
สีสันทะเลใต้
	 แหล่งท่องเท่ียวทีส่�ำคญัของทะเลใต้คือเกำะถงป้ัน	หจูิง่	วัง้อนั	จัง้จนุ	
และชเีหมย	ทีน่ีมี่แนวหนิบะซอลต์ทีส่วยงำม		ท้องทุง่อนักว้ำงขวำง	และ
เรือ่งรำวแสนเศร้ำของเจด็หญงิงำมท่ีจะท�ำให้นกัท่องเท่ียวทีม่ำเท่ียวชม
ประทับใจมิรูลื้ม	 ส่วนเกำะถงป้ันเป็นหนิบะซอลต์สุดคลำสสคิทีท่กุด้ำนจะ
มีหนิเรียงกันเป็นแนวยำว	 ถอืได้ว่ำเป็นแหล่งท่องเท่ียวทีส่�ำคัญทีข่ึน้ชือ่
ของเผงิหเูลยก็ว่ำได้	 ส�ำหรับเกำะวัง้อนัเป็นสถำนทีท่ีมี่หนิรปูร่ำงแปลก 
ประหลำดท่ีโด่งดังมำกท่ีสดุในเผงิห	ูสดุท้ำยเกำะชเีหมยจะมีแนวหินดักปลำ
รูปหวัใจคู	่ซึง่สถำนทีน่ีเ่ป็นทีน่ยิมและเล่ืองลือมำกในหมู่วยัรุ่น
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ระบบนิเวศธรรมชาติปิงไห่
	 ปิงไห่ตั้งอยู ่ที่แหล่งท่องเที่ยว

ชำยฝั่งตะวันออก	 ปิงไห่ทิศเหนือเร่ิม

จำกซีโค่วเมืองฮวำเหลียนไปสิ้นสุด

ทิศใต้ที่เสี่ยวเย๋หลิว	 ระยะทำง	 170	

กิโลเมตร	โดยมีภมิูประเทศแบบชำยฝ่ัง

และระบบนเิวศทีมี่ปำกอ่ำว	หำดทรำย	

หำดกรวด	 โขดหินหรือแนวประกำรัง 

เป็นต้น	ทีน่ี่ยังเป็นเกำะที่อุดมไปด้วย

สิ่งมีชีวิตชำยฝั่งที่มีควำมหลำกหลำย

จ�ำนวนมำก	 เห็นได้จำกเกำะกรีน	 

สอืผงิท	ี ซำนเซียนไถและเส่ียวเย๋หลิว

ที่เป็นทะเลที่มีควำมหลำกหลำยของ 

ป่ำประกำรัง	 โดยเฉพำะประกำรังเกำะกรีนทีมี่มำกกว่ำ	220	ชนิด	ขณะเดียวกันก็ยงัมีปลำทะเลเขตร้อนและ 

สตัว์ทีไ่ม่มีกระดูกสนัหลังอกีมำกมำย	ทีน่ี่จงึเป็นแหล่งด�ำน�ำ้ดูประกำรังท่ีไม่ควรพลำด	นอกจำกนีที้โ่ซวกูห่ลวน 

ในช่วงมีนำคมถงึสงิหำคมจะมีกำรอพยพย้ำยถิน่ของสิง่มีชวีติในทะเลเขตร้อนซึง่ถอืว่ำเป็นสิง่มหศัจรรย์อนัดับ

หนึง่ของโลก	 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทกุปี	 สิง่มีชวีติตวัเลก็ตวัน้อยจะเร่ิมว่ำยจำกมหำสมุทรมำยงัโซวกู่หลวน	

เหมือนมีกำรจดักำรประชมุฝงูปลำคร้ังใหญ่	และน่ีเป็นสิง่มหศัจรรย์ท่ีมีเฉพำะแนวชำยฝ่ังตะวันออกเท่ำนัน้

太魯閣
อุทยานแหงชาติ

ทาโรโกะ

อุทยานแห่งชาติหม่าจู่

บ้านเรือปาเกอลั่ง
	 ปิงไห่ที่อยู่ใกล้กับสือทีผิง

บนทำงหลวงพเิศษหมำยเลข	11	

มีบ้ำนเรือท่ีสวยเด่นตั้งอยู่	 โดย

บ้ำนเรือน้ีออกแบบและสร้ำงโดย

สี่พี่น้องตระกูลฮวง	 ซึ่งใช้เวลำ

ในกำรก่อสร้ำงตัวเรือและสวน

โดยรอบประมำณ	 1	 ปีจึงสร้ำง

สมบูรณ์	ทัง้หมดนีไ้ด้แรงบันดำล

ใจในกำรสร้ำงจำกเรือประมงและ

มีกำรสร้ำงสรรค์อย่ำงไรขอบเขต 

และเรียกบ้ำนเรือหลังนี้ว่ำ	 “ปำเกอล่ัง”	 เป็นภำษำของชนพื้นเมืองอำเหม่ยท่ีมีควำมหมำยว่ำ 

งำนเฉลิมฉลอง	หลังจำกท่ีมีกำรเปิดตัวพร้อมกับกิจกรรมชมปลำวำฬ	บ้ำนเรือหลังขำวที่ไม่กลัว 

ลมฝนอำกำศหลังนีก็้มีผู้คนมำกมำยให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก	ท่ีนีเ่ป็นสถำนทีท่ีค่ณุไม่ควรพลำดเด็ด

เถียฮวามิวสิควิลเลจ
	 ถนนเถยีฮวำเมืองไถตงมีเถยีฮวำวลิเลจท่ีเป็นแหล่งรวมเสยีงดนตรีและเสียงเพลงของชำวพืน้

เมือง	สถำนที่ที่เป็นหอพักเก่ำของคนงำนสร้ำงทำงรถไฟกลำยเป็น	 เถียฮวำวิลเลจ	ที่เป็นเสมือน

สวรรค์ของนกัดนตรี	ผูค้นท่ีมำฟังมำชมกำรแสดงกจ็ะนัง่กบัพืน้	และชมแสดงของชำวพืน้เมืองบน

เวที	รับรองว่ำที่นี่ต้องท�ำให้ผู้คนที่เข้ำมำเที่ยวได้ฟินไปตำมๆกันอย่ำงแน่นอน

ตลาดเปิดท้ายรถมั่นจื่อ
	 นอกจำกเสยีงดนตรีท่ีไพเรำะแล้ว	 จดุเด่นอกีอย่ำงหนึง่ของเถยีฮวำวลิเลจก็คือ	ตลำดเปิดท้ำย 

ม่ันจือ่ซึง่เป็นแหล่งรวมงำนศิลปะ	และสนิค้ำโอทอ็ปจำกทัว่ทุกมุมของเมืองไถตง	โดยมีกำรตัง้ร้ำนอยู่

รอบๆสนำมหญ้ำ	 สนิค้ำทีน่�ำมำจ�ำหน่ำยก็จะมีงำนศลิปะของชำวพืน้เมือง	 ลูกปัดเซรำมิกและสินค้ำ

สำนถกัทอของกลุ่มแม่บ้ำนบ้ำนเจยีหลัน	รวมไปถงึของดี	อย่ำงเช่น	ชำ	ข้ำวสำร	และน�ำ้ผ้ึงจำกเมือง

ไถตง	นอกจำกน้ีคณุสำมำรถเดินชมสนิค้ำแบบชวิๆ	และพดูคยุแบบสบำยๆกบัเจ้ำของร้ำนอกีด้วย	 

น่ีคอืเสน่ห์อกีอย่ำงหน่ึงของตลำดแห่งน้ี

อุโมงค์เก้าโค้ง
	 สถำนทีน่ีเ้กิดจำกกำรกัดเซำะของ
แม่น�้ำจนท�ำให้เกิดเป็นช่องแคบระหว่ำง
ภูเขำที่มีหน้ำผำโค้งไปมำซึ่งส่งผลให ้
ถนนไฮเวย์ที่ว่ิงเลียบหน้ำผำนี้มีควำม
คดเค้ียวตำมไปด้วย	 ช่องแคบมีทีว่ำง
ระหว่ำงชองไม่มำกนัก	 แต่มีควำมสูง
เสียดฟ้ำ	 ที่นี่จึงมีได้ชื่อว่ำ	 “ด้ำยแห่ง
ฟำกฟ้ำ”	 หน้ำผำที่เป็นหินอ่อนหันหน้ำ 
ทำงถนนไฮเวย์	 และอวดสีสันอัน 
หลำกหลำย	 ที่ตั้งแต่สีเทำจนถึงสีขำว
บริสุทธ์ิในลวยลำยต่ำงๆ	 กำรเดินเท้ำ
ลอดอุโมงค์แห่งนี้ต้องใช้เวลำประมำณ	
30	 นำที	 รับรองว่ำควำมสวยงำมของ 
หน้ำผำ	แม่น�ำ้	โขดหิน	ตวัอุโมงค์	พรรณไม้ 
นั้นคุ้มค่ำกับเวลำที่ใช้แน่นอน	สิ่งเหล่ำนี้ 
ท�ำให้ท่ีนี่เป็นจุดท่องเที่ยวท่ีน่ำสนใจ	
รวมึงเป ็นกำรท่องเท่ียวในเส ้นทำง
ธรรมชำติที่ดีที่สุดอีกด้วย

หอรำาลึกฉางชุน
	 เป็นหอร�ำลึกทีส่ร้ำงขึน้เพือ่เป็นอนสุรณ์ให้ผูค้นท่ีเสยีชวีติในระหว่ำงกำรสร้ำงทำงหลวงตอนกลำงซึง่ 
นับว่ำเป็นถนนไฮเวย์สำยส�ำคัญ	ตัวศำลจะเป็นสร้ำงตำมรูปแบบสิ่งก่อสร้ำงของจีนที่เชื่อมเป็นส่วนเดียว 
กับสะพำน	 และมีน�้ำตกไหลลงมำทำงด้ำนข้ำงของหอร�ำลึก	 ภำพภูเขำน�้ำตกที่แสดงอยู่เบื้องหน้ำนั้น	 
ได้แสดงให้เห็นว่ำแม้คนจะจำกไปแต่เกียรติคุณงำมควำมดีก็จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์

ทางเดินไป๋หยาง
	 ตัง้อยูท่ำงทิศตะวันตกของเทียนเสยีงประมำณ	 860	 เมตร	 ระยะทำงของทำงเดินไป๋หยำงเลยีบไป
กับล�ำธำรหว่ำเฮย์เอ๋อและต่ำจือ้จีห้ลีน่ัน้ยำว	2	กิโลเมตร	ซึง่ถอืว่ำเป็นเส้นทำงท่ีต้องเย่ียมชมในวนอุทยำน 
ทำโรโกะทีน่ีจ่ะให้นกัท่องเท่ียวได้ด่ืมด�ำ่กับควำมงำมของธรรมชำตอิย่ำงใกล้ชดิ	 ซึง่สำมำรถชมโตรกผำต่ำงๆ	
เดินลอดอุโมงค์	 ข้ำมสะพำนแขวน	 และชมควำมงดงำมของน�้ำตกไป๋หยำง	 ส่วนที่สูงขึ้นไปเล็กน้อยคือ
อุโมงค์ม่ำนน�ำ้ซึง่มีสำนน�ำ้กระเซน็ลงมำจนเป็นเหมือนม่ำนใสบำง	

ตลาดโต้รุ่ง
 ตัง้อยูท่ีถ่นนไฮเวย์เส้ำ-ฮวำเหลยีน	อยู่ระหว่ำงสถำน ี
เหอผิงและสถำนนี้ฉงเต๋อ	 ผำชิงสุ่ยถือว่ำเป็นหนึ่งในที่ 
ท่องเท่ียวมหัศจรรย์ของโลก	ด้วยหน้ำผำสูงกว่ำ	1,000	เมตร 
และชนัมำกจนตัง้ฉำกกับพืน้มหำสมุทรเบ้ืองล่ำง	ถนนจะ 
คดเค้ียวลัดเลำะไปตำมแนวโค้งเป็นระยะทำง	20	กิโลเมตร 
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมหน้ำผำชันสูงเสียดฟ้ำ	 และควำม
สวยงำมของมหำสมุทรไปพร้อมๆกัน	 ด้วยลักษณะ
เหล่ำนี้ท�ำให้ท่ีนี่เป็นหน้ำผำท่ีมีลักษณะภูมิประเทศท่ี
หำชมได้ยำกบนโลกนี้เลยก็ว่ำได้

เทียนเสียง
	 เทยีนเสยีงเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัเดิมของเผ่ำไท่หยำ	 ตัง้อยูบ่ริเวณทีแ่ม่น�ำ้ล้ีอูแ่ละแม่น�ำ้ต้ำซำไหลมำบรรจบกนั 
เป็นจดุศนุย์กลำงของช่องเขำทำโรโกะ	ชือ่เดิมของทีน่ีค่อื	“ไท่ปีโตว”	ต่อมำได้เปล่ียนชือ่เป็นเทยีนเสยีงเพือ่เป็น
ควำมร�ำลกึถงึเหวนิเทียนเสยีงผูป้กครองคนสุดท้ำยแห่งรำชวงศ์ซ้องในอดีต	 สถำนท่ีทีน่่ำสนใจในเทยีนเสยีง 
คือวดัเสยีงเต๋อ	 เจดีย์เทยีนฟง	 สะพำนแขวน	 สวนร�ำลกึเกวนิเทยีนเสยีง	 สวนบ๊วย	 และโบสถ์เทยีนเสยีง	 
ในฤดูหนำวของทุกปีคอืช่วงเดียวกับทีด่อกบ๊วยในสวนผลิบำน	 ท�ำให้เส้นทำงจำกสวนบ๊วยไปยงัวดัเสยีงเต๋อ
นัน้เป็นด่ังทะเลดอกไม้สขีำวโพรน	นบัว่ำเป็นอกีหนึง่สถำนทีท่ีไ่ด้รับควำมนยิมมำกในไต้หวนัอกีด้วย

ผานางแอ่น
	 เป็นส่วนหนึ่งของหน้ำผำทำโรโกะ	 ซึ่งประกอบไปด้วยผำหินอ่อนที่มีรูเล็กๆมำกมำยที่เกิดจำก 
กำรกัดเซำะของสำยน�้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นเวลำนำน	เนื่องจำกนกนำงแอ่นบ้ำนและนำงแอ่นแปซิกฟิกนิยม
ท�ำรังและหำอำหำรอยู่ที่นี่	 ที่แห่งนี้จึงกลำยเป็น	 “หุบเขำเสียงนำงแอ่น”	 ที่มหัศจรรย์	 และก็ยังเป็นที่มำ
ของชื่อผำนำงแอ่นอีกด้วย

เกาะออร์คิด
	 เกำะออร์คิดเป็นเกำะทีเ่กิดจำกกำรแขง็ตวัของลำวำ	เป็นเกำะแห่งเดียวในไต้หวันทีมี่ป่ำดงดิบ	เกำะนี ้

มีลักษณะภูมิประเทศที่หลำกหลำย	 และมีภูมิอำกำศแบบร้อนชื้นและมีฝนตก	 เนื่องจำกผลกระทบจำก 

กำรไหลวนของกระแสน�ำ้ญีปุ่่น	ทีอ่ดุมไปด้วยสิง่มีชีวิตทีท่ำงทะเล	บวกกับน�ำ้ทะเลในบริเวณเกำะมำรวมกัน	

จงึก่อให้เกิดแนวประกำรงัทีมี่ควำมซบัซ้อนมำกทีสุ่ดของไต้หวัน	

	 เกำะนียั้งเป็นทีต่ัง้รกรำกของชำวพืน้เมืองท่ีเก่ำแก่ทีสุ่ดทีเ่รียกว่ำชำวต๋ำมู๋	ซึง่เป็นชนเผ่ำพืน้เมืองทีมี่

วฒันธรรมคล้ำยกับชนเผ่ำบนหมู่เกำะบำตำนของฟิลปิปินส์	 ทีน่ีจ่ะมีกำรจดังำนเทศกำลส�ำคญั	 3	 งำนคือ	

“เทศกำลปลำบิน”	ทีจ่ดัข้ึนในเดือนมีนำคมจดัข้ึนเพือ่น�ำควำมโชคดีและควำมปลอดภัยมำแก่คนในหมู่บ้ำน

ขณะออกหำปลำ	“เทศกำลปล่อยเรอื”	ท่ีจะจดัขึน้เม่ือมีเรือล�ำใหม่ท่ีพร้อมเริม่ใช้งำน	และ	“เทศกำลเกบ็เก่ียวข้ำว” 

ในช่วงกลำงเดือนมิถนุำยนเป็นงำนบวงสรวงพระแม่โพสพเพือ่ช่วยให้พชืพรรณเจรญิงอกงำม	

	 นอกจำกนี้สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจบนเกำะนี้ยังมีอีกมำกมำย	 เช่น	 หินหัวแดง	 หอนจระเข	้ 

หนิงวงช้ำง	 เนือ่งจำกนกัท่องเท่ียวทีเ่ดินทำงมำเทีย่วเกำะนียั้งมีไม่มำกนกั	 จงึท�ำให้น�ำ้ทะเลใสสะอำดกว่ำ

เกำะกรีนทีอ่ยู่ทำงเหนอื	ทีน่ีจ่งึนบัว่ำเป็นสวรรค์ส�ำหรับกำรด�ำน�ำ้อย่ำงแท้จริง

	 หมู่เกำะเผิงหูเป็นหมู่เกำะกลำงช่องแคบไต้หวัน	 ประกอบด้วยเกำะน้อยใหญ่
มำกมำย	ชำยฝั่งทะเลมีควำมยำว	320	กิโลเมตร	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ทำง
ธรรมชำติที่สมบรูณ์และระบบนิเวศน์ที่อุดมไปด้วยทรัพยำกรทำงทะเล	ส�ำหรับทรัยำกร 
กำรท่องเที่ยวของที่นี่ไม่ว่ำจะเป็นเมืองหรือวัดก็ล้วนเป็นมรดกทำงประวัติศำสตร์และ
วฒันธรรมท่ีมีควำมเป็นมำอนัยำวนำน	 นอกจำกนีน้กัท่องเทีย่วยังสำมำรถเพลิดเพลิน 
ไปกับกำรชมควำมมหัศจรรย์ของหิน 
บะซอลต์และทรัพยำกรใต้ท้องทะเลที่
งดงำม	 ภำพประทับใจของนกทะเลที่บิน
วนเวียนบนท้องฟ้ำ	 รวมถึงทัศนียภำพที่
สวยงำมอย่ำงหำดทรำย		ท้องฟ้ำ	และน�ำ้ทะเล 
ที่ใสบริสุทธิ์ได้อีกด้วย

สีสันบนเกาะ
	 สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจบนเกำะ
เผิงหูประกอบไปด้วย4เกำะ	 ได้แก่	 เกำะหม่ำกง	 เกำะจงตุ้น	 เกำะไป๋ซำ	 เกำะซีอวี่	 
โดยมีเกำะหม่ำกงเป็นทั้งใจกลำงเมือง	และศูนย์รวมกิจกำรอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
บนเกำะอย่ำง	ที่พัก	ร้ำนอำหำร	เช่ำรถ	และร้ำนสินค้ำโอท็อปอีกด้วย	ส�ำหรับเส้นทำง 
กำรท่องเที่ยวจะแบ่งเป็น	เส้นทำงท่องเที่ยวบริเวณเมืองหม่ำกง	เส้นทำงท่องเที่ยวหูซี 
และเผงิหนำน	เส้นทำงท่องเทีย่วไป๋ซำและซอีวี	่ โดยมีสถำนท่ีทีส่�ำคัญ	เช่น	“วดัเทียนห้ำว” 
สถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ที่มีควำมยำวนำนกว่ำสี่ร้อยปี	 “ป้อมโบรำณซีอวี่”	 ป้อมเก่ำ
แก่ที่คงรักษำไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์	 “ประภำคำรเกำะอวี่เหวิง”	 ประภำคำรที่สร้ำงขึ้นเป็น
หลังแรกในไต้หวัน	“สะพำนข้ำมทะเล”	สะพำนที่เขื่อมระหว่ำงเกำะไป๋ซำและเกำะซีอวี่	 
“ต้นไทรเก่ำแก่ทงเหลียง”	 ที่มีอำยุยืนยำวกว่ำสำมร้อยปี	 รวมถึง	 “ชำยหำดหลินโถว 
และอ้ำยเหมิน”หำดทรำยขำว	ทะเลใส

สีสันทะเลเหนือ
	 แหล่งท่องเท่ียวของทะเลเหนอืแบ่งเป็นเส้นทำงท่องเทีย่วทะเลเหนอืและทะเลตะวนัออก 
โดยเส้นทำงท่องเท่ียวทะเลเหนอืจะครอบคลุมเกำะกู่พัว่	 เส่ียนเจยีว	 จีเ๋ป้ย	 และมู่โต่ว 
เป็นต้น	ซึง่ทะเลเหนอืจะมีโดดเด่นด้วยชำยหำดสีทอง	ทะเลสคีรำม	ทีน่ีเ่หมำะแก่กำรด�ำน�ำ้ตืน้ 
และกำรท�ำกิจกรรมทำงน�ำ้อืน่ๆเป็นอย่ำงมำก	ส่วนทะเลตะวนัออกครอบคลุมเกำะหยวนเป่ย 
เหนยีวอวี	่ เส่ียวไป๋ซำ	 จซ่ีำน	 ติง้โกวเป็นต้น	 กิจกรรมทีไ่ม่ควรพลำดคือกำรสัมผสักำรท�ำ
ประมงและกำรเท่ียวชมภูมิทัศน์ทำงธรณีวทิยำท่ีสวยงำม	 หำกต้องกำรเทีย่วชมแนวหนิ
บะซอลต์สำมำรถไปชมได้ทีเ่กำะต้ิงโกว	เกำะจซ่ีำน	และเกำะเสีย่วไป๋ซำ	ปัจจบัุนเกำะเหล่ำ

นี้ ถูกบรรจุ เป ็นเขต 
อนุรักษ์หินบะซอลต  ์
ทำงธรรมชำตท่ีิสวยงำม
มำกแห่งหนึง่	นอกจำก
นี้เม่ือถึงช่วงฤดูกำล
ผสมพันธ์ของนกทะเล 
นกทุกชนดิกจ็ะมำ	 รวม 
ตัวกันที่ นี่ ท� ำ ให ้ที่ นี่
ก ล ำย เป ็ นสุ ดยอด 
แหล่งชมนก	 เลยก็ว่ำได้ 

     

นำ้าพุร้อนลุ่ยสุ่ย
ชนดิ :	แหล่งน�ำ้พรุ้อน	  

แหล่ง	:	เขตลุ่ยสุย่	ฮวำเหลยีน

อุณหภมิู : 48˚C		

คุณลกัษณะ	:	น�ำ้พรุ้อนคำร์บอเนต

น�้ำพุร้อนลุ่ยสุ่ยหรือน�้ำพุร้อนนอกเป็น

น�้ำพุที่ประวัติควำมเป็นมำอันยำวนำน	

ถอืเป็นน�ำ้พคุำร์บอเนตคลอไรด์หนึง่เดียว

ในไต้หวัน	ซึง่ประกอบด้วยธำตเุหล็ก	และ 

โคลนสีเหลือง	 เนือ่งจำกน�ำ้พทุีน่ีมี่รสเคม็ 

และกล่ินสนมิ	 จงึไม่เหมำะแก่กำรด่ืมกิน 

และนีก็่เป็นอกีหนึง่สำเหตทุีท่�ำให้คนทีม่ำ 

แช่น�้ำแร่ที่นี่คร้ังแรกอำจจะไม่กล้ำลงแช่

เลยกไ็ด้	ส่วนเกลด็เกลอืท่ีลอยอยู่บนผวิน�ำ้ 

มีฤทธิเ์ป็นกรดด่ำงอ่อนๆ	 ทีช่่วยรกัษำโรคผวิหนงัและโรคข้ออกัเสบ	 ด้วยเหตนุี	้ ทัง้อณุหภมิูและคุณสมบัตขิองน�ำ้พรุ้อนแห่งนีจ้งึ

กลำยเป็นท่ีนยิมของผูท่ี้ชืน่ชอบกำรแช่น�ำ้พรุ้อนเป็นอย่ำงมำก

นำ้าพุร้อนอานทง
ชนดิ : แหล่งน�ำ้พรุ้อน	 	 สถานที ่:	เมืองยวีห่ล่ี	ฮวำเหลียน

อุณหภมิู : 55	–	65	˚C	 	 คุณลกัษณะ : น�ำ้พรุ้อนเค็มก�ำมะถนั

น�ำ้พรุ้อนแห่งนีต้ัง้อยูบ่นชำยฝ่ังแม่น�ำ้อำนทงตะวันออกเฉยีงใต้ของเมืองยว่ีหล่ี	 น�ำ้พขุองทีน่ีค่่อนข้ำงใส	 แต่อำจจะมีกลิน่ก�ำมะถัน

เลก็น้อย	 ในเขตน�ำ้พรุ้อนอำนทงมีโรงแรมน�ำ้พรุ้อนอำนทงซึง่เป็นส่ิงก่อสร้ำงแบบญีปุ่่นทีถู่กเก็บรักษำไว้มำนำน	 ส่ิงก่อสร้ำงนีจ้ะ

แบ่งเป็นสองส่วนคอืส่ิงก่อสร้ำงเดิมท่ียงัคงเป็นเอกลกัษณ์ของญีปุ่่นเอำไว้	 และส่ิงก่อสร้ำงใหม่ทีเ่ป็นอำคำรสีขำวสองชัน้ซึง่สร้ำง

ตำมอำคำรแบบยุโรป	และได้เปล่ียนชือ่ใหม่เป็น	หมู่บ้ำนน�ำ้พรุ้อนอำนทง	บริเวณโดยรอบของน�ำ้พรุ้อนแวดล้อมไปด้วยทัศนยีภำพ

ทีง่ดงำม	ด้ำนหลังน�ำ้พรุ้อนเป็นเส้นทำงเดินป่ำ	เม่ือแช่น�ำ้พรุ้อนเสร็จแล้วยังสำมำรถเดินเล่นรอบๆเขตน�ำ้พรุ้อนได้อกีด้วย

นำ้าพุร้อนหงเย่
ชนดิ : แหล่งน�ำ้พรุ้อน	ธำรน�ำ้พรุ้อน สถานที ่: หมู่บ้ำนหงเย่	เมืองว่ำงหยง	ฮวำเหลยีน

อุณหภมิู : 47˚C	  คุณลกัษณะ : น�ำ้พรุ้อนกรดคำร์บอนคิ

น�ำ้พรุ้อนหงเย่อยูต่รงข้ำมกับน�ำ้พรุ้อนเขตรอบนอกของแม่น�ำ้หงเย่	 จงึมีชือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่ำ	 “น�ำ้พรุ้อนชัน้ใน”	 น�ำ้พทุีน่ีใ่สสะอำด	

ไม่มีสีและกลิน่แต่อย่ำงใด	จงึเหมำะส�ำหรับกำรด่ืมและกำรแช่ตวั	น�ำ้พรุ้อนทีน่ีถ่กูค้นพบครัง้แรกโดยนำยพรำนเผ่ำทำโรโกะในสมัย

รำชวงศ์ชงิและกลำยเป็นแหล่งน�ำ้พรุ้อนยอดนยิมในสมัยท่ีถูกญีปุ่่นยึดครอง	 และปัจจบัุนทีแ่ห่งนีก็้ยังมีโรงแรมญีปุ่่นอนัเก่ำแก่ตัง้

อยูด้่วย	เพือ่ให้นกัท่องเท่ียวได้สัมผสัถึงบรรยำกำศในอดีต

เตอืนเล็กน้อย	 :	 เนือ่งจำกน�ำ้พรุ้อนหงเย่ได้รบัควำมสเยหำยจำกเหตไุฟไหม้	 ตอนนียั้งไม่เปิดให้บริกำร	 นกัท่องเท่ียวท่ีต้องกำร 

เข้ำมำแช่น�ำ้พรุ้อนสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ท่ีส�ำนกังำนเขตว่ำงหยง	:	03-8751321

นำ้าพุร้อนจือเปิ่น
ชนดิ : แหล่งน�ำ้พรุ้อน	ธำรน�ำ้พรุ้อน สถานที ่: เมืองเปยหนำน	ไถตง

อุณหภมิู : 45	–	56	˚C  คุณลกัษณะ : น�ำ้พรุ้อนโซเดียมไบคำร์บอเนต

น�ำ้พรุ้อนจอืเป่ินถือเป็นน�ำ้พรุ้อนคำร์บอเนตท่ีเป็นด่ำง	

ไม่มีทัง้สีและกล่ิน	 แต่มีรสชำตเิคม็	 ในน�ำ้พรุ้อนแห่งนี้

อดุมไปด้วยแร่ธำตตุ่ำงๆมำกมำย	 ทัง้สำมำรถด่ืมและ

แช่ตวัได้	 ในญีปุ่่นเรียกน�ำ้พรุ้อนทีมี่คุณสมบัตแิบบนี้

ว่ำ	 “น�ำ้พรุ้อนโซดำ”	ทีมี่ควำมหมำยว่ำ	 “น�ำ้พรุ้อนแห่ง

ควำมงำม”

นำ้าพุร้อนฉาวยื่อบนเกาะกรีน
ชนดิ : น�ำ้พรุ้อนทะเล  สถานที ่: เกำะกรีน	ไถตง

อุณหภมิู : 55	-	91	˚C  คุณลกัษณะ :	น�ำ้พรุ้อนก�ำมะถนั

น�้ำพุร้อนฉำวยื่อตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ปลำยเกำะกรีน	 ที่นี่เป็นน�้ำพุร้อนน�้ำทะเลหนึ่งเดียวท่ีมีชื่อเสียงเทียบเท่ำ 

น�้ำพุร้อนเกำะซิซิลีของอิตำลี่และเกำะคิวชูของญี่ปุ่น	 ช่วงที่ญี่ปุ่นยึครองเกำะไต้หวันที่นี่มีชื่อเดิมว่ำ	 “น�้ำพุร้อนอำซำฮี” 

ในน�้ำพุร้อนแห่งนี้ประกอบไปด้วยแร่ธำตุก�ำมะถันและแมกนีเซียม	 โดยมีลักษณะเป็นสำยน�้ำที่พุ่งขึ้นมำจำกรอยแตกแยกของ 

หินประกำรังในเขตชำยฝั่ง	กระแสน�้ำขึ้นลง	จึงท�ำให้น�้ำมีควำมเป็นด่ำงเนื่องจำกมีเกลือผสมอยู่ด้วย	ส�ำนักงำนอุทยำนแห่งชำติ 

ภำคตะวันตกได้สร้ำงเส้นทำง 

ท่องเที่ยวต่ำงๆบนเกำะ	รวมถึง 

น�้ำพุร้อนกลำงแจ้ง	 3	 แห่ง	 

ที่มีลักษณะเป็นน�้ำพุร้อนสระน�้ำ 

น�ำ้ในสระแต่ละแห่งจะมีอณุหภมิู 

ที่แตกต่ำงกันเพื่อให้เหมำะสม

กับกำรลงแช่น�้ำในแต่ละจุด

Xiaolanyu
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	 แนวชำยฝั่งตะวันออกของไต้หวันอยู่ในพื้นท่ีของฮวำเหลียนและไถตง	 โดยเร่ิมจำกบริเวณปำกแม่น�้ำ 

ฮวำเหลียนทำงทิศเหนือไปจนจรดกับเสี่ยวเย๋หลิวทำงทิศใต้	 รวมเป็นระยะทำง	170	กิโลเมตร	และมีพื้นที่

ใหญ่ท่ีสุดในบรรดำแหล่งท่องเท่ียวที่ส�ำคัญของประเทศ	 ชำยฝั่งตะวันออกแห่งน้ีมีลักษณะภูมิประเทศ 

และระบบนเิวศทีโ่ดดเด่นด้วยอยูก่ึ่งกลำงระหว่ำงแนวเทอืกเขำชำยฝ่ังและมหำสมุทรแปซฟิิก	 จดุท่องเทีย่ว 

ที่ส�ำคัญมีอยู่	3	แห่งคือ	สือทีผิง	ซำนเซียนไถ	และเสี่ยวเย๋วหลิว	กิจกรรมที่น่ำสนใจมำกมำย	เช่นกิจกรรม

ยอดฮิตช่วงหน้ำร้อนอย่ำงกำรล่องแก่งแม่น�้ำโชวกูหลวน	 กิจกรรมชมวำฬ	 ด�ำน�้ำชมประกำรังเขตน�้ำตื้น

เป็นตน้	นอกจำนนีย้งัมวีฒันธรรมท้องถิน่ทีม่เีสน่ห์อกีมำย	ท�ำให้ชำยฝ่ังนี้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำติ

ที่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวทั่วโลก

สือทีผิง
	 สื อทีผิ ง เป ็น เ มือง ท่ี มีชำยฝ ั ่ ง

ลักษณะโดดเด่นแปลกตำท่ีสุดแห่งหนึ่ง 

ในฮวำเหลียน	 ด ้วยหินภู เขำไฟท่ี

ถู กคลื่ นซั ดมำ เป ็น เวลำนำนและ 

ยกระดับขึ้นมำเหนือผิวน�้ำท่ีนี่หินแข็ง

หินอ่อนสลับกันไป	 หลังจำกหินบริเวณ

ชำยฝ่ังถกูกัดเซำะมำเป็นเวลำนำน	ท�ำให้

ลักษณะภูมิประเทศของที่นี่เป็นแบบ 

ช้ันหินท่ีลดหล่ันกันไป	 นอกจำกนี้บน

ชำยฝั ่งยังมีหลุมเล็กใหญ่ท่ีเกิดจำก 

กำรกัดกร่อนของน�ำ้ทะเล	จงึท�ำให้ทิวทศัน์

บริเวณนีดู้แปลกตำน่ำสนใจย่ิงขึน้ไปอกี

ซานเซียนไถ
	 ทีน่ีเ่ป็นชำยฝ่ังแห่งเดียวทีมี่ประกำรังเชือ่มต่อกันจนเกิดเป็นแห่งท่องเท่ียวทีมี่เอกลักษณ์เฉพำะ	โดยเนิน

ประกำรังเล็กๆแห่งนีมี้หนิ	3	ก้อนใหญ่ตัง้อยู่อย่ำงโดดเด่น	ตำมต�ำนำนพืน้เมืองเล่ำว่ำ	ขณะทีแ่ปดเซียนข้ำมทะเล 

เถยีกว่ำยหลี(่เซยีนขำเป๋)	หลีต้งปิงและเหอเซยีนกู	เซยีนทัง้สำมเคยประทับทีน่ี	่จงึได้ชือ่ว่ำ	ซำนเซยีนไถ	นกัท่องเท่ียว 

สำมำรถเดินข้ำมสะพำนจำกชำยฝั่งไปยังเกำะและเดินไปตำมทำงไม้รอบเกำะ	 โดยกำรเที่ยมชมเกำะแห่งนี้ 

จะใช้เวลำประมำน	2	ช่ัวโมง	นกัท่องเท่ียวสำมำรถชมหลมุน�ำ้บนแนวแผ่นหนิรอบๆเนนิ	ถ�ำ้	หนิทีถ่กูน�ำ้กัดเซำะ

จนมีรูปร่ำงท่ีแปลกตำ	รวมถงึพรรพชืชำยฝ่ังท่ีหำยำกอกีด้วย	นอกจำกน้ีรอบเกำะยังมีแนวประกำรังทีส่มบูรณ์

สวยงำมและปลำกองหินอีกมำกมำยด้วย	และย่ิงกว่ำนัน้เกำะนียั้งเป็นแหล่งด�ำน�ำ้ท่ีน่ำสนใจทีสุ่ดแห่งหน่ึง

เสี่ยวเย่หลิว
เสีย่วเย่หลวิตัง้อยูท่ำงเหนอืของไถตงประมำณ	6	 กิโลเมตร	 และเป็นจดุท่ีอยู่ทศิใต้สุดของชำยฝ่ังตะวันออก	

เนือ่งจำกมีก้อนหินท่ีมีลกัษณะเหมือนหินเย่หลวิบนชำยฝ่ังทำงทศิเหนอืจงึท�ำให้ทีแ่ห่งนีมี้ชือ่ทีรู้่จกักันดีในนำม	

“เสีย่วเย่หลิว”	พืน้ทีน่ีเ้ป็นหินทรำย	ตำมชำยฝ่ังยังอดุมไปด้วยแนวประกำรังทีเ่รียงตวักันเป็นชัน้	และมีต้นไทร

ทะเลทีส่วยงำมซึง่มีประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำทำงธรณวีทิยำอกีด้วย	นกัท่องเทีย่วยงัสำมำรถชืน่ชมหนิรูปร่ำง

แปลกประหลำดมำกมำย	เช่น	หินเต้ำหู้	หินรังผ้ึง	หนิทรงเหด็เป็นต้น

ทะเลสาปปลาคาร์ฟ
	 ทะเลสำปปลำคำร์ฟเป็นทะเลสำปทีเ่กิดขึน้ตำมธรรมชำตแิละมีขนำดใหญ่ทีส่ดุของไต้หวนั	ชือ่ของทะเทสำปแห่งนี้

มีทีมี่จำกภเูขำท่ีมีลักษณะคล้ำยปลำคำร์ฟ	กำรเดินทำงเท่ียวชมท่ีนีน่ัน้มีบริกำรเช่ำเรอืและจกัรยำนส�ำหรับนกัท่องเท่ียว	

โดยนักท่องเที่ยวสำมำรถปั่นจักรยำนชมควำมงำมรอบๆตำมลู่จักรยำนท่ีมีให้บริกำร	 ส�ำหรับกิจกรรมยอดนิยมของท่ีนี่

คือกำรตั้งแคมป์และกำรชมหิ่งห้อยในยำมค�่ำคืน	 ในช่วงเดือนเมษำยนและเดือนพฤษภำคม	ซึ่งท่ีนี่จะมีฝูงหิ่งห้อยส่อง

แสงระยิบระยับไปท่ัวทะเลสำบ	ท�ำให้ที่นี่เป็นจุดท่องเท่ียวเชิงอนุรรักษ์ยำมรำตรีท่ีโดดเด่น	 รวมถึงเป็นสถำนท่ีท่ีดีท่ีสุด

ส�ำหรับกำรตั้งแคมป์อีกด้วย

สวนป่านันทนาการแห่งชาติฉือหนาน
	 ตัง้อยูท่ำงทศิใต้ของทะเลสำปปลำคำร์ฟ	นกัท่องเทีย่วสำมำรถชมววิมุมสงูของทะเลสำปปลำคำร์ฟได้จำกป่ำสงวน

แห่งนี	้บรเิวณป่ำสงวนเตม็ไปด้วยต้นไม้ทีเ่ขยีวชะอุม่	ทศันยีภำพท่ีสวยงำม	รวมถงึเครือ่งจกัรท่ีเคยใช้ตัดไม้ในอตีดอย่ำง 

หัวรถจักร	 รถลำกซุง	 เส้นทำงกระเช้ำขนส่งไม้เป็นต้น	 สิ่งเหล่ำนี้ล้วนถูกเก็บรักษำไว้อย่ำงสมบูรณ์ท่ำมกลำงแมกไม้	

ส่วนภำยในของพิพิธภัณฑ์ป่ำไม้ของป่ำสงวนแห่งนี้มีกำรจัดแสดงภำพถ่ำย	 ส่ือมีเดียต่ำงๆท่ีเก่ียวกับประวัติศำสตร์

อุตสำหกรรมป่ำไม้ของไต้หวันไว้ให้นักท่องเท่ียวที่มำเท่ียวชมได้เห็นถึงวิวัฒนกำรควำมเปลี่ยนแปลงของ

อุตสำหกรรมป่ำไม้ของไต้หวันอีกด้วย

สวนป่านนัทนาการแห่งชาติฝูหยวน
	 ตัง้อยูท่ำงทศิตะวันตกของหมู่บ้ำนฝหูยวนเขตลุ่ยสุ่ย	ป่ำสงวนแห่งนีเ้ป็นป่ำกำรบูรท่ีใหญ่ท่ีสดุในไต้หวัน	

โดยมีชื่อเสียงจำกหุบเขำผีเสื้อและน�้ำตก	หำกนักท่องเที่ยวเดินเล่นตำมทำงเดินในป่ำสงวนนี้	จะได้สัมผัสกับ	

“สำยฝนแห่งป่ำ”	(Forest	Shower)	เพลิดเพลินกับหินรูปทรงแปลกตำที่ตั้งอยู่ตำมทำงที่แม่น�้ำไหลผ่ำน	รวม

ถึงได้เท่ียวชมน�้ำพุธรรมชำติที่พุ่งขึ้นมำจำกใต้ดินอีกด้วย	 ส�ำหรับหุบเขำผีเสื้อหมู่บ้ำนฝูหยวนนั้น	 เหมำะแก่ 

กำรมำเทีย่วชมในช่วงเดือนเมษำยนถงึเดือนกรกฏำคมของทกุปี	ในช่วงเวลำดังกล่ำวนกัท่องเทีย่วจะได้ชืน่ชม

กับควำมสวยงำมของเหล่ำผีเสื้อหลำกสีสันได้อย่ำงใกล้ชิด

ภูเขาลิ่วซือสือ
	 ภูเขำแห่งนีต้ัง้อยู่ทีห่มู่บ้ำนจเูถยีนเขต

ฝูหล่ี	 มีควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเล	 200	 –	

1,000	เมตร	ในเดือนสิงหำคมและกันยำยน

เป็นช่วงดอกเดย์ลิลล่ีก�ำลังบำนสะพรั่งไป

ทั่วทุ ่ง	 จึงท�ำให้สถำนท่ีแห่งนี้งดงำมด่ัง 

สวนสวรรค์	และมีผูค้นแห่มำชืน่ชมควำมงำม 

ของดอกเดย์ลิลลี่อย่ำงไม่ขำดสำย

ที่ราบสูงลู่เย่
	 ท่ีรำบสูงลูเ่ย่ตัง้อยู่ทำงทิศใต้ของเขตก

วนกวงชำ	มีควำมสงูจำกระดับน�ำ้ทะเล	368	

เมตร	ระยะห่ำงจำกพืน้ดิน	150	เมตร	เน่ืองจำกทีร่ำบสูงน้ีมีลักษณะภมิูประเทศทีดี่	บวกกบัภมิูอำกำศทีเ่หมำะสม 

จึงท�ำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสนำมกีฬำร่มร่อนที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง	 นอกจำกนี้ที่นี่ยังมีชื่อเสียงด้ำนกำรท�ำไร่

ชำอีกด้วย	เพรำะที่นี่มีดินที่อุดมสมบูรณ์	อำกำศบริสุทธิ์	แสงอำทิตย์เพียงพอ	และอุณหภูมิที่เหมำะสมจึงท�ำให้ได้ใบชำ

ทีมี่รสชำตดิ	ีส�ำหรับนักท่องเทีย่วทีม่ำเทีย่วชมทีนี่ส่ำมำรถพกัค้ำงคนืตำมโอมสเตย์ในไร่ชำได้ทีมี่มำกมำยได้ตำมต้องกำร

ศาลาจิตอาสาและห้องโถงจิตอาสามูลนธิิพุทธฉอืจี้
	 พทุธฉือจีเ้ป็นหนึง่ในส่ีนิกำยของศำสนำพทุธในไต้หวนั	โดยตัง้อยูท่ีถ่.จงยังเมืองฮวำเหลยีน	ซึง่ภำยในมูลนธิจิะประกอบ

ไปด้วยศนูย์กำรศกึษำทำงกำรแพทย์	วดัและมหำวทิยำลยัฉอืจี	้ส�ำหรบัวัดนัน้ภำยในมีบรรยำกำศเงยีบขรมึ	ตวัอำคำรประดับ

ด้วยชำยคำสำมขัน้	มีระเบียงทำงเดินแบบคลำสสิค	เสำของอำคำรมีลกัษณะกลม	ศลิปะของทัง้หมดนีล้้วนได้รับอิทธพิลจำก

ศลิปะสมัยรำชวงศ์ถงั	ในส่วนของห้องโถงจติอำสำนัน้เป็นอำคำรสขีำวมุงกระเบ้ืองสเีทำ	ทีน่ีถ่อืเป็นจดุก�ำเนดิของมูลนธิฉิอืจี้ 

โดยมี	 “ระเบียงวัฒนธรรม”	 ท�ำหน้ำที่เล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำของศำสนำพุทธนิกำยฉือจี้	 รวมถึงที่มีของค�ำสอนที่ว่ำ	 

“เดินเพยีงก้ำวเดียวเกิดรอยเท้ำท้ังแปด”	เป็นต้น	มูลนิธศิำสนำพทุธแห่งนีถ้อืเป็นศนูย์รวมจติใจของผูค้น	ทีส่ำมำรถผ่อนคลำย

ควำมกังวลทำงโลกและช�ำระล้ำงจติใจให้บริสทุธิ	์ทีน่ีจ่งึเป็นอกีหนึง่สถำนท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลำด

สวนป่านนัทนาการแห่งชาติจือเปิ่น
	 ป่ำสงวนแห่งนี้ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของแม่น�้ำจือเปิ่นและเขตน�้ำพุร้อน	ที่นี่แวดล้อมไปด้วยทัศนียภำพธรรมชำติ

มำกมำย	เช่น	น�ำ้พรุ้อน	น�ำ้ตก	ต้นไทรพนัรำก	ป่ำดงดิบ	และต้นประดู่เป็นต้น	นกัท่องเทีย่วสำมำรถข้ำมสะพำนสแีดงทีมี่

ควำมยำว	80	เมตรจำกฝ่ังแม่น�ำ้ไปยงัเขตสวนป่ำได้	อกีท้ังยงัสำมำรถเพลดิเพลินกับบรรยำกำศควำมงำมของธรรมชำติ

และควำมใสบริสุทธิ์ของแม่น�้ำได้ระหว่ำงที่เดินข้ำมสะพำนอีกด้วย

ส�ำหรบัอกีหนึง่สถำนทีท่ี่มีชือ่เสยีงอย่ำง	“ทำงคนแกร่ง”	(Tough	Man	Slop)	ท่ีมีควำมยำว	320	เมตร	มีระยะห่ำง	150	เมตร 

มีบันได	792	ขั้น	ที่นี่จึงเหมำะแก่กำรเป็นสถำนที่ฝึกควำมอดทนและทดสอบควำมแกร่งของผู้มำเที่ยวชมเป็นอย่ำงมำก 

ภำยในสวนป่ำแห่งนี้มีท้ังป่ำกำรบูร	 ป่ำสน	 ป่ำต้นแอช	 และป่ำไผ่	 ที่น่ำตื่นตำตื่นใจมำกท่ีสุดคือ	 ต้นไทรพันรำก	 

ที่เรียงรำยอยู่ตำมทำงเดินอันร่วมรื่นภำยในสวนป่ำ

เป่ยกาน
	 เป็นเกำะท่ีประกอบด้วยภูเขำและอ่ำวมำกมำย	 แต่เดิมเกำะนีเ้ป็นจดุแวะพกัระหว่ำงทำงของชำวประมง	
ปัจจุบันเป็นสนำมบินระหว่ำงหมู่เกำะหม่ำจู่และไต้หวัน	 	 เกำะเป่ยกำนมีจุดชมวิวที่สวยงำมบนภูเขำปี้ซำน	
ที่เป็นภูเขำที่สูงที่สุดในหมู่เกำะหม่ำจู่	 ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถชมวิวทิวทัศน์และบรรยำกำศอันสวยงำมของ
เกำะแห่งนี้ได้อย่ำงชัดเจน	 ส่วนชำยหำดปั้นหลี่ของเกำะนี้เป็นชำยหำดแคบที่มีภำพสะท้อนของหมู่ม่ำนเมฆ 
บนผืนน�้ำ	ท�ำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถำนที่ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว		นอกจำกนี้ยังมีหมู่บ้ำนฉินปี้	 
ซึง่เป็นสถำนทีท่ีถ่กูอนรัุกษ์ไว้อย่ำงสมบูรณ์และคงควำมเป็นเอกลักษณ์ของชำวฝเูจีย้นตะวันออกได้ชดัเจนทีสุ่ด 
บ้ำนเรือนของที่นี่เป็นบ้ำนหินแกรนิตท่ีสร้ำงตำมลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่ด้ำนหน้ำเป็นทะเลด้ำนหลังเป็นภูเขำ	
บวกกับควำมโรแมนติกของที่แห่งนี้	 ท�ำให้ปัจจุบันโฮมสเตย์และร้ำนกำแฟของที่นี่ได้กลำยเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวยอดนิยมไปเรียบร้อย

หนานกาน
	 เกำะแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐำนะ	 “เกำะใหญ่”	 โดยเป็นเกำะที่เป็นศูนย์กลำงทำงกำรเมือง	 เศรษฐกิจ	
และกำรศึกษำ	 รวมถึงเป็นที่ตั้งของสภำกำรเมือง	 ศูนย์รำชกำรของเขตเหลียนเจียง	 และโรงกลั่นสุรำหม่ำจู่
ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย	 หนำนกำนมีสนำมบินประจ�ำหมู่เกำะหม่ำจู่	 และมีท่ำเรือข้ำมฝำกที่ส�ำคัญของเส้นทำง 

ระหว่ำงฝูเจี้ยน	มำเก๊ำ	ฮ่องกงมำยังไต้หวัน	จวี่กวง	ตงอิ่นอีกด้วย

จวี่กวง
	 จวี่กวงแบ่งออกเป็น	 2	 เกำะ	 ได้แก่	 เกำะซีจว่ี	 พื้นท่ีที่เคยเป็นสถำนที่บัญชำกำรทำงทหำรของ 
กองก�ำลังป้องกันประเทศ	 หลังจำกกำรถูกโจมตีมำนับร้อยๆคร้ัง	 ก็ท�ำให้ท่ีแห่งนี้เป็นที่รู้จักมำกกข้ึน	 
ในช่วงปลำยค.ศ.1950	 บริษัททำงประเทศตะวันตกได้ขนส่งสินค้ำชดเชยกำรสงครำมต่ำงๆมำยังเกำะแห่งนี ้
ท�ำให้ที่นี่	 ณ	 ช่วงเวลำดังกล่ำวมีควำมเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่ำงมำก	 จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่ำ	 “ฮ่องกงน้อย”	 
ส่วนเกำะตงจวี่	 เป็นเกำะที่อยู่ทำงทิศใต้สุดของหมู่เกำะหม่ำจู่	 เป็นเกำะที่ล้อมรอบด้วยทะเลและโดดเด่น
ด้วยอ่ำวกับท่ำเรือ	 เนื่องจำกพื้นที่ของเกำะโดยรอบติดทะเลทั้งหมดจึงท�ำให้ที่นี่มีผลผลิตจำกทรัพยำกรทำง
ทะเลมำกมำย	 บนเกำะแห่งนี้ยังมีสถำนที่ท่องเที่ยงอื่นๆที่น่ำสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มำเยี่ยมชมอีก
มำกมำย	อำทิ	ป้อมปรำกำรป้องกันเกำะ	หมู่บ้ำนชำวประมงดั้งเดิม	ประภำคำรตงฉวนอันเก่ำแก่	และจำรึก
ต้ำผู่	เป็นต้น

	 อำณำเขตของอุทยำนแห่งชำติช่องเขำตะวันออก	 เร่ิมตั้งแต่แม่น�้ำมู่กวำในฮวำเหลียนไปสิ้นสุดที่เมืองไถตง	 

ตำมทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	 9	 ล่องไปทำงทิศใต้	 วิวทิวทัศน์สองข้ำงทำงเป็นทุ่งนำเขียวชะอุ่มทอดตัวยำวไปจรด

ภูเขำ	 โดยแหล่งท่องเท่ียวของที่นี่มีทั้งภูเขำ	 หุบเขำ	 และน�้ำพุร้อนธรรมชำติ	 รวมถึงมีผลผลิตที่ขึ้นชื่ออย่ำงข้ำวสำร	 

ดอกเดย์ลลิล่ี	ส้มโอ	ใบชำและน้อยหน่ำเป็นต้น	ควำมงดงำมของทีแ่ห่งนีเ้ป็นควำมลงตวัของธรรมชำตทิีมี่ท้ังป่ำไพรเขยีว

ขจีน�้ำใสสะอำดบริสุทธิ์	และผลผลิตทำงกำรเกษตรที่อุดมสมบูรณ์	ในน�้ำมีปลำในนำมีข้ำว	เห็นได้จำกควำมอัศจรรย์ของ

คลื่นต้นข้ำวที่พริ้วไสวไปมำ	ฝูงปลำและกุ้งที่โลดเต้นในล�ำธำร	ผู้คนมีควำมสุขกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ำย	ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่ง

สถำนที่ที่สร้ำงควำมประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มำเยี่ยมชมอย่ำงมิรู้ลืม

	 พืน้ทีบ่ริเวณช่องเขำแห่งน้ียังเป็นถิน่ทีอ่ยู่อำศยัของ	4	ชนเผ่ำพืน้เมืองของไต้หวนั	ได้แก่	เผ่ำอำเหม่ย	เผ่ำทำโรโกะ 

เผ่ำปู้หนง	และเผ่ำเปยหนำนเป็นต้น	จึงถือได้ว่ำวัฒนธรรมพื้นเมืองของที่นี่เป็นทรัพยำกรที่ล�้ำค่ำที่สุดที่สำมำรถสะท้อน

ถึงควำมเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่ำได้อย่ำงแท้จริง

	 เกำะหม่ำจูต่ัง้อยูท่ำงทิศตะวนัตกเฉยีงเหนอืของไต้หวนั	 ครอบคลุมพืน้ท่ีเกำะหนำนกำน	 เป่ยกำน	
ตงจวี่	ซีจวี่	ตงอิ๋ง	เป็นต้นรวมทั้งหมด	20	กว่ำเกำะ	มีพื้นที่	25,052	เฮคเตอร์	เกำะแห่งนี้เป็นสถำนที่
ส�ำคัญท่ีกระทรวงกลำโหมไต้หวันใช้เป็นพื้นท่ีทำงทหำรในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อป้องกันประเทศ	
เพรำะฉะนั้นส่ิงท่ีพบเห็นบนเกำะแห่งนี้จะมีลักษณะเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรรบ	 ไม่ว่ำจะเป็นเรือรบ	
ค่ำยทหำร	ปืนใหญ่โบรำณ	ป้อมเหล็กและอุโมงค์เป่ยไห่เป็นต้น
	 ในเขตนี้เป็นหินแกรนิตที่มีลักษณะค่อนข้ำงแข็ง	 เม่ือหินเหล่ำนี้ผุกร่อนสลำยตัวหรือถูกคลื่น
กัดเซำะ	 ก็เกิดเป็นหน้ำผำลำดเอียงและประตูทะเล	 (หินที่ถูกกัดเซำะเป็นโพรงลักษณะคล้ำยประตู)	
ทะเลในบริเวณนี้มีทรัพยำกรที่อุดมสมบูรณ์	แต่ละเกำะจึงเป็นพื้นที่ท�ำกำรประมงและตกปลำที่ดี่เยี่ยม	
ขณะเดียวกันในบริเวณนี้ก็ยังเป็นเส้นทำงผ่ำนของนกที่อพยพย้ำยแหล่งหำกิน	 ท�ำให้ช่วงฤดูใบไม ้
ผลิและฤดูใบไม้ล่วงจะมีนกหลำกหลำยสำยพันธุ์บินผ่ำนท่ีนี่เพื่อไปผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนตำม 
เกำะต่ำงๆ	ที่นี่จึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญที่มีกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ไว้

ตงอิ่น
	 ครอบคลุมพื้นที่เกำะตงอิ่น	 เกำะซีอิ่น	 เกำะจงจู้	 เป็นอำณำเขตภำยใต้กำรปกครองของไต้หวัน
ที่อยู่เหนือสุด	 พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ควบคุมทำงทหำร	 ซึ่งทะเลบริเวณโดยรอบมี
ทรัพยำกรทำงทะเลที่อุดมสมบูรณ์	 ที่นี่จึงเป็นแหล่งท�ำกำรประมงชั้นยอดอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน	
เกำะตงอิ่นนั้นยังเป็นแหล่งผสมพันธ์นกนำงนวลหำงด�ำอีกด้วย	 ท�ำให้ผู้คนมำกมำยหลั่งไหลเข้ำมำ
ชมควำมงำมของนกนำงนวลที่บินมำผสมพันธ์ที่นี่ในช่วงฤดูร้อน	 นอกจำกนี้ยังมีสถำนที่ท่องเที่ยวน่ำ
อัศจรรย์หลำยแห่งที่เกิดจำกกำรกัดกร่อนของน�้ำทะเล	อำทิ		โพรงมังกรทะเล	บ่อน�้ำสตรีศักดิ์สิทธิ์	ผำ
หินเกลียวด้ำยแห่งสวรรค์	 หินร้องเพลงเอี๋ยนโซวเป็นต้น	 ส�ำหรับของขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลำดของที่นี่คือ
เหล้ำตงหยงเฉินเกำที่ผลิตจำกโรงกลั่นตงหยง	ถือได้ว่ำเป็นของดีเกำแก่ไม่แพ้เหล้ำเหมำไถเลยก็ว่ำได ้

吳姿儀攝

Dongyin Dragon Sea 
Cave．楊文章攝

	 เกำะจินเหมินตั้งอยู่บนปำกแม่น�้ำจิ่วหลงเจียงมณฑลฝูเจี้ยน	 ทำงทิศตะวันตกเป็นอ่ำวเซียะ
เหมิน	ซึ่งห่ำงจำกช่องแคบไต้หวันเป็นระยะทำง	 227	กิโลเมตร	 ส�ำหรับหมู่เกำะจินเหมินประกอบ
ด้วยจินเหมิน	เล่อวี่	(เกำะจินเหมินน้อย)	ต้ำตั่ง	เอ้อตั่งทั้งหมด12	เกำะ	บนเกำะมีลักษณะภูมิอำกำศ
แบบมรสมุเขตร้อน	และลกัษณะภมิูประเทศเป็นเนนิเขำทีเ่กิดจำกหนิแกรนติ
	 จินเหมินเป ็นเกำะท่ีมีชื่อเสียงจำกกำรเป ็น
สมรภูมิรบที่โด่งดัง	 ป้อม	 หลุมหลบภัยและอุโมงค์ที่ใช ้
ในกำรท�ำสงครำมในอดีตกลำยเป ็นทรัพยำกร 
กำรท่องเทีย่วที่มีคุณค่ำในปัจจุบัน	หลังจำกเกิดสงครำม 
กู่หนิงโถว	 สงครำม	 23	 สิงหำ	 ที่นี่ก็ท้ิงร่องรอย 
ประวัติศำสตร์และร่องรอยศึกสงครำมไว้อย่ำงมำกมำย	
เห็นได้จำกซำกตึกและร่องรอยกระสุนของตึกเป่ยซำน 
วัดนำยพลหลี่กวงเฉียนท่ีชำวบ ้ำนสร ้ำงขึ้นเพื่อ 
สกักำระนำยพลผูเ้สยีสละ	 ท�ำให้สิง่ก่อสร้ำงบนเกำะแห่งนี้ 
จ�ำเป็นต้องมีโครงสร้ำงทีแ่ขง็แกร่งและสำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกได้ดี	 อำท	ิ อโุมงค์กลำงเขำไท่หวู่	 
ห้องโถงชงิเทียน	อโุมงค์ท�ำศกึฉงหลนิ	 สถำนวีทิยุกระจำยเสียงหม่ำซ่ำน	อโุมงค์เรือส่ือเวยและชุ่ยซำน 
ที่ใช้ล�ำเลียงสินค้ำทำงเรือเป็นต้น	 นอกจำกนี้บนถนนสองข้ำงทำงของที่นี่มีป้อมที่ใช้ต้ำนกำรโจมต ี
ทำงอำกำศและเสำแหลมในทุ่งโล่งทีกั่นข้ำศึกท่ีโรยตวัลงมำจำกอำกำศอกีด้วย	นอกจำกเท่ียวรอบเกำะแล้ว 
นักท่องเที่ยวยังสำมำรถเข้ำชมภำยในของพิพิธภัณฑ์สงครำมกู่หนิงโถวสงครำม	 23	 สิงหำหรือ 
สงครำมหจูงิโถวทีมี่กำรจดัแสดงมรดกทำงวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับศกึสงครำมดังกล่ำวอีกด้วย
	 พื้นที่อุทยำนแห่งชำติจินเหมินครอบคลุมสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ถึง	 11	 แห่ง	 ได้แก่	 
ซุ้มประตูร�ำลึก	 เจดีย์	 อนุเสำวรีย์	 สุสำนและแท่นบูชำบรรพบุรุษเป็นต้น	 ส�ำหรับแหล่งที่อยู่ดั้งเดิม
ที่โดดเด่นมี	 7	 แห่งคือโอวฉั้ว	 จูซำน	 ฉงหลิน	 ซำนโฮ่ว	 หนำนซำน	 เป่ยซำน	 โดยสถำปัตยกรรม 
ส่วนใหญ่ยังคงควำมคลำสสิคแบบไต้หวันไว้	 ท�ำให้แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพำะและพลังแห่ง
ศิลปะอันเลื่องลือ	 จึงถือได้ว่ำถิ่นที่อยู่อำศัยและสิ่งก่อสร้ำงแบบด้ังเดิมของที่นี่เป็นมรดกทำง 
วัฒนธรรมที่มีค่ำมำกที่สุดเลยก็ว่ำได้

รูปปั้นสิงห์สกัดลม
	 รูปป้ันสงิห์สกัดลมหลำกหลำยแบบท่ีเฝ้ำปกป้องอยูห่น้ำทำงลมผ่ำน	 เพือ่บังลมและปัดเป่ำ
ควำมชัว่ร้ำยออกไป	ปัจจบุนัทีน่ีถ่อืเป็นภมิูทศัน์ทำงวฒันธรรมท่ีส�ำคญัประจ�ำเกำะแห่งนี้

หอจวี่กวง
	 เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีชื่อเสียงของเกำะจินเหมิน	 ตัวหอคอยสร้ำงตำมรูปแบบ
สถำปัตยกรรมจีนโบรำณ	ภำยในมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำรมรดกทำงวัฒนธรรม	ส่วนปืนใหญ่ที่อยู่
ด้ำนหน้ำหอคอยได้สะท้อนถงึคุณค่ำทำงประวัตศิำสตร์ของสถำนทีแ่ห่งนี้

ภูเขาไท่หวู่
	 ภเูขำไท่หวูมี่ควำมสงูเหนอืระดับน�ำ้ทะเล	 253	 กิโลเมตร 
ถอืว่ำเป็นภูเขำที่สูงที่สุดในจินเหมิน	 ตัวอักษรจีนที่ปรำกฏอยู่ 
บนยอดเขำนั้นแกะสลักเลียนแบบลำยมืออดีตประธำนำธิบดี
เจียงไคเช็คในปี	 1952	 ที่นี่จึงเป็นสถำนที่ส�ำคัญที่โด่งดังของ
เกำะจนิเหมิน	 บวกกบัภเูขำไท่หวูน่ัน้ตัง้อยูต่รงข้ำมทะเลสำบไท่ห ู
ตะวนัออก	ท�ำให้ท่ีแห่งนีมี้ควำมสวยงำมทีก่ลมกลนืทัง้ภเูขำและแม่น�ำ้ 

กู่หนงิโถว
	 แหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นสมรภูมิรบเก่ำแก่ที่รู ้จักกันดีทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศคงหนีไม่พ้นหมู่บ้ำนกู่หนิงโถว	 ซึ่งที่นี่มีควำมหลำกหลำยทั้งทำง
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม	 ส�ำหรับลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้ำนกู่หนิงโถวนั้นจะติดชำยฝั่ง
ทะเลจึงท�ำให้มีนกป่ำหลำยสำยพันธุ์แวะเวียนมำตำมฤดูกำล	 ที่นี่เลยกลำยเป็นแหล่งชมนกที่ 
ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งไปโดยปริยำย	 นอกจำกนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่ได้รับควำมนิยมไม่แพ้กัน
ได้แก่	โรงกลั่นสุรำจินเหมิน	อุโมงค์จ๋ำยซำน	พิพิธภัณฑ์สงครำม	23	สิงหำ	สถำนีสังเกตกำรณ์หม่ำ
ซ่ำน	หมูบ้ำนชำวพื้นเมือง	โรงงำนผลิตมีดจำกกระสุนปืนใหญ่และโรงงำนเซรำมิกจินเหมินเป็นต้น	

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

ชมวาฬชายฝั่งตะวันออกและไถตง
เดินทำงโดยรถสำธำรณะ	นั่งรถบัสจำกไถตงไปฮวำเหลียน	หรือติ่งตง	(เส้นเรียบชำยฝั่ง)	ไปยังเฉิงกง

หรือรถบัสที่ผ่ำนฮวำเหลียน	และลงรถที่สถำนีฟูกั่ง	(ท่ำเรือฟูกั่ง)	หรือสถำนีเฉิงกง	(ท่ำเรือเฉิงกง)

รถบัสฮวำเหลียน	(03)	833-8146		รถบัสติ่งตง	(เส้นเรียบชำยฝั่ง)	(089)	333443

เว็บไซต์ชมปลำวำฬไต้หวัน	http://whalewatching.org.tw/

1.	ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	11	ล่องใต้	→	ฉำงปิง	→ ท่ำเรือเฉิงกง	หรือ		ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	11	

	 ล่องใต้	→	ฉำงปิง	→	เฉิงกง	→	ตงเห่อ	→	ท่ำเรือฟูกั่ง

2.	ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	11	ขึ้นเหนือ	→	สะพำนจงฮวำ	→	ท่ำเรือฟูกั่ง	หรือ		ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	11 

		 ขึ้นเหนือ	→	สะพำนจงฮวำ	→	ฟูกั่ง	→	ตงเห่อ	→ ท่ำเรือเฉิงกง

ล่องแก่งแม่น�้าโซวกูหลวน
เดินทำงโดยรถสำธรณะ	ลงรถท่ีสถำนลุ่ียสุ่ยไถเถีย	นัง่รถบัสจำกฮวำเหลียนไปยงัฟหูล่ีหรือยว่ีหล่ี	ลงรถท่ีลุย่สุ่ย

ล่องแก่งหนำนซำน	(03)	833-9275		ล่องแก่งแปซิฟิก	(03)	887-2822

1.	ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	9	ล่องใต้	→	กวงฟู่	→ ฟู่หยวน	→ ลุ่ยสุ่ย	→	ทำงหลวงจังหวัด193	→	ศูนย์ล่องแก่ง

2.	ทำงหลวงพเิศษหมำยเลข	9	ขึน้เหนอื	→	กวนซำน	→	ยว่ีซำน	→ ลุ่ยสุ่ย	→	ทำงหลวงจงัหวัด193	→	ศนูย์ล่องแก่ง

หยวนซงโอเชี่ยนปาร์ค 	(03)	812-3123	
189	ฝูเต๋อ	หมู่บ้ำนเอี๋ยนเหลียว	ชุ่ยฟง	เมืองฮวำเหลียน	http://www.faglory-oceanpark.com.tw/

เกาะกรีน กำรท่องเที่ยวส�ำนักงำนเกำะกรีน	(089)	671-272
เดินทำงโดยเครื่อบบิน	นั่งรถติ่งตงจำกไถตงมุ่งหน้ำไปยังสนำมบินไถตง	นั่งสำยกำรบินเดลี่แอร์

จำกสนำมบินไถตงไปยังเกำะกรีน

เดินทำงโดยเรือ	นั่งรถฮวำเหลียนหรือติ่งตง(เส้นเรียบชำยฝั่ง)จำกไถตงไปยังเฉิงกง	ฮวำเหลียน	

ลงรถที่สถำนีฟูกั่ง	(ท่ำเรือฟูกั่ง)	แล้วนั่งเรือตำมรอบเดินเรือที่ก�ำหนด

เดินทำงโดยรถสำธำรณะ	มีบริกำรรถโดยสำธำรณะรอบเกำะกรีน	(ริ่มจำกหนำนหลิว)	

มีบริกำรรถแท็กซี่จำกสนำมบินและท่ำเรือ	รวมถึงมีบริกำรให้เช่ำรถจักรยำนและสกู๊ตเตอร์

สอบถำมสำยกำรบินสนำมบินไถตง		http://tta.gov.tw/ch/

สอบถำมตำรำงเดินทำงทำงเรือไถตง		http://hlhb.gov.tw/ttu04.Asp

ส�ำนักงำนเขตเกำะกรีน	(089)	671-272

เกาะออร์คิด
เดินทำงโดยเครื่องบิน	นั่งรถติ่งตงจำกไถตงมุ่งหน้ำไปยังสนำมบินไถตง	

นั่งสำยกำรบินเดลี่แอร์จำกสนำมบินไถตงไปยังเกำะออร์คิด

เดินทำงโดยเรือ	นั่งรถฮวำเหลียนหรือติ่งตง(เส้นเรียบชำยฝั่ง)จำกไถตงไปยังเฉิงกง	ฮวำเหลียน	ลงรถที่สถำนี

ฟูกั่ง	(ท่ำเรือฟูกั่ง)	แล้วนั่งเรือตำมรอบเดินเรือที่ก�ำหนด

เดินทำงโดยรถสำธำรณะ	มีบริกำรรถโดยสำธำรณะรอบเกำะออร์คิด	(บริกำรวันละ	4	รอบจำกส�ำนักงำนเขต)	

และมีบริกำรให้เช่ำรถจักรยำนและสกู๊ตเตอร์

สำยกำรบินเดลี่แอร์	(089)	362-489		รถบัสติ่งตง	(เส้นเรียบชำยฝั่ง)	(089)	333443

สอบถำมสำยกำรบินสนำมบินไถตง		http://tta.gov.tw/ch/

สอบถำมตำรำงเดินทำงทำงเรือไถตง		http://hlhb.gov.tw/ttu04.Asp		ส�ำนกังำนเขตเกำะออร์คดิ	(089)	732-001

รถบัสท่องเที่ยวไต้หวัน	เส้นทำงที่เกี่ยวข้องกับทำโรโกะ	0800-011765		http://www.taiwantourbus.com.tw/

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก		http://www.easternspot.com/
บ้ำนเรือปำเกอลั่ง		089-881-400		เลขที่	15	ถนนต้ำเฟิงเฟิงปำหลิง	หมู่บ้ำนจำงหยวน	เขตฉำงปิง	เมืองไถตง

หมู่บ้ำนเถียฮวำ		089-881-400		เลขที่	26	ซอย135	ถนนซินเซิง	เมืองไถตง		เวลำท�ำกำร:	ทุกวันอังคำร	–	วันอำทิตย์	

เวลำ	14.00	–	22.00น.	(เวลำกำรแสดง:	20.00	-	22.00น.)	ตลำดเปิดท้ำยมั่นจื่อ	เวลำท�ำกำร:	ทุกวันเสำร์และอำทิตย์

ล่องแก่งลำาน้ำาโซวกู่หลวน
	 โซวกู่หลำนเป็นแม่น�ำ้สำยใหญ่ทีส่ดุในภำคตะวนัออกของไต้หวนั	เร่ิมจำกเชงิเขำทศิใต้ของเขำหลุน

เทยีนและไหลผ่ำนช่องเขำทำงตะวนัออกและเทอืกเขำแนวชำยฝ่ังก่อนทีจ่ะไหลมำสู่มหำสมุทรแปซฟิิก

ระยะทำงรวม	 25	 กิโลเมตร	ทำงตอนล่ำงสุดนัน้มีจดุทีก่ระแสน�ำ้ไหลเชีย่วถงึ	 20	 แห่ง	 ซึง่จะไหลผ่ำน 

ทัง้หุบเขำอันงดงำม	และป่ำหิน

	 กิจกรรมล่องแก่งท่ีโซวกูหลวนมีจดุศนูย์กลำงคอืฉเีหม่ย	และล่องไปเร่ือย	ช่วงแรกกระแสน�ำ้จะค่อน

ข้ำงนิง่	แต่ช่วงท้ำยๆกระแสน�ำ้จไหลแรงกว่ำ	ซ่ึงจะใช้เวลำล่องแก่งประมำณ	3-4	ชัว่โมง	โดยจะเร่ิมจำก

ฉเีหม่ยเข้ำไปยงัช่องเขำ	เข้ำใกล้สะพำนแดง	และ	“หนิพนัร่ำง”	ทีเ่กิดจำกกำรกัดเซำะของน�ำ้ทีไ่หลผ่ำน

เป็นเวลำนำน	 เม่ือผ่ำนสะพำนแดงแล้วจะมีล�ำธำรทีมีชือ่เรยีกว่ำ	 “หยกโซวกหูลำน”	บริเวณกลำงทะเล

จะมีเกำะท่ีเกิดจำกกำรรวมตวัของหนิภเูขำไฟ	 เรียกว่ำ	 เกำะสงิโต	 นกัท่องเทีย่วจะได้ตืน่ตำตืน่ใจกบั 

ทุกสถำนท่ีล่องแก่งผ่ำน	รับรองว่ำจะประทบัใจไม่รู้ลืม

Fanchuanbi

Zhaori

Zhongliao

MAPMAP
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ฮวาเหลียน · ไถตง · เผิงหู · จินเหมิน · หมาจู

แผนที่ทองเที่ยวไตหวัน

ภาคตะวันออกและหมูเกาะตางๆ

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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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

ที่ทำการวนอุทยานหมาจู

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

หมู่เกาะไต้หวัน
	 เกำะไต้หวันรำยล้อมด้วยเกำะน้อยใหญ่มำกมำย	เกำะที่ส�ำคัญได้แก่	เกำะจินเหมิน	เกำะหม่ำจู่	 
เกำะเผิงหูเป็นต้น	 ส�ำหรับอุทยำนแห่งชำติจินเหมินนั้นเป็นแหล่งวัฒนธรรมและสมรภูมิรบ 
ทีม่คีณุค่ำทำงประวัติศำสตร์	 อุทยำนแห่งชำติหม่ำจู่ก็โดดเด่นด้วยหมู่บ้ำนชำวพื้นเมืองฝูเจี้ยนและ 
อุทยำนแห่งชำติเผิงหูนั้นเป็นแหล่งหินบะซอลต์ที่งดงำมและมีกิจกรรมทำงน�้ำที่ต่ืนตำตื่นใจให้
ท�ำมำกมำยหลำยรูปแบบ	 ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่มำเยี่ยมชมที่นี่จะได้สัมผัสกับควำมแปลกใหม่	 
วิวทิวทัศน์ที่งดงำม	รวมถึงวิถีชีวิตและประเพณีเก่ำแก่ที่น่ำทึ่งอีกด้วย

ข้าวสารฉือซาง
	 ข้ำวสำรฉือซำงเป็นข้ำวสำรที่มีคุณภำพดี	 หอมอร่อย	 และมีชื่อเสียงจำกกำรเป็นที่ชื่นชอบของ 

ชำวญีปุ่่น	ด้วยเหตนุีท้ำงส�ำนกังำนของเมืองฉอืซำงได้ด�ำเนนิกำรอย่ำงเข้มงวดในทุกขัน้ตอนของกำรผลิต 

เพือ่ให้ได้ข้ำวสำรท่ีมีคณุภำพระดับสำกลและเป็นท่ียอมรับจำกผูค้นท่ัวโลก	ปัจจบัุนถอืว่ำข้ำวสำรฉอืซำง 

กลำยเป็นข้ำวสำรชั้นหนึ่งของไต้หวันเลยก็ว่ำได้	

	 ส�ำหรับข้ำวสำรฉือซำงนั้น	 ไม่เพียงแต่จะสำมำรถหุงเป็นข้ำวสวยที่นุ่ม	 และหอมอร่อย	 แต่ยัง

สำมำรถน�ำไปใช้เป็นส่วนประกอบในกำรท�ำของหวำนอื่นๆ	 เช่น	 โมจิ	 บัวลอยเป็นต้น	นอกจำกนนี้ยัง

มีของหวำนอื่นที่ถูกคิดค้นขึ้นมำใหม่อย่ำงเค้กข้ำว	หรือไอศครีม	ที่มีรสชำติสุดยอดและเป็นของขึ้นชื่อ 

ที่ไม่ควรพลำดอีกด้วย	

กิจกรรมสี่ฤดู
	 เมืองฉอืซำงตัง้อยู่บนเส้นทำงช่องเขำตะวนัออก	เป็นท่ีรู้จกักันดีในฐำนะแหล่งผลติข้ำวทีมี่ชือ่เสยีง

ของไต้หวนั	ทีน่ีน่อกจำกจะมีข้ำวสำรท่ีอร่อยแล้ว	ยังมวีวิทิวทศัน์ทีเ่หมำะแก่กำรเท่ียวชมและพกัผ่อนอกี

ด้วย	ด้วยควำมมุ่งมั่นต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นที่นี่	ท�ำให้ทุกวันนี้ข้ำวสำรของที่นี่เป็นที่ 

รู้จักและมีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้น	 ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยวของฉือซำงนั้นคือกำรจัดงำนตำมประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น	 โดยมีทั้งหมด	 4	 ฤดู	 ได้แก่	 กำรนั่งปิกนิกริมสระน�้ำข้ำงทุ่งนำในฤดูใบไม้ผลิ	 

งำนเฉลิมฉลองพิธีเตรียมว่ำนเมล็ดข้ำวในฤดูร้อน	 งำนเทศกำลดนตรีเฉลิมฉลองผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว

ได้ในฤดูใบไม้ร่วง	 และสุดท้ำยคือกำรบรรยำยเกี่ยวกับวัฒนธรรมพร้อมกับกำรชื่นชมควำมงำมของ 

ทุ่งดอกคำโนล่ำสีทองในฤดูหนำว	

	 ส�ำหรับของกินทีข่ึน้ชือ่ของทีน่ีเ่กิดจำกกำรคิดค้นของแม่บ้ำนฉอืซำง	อย่ำงเช่น	เค้กข้ำว	ขนมถงุข้ำว 

ขนมฟักทองเป็นต้น	 ซ่ึงนักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวชมสำมำรถสั่งจองอำหำรเหล่ำน้ีล่วงหน้ำเพื่อไป 

นั่งปิกนิกริมสระน�้ำ	 นอกจำกจะได้ล้ิมรสควำมอร่อยของของหวำนแล้วยังสำมำรถเพลิดเพลินกับ 

กำรชมควำมงำมของธรรมชำติได้อีกด้วย	

สัมผัสประสบการณ์ชนเผ่าและแบ่งปันวัฒนธรรม
	 พื้นที่ระหว่ำงบริเวณภูเขำและทะเลของช่องเขำตะวันออก	 นอกจำกจะมีชนเผ่ำฮั่นอำศัยอยู่แล้ว	

ยังมีชนเผ่ำดั้งเดิมที่มีประชำกรเยอะที่สุดของไต้หวันอย่ำงเผ่ำอำเหม่ยอำศัยอยู่อีกด้วย	โดยวัฒนธรรม	 

ประเพณ	ีศำสนำ	ควำมเชือ่	และพธิกีำรของชนเผ่ำอำเหม่ยและชนเผ่ำฮัน่นัน้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก 

ทำงอุทยำนแห่งชำติชำยฝั่งตะวัน

ออกของไต้หวันจึงได้จัดตั้งศูนย์

ประเพณพีืน้บ้ำนอำเหม่ยแห่งแรกข้ึน 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสกับ

ประเพณีท้องถิ่นของเผ่ำอำเหม่ย	

นอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมควำม

เข้ำใจในวัฒนธรรมพื้นบ้ำนระหว่ำง

คนในชนเผ่ำและเป็นกำรแบ่งปัน

ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกันอีกด้วย	

ที่แห่งน้ีได้มีผู้คนเข้ำมำท�ำงำนหรือ

อพยพเข้ำมำอยู่มำกขึน้เรือ่ยๆ	ท�ำให้

วฒันธรรม	วถิชีวีติและกำรท่องเทีย่ว

ของที่นี่ดูมีสีสันมำกยิ่งขึ้น	 	ปัจจุบันได้มีกำรร่วมมือกับสตูดิโอชีวิตกำรท่องเที่ยว	O’rip	 ในฮวำเหลียน	

เพื่อวำงแผนและน�ำร่องในส่วนของกำรท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่ำพื้นเมือง	 ซ่ึงจะท�ำให้ผู้คนที่

เดินทำงมำเที่ยวฮวำเหลียนมีโอกำสได้รู้จักกับผู้คน	เรื่องรำว	และควำมเป็นมำของที่แห่งนี่มำกยิ่งขึ้น	

ที่ท�าการอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (03)	862-1100	ต่อ360-361			http://www.taroko.gov.tw/  
เดินทำงโดยรถสำธำรณะ	ขึ้นรถไปลงที่สถำนีฮวำเหลียนหรือซินเฉิง	

จำกนั้นขึ้นรถบัสต่อไปยังเทียนเสียง

เดินทำงโดยเครื่องบิน	สำยกำรบินแมนดำริน	สำยกำรบินฟำอีสเทิร์นแอร์ทรำนสปอร์ต	สำยกำรบินทรำนส์แอร์เวย์	

มีเที่ยวบินที่บินไปยังฮวำเหลียนแล้วโดยสำรรถบัสจำกสนำมบินไปเทียนเสียงได้เลย

รถบัสฮวำเหลียน	(03)	883-8146		สำยกำรบินแมนดำริน	(03)	8263989		สำยกำรบินฟำอีสเทิร์นแอร์ทรำนสปอร์ต	40666789 
 สำยกำรบินทรำนส์แอร์เวย์	4498123

เดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว

1.	ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	9	ล่องใต้	→	ทำโรโกะ	→ ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	8	→	วนอุทยำนแห่งชำติทำโรโกะ

2.	ทำงหลวงพเิศษหมำยเลข	9	ขึน้เหนอื	→	ซนิเฉงิ	→	ทำโรโกะ	→ ทำงหลวงพเิศษหมำยเลข	8	→	วนอทุยำนแหง่ชำตทิำโรโกะ

รถบัสท่องเที่ยวไต้หวัน	เส้นทำงที่เกี่ยวข้องกับทำโรโกะ	0800-011765			http://www.taiwantourbus.com.tw/

ขอมูลการเดินทาง

東部海岸แนวชายฝงตะวันออก
ของไตหวัน

ขอมูลการเดินทาง

ส�านักงานอุทยานแห่งชาติเผิงหู 

(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)
(06)921-6445		http://www.penghu-nsa.gov.tw/

เดินทำงโดยเครื่องบิน	สำมำรถนั่งเครื่องบินสำยกำรบินที่บิน

ไปเผงิหจูำกสนำมบินซงซำนไทเป	สนำมบินเกำซง	สนำมบิน

ไถจง	สนำมบินไถหนำน	สนำมบินเจียอี่

เดินทำงโดยเรือ	 เส้นทำงไถตง-เผิงหู	 สำมำรถนั่งเรือไถฮวำ 

จำกท่ำเรือเกำซง	 หรือนั่งเรือจำกท่ำเรือเจียย่ีเพื่อไปยัง

หม่ำกงได้

เดินทำงข้ำมเกำะ	 สำมำรถนั่งเรือซิงหลุนของหนำนไห่	 เรือ

เหิงอันหมำยเลข1	 จำกท่ำเรือหม่ำกงเพื่อไปยังเกำะชีเหม

ยหรือเกำะวั้งอัน

เดินทำงโดยรถสำธำรณะ	 เส้นทำงเดินรถในเผิงหูมีเส้นทำง

ซีอวี่และไป๋ซำทั้งหมด	7	สำย	นอกจำกนี้ยังมีบริกำรรถเช่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม ส�านักงานขนส่งสาธารณะ  (06)	927-0334
http://www.phhg.gov.tw/chinese/depart/traffic/

สมำคมเรือข้ำมฟำกเผิงหู	(06)	927-7036

สำยกำรบินเผิงหู	http://www.mkport.gov.tw/index.asp	

สำยกำรบินแมนดำริน	(082)	328000

สำยกำรบินทรำนส์เอเชีย	4438123	 	 	

สำยกำรบินยูนิแอร์		4066-6789

เส้นทำงท่องเที่ยวเผิงหูโดยรถบัสท่องเที่ยวไต้หวัน

0800-011765	http://www.taiwantourbus.com.tw/

ขอมูลการเดินทาง

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

จำกสนำมบินซงซำนไทเป	สนำมบินเกำซง	สนำมบินไถจง	สนำมบินไถหนำน	สนำมบินเจียอี่

เดินทำงโดยเรอื	เส้นทำงไถตง-จนิเหมิน	สำมำรถขึน้เรือเรว็จนิเหมินหรือเหอฝจูำกท่ำเรอืเกำซงไปยังท่ำเรือเลีย่วโหลว

เส้นทำงหมู่เกำะ	นั่งเรือข้ำมฝำกสำธำรณะจำกท่ำเรือจินเหมินไปยังท่ำเรือจิ่วกงของเกำะเล่อวี่(จินเหมินน้อย)

เดินทำงโดยรถสำธำรณะ	มีบริกำรรถสำธำรณะ	4	เส้นทำงได้แก่	เส้นทำงชุ่ยซำน-เมืองจินเหมิน	เส้นหมู่บ้ำนกู่หนิง

โถว	เส้นไท่หวู่-จินซำ	เส้นสวนไทร-ไท่หวู่	นอกจำกนนี้ยังมีบริกำรเช่ำรถอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม ส�านักงานขนส่งสาธารณะ เขตจินเหมิน	(082)	332721	http://www.kcbfa.gov.tw/index.php

สำยกำรบินจินเหมิน	http://www.kma.gov.tw/			สำยกำรบินแมนดำริน	(082)	328000	

สำยกำรบินทรำนส์เอเชีย	4438123	 สำยกำรบินยูนิแอร์		4066-6789		

ส่วนกำรเดินเรือไม่มีตำรำงเวลำที่แน่นอน	ส�ำหรบผู้ที่ต้องกำรเดินทำงสำมำรถสอบถำมล่วงก่อนกำรเดินทำง

ขอมูลการเดินทาง

ส�านักงานอุทยานแห่งชาติหม่าจู่  (0836)	25631	http://www.matsu-nsa.gov.tw/
เดินทำงโดยเครื่องบิน	สำมำรถนั่งเครื่องบินสำยกำรบินที่บินไปยังสนำมบินหนำนกำน

หรือสนำมบินเป่ยกำนของหม่ำจู่จำกสนำมบินซงซำนไทเป	หรือสนำมบินไถจง

เดินทำงโดยเรือ	เส้นทำงไถตง	–	หม่ำจู่	สำมำรถนั่งเรือเฟอร์รี่ไถหม่ำจำกท่ำเรือจีหลงเพื่อไปยังเกำะหนำนกำน

หรือเกำะตงอิ่นของหม่ำจู่ก็ได้	และสำมำรถนั่งเรือเฟอร์รี่จำกเกำะหนำนกำรเพื่อไปยังเกำะอื่นๆได้

เดินทำงโดยรถสำธำรณะ	รถสำธำรณะภำยในเกำะหนำนกำนจะแบ่งออกเป็นเส้นทำงทะเล	และเส้นทำงภูเขำ	

โดยวิ่งระหว่ำงซำนหลงและท่ำเรือหม่ำจู่	รถสำธำรณะภำยในเกำะเป่ยกำนจะวิ่งเส้นทำงระหว่ำงถังฉีไปยังไป่ซำ	

โดยแต่ละเกำะจะมีบริกำรรถเช่ำด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม ส�านักงานท่องเที่ยวเขตเหลียนเจียง	(0836)	25125	http://www.m-kaliu.com.tw/webs/liedao.htm
สนำมบินหนำนกำน		http://www.tsa.gov.tw/0069/airport_b/index.shtm

สนำมบินเป่ยกำน	 	http://www.tsa.gov.tw/0069/airport_a/index.shtm

สำยกำรบินยูนิแอร์	02-2518-5166	 เรือเฟอร์รี่ไถหม่ำ:	02-2424-6868	(ท่ำเรือจีหลง)	0836-26655	(ท่ำเรือหม่ำจู่)

ขอมูลการเดินทาง

花東縱谷ชองเขาตะวันออก
อุทยานแหงชาติ

離島หมูเกาะนอกชายฝง
อุทยานแหงชาติจินเหมิน อุทยานแหงชาติหมาจู อุทยานแหงชาติเผิงหู

เกาะกรีน
	 เป็นเกำะท่ีอยูใ่กล้ชำยฝ่ังตะวันออกของไถตง	ทีน่ีถ่อืเป็นสวรรค์ของนักด�ำน�ำ้	สถำนท่ีท่องเท่ียวบน

เกำะแห่งนีมี้มำกมำยและตัง้อยูต่ำมเส้นทำงรอบเกำะทีมี่ระยะทำง	16.3	กิโลเมตร	จดุท่องเทีย่วท่ีน่ำสนใจ	

เช่น	ประภำคำรเกำะกรีน	สวยหย่อม	หนิแม่ทพั	หนิทำงผ่ำน	ถ�ำ้กวนอมิ	ทะเลสำปโยว่จือ่	หนิสนุขปักก่ิง	

หนิเจ้ำหญงินิทรำ	น�ำ้พรุ้อนเกำะกรีน	แหลมเรือใบ	ถ�ำ้ปีศำจด�ำเป็นต้น	ไฮไลท์ส�ำคัญของทีน่ี่คือน�ำ้พรุ้อน

ใต้ทะเลเกำะกรีน	หรือน�ำ้พรุ้อนกลำงแจ้ง	ซ่ึงถอืว่ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำตลิ�ำ้ค่ำทีพ่บน้อยมำก	ส�ำหรับ

น�ำ้พรุ้อนบนเกำะแห่งน้ีนกัท่องเท่ียวนิยมมำแช่ผ่อนคลำยในช่วงกลำงคืนพร้อมด่ืมด�ำ่กบับบรยำกำศยำม

ค�ำ่คนื	และชมควำมงดงำมของหมู่ดำวบนท้องฟ้ำไปด้วย

Shin Kong Chao Feng
Ranch Leisure Resort

Xi

Xi

Jiaxian

Zhiben

Zhiben

Mt. Zhiben

น้ำพุรอน

ไต้หวันตะวันออกเป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวในนำม	 “ดินแดนแห่งควำมบริสุทธิ์”	 โดยยืดตัว

ยำวไปตำมชำยฝั่งมหำสมุทรทะเลแปซิฟิก	ครอบคลุม	2	เมืองหลักเมือง	คือเมืองฮวำเหลียนและไถตง	

จำกควำมอดุมสมบูรณ์ของสำรอำหำรในกระแสน�ำ้ญีปุ่่นและกระแสน�ำ้ชำยฝ่ังทีไ่หลมำรวมกันตำมแนว

ชำยฝ่ัง	ท�ำให้แถบนีเ้ตม็ไปด้วยแพลงตอนและฝงูปลำน้อยใหญ่จ�ำนวนมหำศำล	และกลำยเป็นจดุชมปลำ

โลมำและปลำวำฬที่มีชื่อเสียงที่สุด	นักท่องเที่ยวจำกที่ต่ำงๆจึงนิยมเดินทำงมำยังที่แห่งนี้	 เพื่อชื่นชม 

ควำมงำมของฝูงโลมำและวำฬ	 เนื่องจำกประชำกรในไต้หวันตะวันออกท่ีไม่หนำแน่น	 ประกอบกับ 

ทิวเขำน้อยใหญ่	ล�ำธำรจำกรอยแยกเปลือกโลก	หน้ำผำ	แม่น�้ำ	น�้ำตก	พื้นที่เพรำะปลูก	บ่อน�้ำพุร้อน	 

รวมถึงวัฒนธรรมของชนเผ่ำด้ังเดิม	 ท�ำให้ที่นี่มีแหล่งท่องเท่ียวส�ำคัญอยู่	 2	 แห่ง	 คือแนวชำยฝั่งและ

ล�ำธำรท่ีงดงำม	 รวมถึงวนอุทยำนแห่งชำติทำโรโกะ	พื้นที่นี้ยังที่เป็นที่อำศัยของชำวอำเหม่ยที่ถือว่ำ 

เป็นชนพืน้เมืองกลุ่มใหญ่ทีสุ่ดของไต้หวนั	ในเดือนกรกฏำคมและเดือนสงิหำคมของทุกปีจะมีกำรจดังำน

ฉลองฤดูกำลเก็บเก่ียวที่น่ำตื่นตำตื่นใจ	 ที่แห่งน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงสถำนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำก 

เข้ำมำเยีย่มชม	 ส�ำหรับนกัท่องเทีย่วทีช่อบกิจกรรมทำงน�ำ้ไม่ควรพลำดสองเกำะเลก็ๆท่ีอยูท่ำงชำยฝ่ัง 

ตะวันออกเฉยีงใต้	นัน่คือเกำะกรีนและเกำะออร์คิด	 เกำะกรีนหรือ	 “เกำะไฟ”	 ข้ึนช่ือเร่ืองบ่อน�ำ้พรุ้อนน�ำ้เค็ม 

และควำมงดงำมของแนวประกำรังเขตน�้ำตื้นท่ีเป็นเหมือนสวรรค์ของนักด�ำน�้ำตื้น	 ส่วนเกำะออร์คิด 

เป็นเกำะที่มีช่ือเสียงจำกกำรผลิตกล้วยไม้	 ด้วยควำมท่ีพื้นท่ีแห่งน้ีห่ำงไกลจำกตัวเมือง	 บวกกับ 

กำรคมนำคมท่ียังไม่สะดวกมำกนัก	 จึงเป็นสิ่งที่ท�ำให้ชำวพื้นเมืองของที่นี่ยังคงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

แบบด้ังเดิมไว้ได้จนถงึปัจจบัุน	บวกกบัววิทิวทศัน์ทีส่วยงำมและประเพณด้ัีงเดิมอย่ำงเทศกำลปล่อยเรอืและ

เทศกำลปลำบินทีจ่ดัขึน้ทกุปีของทีน่ีก็่ย่ิงเตมิเสน่ห์ให้เกำะออร์คิดแห่งนีเ้ป็นท่ีชืน่ชอบของนกัท่องเท่ียวอกีด้วย

ขอมูลการเดินทางส�านักงานอุทยานแห่งชาติช่องเขาตะวันออก
(03)	8875306		http://www.erv-nsa.gov.tw/

แหล่งท่องเที่ยวฮวาเหลียน		03-834-5968		เลขที่8	ชั้น2	ถ.หมิงหลี่	เมืองฮวำเหลียน

ร้านค้าฉือซาง 089-862-046		เลขที่	22	ถ.จงซำน	เมืองฉือซำง	ไถตง

ส�านักงานทะเลสาปปลาคาร์ฟ (03)	846-1691		เลขที่	100	ถ.ฮวนถังเป่ย	หมู่บ้ำนฉือหนำน	เมืองโซวฟง	ฮวำเหลียน

สวนป่านันทนาการแห่งชาติฉือหนาน 

(03)	864-1594	เลขที่	76	ถ.หลินหยวน	หมู่บ้ำนฉือหนำน	เมืองโซวฟง	ฮวำเหลียน

สวนป่านันทนาการแห่งชาติฝูหยวน
(03)	881-2377		เลขที่	161	ถ.กวำงตง	หมู่บ้ำนฝูหยวน	เมืองลุ่ยสุ่ย	ฮวำเหลียน

(ปัจจุบันบริหำรงำนโดยบริษัทอุตสำหกรรมหุบเขำผีเสื้อจ�ำกัด)	http://www.bvr.com.tw/

สวนป่านันทนาการแห่งชาติจือเปิ่น (089)	510-961	เลขที่	290	ถ.หลงฉวน	หมู่บ้ำนเวินฉวน	เมืองเปยหนำน	ไถตง

ภูเขาลิ่วซือสือ
เดินทำงโดยรถสำธำรณะ	สำมำรถขึน้รถบสัท่ีสถำนฮีวำเหลียน	ทีเ่ดินทำงผำ่นทำงขึน้เขำเพือ่ไปยงัฟูห่ลี	่ลงรถทีส่ถำนจีูเ๋ถียน	

หรอืสำมำรถนัง้รถไฟสำยฮวำตงไปลงท่ีสถำนตีงจู	๋ตอ้งเดินขึน้เขำเป็นระยะทำง	8	กิโลเมตร	หรอืสำมำรถนัง่แทก็ซีข่ึน้เขำก็ได้

เดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว

1.	 ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	9	ล่องใต้	→	ยวี่หลี่	→อำนทง	→	จู๋เถียน	(ตงจู๋)	→ ขึ้นเขำประมำณ	8	กม.

2.	 ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	9	ขึ้นเหนือ	→	ฉือซำง	→	ฟู่หลี่	→	จู๋เถียน	(ตงจู๋)	→ ขึ้นเขำประมำณ	8	กม.

ข้อมูลเพิ่มเติม
ส�ำนักงำนเมืองฟู่หลี่	(03)	883-3111		http://www.fuli.gov.tw/

รถบัสฮวำเหลียนสถำนีไถตง	(089)	350-451

รถบัสฮวำเหลียนสถำนีฮวำเหลียน	(03)	832-3485

ฟำร์มรีสอร์ทฉือซำง	(089)	862-736

เลขที่	110	หมู่บ้ำนซินซิ่น	เมืองฉือซำง	ไถตง	http://www.mongo.com.tw/

＊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

ภาคตะวันออก

	 วนอุทยำนแห่งชำติทำโรโกะตั้งอยู่บนพื้นที่ตะวันออกของไต้หวัน	 เป็นหุบเขำหินอ่อนที่มีชื่อเสียง 
ไปทั่วโลก	 ตำมเส้นทำงชมวิวของหุบเขำแม่น�้ำลี่อู่	 นักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวชมที่นี่จะได้เพลิดเพลิน
ทัศนียภำพที่งดงำมตระกำรตำของที่นี่อย่ำงหินผำ	 หุบเขำ	 หน้ำผำ	 ถ�้ำ	 อุโมงค์	 ชั้นหินอ่อนและ
สำยน�้ำที่คดเคี้ยว	 ผำหินอ่อนของที่นี่เกิดจำกกำรที่ถูกแม่น�้ำลี่อู่กัดเซำะมำเป็นเวลำนำน	 บวกกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องของเปลือกโลก	ท�ำให้ที่นี่มีลักษณะเป็นหุบเขำแนวตั้งคล้ำยตัว	U	ผู้ที่มำเยี่ยม 
ชมคงต้ององึไปกับฝีมือธรรมชำตท่ีิรังสรรค์ส่ิงสวยงำมเหล่ำนีข้ึน้มำอย่ำงมหศัจรรย์	 ส่วนช่องเขำทำโรโกะ 
คือช่วงระยะทำง	20	กิโลเมตรจำกทำโรโกะไปยังเทียนเสียง	จำกทำงเดินทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก 
ช่องเขำจะแคบลงเรื่อยๆ	 จุดชมวิวที่สวยที่สุดจะอยู่ระหว่ำงผำนำงแอ่นไปจนถึงสะพำนจื้อมู่	 เส้นทำงนี้ 
จะวิ่งลอดอุโมงค์ที่เลียบหน้ำผำ	 ส�ำหรับจุดที่แคบที่สุดจะอยู่ระหว่ำงผำนำงแอ่นและอุโมงค์	 9	 โค้ง 
ซึ่งนับว่ำเป็นอีกหนึ่งสถำนที่สวยงำม	จึงมีกำรสร้ำงทำงเดินทั้งสองฝั่งของช่องเขำนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยว
เดินสัมผัสบรรยำกำศควำมงดงำมของที่นี่อย่ำงใกล้ชิด

ผาชิงสุ่ย

อุโมงค์เก้าโค้ง

สือทีผิง

อุทยานปิงไห่

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ซานเซียนไถ

บ้านเรือปาเกอ
ลั่ง

เรือแคนู

หินเรือรบเกาะออ
ร์คิด

เทศกาลปล่อยเรือเก
าะออร์คิด

ล่องแก่งล�าน�้าโซ
วกู่หลวน

ด�าน�้าตื้นเกาะกรีน
ล่องแก่ง

หินขนาดใหญ่ที่โซวกู่หลวน

หินเจ้าหญิงนิทรา หินสุนัขปักกิ่งเกาะกรีน

ทัศนียภาพเสี่ยวเย่หลิว

อุทยานแห่งชาติจินเหมิน

อุทยานแห่งชาติเผิงหู

สิ่งก่อสร้างเก่าแก่บนเก
าะจินเหมิน

หอจวี่กวง

อักษรจีนที่แกะสลักบนยอดเขาไท่หวู

หนานกาน

เกาะเป่ยกาน

จวี่กวง

ภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยา

ดอกเดือนฉายเก
าะวั้งอัน

หาดทรายรูปปา
กเกาะจี๋เป้ย

หินบะซอลต์ หินรูปหัวใจคู่

ทะเลดอกไม้ภูเขาลิ่วซือสือ

สวนป่านันทนาการแห่งชาติจือเปิ่น

 ทุ่งดอกคาโนล่า

ประเพณีพื้นบ้านอาเหม่ย



Tatajia

臺中

臺中

臺中

臺

Sheipa

Flower Home Leisure Farm

Baguashan
Butterfly Farm
Baguashan
Butterfly Farm

Yi

君達香草健康世界
Herbal Farm

Ji-Lai  Ecological
Resort Farm

高雄休閒農場

Tengzhi

Toyugi Hot spring
Resort Farm

東遊季溫泉度假村

Ever spring

Huatan
教育園區

Earthquake
Museum of Taiwan

Bishanyan
Temple
Bishanyan
Temple

National Taiwan Craft
Research and Development Institute

Qingshuiyan
Temple
Qingshuiyan
Temple

二水豐柏廣場二水豐柏廣場
Ershui Fengbo PlazaErshui Fengbo Plaza

Tseng-Wen Reservoir

Ku-Kuan Reservoir

Te-Chi Reservoir

水里蛇窯陶藝文化園區水里蛇窯陶藝文化園區

Cien PagodaCien Pagoda

Sun Moon Lake Ropeway

臺東航空站
Taitung Airport

Taitung City

臺東縣
Taitung County

 Taiping Ecological Farm

Mu-Tan Reservoir

Dawu River

Jinlun River
屏東縣

Pingtung County

嘉義縣
Chiayi County

八通關古道八通關古道
Batongguan Japanese
Era Crossing Trail
Batongguan Japanese
Era Crossing Trail

南投縣
Nantou County

花蓮縣
Hualien County

屏東市屏東市
Pingtung CityPingtung City

Taitung City

斗六市斗六市
Douliou CityDouliou City

南投市南投市
Nantou CityNantou City

彰化市彰化市
Changhua CityChanghua City

臺中市臺中市
Taichung CityTaichung City

Fongyuan
豐原

臺中航空站
Taichung Airport

臺中航空站
Taichung Airport

Hualien CityHualien City

花蓮航空站
Hualien Airport

Luoshao

Bilv

Hueisun Forestry Experiment Station
惠蓀林場

Puli Brewery

Shiti Port

Guanziling

國立台灣大學山地實驗農場

Highland Experimental
Farm, NTU

Xuhai

Sun Moon Lake Ropeway

Dasuehshan National Forest
Recreation Area

Shuili Snake Kiln Ceramics Culture ParkShuili Snake Kiln Ceramics Culture Park

Shinkong Chao Feng
Ranch and Resort

Shinkong Chao Feng
Ranch and Resort

Xiuguluan River

Zhiben National ForestRecreation Area

港仔沙漠

杉林溪森林生態渡假園區

Sunlink Sea Forest
Recreation Area

Cultural Building
Sanyi Wood

Sculpture Meseum
Sanyi Wood

Sculpture Meseum

Tiezhenshan Tiezhenshan 
Yamay Recreation WorldYamay Recreation WorldYuemei TourismSugar FactoryYuemei TourismSugar Factory

月眉觀光糖廠月眉觀光糖廠

FarmFarm

Songboling Tourist CenterSongboling Tourist Center

ParkPark

芭崎眺望台 
Baqi Gazebo

蕃薯寮
Fanshuliao

磯崎海濱休憩區
Jiqi Beach

Qinbuzhizi Cliffs

鳳凰山莊(賽斯村)鳳凰山莊(賽斯村)

馬太鞍濕地生態園區馬太鞍濕地生態園區

 Mataian Wetland
Ecological Park

 Mataian Wetland
Ecological Park

石梯坪Shitiping

石梯坪露營區服務站
Shitiping Camping Area Service Station

八仙洞Baxian Cave
八仙洞遊客中心
Baxian Cave Visitor Center

三仙台遊客中心 

東部海岸國家風景區管理處 (都歷)

秀姑巒溪泛舟遊客中心秀姑巒溪泛舟遊客中心

Xiuguluan River Rafting
Service Center

Xiuguluan River Rafting
Service Center

Saoba Stone PillarsSaoba Stone Pillars

Sanxiantai Visitor Center

East Coast National Scenic Area
Administration(Duli)

利稻部落

關山親水公園暨環鎮自行車道

利稻部落
Lidao Tribal VillageLidao Tribal Village

Wulu Gorge and
Wulu Hot Springs
Wulu Gorge and
Wulu Hot Springs

Chishang Lunchbox MuseumChishang Lunchbox Museum

Dapo PondDapo Pond

Guanshan Water Park
and Town Encircling Bicycle Path

Guanshan Water Park
and Town Encircling Bicycle Path

關山親水公園暨環鎮自行車道

大坡池 大坡池 

池上飯包博物館池上飯包博物館

霧鹿峽谷與霧鹿溫泉 霧鹿峽谷與霧鹿溫泉 

紅葉少棒紀念館

小野柳遊客中心
Xiaoyeliu Visitor Center

紅葉少棒紀念館

The Hongye Little League
Memorial Hall

The Hongye Little League
Memorial Hall

利吉惡地及小黃山利吉惡地及小黃山

Liji Badlands and
Little Huangshan
Liji Badlands and
Little Huangshan

國立臺灣史前博物館國立臺灣史前博物館

Taiwan Indigenous
Peoples Culture Park
Taiwan Indigenous
Peoples Culture Park

港仔沙漠
Gangzai DesertGangzai Desert

大湖草莓文化館
Cultural Building

大湖草莓文化館

Hualien County Stone
Sculptural Museum

花蓮縣石雕博物館

Hualien County Stone
Sculptural Museum

花蓮縣石雕博物館

Promisedland
Resort & Lagoon
理想大地渡假村

Promisedland
Resort & Lagoon
理想大地渡假村

美濃民俗村
Meinung Folk Village
美濃民俗村

Meinung Folk Village

Lishan Culture Museum

Jiuqudong

Xuhai Hot SpringsXuhai Hot Springs

 Fenghuang (Seth) Village

 Tafalong Tafalong

Pastoral Farm ResortPastoral Farm Resort

Luye StageLuye Stage

Caoling Geology andEcology ParkCaoling Geology andEcology Park

臺灣原住民族文化園區臺灣原住民族文化園區

เมืองไถตง

เมืองฮวาเหลียน

ทางหลวงพิเศษ

ทางรถไฟความเร็วสูง

ทางดวน
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