรถโดยสารประจำาทางเจียอี้ที่ถ.จงซัน ในเมืองเจียอี้ ไปเป๋ยกั่ง
5. นั่งรถโดยสารประจำาทางถ่งเหลียนจากเกาสง ไปเป๋ยกั่ง
รถโดยสารประจำาทางถ่งเหลียน สถานีหลักไทเป (02) 2311-9893 , รถโดยสารประจำาทางไถจง (04) 2222-4102
รถโดยสารประจำาทางไถซี (05) 532-2016 , รถโดยสารประจำาทางเจียอี้ (05) 275-0895
ลงใต้ 1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกระบบอว๋ินหลิน → ทางด่วนพิเศษ 78 → ทางแยกหูเหว่ย → ทางหลวงจังหวัด 145 → เป๋ยก่ัง
       2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกโต่วหนาน → หูเหว่ย → ทางหลวงจังหวัด 158 → ทางหลวงจังหวัด 145  → เป๋ยก่ัง
         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

ขอมูลการเดินทาง

ขอมูลการเดินทาง

八卦山เขาปากวาซัน
วนอุทยานสามภูผาเขา

ทะเลดอกไม้ฟาร์มอู่หลิ

ยอดเขาต้าป้า
เจียนซัน

 ลำาธารชีเจียวันซี

 กลุ่มยอดเขาเสวี่ยซัน

สวนรุกขชาติเสวี่ยเจี้ยน

พิพิธภัณฑ์ไม้ ซันอี้

พิธีไหว้บรรพบุรุษเผ่า
ไซ่เซ่ีย หนานจวง

หิมะท ี ่ เขาเหอฮว ันซ ัน

 รุ่งเช้าที่เขาห
ลีซัน 

ฟาร์มช ิงจ ิ ้ง

แกะท ี ่ท ุ ่งหญ้าช ิงช ิง

วัดขงจื๊อแห่งจางฮว่า

 แหล่งทิวทัศน์พระใหญ่เขาปากว้าซัน

กระเช ้าลอยฟ้าท ี ่ทะเลสาบสุร ิย ันจ ันทรา

ทะเลสาบสุร ิย ันจ ันทรา

ป ่าซันหลินซี

สวนสนุกวัฒนธรรมหมู่บ้านเก้าเผ่า

สะพานซ ีหล ัว

อุโมงค์ต้นไม้กู่เคิง

ทิวทัศน์ที่ซันชุน

เมเปิ้ลเปลี่ยนสีที่อ้าววั่นต้า

น้ำพุรอน

＊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

ขอควรระวังในการแชน้ำพุรอน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สะพานขาดหลงเถ ิง

สตอเบอรี่หนานจวง

 ดอกเบญจมาศที่ถงหลัว

ตรอกจับนม

เมืองเก่าลู่กั่ง

บ่อน�า้พุร้อนหลซูนั

ภาคกลาง (สัมผัส. ลิ้มรส. ไต้หวันภาคกลาง)
 ค้นหาตำานาน วัฒนธรรม ความทันสมัย อุตสาหกรรม และอาหารแนวฟิวช่ันของ
ไต้หวันภาคกลาง รับรู้ถึงการท่องเท่ียวท่ีงดงาม “ทุกแห่งสำาราญ ทุกร้านอาหารอร่อย” การเดินทาง
ท่ีประสาทสัมผัสท้ัง 6 จะซึมซาบได้ แหล่งท่องเท่ียว spotlight ของไถจงเร่ิมจากเส้นทางเฉ่าอู้เต้า  
(Calligraphy Greenway) (เส้นทางลว่ีหยวนเต้า (Park Lane), ถ.อู่เฉวียน 5 จนถึงถ.อู่เฉวียน 7) 
แหล่งรวมร้านอาหารนานาชาติและเรียนรู้ประสบการณ์ในคอร์สวิชากับเจ้าของร้าน ให้นักท่องเท่ียว
นานาชาติได้ซาบซ้ึงไปถึงจิตวิญญาณท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี รับรู้ถึงเสน่ห์ของ LOHAS (Life-
styles of Health and Sustainability) ท่ีมีของไต้หวันภาคกลาง

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย

สถาน ีรถไฟจ ี ๋จ ี ๋ และอ ุ โมงค ์ต ้นไม ้

เตาเผาอสรพิษแห ่งสุยหล่ี

ท ่องเท่ียวย ้อนยุคท่ี เชอเฉิง

ป ่าไผ ่ท ี ่ซ ี โถว

ภาคกลาง
 ภาคกลางของไต้หวันประกอบด้วยจังหวัดเหมียวลี่ ไถจง จางฮว่า อวิ๋นหลิน 

 หนานโถว เป็นต้น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายได้แก่ วนอุทยานทะเลสาบ

สุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเสวี่ยป้า วนอุทยานเขาหลีซัน วนอุทยานเขาปากว้าซัน นับ

ว่าเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีภูมิอากาศและภูมิประเทศ

ที่เหมาะสม ทำาให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนรุกขชาติอยู่มากมาย จึงกลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

ย่านการค้าและตลาดกลางคืน
 ไถจงถือเป็นเมืองหลวงของไต้หวันภาคกลาง และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ไต้หวันภาคกลางด้วย กลายเป็นย่านการค้าจับจ่ายใช้สอยหลากหลายประเภท เช่น ย่านการค้า
ต้าตุน ย่านการค้าอ้ีจง ซ่ึงเป็นแหล่งรวมร้านอาหารภัตตาคาร ย่าน
การค้าถนนซันหมิน ซ่ึงเป็นแหล่งรวม wedding studio ร้านขนม
งานแต่ง ย่านถนนจิงหมิง 1 ท่ีมีบรรยากาศแบบยุโรป ถนนเฟอร์
นิเจอร์ฮว๋ันจง แหล่งรวมร้านเฟอร์นิเจอร์ อีกท้ังมีย่านการค้าฝง
เจ่ีย ตลาดกลางคืนท่ีมีของทานเล่นข้ึนช่ือ ล้วนเป็นแหล่งท่ีมีผู้คน
พลุกพล่าน โดยเฉพาะตลาดฝงเจ่ียท่ีไม่ก่ีปีมาน้ีพัฒนาข้ึนมาอย่าง
รวดเร็ว ดึงดูดผู้คนจำานวนมาก กล่าวได้ว่า หยุดย้ังไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง บ่อน�้าพุร้อนกู่กวัน
ชนดิ : แหล่งนำา้พรุ้อน  แหล่ง : เขตเหอผงิ เมืองไถจง

อุณหภมิู : 60 ˚C  คุณลกัษณะ : นำา้พรุ้อนกรดคาร์บอนคิด่าง

ตั้งอยู่บนทางหลวงเหิงกวั้นภาคกลาง มีส่วนประกอบของซัลไฟด์อยู่เป็นจำานวนมาก มีกลิ่นที่เสียดจมูกเป็น

พิเศษ แต่ไม่เหมือนกับบ่อนำ้าพุร้อนกำามะถันต้าถุนซัน เป็นนำ้าพุร้อนกรดคาร์บอนิคด่างที่ดื่มได้อาบได้ จัดเป็น

นำ้าพุร้อนกรดคาร์บอนิคแบบด่างอ่อน ดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบของนักแช่นำ้าพุร้อน ไม่กี่ปีมานี้ มีโรงแรมนำ้าพุร้อน

เกิดขึ้นหลายแห่ง กลายเป็นถนนการค้าที่มีผู้คนมากมาย นักท่องเที่ยวมาที่นี่จะได้ชื่นชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่

งดงาม ลิ้มรสปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียน หลังจากแช่นำ้าพุร้อนแล้ว ก็กลับบ้านอย่างมีความสุข

บ่อน�า้พรุ้อนหลซูนั
ชนิด : แหล่งนำ้าพุร้อน

แหล่ง : ม.เหยินอ้าย 

จ.หนานโถว

อุณหภูมิ : 45-90 ˚C 

คุณลักษณะ : นำ้าพุร้อน

โซเดียมไบคาร์บอเนต

บ่อนำ้าพุร้อนหลูซันจัดเป็น

นำ้าพุร ้อนโซเดียมไบคาร ์

บอเนตแบบด่าง นำ้าใส

สะอาดไร้สีไร้กลิ่น อุณหภูมิ

นำ้าเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 

เ ป ็ น บ ่ อ นำ้ า พุ ร ้ อ น ท่ี มี

คุณภาพดีที่สุด นอกจาก

บ่อนำ้าพุร้อนแล้ว การชม

ใบไม้เปลี่ยนสี ชมซากุระ ชมหิมะ และสะพานแขวนหลูซัน ก็ล้วนเป็นเป็น

ทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง หน้าผาด้านซ้ายของหุบเขามีสีม่วงเข้มอันเนื่องมาจากโดนรมด้วยไอนำ้าพุร้อนมา

นานหลายปี กลายเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ ปัจจุบันนี้เขตนำ้าพุร้อนหลูซันมีโรงแรมผุดขึ้นเป็นจำานวนมาก 

ต้นนำ้าก็มีบ่อนำ้าให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองต้มไข่ อีกทั้งมีโมจิซากุระ ขนมข้าวฟ่างหางกระรอก และแป๊ะฮะป่า 

เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ขึ้นชื่ออีกด้วย

บ่อน�า้พรุ้อนชนุหยาง
ชนิด : แหล่งนำ้าพุร้อน บ่อนำ้าพุร้อนลำาธารในป่า  แหล่ง : ม.เหยินอ้าย จ.หนานโถว

คุณลักษณะ : นำ้าพุร้อนกรดคาร์บอนิคด่าง

บ่อนำ้าพุร้อนชุนหยางมีอีกชื่อหนึ่งว่า “บ่อนำ้าพุร้อนซากุระ” ไร้สีไร้กลิ่น ทัศนียภาพรอบข้างสวยงาม แหล่งต้นนำ้ามี

สะพานแขวนชุนหยาง ดินแดนหลังเมืองท่ามีสถานที่กางเต้นท์ เมื่อข้ามสะพานแล้วเดินไปทางซ้าย จะพบกับ

นำ้าตกชุนหยาง สวยงามเทียบเท่ากับนำ้าตกสายรุ้งที่ตงผู่

บ่อน�า้พรุ้อนตงผู่
ชนิด : แหล่งนำ้าพุร้อน  แหล่ง : ต.ซิ่นอี้ จ.หนานโถว

อุณหภูมิ : 40 ˚C  คุณลักษณะ : นำ้าพุร้อนกรดคาร์บอนิค

ตงผู่เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของชนเผ่าปู้หนงจู๋ และเป็นปากทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติอวี้ซันและเส้นทางโบราณ

ปาทงกวัน ในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ดอกเหมย ดอกซากุระ ดอกสาลี่ ดอกท้อ ทยอยออกดอก กลายเป็นสีแดง

หรือขาวทั่วทั้งภูเขา ดูระยิบระยับ ในปลายฤดูร้อน บนเทือกเขาอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกหมาก เป็นที่

เพลิดเพลินใจยิ่งนัก

 บ่อน�า้พุร้อนกูก่วนั
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