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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

วนอุทยาน

ชายฝงทะเลเหนือและภูเขากวันอินซัน

ขอมูลการเดินทาง
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เขตจนิซนั(จนิเปาหล่ี เดิม) มักน�าปลาเข้าไปขายทีเ่มืองไทเปโดยใช้เส้นทางนี ้ ปัจจบัุนเส้นทางช่วงติง่ปา

เยยีนจนถงึซนัจือ่โฮ่วเป็นช่วงทียั่งคงความสมบูรณ์ไว้ได้อยูม่าก อกีทัง้ยังมีจดุท่องเทีย่วทีมี่ชือ่เสยีงได้แก่ 

ฉงิเทยีนกัง ซนัจหู ู ซนัจือ่โฮ่ว เป็นต้น นกัเดินเขาแบ่งเส้นทางสายนีเ้ป็นเส้นเหนอืและเส้นใต้โดยใช้ฉงิ

เทยีนกังเป็นเส้นแบ่ง สถานทีท่่องเท่ียวของเส้นใต้คอืน�า้ตกเจวยีนซอื สถานทีท่่องเทีย่วของเส้นเหนอืคือ

โบราณสถานลานทุบหนิและสะพานสวีเ่หยยีนเฉยีว ระหว่างทางทีเ่ดินยงัหลงเหลือซากปรกัหกัพงัสมัย

ราชวงศ์ชงิ มีความหมายต่อประวตัศิาสตร์เป็นอย่างยิง่

ถ.จิงซันและผิงเติ๋งหลี่ – สวนดอกไม้ลึกลับ
 ทีเ่ขาหยางหมิงซนัมีถนนข้ึนเขาเส้นหนึง่ ท่ีเชือ่มจากซนัจือ่โฮ่ว ผ่านผงิเติง๋หลี ่ สูล่�าธาร

เน่ยซวงซ ีสองข้างทางเตม็ไปด้วยธรรมชาตทิีส่วยงาม ให้ความรู้สกึแบบชนบทและหมู่บ้านชาวสวน ซึง่ก็

คือถ.จงิซนั นกัศกึษาของม.วฒันธรรมมักคุน้เคยกับถนนท่ีลกึลับเส้นนี ้หลังจากผ่านทางแยกฉงิเทียนกัง

แล้ว ถนนข้ึนเขาวิง่อ้อมจานดาวเทียมขนาดยักษ์ 2 จาน เข้าสูเ่ขตกสกิรรมผงิเติง๋หลี ่ ต้นฤดูใบไม้ผลมีิ 

Fuguijiao Lighthouse

ดอกซากรุะ ปลายฤดูใบไม้ร่วงมีใบไม้เปล่ียนสี ฤดหูนาวมีส้มถ่งกนัอนัแสนหวานของหยาง 

หมิงซนั ฤดูร้อนมีเส้นทางศึกษาธรรมชาตทีิดี่เยีย่ม ไม่ก่ีปีมานีท้ีก่ารท่องเทีย่วเชงิกสกิรรม

ก�าลงัเฟ่ืองฟ ู ท่ีผงิเติง๋หล่ีนอกจากมีรีสอร์ทแล้ว ยังมีร้านอาหารป่าและร้านกาแฟเป็นจ�านวน

มาก เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจทีดี่

วัดผู่จี้ซื่อ – เจ้าแม่กวนอิมผู้ปกปักษ์น�้าพุร้อน
 ภายในเขตน�า้พรุ้อนท่ีหยางหมิงซนั มีวดัทีเ่ก่ียวข้องกับน�า้พรุ้อนอยูแ่ห่งหนึง่ 

ชือ่ว่าวดัผูจ่ีซ้ือ่ ตัง้อยูบ้่านเลขท่ี 112 ถ.น�า้พรุ้อนเป่ยโถว ตัง้อยูบ่นสดุของเขตน�า้พรุ้อน มี

เจ้าแม่กวนอมิผูป้กปักษ์น�า้พรุ้อนเป็นพระประธาน นบัว่าเป็นเทพทีมี่ความพเิศษเป็นอย่าง

ยิง่ เป็นทีเ่คารพบูชาของคนในพืน้ท่ีมาช้านาน เดิมชือ่วดัเถีย่เจนิเยวีย่น สร้างขึน้ปี 1905 ใน

ยคุทีญ่ีปุ่่นปกครอง โดยมุรากามิ โชอจิ ิ หวัหน้าหน่วยการรถไฟ วัดผูจ่ีซ้ือ่เป็นวดัแห่งเดียว

ในไต้หวนัทีมี่กล่ินอายของญีปุ่่น

	 หยางหมินซันประกอบด้วยกลุ่มภูเขาไฟต้าถุน	 เดิมชื่อภูเขาหญ้า	 เป็นเขตภูเขาไฟ

หลักของไต้หวัน	 ภูมิประเทศที่พิเศษนี้ประกอบไปด้วยความเป็นภูเขาไฟกรวยกรวด	 ปากปล่อง

ภูเขาไฟ	ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟเป็นต้น	น�้าพุร้อนและความร้อนใต้พิภพก็เป็นทรัพยากรเชิง

ทิวทัศน์ที่ส�าคัญของหยางหมิงซันด้วยเช่นกัน	

	 เป่ยโถวอยูท่างเหนอืของแอ่งกระทะไทเป	 เป็นสถานทีท่ีไ่ด้รบัการบุกเบิกเป็นแห่งแรก

ของภาคเหนอืของไต้หวนั	 ในประวตักิารพฒันาของเป่ยโถวนัน้	 ล�าธารคว่ังก่ังซท่ีีไหลผ่านเป่ยโถวได้

แบ่งเป่ยโถวออกเป็น	2	ส่วน	ส่วนแรกคือ	เป่ยโถว	หรือ	จิว้เป่ยโถว	อยูด้่านใต้ของล�าธารคว่ังก่ังซ	ีซึง่ก็

คือบริเวณสถานรีถไฟฟ้าเป่ยโถว	ณ	ปัจจบุนันีเ้อง	อกีส่วนเรียกว่า	ซนิเป่ยโถว	อยูด้่านเหนอืของล�าธาร

ควัง่กัง่ซ	ีบนถนนกวงัหมิง	ซึง่ก็คอืบริเวณสถานรีถไฟฟ้าซนิเป่ยโถว	แหล่งน�า้พรุ้อนชือ่ดังนัน่เอง

ประวัติของน�้ำพุร้อน
	 น�้าพุร้อนที่หยางหมิงซันสามารถ

เป็นออกเป็น	4	แหล่ง	 ได้แก่	แนวสวนสาธารณะ

หยางหมิงซัน	 บ่อเหลงิสุย่เคิง	 หม่าเฉาและ 

เกิงจือ่ผิง	 เนือ่งจากลักษณะทางภมิูศาสตร์และ

แหล่งความร้อนใต้พภิพแตกต่างกัน	 ท�าให้ส่วน

ประกอบของแร่ธาต	ุ อุณหภมิูน�า้	 และคุณภาพ

น�า้พรุ้อนของแหล่งน�า้พรุ้อนท้ัง	 4	 แห่งน้ีก็แตก

ต่างกันไปด้วย	 โรงแรมน�า้พรุ้อนทัง้เก่าและใหม่

โดยรอบหยางหมิงซนั	มีท้ังแบบญีปุ่่นและโมเดิร์น	

ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงและการใช้ชวิีตท่ีเปล่ียนไป	

จากวัฒนธรรมการแช่น�้าพุร้อนแบบยุคแรกๆ

จึงได้เปล่ียนมาเป็นวัฒนธรรมแรแช่น�้าพุร้อน

แนวใหม่	 โดยการรวมเอาทวิทัศน์ทางธรรมชาต	ิ

วัฒนธรรม	 ศลิปะ	 การผ่อนคลาย	 เพิม่เตมิจติ

วิญญาณท่ีละเอียดอ่อน	กลายเป็นทางเลือกใหม่ในการแช่น�า้พรุ้อนส�าหรับนกัท่องเทีย่ว

	 เป่ยโถวอยูร่อบๆกลุม่ภเูขาไฟต้าถนุ	แหล่งความร้อนใต้พภิพของภเูขาไฟท่ียงัไม่ตายท�า

ให้เป่ยโถวเป็นแหล่งน�า้พรุ้อนทีใ่หญ่ทีสุ่ดของภาคเหนอืของไต้หวนั	 แหล่งน�า้พรุ้อนเป่ยโถวมีน�า้พรุ้อน

เขยีว	 น�า้พรุ้อนขาว	 น�า้พรุ้อนเหล็ก	 ซึง่แต่ละชนดิมีคณุสมบตัทิีไ่ม่เหมือนกัน	 ด้วยน�า้พรุ้อนท่ีพเิศษ	 

3	ชนดินี	้จงึท�าให้เป่ยโถวสามารถพฒันาวฒันธรรมน�า้พรุ้อนทีมี่เอกลกัษณ์เฉพาะได้โดยตลอด

ห้องสมุดหยำงหมิงซัน – สิ่งก่อสร้ำงเชิงประวัติวัฒนธรรม
	 ตัง้อยู่ทีถ่.หยางจนิ	 ถ.ตงเซงิ	 และถ.จงซงิ	 ใกล้กับนาฬิกาดอกไม้	 เดิมเรยีกว่า	 เรอืน

รับรองแขกจงซงิ	 แต่ก่อนใช้เป็นสถานทีรั่บรองแขกและพกัผ่อนในฤดูร้อนของอดีตประธานาธบิดี

เจยีงไคเชค	 ปัจจบัุนนีก็้ได้กลายเป็นสถานท่ีส�าคัญทางประวตัศิาสตร์	 สามารถชืน่ชมได้ท้ังธรรมชาติ

และวฒันธรรม	 ความรู้และความรู้สกึ	 นอกจากนีท้ีอ่ทุยานแห่งชาตหิยางหมิงซนัมีการจดัแสดงข้อมูล	 

วดิีทศัน์	ป้ายไฟ	โมเดลจ�าลอง	และพาชมอธบิาย

เส้นทำงโบรำณถนนปลำ – รอยทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม
	 เรียกอกีอย่างหนึง่ว่า	 ถ.จนิเปาหลี	่ เริม่จากหมู่บ้านประมงควัง่ก่ังทีจ่นิซนัข้ามผ่านภเูขา

หยางหมิงซนัจนมาถงึซือ่หลิน	 มีความยาวประมาณ	30	 กิโลเมตร	ยคุก่อนราชวงศ์ชงิ	ชาวประมงใน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

大臺北เมืองไทเป

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง 
221 ถ.จ้ือซ่ัน section 2 เขตซ่ือหลิน ไทเป (02) 2881-2021 

1. ข้ึนรถไฟฟ้าสายต้ันสุ่ย ลงสถานีซ่ือหลิน ต่อรถประจ�าทางสายสีแดง 30 สู่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ลงหน้าอาคารหลัก
2. รถประจ�าทางสาย 255, 304, รถประจ�าทางเล็กสาย 18, รถประจ�าทางเล็กสาย 19, รถประจ�าทางวันหยุดสาย 110 ลงหน้าลานประตูใหญ่อนุสรณ์

ขอมูลการเดินทาง

北投、陽明山之溫泉與人文
อุทยานแหงชาติ

วัฒนธรรมและน้ำพุรอนเปยโถว หยางหมิงซัน
หยางหมิงซัน

ขอมูลการเดินทาง

1. ข้ึนรถไฟฟ้าสายต้ันสุ่ย ลงสถานีเจ้ียนถัน ต่อรถประจ�าทางสาย 260 หรือสีแดง 5 สู่สถานีรถ

   หยางหมิงซัน หรือลงสถานีซ่ือหลิน ต่อรถประจ�าทางสาย 303 สู่สถานีรถหยางหมิงซัน วันหยุด     

   สามารถข้ึนรถท่องเท่ียวสาย 108 ได้ท่ีสถานีรถหยางหมิงซัน

   

ขอมูลการเดินทาง

ความร้อนใต้พภิพทีเ่สีย่วโหยวเคิง

กหุลาบพันปีบานทีห่ยา
งหมงิซัน 

ถนนคนเดินซันเสีย

น�้าตกอูไหล  

 สวนธรรมชาตต้ิาถนุ

ตึกไทเป 101

สวนสัตว์ไทเป

ภาคเหนือ
 ไต้หวันเป็นเกาะที่แคบยาวเล็กน้อย แม้มีพื้นที่เพียง 36,000 ตารางกิโลเมตร แต่มี

ภูเขาสูงตระหง่าน ล�าธารไหลเชี่ยว ท�าให้พื้นที่แห่งนี้ได้รวมเอาลักษณะภูมิอากาศอันหลากหลาย

เอาไว้ ด้วยเหตุนี้จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ และได้ชื่อว่า ฟอร์โมซา เนื่องจากศูนย์กลาง

ทางการเมืองในประวัติศาสตร์ไต้หวันส่วนใหญ่อยู่ที่ไทเป ด้วยเหตุนี้ภาคเหนือจึงเต็มไปด้วยเมือง

ต่างๆและผู้คนมากมาย ประกอบไปด้วยเมืองไทเป ไทเปใหม่ จีหลง เถาหยวน ซินจู๋ และอี๋หลัน 

เป็นต้น มีความโดดเด่นตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาหยาง 

หมิงซัน วนอุทยานชายฝั่งทะเลเหนือและเขากวันอินซัน วนอุทยานแหลมตะวันออกเฉียงเหนือ

และชายฝ่ังอ๋ีหลัน วนอุทยานเขาซือโถวซัน เป็นต้น ณ ท่ีน้ีสามารถเท่ียวชมได้ท้ังภูเขา ทะเล ป่าไม้ 

แช่ออนเซนร้อนและเย็น ที่นี่ยังมีหินประหลาดริมชายฝั่ง ภูมิประเทศแบบภูเขาไฟ ป่าเขตอบอุ่น 

เป็นต้น ล้วนเป็นรายการท่องเที่ยวแบบหนึ่งวันได้

 เมืองไทเปและเมืองไทเปใหม่ล้อมรอบเป็นแอ่งกระทะไทเป อยู่ในบรเิวณส�าคัญ

ของแม่น�า้ตัน้สุย่ เป็นเขตเมืองท่ีมีความส�าคญัของไต้หวัน ท่ามกลางความเจริญยงัคงไว้ซึง่

วัฒนธรรมท่ีเข้มข้น ภายนอกความอกึทึกยงัคงไว้ซึง่ร่มเงาอนัสงบ ด้วยเหตนุีจ้งึมีแนวการ

ท่องเท่ียวพกัผ่อนทีห่ลากหลายแก่นกัท่องเท่ียวและชาวเมือง 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก ตั้งอยู่ในเขตซื่อหลิน เมืองไทเป 

เพียงแค่อาคารทรงพระราชวังที่งดงามก็สามารถดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวจ�านวนมาก อีก

ทั้งโบราณวัตถุ 650.000 กว่าชิ้น ตั้งแต่ยุคหินใหม่จนถึงปลายราชวงศ์ชิงกว่า 5.000 ปี ทั้ง

เครื่องลายคราม ส�าริด หยก ของแกะสลัก ภาพเขียน นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ

จีนอันดับหนึ่งของโลก ไม่กี่ปีนี้ที่มีการไปมาหาสู่ระหว่างไต้หวันและจีน พิพิธภัณฑ์กู้กงยิ่ง

จัดได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ต้องไปชม 

ท�าเนียบประธานาธิบดี
 เดิมเป็นจวนผู้ปกครองในยุคท่ีญ่ีปุ่นเข้ามาปกครอง ซ่ึงยังคงไว้ซ่ึงสถาปัตยกรรม

แบบเรอเนสซองท์เอาไว้ สร้างเสร็จในปี 1919 แม้ว่าอาคารหลังน้ีจะได้รับความเสียหายเป็น

อย่างมากจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต่ก็ได้สร้างใหม่จนเสร็จในปี 1946 และได้กลายเป็นท�าเนียบ

ประธานาธิบดีหลังจากท่ีรัฐบาลได้ล้ีภัยมา ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชม ได้สัมผัสกับ

ศูนย์กลางอ�านาจการเมืองท่ีสูงท่ีสุดของไต้หวัน

วัดเป่าอันกง
 มีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดต้าลั่งเปิ้งกง สักการะเทพเป่าเซิงต้าตี้ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 

3 วัดดังแห่งไทเป ซึ่งวัดอีก 2 แห่งก็คือ วัดหลงซันซื่อและวัดจู่ซือเมี่ยว เทพเป่าเซิงต้าตี้

ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งการแพทย์ จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า ต้าเต้ากง ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ที่เจ็บไข้ได้

ป่วยจ�านวนมากมาที่วัดเพื่อสักการะบูชา และขอรับเทียบยารักษาโรค วัดเป่าอันกงเป็นสิ่ง

ก่อสร้างแบบอาคาร 3 หลัง ฝีมืองานแกะสลัก ภาพวาด โครงสร้างและขื่อขานล้วนประณีต

งดงาม สมควรเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง

อนุสรณ์เจียงไคเชค
 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่อดีตประธานาธิบดีเจียง

ไคเชค ด้านหน้าทั้ง 2 ข้างมีโรงละครและโรงแสดงดนตรี ซึ่งเป็นอาคารทรงจีนโบราณ 

ท�าให้ที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ส�าคัญในการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของไต้หวัน เนื่องจาก

เป็นสถานที่สาธารณะ มีผู้คนมากมายมาร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ จึงได้ชื่อว่าลานอิสระ 

 สวนสัตว์ไทเป
  มักเรียกว่าสวนสัตว์มู่จ้า ต้ังอยู่สุดสายทิศใต้ของรถไฟฟ้า 

สายเหวินหู ติดกับกระเช้าเมาคงสถานีมู่จ้า เป็นสวนสัตว์ท่ีมี 

วัตถุประสงค์ท่ีจะอนุรักษ์สัตว์และเสริมสร้างความรู้ด้านส่ิง

แวดล้อม สัตว์ท่ีโด่งดังท่ีสุดภายในสวนแห่งน้ีคือหมีโคอาล่า 

เพนกวินจักรพรรดิ และแพนด้า นอกจากน้ียังแบ่งสัตว์ต่างๆ

ออกเป็นโซนตามสัญชาติญาณและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีความพิเศษ

แต่ละโซนท่ีแบ่ง

ย่านการค้า
 คับคั่งไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นน�ามากมาย มีตึกไทเป 101 ที่มีชื่อเสียงระดับ

โลกและย่านการค้าซิ่นอี้ ย่านการค้าจงเสี้ยวตุนหนานที่มีแฟชั่นน�าสมัย ย่านการค้าอู่เฟินผู่

ที่มีสินค้าราคาประหยัด และย่านการค้าซีเหมินติงที่ขายสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลี ย่านการ

ค้าเทียนหมู่ที่มีบรรยากาศหลากหลายชาติ ล้วนเป็นสวรรค์ของนักช้อปที่แท้จริง

ตลาดกลางคืน
 เป ็นตลาดชาวจีน ที่

ดึงดูดผู้คนได้มากที่สุด ที่แห่งนี้มีทั้ง

อาหารและข้าวของเครื่องใช้ จนได้

ชื่อว่าสวรรค์ของนักกิน อาหารที่ขึ้น

ชื่อของตลาดซื่อหลินได้แก่ เกี๊ยวซ่า

ทอดสไตล์เซี่ยงไฮ้ ขนมเปี๊ยะใหญ่

ห่อขนมเปี๊ยะเล็ก กุนเชียงซื่อหลิน 

หอยทอดเป็นต้น อาหารที่ขึ้นชื่อ

ของตลาดฮว๋าซีเจียได้แก่ เนื้อหมู

ปั้นต้าจินติ่ง ก๋วยเตี๋ยวปลาไหล กุ้ง

เผาเหล้าเป็นต้น อาหารที่ขึ้นชื่อ

ของตลาดเหยาเหอได้แก่ ซี่โครงตุ๋น

โสม น�้าแข็งไสผลไม้เป็นต้น ล้วน

ท�าให้นักชิมต่างถึงกับน�้าลายสอ และไม่กี่ปีมานี้ ยังมีอาหารนานาชาติเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นอาหารอินเดีย อิตาลี และเม็กซิโก

วัดหลงซันซื่อและวัดสิงเทียนกง
 วัดหลงซันซื่อตั้งอยู่ในเขตวั่นฮว๋า โดยสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก สร้าง

ขึ้นในปี 1738 เนื่องจากโบสถ์ด้านหลังมีเทวรูปหลายองค์ จึงได้ชื่อว่า แหล่งชุมนุมเทพ  

วัดหลงซันซื่อเป็นวัดเดียวในไต้หวันที่มีเสาทองแดงลายมังกร เมื่อเทียบกับมังกรที่แกะ

สลักจากหินของวัดอื่นๆแล้ว มังกรสีทองแดงนี้จึงมีประกายเจิดจรัสราวกับมีชีวิต

 วัดสิงเทียนกงเป็นสถานที่บูชาเทพเจ้ากวนอู มีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเอินจู่กงเมี่ยว 

เป็นวัดที่มีผู้คนเข้ามาสักการะอย่างไม่ขาดสาย เพื่อขอพรให้การค้าเจริญรุ่งเรือง การเรียน

ก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรงเป็นต้น แสดงให้เห็นว่าเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์สูงส่ง

เป็นอย่างยิ่ง

อิงเกอ
 ได้ชื่อว่า เมืองเซรามิกแห่งไต้หวันและเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นของไต้หวัน โดยมี

โรงงานเซรามิกนับร้อยโรง ร้านขายเซรามิกอีกร้อยกว่าแห่ง กลายเป็นถนนคนเดินเซรามิก 

ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตนเองชื่นชอบถูกใจ

อูไหล
 ค�าว่า อูไหล เป็นภาษาพื้น

เมืองเผ่าไท่หย่าจู๋ แปลว่า น�้าตก แสดงให้

เห็นว่า อูไหลก็คือแหล่งน�า้ตกที่เป็นถิ่นที่

อยู่ของเผ่าไท่หย่าจู๋ อูไหลอยู่ทางด้านทิศ

ตะวันออกของเมืองไทเปใหม่ ล้อมรอบ

ด้วยล�าธารหนานซื่อซีและล�าธารถ่งโฮ่วซี 

มีแหล่งน�้าพุร้อนธรรมชาติที่ใส ไร้สีไร้กลิ่น 

ใช้ดื่มหรืออาบก็ได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อ

ว่า น�้าพุร้อนสาวงาม น�้าตกอูไหลจัดเป็น

น�้าตกในหุบเขา มีกระเช้าให้นั่งข้ามไปฝั่งน�้าตกซึ่งด้านบนมีรีสอร์ทอวิ๋นเซียนอยู่ เพราะ

เหตุนี้ น�้าตกอูไหลและกระเช้าจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง

ถนนคนเดินซันเสียและวัดจู่ซือเมี่ยว
 วัดจู่ซือเม่ียวแห่งซันเสียเป็น

วัดท่ีมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมของ

ภาคเหนือ กรอบหน้าต่างที่แกะสลักอย่าง

ละเอียดประณีต เสาหินและเสาทองแดง

แกะสลักจนราวกับมีชีวิต ผสมผสานศิลปะ

จากหลากหลายแขนง ได้รับเสียงแซ่ซ้อง

อย่างล้นหลาม จึงได้รับการขนานนามว่า 

พระราชวังศิลปะตะวันออก นอกจากนี้ 

ถนนคนเดินที่อยู่ด้านหลังวัดนั้น ก็เป็นตึกอิฐแดงแบบบาโรค ตัวอาคาร ทางเดิน ป้ายร้าน 

ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะ กลายเป็นถนนคนเดินที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

ผิงหลิน
 ไต้หวันมีชือ่เสยีงในเรือ่งวฒันธรรมท่ีเกีย่วกบัชา ก่อให้เกดิแหล่งผลติชาเปาจ่งแห่ง

เหวนิซัน ซึง่ก็เป็นชาอหูลงอย่างอ่อนชนดิหนึง่ น�า้ชามีสเีขยีวใส กลิน่หอมสดชืน่ รสชาตหิวาน

เข้มชุม่คอ ราคาก็คุม้ค่ากว่าแหล่งปลูกชาเปาจ่งเดิมท่ีเมืองอนัซีในมณฑลฮกเก้ียน เพราะเหตน้ีุ 

ผงิหลนิจงึได้ชือ่ว่า หมู่บ้านชา อกีท้ังมีพพิธิภณัฑ์อตุสาหกรรมชาด้วยเช่นกนั

Taipei Live House
 ไทเปเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความคิด

สร้างสรรค์และโอกาส ด้วยปัจจัยเหล่าน้ี ในไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาได้ก่อให้เกิด Live House เพ่ือเป็นสถาน

ท่ีเปิดแสดงแนว alternative แค่เพียงเวทีเล็กๆท่ีสร้างข้ึนอย่างง่ายๆ จุผู้คนได้ประมาณ 50 คน 

เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ซักแก้ว นักดนตรีแนว alternative กลุ่มนึง รวมเป็นความคิดสร้างสรรค์

ในการผลักดันจุดขายของตนเอง เพ่ือให้ฝันของตนเองเป็นจริง ท่ีน่ี แม้ไม่ใช่งานเทศกาลดนตรี

ใดๆ แต่ก็เพียงพอท่ีจะให้แสดงออก ไม่แน่ เจย์ โจวคนต่อไปอาจเกิดจากท่ีน่ีก็เป็นได้

東北角暨宜蘭แหลมตะวันออกเฉียงเหนือและอ๋ีหลัน
วนอุทยาน

Ruifang

Ruifang

Jiufen

Jiufen

Jinguashi

Jiaoxi Hot Springs

Sanxing

Jiuzhize

Ch

ขอมูลการเดินทาง

กระดิ่งลมอธิษฐ
านที่สือเฟิน

รถปู๊นปู๊นที่เขาไท่ผิง
ซัน

ปล่อยโคมท
ี่ผิงซี

ป้ายหินค�าว่าเสือที่เ
ฉาหลิ่ง

ทางรถไฟผิงซี

 เขตวนอุทยานแหลมตะวันออกเฉียงเหนือและชายฝั่งอี๋หลันติดภูเขาและทะเล 

ชายฝั่งมีหินทรงประหลาดและหน้าผาตัด ภูมิประเทศที่ถูกกัดเซาะ หาดทรายสีทอง อีกทั้ง

ระบบนิเวศทางทะเลที่หลากหลาย และยังได้ฟูมฟักโบราณคดีวัฒนธรรมที่เรียบง่ายไว้ด้วย 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประกอบไปด้วยธรรมชาติและชายฝั่งทะเล สามารถมาท�ากิจกรรมทาง

น�้าต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการด�าน�้า ตกปลา เล่นน�้า ล่องเรือยอร์ช อ่าวสี่ฤดูหลงต้งก็คือแหล่ง

โต้คล่ืนที่ดีของไต้หวัน

สวนภูมิศาสตร์
หลงต้งปี๋โถว
 อ่าวหลงต้งเป็นอ่าว

ธรรมชาติท่ีเกิดจากการยุบตัวจน

เป็นชั้นๆ และเป็นอ่าวที่มีพื้นที่

กว้างท่ีสุดของชายฝั่งแหลมตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ระบบนิเวศอุดม

สมบูรณ์ ฝูงปลามากมาย เป็น

สถานที่ท่ีเหมาะในการตกปลาเป็น

อย่างยิ่ง น�้าทะเลที่นี่ใสสะอาด น�้า

นิ่งสงบ เหมาะแก่การด�าน�้า เนื่อง 

จากหน้าผาสูงเพียง 30 เมตร และ

รูปทรงของหินผามีความสลับซับ

ซ้อน แหลมหลงต้งที่อยู่ทางด้านใต้ของสวนสาธารณะจึงเป็นสถานที่ส�าหรับฝึกปีนหน้าผา 

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแหล่งปีนเขาอันดับ 1 ของภาคเหนือ

สวนสัตว์น�้าหนานโข่วหลงต้ง
 สวนสัตว์น�า้หนานโข่วหลงต้งและอ่าวเรือยอร์ชมีพืน้ท่ีประมาณ 16 เฮกเตอร์ เป็น

ศนูย์การเรียนรูท้างธรรมชาตกิลางแจ้งสารพดัประโยชน์แห่งแรกของไต้หวนั       ทีร่วมเอาอ่าว 

เรือยอร์ช สระว่ายน�้าทะเล และหอนิทรรศการภูมิศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งยังเป็นแหล่งตกปลา

ที่มีชื่อเสียงทางด้านปีนเขา ด�าน�้า ชมระบบนิเวศทางทะเล และตกปลา ช่วงน�้าลง เขตน�้าขึ้น

น�า้ลงทีโ่ผล่ขึน้มามีความยาว 100 กว่าเมตร กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาตท่ีิท�าให้นกัท่องเท่ียว 

ได้รู้จักชีววิทยาทางทะเล

แคมป์ปิ้งรีสอร์ทหลงเหมินและสถานที่เล่นน�้าทะเลฝูหลง
 สถานที่เล่นน�้าทะเลฝูหลงอยู่ที่ปากแม่น�้าซวงซี มีลักษณะพื้นที่ที่พิเศษคือเป็น

สันดอนจะงอยทราย ทะเลในมีพื้นที่กว้าง น�้าไหลเอื่อยๆ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับกิจกรรมทาง

น�้าที่ไร้แรงขับเช่น เรือใบ คายัค ส่วนริมฝั่งก็เป็นสถานที่เล่นน�้าทะเล

 แคมป์ปิ้งรีสอร์ทอยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้าซวงซี เป็นแคมป์ปิ้งรีสอร์ทที่มีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกครบครัน ในพื้นที่แบ่งเป็นเขตกางเต็นท์ เรือนเคบิน สวนสาธารณะริมแม่น�้าเป็นต้น อีก

ทั้งมีเส้นทางจักรยานและเส้นทางเดินเท้าท่ีสามารถชื่นชมทิวทัศน์ริมทะเลและท้องทุ่งได้ 

นอกจากนี้ยังสามารถพายเรือ ตกปลาในล�าธาร ขี่จักรยาน ศึกษาธรรมชาติได้ด้วย

เส้นทางโบราณเฉาหลิ่ง
 ชาวจีนในไต้หวันยุคแรกเริ่มข้ามทางเขาซันเตียวหล่ิงและทางเขาเฉาหล่ิงมาจาก

แอ่งกระทะไทเป เส้นทางอพยพสู่อี๋หลันสายนี้ก็คือเส้นทางโบราณตั้นหลันนั่นเอง โดยช่วงทางเขา

เฉาหลิง่ทางทศิเหนอืเร่ิมจากเหยวีย่นวัง่เคิง ในเขตก้งเหลยีว ไทเปใหม่ ทศิใต้ไปสดุท่ีวดัเทียนกงเม่ียว

ในต้าหลี่ เมืองโถวเฉิง จ.อี๋หลัน มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร เรียกว่า เส้นทางโบราณ 

เฉาหลิ่ง เป็นเส้นทางอพยพจากแอ่งกระทะไทเปสู่อี๋หลันในสมัยราชวงศ์ชิง ก็คือร่อยรอยของเส้น

ทางโบราณตั้นหลันที่ยังหลงเหลือมาจนถึง ณ ปัจจุบันนี้นั่นเอง ปัจจุบันนี้เป็นเส้นทางเดินทางไกล

เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและระบบนิเวศที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เส้นทางเดินทางไกลใช้เวลา

ประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางมีป้ายอธิบายเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตลอดเส้นทางมีทิวทัศน์

สวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศและพืชพรรณ และมีป้ายหินโบราณต่างๆด้วย

สวนสาธารณะน�้าขึ้นน�้าลงเป่ยกวัน
 เป่ยกวนัเคยเป็นด่านส�าคัญในสมัยราชวงศ์ชงิ ปัจจบัุนหลงเหลือเพยีงป้อมปืนโบราณ 

ที่นี่มีชื่อเสียงจากรอยแตกของหินเต้าหู้และลักษณะภูมิประเทศแบบเควสต้า(ภูเขาที่ด้านหน่ึงเป็น

หน้าผาและอีกด้านลาดเอียง) สวนสาธารณะอยู่บนภูเขาแบบเควสต้าที่ใหญ่ที่สุด ระหว่างทาง

สามารถชมหินรูปร่างประหลาดและคลื่นที่โหมกระหน�่า ใกล้ๆกันนั้น มีร้านอาหารทะเล ให้นักท่อง

เที่ยวได้ทานอย่างเอร็ดอร่อย

จิ่วเฟิ่นและจินกวาสือ
 ท ้อง ท่ีจิ่ ว เฟ ิ ่ น ยั งคง

อนุรักษ์วิถีชีวิตย้อนยุคที่เรียบง่าย

ของไต้หวนั เกิดเอกลักษณ์ของตวัเอง

ขึ้นมาได้แก่ วัฒนธรรมเหมืองแร่ 

ประวัติการขุดทอง จึงดึงดูดศิลปิน 

สื่อภาพยนตร์และโฆษณาจ�านวน

มาก มาหามุมถ่ายท�า โดยภาพยนตร์

ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเรื่อง A City of 

Sadness ของผู้ก�ากับโหวเซี่ยวเสียน 

นักท ่องเที่ยวจะได ้สัมผัสกับถนน

โบราณที่ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยกลิ่นอาย

ของวัฒนธรรม ค้นหาจิตวิญญาณที่

ฟื้นคืนจากอดีต ลิ้มรสของว่างพื้น

เมืองของจิ่วเฟิ่นอันได้แก่ขนมเทียน

ไต้หวัน บัวลอยเผือกเป็นต้น ยาม

ค�่าคืนมองออกไปที่ทะเล จะเห็นแสง

ไฟของเรือหาปลาอยู่ลิบๆ

 จินกวาสือเป็นเมืองขุด

ทองที่ส�าคัญในอดีต มร่ีองรอย

โบราณคดีทางวัฒนธรรมอยู่มากมาย

และมีทิวทัศน์สวยงาม ซากโบราณ

ของการท�าเหมืองแร่ ทะเลสองสี 

ภูเขากาน�้าชาไร้หู ถนนจินสุ ่ยที่คด

เคี้ยว พิพิธภัณฑ์เหมืองทองค�า ท่ี

ประทับองค์รัชทายาท อาคารบ้านพัก

สไตล์ญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้

ล ้วนได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี 

หนึ่งในนั้นก็คือพิพิธภัณฑ์เหมือง

ทองค�าที่มีก้อนทองที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

และมีเหมืองแร่อู่เคิงที่เปิดให้เข้าชม 

จัดแสดงประวัติการท�าเหมืองแร่และ

การด�ารงชีวิตของกรรมกรเหมืองแร่ 

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชีวิตชาวเหมือง

แห่งแรกของไต้หวัน จินกวาสือมี

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

มากมาย อีกทั้งมีศาลเจ้าทองค�า(วัด

ซันเสินเมี่ยว) ป้ายหินอนุสรณ์เชลย

สงครามทหารอังกฤษ ซากโบราณ

สถานสิบสามชั้นเป็นต้น ล้วนเป็น

สถานท่ีทีน่กัท่องเทีย่วไม่ควรพลาด

แหล่งทิวทัศน์พิเศษสือเฟิน
 ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สือติ้ง ยุ่ยฟาง ซวงซี และสือเฟินเหลียวที่อยู่ต้นแม่น�้าจีหลง เนื่องจาก

การกัดเซาะของแม่น�้าจีหลงและการพังทลายของตลิ่ง ก่อให้เกิดหินประหลาดและเป็นชั้นๆ และเกิดเป็น

น�้าตกอยู่ทั่วไป จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบน�้าตกและหุบเขาจากล�าธาร น�้าตกสือเฟินเป็นน�้าตกม่านที่

ใหญ่ทีส่ดุในไต้หวนั แนวลาดเอยีงและทิศทางการไหลของน�า้มีลักษณะเหมือนกับน�า้ตกไนแอการา สมญานาม

เดิมคือน�้าตกไนแอการาแห่งไต้หวัน ที่สือเฟินยังมีประเพณีปล่อยโคมในเทศกาลหยวนเซียว มีชื่อเสียงขึ้น

มาพร้อมๆกับงานประทัดรังผึ้งที่เหยียนสุ่ย 

เขตสันทนาการป่าไม้ชีหลัน
 อยู่ที่หมู่บ้านถูฉ่างริมทางหลวงพิเศษอุดรวิถีที่จะไปเขาหลีซันในจ.อี๋หลัน ถ้าจะไปเขาหลีซัน

และเขาไท่ผิงซันจะต้องผ่านที่นี่ ชีหลันเป็นแหล่งเพาะต้นสนสุงิ ภายในบริเวณประกอบด้วยบ้านพัก 

เจยีงไคเชค จดุชมดอกไม้พชืพรรณ เส้นทางศึกษาธรรมชาตส่ีิบุปผา เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิgreen shower 

สวนไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเพาะเห็ดสมองลิงซึ่งเป็นของพื้นเมืองที่ขึ้นชื่ออีกด้วย
 

เขตสันทนาการป่าไม้เขาไท่ผิงซัน
 อยู่ที่หมู่บ้านต้าถง จ.อี๋หลัน ภายในป่ามีต้นสนฮิโนกิแดงและต้นสนเปี่ยนปั๋ว เป็นสวนป่าใหญ่ 

1 ใน 3 ของไต้หวัน อีก 2 แห่งคือ เขาอาหลี่ซันและเขาปาเซียนซัน ภายในสวยมีจุดท่องเที่ยวมากมายได้แก่ 

น�้าพุร้อนเหยินเจ๋อ สวนป่าดั้งเดิม เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาตู๋ลี่ซัน และทะเลสาบชุ่ยฟงหู โดยแต่ละจุดมี

ระบบนิเวศที่แตกต่างกันไป เขาไท่ผิงซันเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก และหิมะ ที่ดีที่สุด ทิวทัศน์ที่

มีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่ก็คือ ทะเลหมอกที่อยู่ระหว่างสวนป่าและเขาตู๋ลี่ซัน

สวนพฤกษศาสตร์ฝูซัน
 มีพื้นที่ 1,096.5 เฮกเตอร์ นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีพันธุ์ไม้ทั้งหมด 

66 family 441สายพันธุ์ ประมาณ 3,200 ต้น พืชเมล็ดเปลือย มีโซนจัดแสดงพันธุ์พืชได้แก่ พืชที่ไม่มีกลีบ

ดอกชั้นใน พืชกลีบดอกซ้อน กุหลาบพันปี ต้นไผ่เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโซนต้นไม้สารพัดประโยชน์ซึ่งแบ่ง

ตามระบบนิเวศได้แก่ โซนพืชน�้า โซนไม้ล้มลุก ภายในสวนยังมีนกนานาชนิด กวางภูเขา ตัวนิ่ม ผีเสื้อ 

แมลงปอ และกบ

ศูนย์ศิลปะประเพณีแห่งชาติ
 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าตงซันเหอ มีพื้นที่ 24 เฮกเตอร์ เป็นสถานที่ที่ให้ศิลปินสามารถแสดงผลงาน

ศิลปะได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบทอดประเพณีดั้งเดิม ความคิดสร้างสรรค์และการน�า

ประเพณีด้ังเดิมกลับมานั้น เป็นหัวใจ

หลัก เรียกว่าเป็นเปลเด็กแห่งการ

สืบทอดวัฒนธรรมก็ว่าได้ นักท่องเที่ยว

สามารถเดินเที่ยวชมไปตามห้องศิลปะ

และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างผ่อน

คลาย สดับฟังท�านองเพลงโบราณ ชม

การแสดงละครเวทีท่ีได้รับความนิยม 

พร้อมกันนี้ยังสามารถเข้าร่วมในกิจกรรม

ต่างๆได้อีกด้วย กลายเป็นศิลปินที่มี

ความสุขอีกคนหนึ่ง

สวนน�้าชินสุ่ยแม่น�้าตงซันเหอ
 ริมฝั่งแม่น�้าตงซันเหอ มีสะพานโค้ง

สีแดงที่สร้างข้ึนมาใหม่พาดผ่านแม่น�้า 

ทิวทัศน์สวยงาม มีการจัดงานเทศกาล

การละเล่นเด็กนานาชาติและการแข่งขัน

พายเรือมหาวิทยาลัยในทุกๆปี นักท่อง

เที่ยวไม่เพียงแต่สามารถชื่นชมทิวทัศน์

ภูเขาและล�าน�้าของ  อี๋หลันได้ ยังสามารถ

ล้ิมรสอาหารขึ้นชื่อของอี๋หลันอันได้แก่ 

เป็ดอบชานอ้อย ผลไม้แช่อิ่ม ขนมลิ้นวัว 

เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์หลันหยาง
 อยู่ใกล้กับอ่าวอูสือกั่ง นอกจากตัว

อาคารทีมี่ลักษณะเฉพาะแล้ว หอนทิรรศการ

ภายในประกอบด้วย 4 ชั้นได้แก่ ชั้นภูเขา 

ชั้นที่ราบ ชั้นทะเลที่แสดงถึงสิ่งแวดล้อม

และภูมิประเทศทั้งหมดของอี๋หลัน และ

ร่องรอยวัฒนธรรม นอกจากนี้ โซนหนู

น้อยผจญภัย ซึ่งใช้ระบบแสงสีเสียงมา

ผสมผสานกันเป็นส่ือการเรียนการสอนที่

มีสีสันและเคลื่อนไหวได้ ให้เด็กๆได้สนุก

กับการค้นหาความลึกลับของโลกใต้ทะเล 

ได้รู้จักกับมหาสมุทร เข้าใจถึงความ

ส�าคัญของการพึ่งพาและเคารพซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ได้ใกล้ชิด รักษ์ และถนุถนอม

ทรัพยากรทางทะเลมากยิ่งขึ้น

วนอุทยานแหลมตะวันออกเฉียงเหนือ
 พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ได้แก่ เปลือกโลกที่ผ่านกลายเปลี่ยนแปลงมา

นับหลายล้านปี พื้นดินที่มีลวดลายในเขตหนานหย่า หินรูปเห็ดที่แหลมปี๋โถวเจี่ยว หน้าผา ก�าแพงหลุม 

ลานที่ล้วนถูกน�้าทะเลกัดเซาะ ชายหาดทองค�าที่อยู่ระหว่างเหยียนเหลียวและฝูหลง ภูเขาแบบเควสต้า 

เป่ยกวันและหินเต้าหู้ ทุกแห่งล้วนสื่อถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทะเล
 

อุโมงค์เฉาหลิ่งเก่า
 อุโมงค์เฉาหลิ่งเก่ามีความยาว 2,167 เมตร เป็นอุโมงค์รถไฟจากฝูหลงถึงสือเฉิงที่ถูกทิ้งร้าง

ตั้งแต่ปี 1986 ปากอุโมงค์ทางทิศเหนือที่อยู่ในฝูหลงมีป้ายหินที่แปลว่า พิชิตภัย แสดงให้เห็นถึงความ

อันตรายของภูมิประเทศบริเวณนั้น ส่วนปากอุโมงค์ทางทิศใต้ที่อยู่ในสือเฉิงมีป้ายหินที่แปลว่า แดนเมฆ

ขาวเหิร แสดงให้เห็นถึงจิตใจและความมุ่งมั่นของผู้ที่มาบุกเบิกอุโมงค์แห่งนี้ ที่ท�าการการท่องเที่ยว 

อี๋หลันและแหลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความพยายามจัดท�าโครงการพัฒนาอุโมงค์แห่งนี้ให้เป็นอุโมงค ์

ม้าเหล็กที่รวบรวมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน โดยการออกแบบพิพิธภัณฑ์

ทางรถไฟ ใช้ถนนหนทางวางโครงร่างเป็นรางรถไฟ ให้นักปั่นจักรยานรู้ได้ถึงความย้อนยุคและความ 

น่าสนใจ ได้รับประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน

ป่าสันทนาการชีห
ลัน

แหลมตะวันออกเฉียงเหนือ หลงต้ง

1. ขึน้รถไฟฟ้าสายตัน้สุย่ ลงสถานซีนิเป่ยโถว เดินประมาณ 5 นาที

2. ขึน้รถประจ�าทางสาย 302, เลก็ 6, เลก็ 7, เล็ก 9 ลงทีป้่ายโรงเรยีนประถมเป่ยโถว

3. ขึน้รถประจ�าทางสาย 216, 218, 218(เส้นรอง), 266 ลงทีป้่ายซนิเป่ยโถว

    ทางแยกไทเป → ถ.ฉงชิง่เหนอื → ถ.เฉงิเต๋อ → ถ.จงยางใต้ → ถ.กวงัหมิง

2. ข้ึนรถประจ�าทางสาย 230 ท่ีสถานีซินเป่ยโถว หรือ ข้ึนรถประจ�าทางสายเล็ก 9 ท่ีสถานีเป่ยโถว สู่สถานีหยางหมิงซัน

ท่ีทำาการอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซัน (02) 2861-3601

พพิิธภณัฑ์นำา้พรุ้อนเป่ยโถว
2 ถ.จงซัน เขตเป่ยโถว ไทเป (02) 2893-9981   เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 09:00-17:00 (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

อาทติย์ตกดนิทีต้่าถนุ

 เส้นชายฝ่ังทะเลทางเหนอืสดุของไต้หวนัเร่ิมจากปาหลีใ่นไทเปใหม่ มุ่งไปทาง

ตะวันออกผ่านอูกู่๋ ตัน้สุย่ ซนัจอื สอืเหมิน จนิซนั วัน่หลี ่ซึง่ทัง้ 6 เขตนีมี้แหล่งชมทวิทัศน์

ทางทะเลและภเูขาท่ีงดงาม มีทัง้หาดเปลือกหอย หนิปะการงัรูปร่างแปลกตา น�า้พรุ้อน หอ

ศิลป์ วัดและถนนคนเดินอนัเก่าแก่พร้อมอาหารทะเลสดใหม่ ของว่างเป็นต้น เป็นถนนสาย

ท่องเทีย่วทีมี่ทรัพยากรทางการท่องเทีย่วทีอ่ดุมสมบูรณ์สายหนึง่

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซันจือและหอบุคคลส�าคัญ
 ตัง้อยูบ่นเนนิเขา มองเห็นได้รอบทิศ ตัวอาคารเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศ์ถงั ภายในจดันิทรรศการด้วยส่ือวดิีทัศน์ มีลานแสดงกลางแจ้งและในร่มและห้องจดั

แสดงข้าวของเคร่ืองใช้ของบุคคลส�าคัญท้ัง 4 ท่ีเคยใช้ชวีติอยู่ท่ีซนัจอื ให้นกัท่องเท่ียวได้รู้จกั

กับความงดงามและประวัตกิารบุกเบิกซนัจอื

สวนสาธารณะแหลมฟู่กุ้ย

เจี่ยวและประภาคาร
 แหลมฟู ่กุ ้ยเจี่ยว

เป็นแหลมทางเหนือที่ย่ืนออก

ทะเลมากทีส่ดุของไต้หวนั สมัยท่ี

ญีปุ่่นปกครองไต้หวนัอยูน่ัน้ ได้

สร้างประภาคารหลังแรกข้ึนที่นี่ 

โดยเป็นประภาคารแปดเหลีย่มท่ี

ส่องสว่างมาร้อยกว่าปีแล้ว จงึเตม็

ไปด้วยประวตัคิวามเป็นมา ด้าน

ซ้ายของประภาคาร เดมิเป็นอ่าวประมงเลก็ๆ เรยีกว่า อ่าวประมงฟูจ่ ี ปัจจบัุนได้กลายเป็นตลาด

ปลาทีมี่ชือ่เสยีงโด่งดัง นกัท่องเทีย่วสามารถเลือกซือ้อาหารทะเลสดทีเ่พิง่จบัข้ึนมาได้ทีริ่มอ่าว 

แล้วให้ร้านอาหารบริเวณนัน้ปรุงสกุให้ได้ นบัเป็นสถานทีสุ่ดโปรดของผูท่ี้ชืน่ชอบอาหารทะเล

สวนภูมิศาสตร์เย๋หลิ่ว
 แหลมเย๋หล่ิวมีความยาว 1700 เมตร ย่ืนออกไปในทะเลตะวันออก ผ่านการกัดเซาะ

ของลมและน�า้ทะเล ก่อให้เกิดหนิรปูร่างประหลาด เช่น หนิเชงิเทียน หนิเหด็ หนิเต้าหู ้หนิงวงช้าง 

รองเท้าเทพธดิาเป็นต้น โดยเฉพาะหนิรูปเศยีรราชินทีีมี่ชือ่เสยีงโด่งดัง ได้เป็นสญัลักษณ์ของเย๋หล่ิว

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงตั้นสุ่ย

ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
 ตัน้สุย่เป็นปากอ่าวท่ีได้รับ

การพัฒนาเป็นแห่งแรกของไต้หวัน 

เ ป ็ น เ มื อ ง เ ล็ ก ๆ ที่ เ ต็ ม ไ ป ด ้ ว ย

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีสิ่ง

ก่อสร้างทางประวตัศิาสตร์ทัง้แบบยุโรป 

ฮกเก้ียน ญีปุ่่น อยู่บนถนนต้ันสุย่ ท�าให้

ภาพของวฒันธรรมโบราณล้วนปรากฏ

ต่อสายตา ภายใต้การห้อมล้อมของตึก

สงู จุดเด่นของสิง่ปลกูสร้างแต่ละยุค

สมัยย่ิงประสานสอดรับกัน ของว่างท่ีต้ันสุ่ยเป็นท่ีรู้จกัท่ัวไป คุม้ราคาและอร่อย เป็นท่ีโปรดปราน

ของทุกวยั ไม่ว่าจะเท่ียวภูเขา ชมทะเล ล่องเรือเฟอร์ร่ี หรือชมพระอาทิตย์ตกดินพลางจบิกาแฟท่ี

ตัน้สุย่ ล้วนก่อเกิดความทรงจ�าท่ีดี และด้วยความคล่องตวัของรถไฟฟ้า ย่ิงท�าให้เสน่ห์ของตัน้สุย่

ท่าเรือประมง
 ป้อมฝร่ังแดงเป็นโบราณสถานระดับ 1 ของไต้หวัน มีอายกุว่า 300 ปี สร้างขึน้โดย

ชาวสเปนในปี 1629 เดิมชือ่ป้อมซานโต้โดมิงโก้ ภายหลังถกูชาวดัตช์เข้ายึดครองและสร้างใหม่ 

ตวัตกึสร้างจากอฐิแดงท้ังหลงัแบบยุโรปยุคกลาง ในปี 1867 ชาวองักฤษได้ขอเช่าและสร้าง

ส�านกังานกงสุลองักฤษข้ึนทางฝ่ังตะวันออกของตวัตกึ ปัจจบัุนมีการจดัแสดงเอกสาร ข้าวของ

เคร่ืองใช้ รูปภาพในยคุสมัยนัน้ๆ

ชายฝั่งซ้ายปาหลี่
 ด้านหลงัของปาหลีเ่ป็นภเูขากวนัอนิซนั นัง่เรือเฟอร์รีจ่ากตัน้สุย่ข้ามแม่น�า้ตัน้สุ่ย

เพยีงแค่ 6 นาทก็ีมาถงึฝ่ังซ้ายปาหล่ีได้ มีทางเดินเลียบทะเลปูด้วยไม้หมอน ลัดเลาะผ่านป้อม

ทหารต้นไทรยกัษ์ สวนสาธารณะชายฝ่ังซ้าย ท่าเรือชายฝ่ังซ้าย ยาวไปจนถงึพพิธิภณัฑ์

โบราณคดีสอืซนัหงั

จีหลง

ตลาดหน้าวัดจีหลง
 ตลาดกลางคนืด้ังเดิมของเมืองจหีลงท่ีต้ังอยู่ด้านหน้า

วดัเตีย้นจีก้ง จงึ

ได้ชือ่ว่า หน้าวดั 

วดัเก่าแก่อายุเป็น

ร ้อยปีได ้กลาย

เป็นส่วนหนึง่ของ

ชวีติผูค้นในเมือง 

แผงลอยอาหาร

ของว่างรอบด้าน

ย่ิ ง เป ็ นย ่ าน ท่ี

คึกคักท่ีสุดของ 

จหีลง อาหารท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหอยทอด เทมปุระ ก๋วยจ๊ับ น�า้แข็งป่ัน ล้วนท�าให้ 

ตลาดหน้าวดัมีชือ่เสยีง

สวนสาธารณะชายฝั่งปาโต๋วจื่อ
 ภายในสวนมีทิวทศัน์ภเูขาและทะเลทีง่ดงาม อกีท้ังมีชายฝ่ังหนิท่ีถกูน�า้ทะล

กัดเซาะและป่าโกงกาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงทวิทัศน์ทุง่หญ้าในหบุเขานัน้ สวยงามย่ิงนกั

เกาะเหอผิง
 สามารถชืน่ชมกับหนิประหลาดต่างๆอนัได้แก่ หนิเต้าหู ้ หนิเหด็ หนิรงัผึง้ 

นอกจากนียั้งมีตลาดปลาและวดัเทยีนโฮ่วกงทีมี่ประวตักิว่า 300 ปีอกีด้วย

 ภูเขาหัวสิงโตอยู่ระหว่างจ.ซินจู๋และจ.เหมียวลี่ สูงจากระดับน�้าทะเล 496 เมตร

เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายหัวสิงโต จึงเป็นที่มาของชื่อ เนื่องจากพุทธศาสนิกชนได้ขุดโพรงถ�้าแล้ว

สร้างเป็นวัด ท�าให้วัดแห่งนี้มีความสวยงาม ด้วยเหตุนี้จึงได้กลายเป็นสถานที่ชื่อดังทางพุทธ

ศาสนา จัดเป็น 1 ใน 12 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน หนึ่งในนั้นคือวัดหยวนกวังซื่อและ

วัดเชวี่ยนฮว่าถัง วัด 2 แห่งที่มีอายุกว่า 100 ปี ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกภูเขาหัวสิงโตในทางพุทธ

ศาสนา ภูเขาหัวสิงโตและหมู่บ้านชาวจีนแคะอันได้แก่ เป่ยผู่ เอ๋อเหมย แหล่งผลิตชาเพิ่งฟง หรือ

อีกชื่อหนึ่งว่า สาวงามตะวันออก ชาจวี๋ตั้น ลูกพลับแห้ง สาลี่ซันวันเป็นต้น ล้วนเป็นของฝากที่ได้

รับความนิยม อีกทั้งพิธีไอ่หลิงจี้ของชนเผ่าไซ่เซี่ยจู๋ที่จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ยิ่งเป็นกิจกรรมเชิง

วัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

เมืองจ�าลอง 
Window on China
 เมืองจ�าลองแห่งนี้

เป็นสวนสนุกท่ีมีความพเิศษอย่าง

ยิง่ โดยใช้แนวความคดิส่ิงก่อสร้าง

ขนาดมิน ิมาย่อส่วนสถานทีส่�าคัญ

ทัว่โลกลงเหลอื 1 ต่อ 25 ส่วนจาก

ขนาดจริง ให้นกัท่องเท่ียวได้

ชื่นชมสิ่งก่อสร้างจากทุกทวีปมา

รวมกันอยูต่รงหน้า ภายในสวน

สนุกยังมีเคร่ืองเล่นทอร์นาโด

เคร่ืองแรกของเอเชยี ทีห่มุนรอบ 

360 องศา จดุทีสู่งจากพืน้ท่ีสดุ สูง 24 เมตร การหมุนแต่ละรอบใช้ก�าลัง 500 แรงม้า ให้นกัท่องเทีย่ว

ได้สมัผสักับพายเุสมือนและความเร้าใจในความเร็ว

สวนสนุกลิ่วฝูชุน
อยูใ่นเมืองกวนัซ ี จ.ซนิจู ๋ เดิมเป็นสวนสัตว์ซาฟารีแห่งแรกของไต้หวนั สวนลิงทีอ่ยูภ่ายในสวนนัน้ 

เป็นสวนศึกษาวานรวทิยาท่ีใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ภายหลงัได้เพิม่เคร่ืองเล่นต่างๆ

เข้าไป จงึกลายเป็นสวนสนกุทีมี่ความหลากหลาย ในสวนสนกุมีเครือ่งเล่น Screaming Condor 

รถไฟเหาะรูปตวั U เป็นแห่งแรกของเอเชยีและเป็นเคร่ืองที ่ 2 ของโลก อกีทัง้มีเรือไวก้ิงทีใ่หญ่เป็น

อนัดับ 4 ของโลก ขณะทีแ่กว่งขึน้ไปท่ีความสงูเท่ากับตกึ 8 ชัน้ ท�าให้ผูเ้ล่นถงึกับลมืหายใจ เกิด

อาการใจสัน่ น่าตืน่เต้นเร้าใจ

เป๋ยผู่
 เมืองเป๋ยผูน่บัเป็นตวัแทนแหล่งทีอ่ยูอ่าศัยด้ังเดิมของชาวจนีแคะในไต้หวนัได้ดีทีส่ดุ

แห่งหนึง่ โบราณสถานวฒันธรรมจนีแคะถกูอนรัุกษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 1 ในนัน้ก็คือโถงเทยีนสุย่ถงั 

บ้านพกัอาศัยทีภ่มิูฐานและหรหูราทีสุ่ดของแหล่งท่ีอยูอ่าศยัเป๋ยผู ่ จดัเป็นโบราณสถานระดับ 1 เช่น

เดียวกับจวนขนุนางจนิกวัง่ฝ ู อกีท้ังมีวดัฉอืเทยีนกง ศนูย์กลางความศรัทธาของเมืองเป๋ยผูอ่กีแห่ง

หนึง่ จดัเป็นโบราณสถานระดับ 3 น�า้พเุยน็เป๋ยผูเ่ป็นน�า้พเุย็นทีมี่อยู่ไม่มากในไต้หวัน มีชือ่เสียงโด่ง

ดังพอๆกับน�า้พเุย็นซอู้าว ไม่ก่ีปีก่อน นกันเิวศวทิยาได้ก่อตัง้ โลกสีเขยีว ขึน้มาโดยเน้นระบบนเิวศ

ธรรมชาต ิได้แก่ ผเีสือ้ นก พชือวบน�า้ นบัเป็นสือ่การเรียนรู้ระบบนเิวศทีดี่ท่ีสดุ

แหล่งทิวทัศน์เน่ยวัน
 เน่ยวนัอยู่ทีต้่นน�า้ของล�าธารโถวเฉยีนซ ี เป็นสถานปีลายทางของทางรถไฟสายเน่ยวนั 

ระหว่างทางมีทิวทศัน์ทีง่ดงาม ในวนัหยดุจะมีนกัท่องเทีย่วจ�านวนมากมาปิกนกิ เล่นน�า้ สมัผสั

วัฒนธรรมจีนแคะ และลิ้มรสอาหารจีน

แคะ เน่ยวนัเป็นเมืองจนีแคะเล็กๆ มีวดักวัง่

จีก้งซงึเป็นศูนย์กลางความศรัทธา บูชาเท

พอีห้มินเย๋และเทพไคจางเซิง่หวงั อกีท้ังมี

วดัมาจู ่ เป็นสญัลักษณ์แสดงให้เหน็ถงึภูมิ

หลังการหลอมรวมชวีติของชาวเน่ยวนั

แหล่งทิวทัศน์พิเศษเขื่อนสือเหมิน
 มีพื้นที่ครอบคลุมเมืองต้าซี 

และหมู่บ้านหลงถนั ในจ.เถาหยวน อยู่

ระหว่างหุบเขาที่มีล�าธารต้าฮั่นซีไหลผ่าน 

เคยเป็นวิศวกรรมชลศาสตร์ท่ีใหญ่ที่สุดใน

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ เกบ็กักน�า้เพือ่การ

ชลประทานและการบริโภคในจ.เถาหยวน

และด้านใต้ของไทเปใหม่ น�า้ในเขือ่นมีความ

ใสสะอาด สตัว์น�า้อดุมสมบูรณ์ ปลาเนือ้แน่น

ตวัใหญ่แสนอร่อย เป็นท่ีมาของเมนอูาหารท่ี

มีชือ่ว่า ปลาเป็น 3 น�า้ กลายเป็นอาหารรส

เลิศท่ีนกัท่องเท่ียวและนกักินต้องมาทานให้

ได้ จนถงึปัจจบัุน มีวธิกีารปรุงรสเพิม่มาก

ขึน้ และพ่อครัวไต้หวนัยงัได้คดิค้นสตูร 

อาหารใหม่ๆออกมาอย่างไม่จ�ากัด จงึกลาย

เป็น ปลาเป็น 8 น�า้ ปลาเป็น12 น�า้ ไปจนถงึ 

ปลาเป็น 18 น�า้ ได้ฟังเท่านี ้ ก็เพยีงพอทีจ่ะ

ท�าให้นิว้ชีก้ระดิกแล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

วนอทุยานภเูขาหัวสงิโต

บ่อน�้าพุร้อนหยางหมิงซัน เหลิงสุ่ยเคิง หม่าเฉา เกิงจื่อผิง

ชนดิ : แหล่งน�า้พรุ้อน   แหล่ง : เขตเป่ยโถว ไทเป

คุณลกัษณะ : น�า้พรุ้อนแร่เหล็ก
หยางหมิงซนัมีทิวทศัน์งดงาม บ่อน�า้พรุ้อนก็มีอยูท่ัว่ไป แหล่งน�า้พรุ้อนทีส่�าคัญ 4 แห่งได้แก่ เขตน�า้พรุ้อนหยางหมิงซนั เหลงิสุย่เคงิ หม่า
เฉา เกงิจือ่ผงิ เนือ่งจากความร้อนใต้พภิพจากภูเขาไฟมีอยู่เป็นจ�านวนมาก น�า้พรุ้อนแต่ละแห่งจงึมีส่วนประกอบของแร่ธาตทิีไ่ม่เหมือน
กัน ท�าให้คุณลักษณะ อณุหภมิู และสรรพคุณท่ีแตกต่างกัน มีเอกลักษณ์เฉพาะ

บ่อน�า้พรุ้อนซือ่ฮว๋างผงิ
ชนดิ : ธารน�า้พรุ้อน  แหล่ง : เขตวัน่หล่ี ไทเป

อุณหภมิู : 40-99 ˚C  คุณลกัษณะ : น�า้พรุ้อนกรดก�ามะถนั
อยูท่ี่ทางหลวงพเิศษหยางจนิ ห่างจากตนีเขาฮว๋างจุย่ซนัประมาณ 2.1 กิโลเมตร มีความยาว 150 เมตร มีตาน�า้พ ุบ่อโคลน และน�า้แร่ทีเ่ดือด
พล่านพุง่กระจายทกุทศิทกุทาง ดูย่ิงใหญ่อลงัการ น�า้พรุ้อนซือ่ฮว๋างผงิและน�า้พรุ้อนเกงิจือ่ผงิล้วนอยูส่องข้างฝ่ังของหนิลาวาตนีเขาฮว๋างจุย่
ซนั โดยน�า้พรุ้อนซือ่ฮว๋างผงิอยูท่างฝ่ังทิศเหนอื ส่วนน�า้พรุ้อนเกิงจือ่ผงิอยูท่างฝ่ังทิศตะวนัออก เนือ่งจากน�า้พรุ้อน 2 แห่งนีมี้อณุหภมิูและ
คุณลักษณะทีใ่กล้เคยีงกนั จงึมักถกูคาดเดาว่าเป็นแหล่งเดยีวกัน แต่ทีจ่ริงถกูลักษณะภมิูประเทศแบ่งออกเป็นน�า้พรุ้อน 2 แหล่ง

บ่อน�า้พรุ้อนเป่ยโถวและบ่อน�า้พรุ้อนเขาซาเม่าซนั
ชนดิ : แหล่งน�า้พรุ้อน  แหล่ง : เขตเป่ยโถว ไทเป

อุณหภมิู : 52-75 ˚C  คุณลกัษณะ : น�า้แร่ก�ามะถนั
บ่อน�า้พรุ้อนเป่ยโถวถกูโอบล้อมไปด้วยเขาซาเม่าซนั เขาต้าถนุซนั เขาชซีงิซนั ถกูปกคลมุไปด้วยไอก�ามะถนัตลอดทัง้ปี อดุมไปด้วย
ทรัพยากรน�า้พรุ้อน จงึได้ชือ่ว่า หมูบ้านน�า้พรุ้อน ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีช่ือ่ชอบการแช่น�า้พรุ้อนแล้ว บ่อน�า้พรุ้อนเป่ยโถวนบัเป็นสวรรค์
ของการแช่น�า้พรุ้อนทีพ่ลาดไม่ได้
เป่ยโถวมีท้ังน�า้พรุ้อนและน�า้พเุยน็ ครูะบายน�า้บริเวณสวนสาธารณะซนิเป่ยโถวมีน�า้พรุ้อนทีอ่ณุหภมิูต�า่ เพยีงพบัขากางเกงขึน้มา ก็
สามารถแช่เท้าได้แล้ว พพิธิภณัฑ์น�า้พรุ้อนเป่ยโถวทีอ่ยูเ่หนอืขึน้ไป เป็นบ่อน�า้พรุ้อนสาธารณะทีมี่ชือ่เสยีงและมีขนาดใหญ่ทีส่ดุของ
ไต้หวนั ภายในพพิธิพณัฑ์มีส่วนจดัแสดงประวตัพิฒันาการและรูปถ่ายประวตัศิาสตร์ของน�า้พรุ้อนเป่ยโถว ทัง้มีการอนรัุกษ์บ่อแช่แยก
ชายหญงิให้นกัท่องเทีย่วได้เข้าชม และมีการฉายสือ่วดีิทศัน์แนะน�าน�า้พรุ้อนเป่ยโถวเป็นรอบตามเวลาทีก่�าหนด

บ่อน�า้พรุ้อนจนิซนั

ชนดิ : แหลง่น�า้พรุอ้น  แหล่ง : เขตวัน่หล่ี เขตจนิซนั ไทเปใหม่

อุณหภมิู : 45-86 ˚C  คุณลกัษณะ : น�า้แร่กรดคาร์บอนคิ
น�า้พรุ้อนจนิซนัอยูใ่นแนวความร้อนใต้พภิพต้าถนุ มีต้นก�าเนดิเดียวกนักับแหล่งน�า้พรุ้อนหยางหมิงซนั ด้วยเหตท่ีุว่าอยูใ่กล้กับชายทะเล
เหนอื พดูได้ว่าเป็นบ่อน�า้แร่ร้อนทีอ่ยูท่างเหนอืสดุของไต้หวนั ปริมาณน�า้แร่มหาศาล น�า้ใสสะอาด ด่ืมได้อาบได้ ฟ้าได้ประทานน�า้พรุ้อน
จนิซนัมาให้ ขณะเดียวกันยงัมีทัง้น�า้พรุ้อนมหาสมุทร น�า้พรุ้อนก�ามะถนั น�า้พรุ้อนกรดคาร์บอนคิ น�า้พรุ้อนแร่เหลก็เป็นต้น เป็นของทีมี่
คุณค่าอย่างแท้จรงิ ไม่ก่ีปีมานี ้โรงแรมน�า้พรุ้อนผดุขึน้เป็นดอกเหด็ กลายเป็นมิตใิหม่ของการพกัผ่อนหย่อนใจ คุณสมบัตขิองน�า้พรุ้อนมี
ความหลากหลาย อกีทัง้โรงแรมก็ได้รับการออกแบบตกแต่งเป็นอย่างดี ยิง่เพิม่โอกาสทางเลือกในการแช่น�า้พรุ้อนให้แก่นกัท่องเทีย่ว

บ่อน�า้พรุ้อนเป๋ยผู่ 

ชนดิ : แหล่งน�า้พเุย็น  แหล่ง : ต.เป๋ยผู ่จ.ซนิจู๋

อุณหภมิู : 10-15 ˚C  คุณลกัษณะ : น�า้แร่กรดคาร์บอนคิด่างอ่อน
อยูท่ีล่�าธารต้าผงิซ ีหมู่บ้านไว่ผงิ จ.เป๋ยผู ่เนนิเขาระหว่างทางเขียวชอุม่ น�า้ในล�าธารใสสะอาด หลากหลายทิวทศัน์ น�า้พเุย็นเป๋ยผูเ่จอืรส
เคม็ เป็นน�า้พเุย็น 1 ใน 2 แหล่งของไต้หวนั เนือ่งจากน�า้พเุยน็ทีน่ีมี่คุณสมบัตพิเิศษ จงึช่วยให้ผูท่ี้มาแช่มีความรู้สกึผ่อนคลาย

แหล่งน�า้พรุ้อนเจยีนสือ เน่ยวนั ชิงเฉวยีน 

ชนดิ : แหล่งน�า้พรุ้อน  แหล่ง : เน่ยวนั, ชงิเฉวยีน ต.เจยีนสอื จ.ซนิจู๋

อุณหภมิู : 40˚C   คุณลกัษณะ : น�า้แร่กรดคาร์บอนคิ
ใกล้ๆกบัเน่ยวนัและชงิเฉวยีน ต.เจยีนสอื จ.ซนิจู ๋ มีแหล่งน�า้พรุ้อนอยูท่ั่วไป น�า้พรุ้อนทีพุ่ง่ออกมาได้รับการขนานนามว่า น�า้แร่สาวงาม 
ด่ืมได้อาบได้

บ่อน�า้พรุ้อนเจยีวซี 

ชนดิ : แหล่งน�า้พรุ้อน  แหล่ง : ต.เจยีวซ ีจ.อีห๋ลนั

อุณหภมิู : 58˚C   คุณลกัษณะ : น�า้แร่โซเดียมไบคาร์บอเนต
น�า้พรุ้อนเจยีวซจีดัเป็นน�า้แร่โซเดียมไบคาร์บอเนต ประกอบด้วยโซเดียม แมกนเีซยีม แคลเซยีม โพแทสเซยีม กรดคาร์บอนคิเป็นต้น 
เป็นแหล่งน�า้พรุ้อนทีร่าบทีพ่บยากในไต้หวนั น�า้ใสไม่มีกล่ิน เม่ืออาบแล้วจะท�าให้ผวินุม่ล่ืนไม่เหนยีวเหนอะหนะ อยู่เขตน�า้พรุ้อนกิน
บริเวณเขตรัศมี 1.2 กิโลเมตรจากสถานรีถไฟเจยีวซ ีปัจจบัุนมีท่ีพกั โรงแรม บ่อแช่น�า้พรุ้อนเกอืบร้อยแห่ง เรียกว่าเป็นต�าบลน�า้พรุ้อนก็
ว่าได้ การไปเจยีวซเีพือ่แช่น�า้พรุ้อน ได้กลายเป็นโปรแกรมการท่องเทีย่วท่ีส�าคญัเม่ือมาทีน่ี่

บ่อน�า้พเุยน็ซอู้าว 

ชนดิ : แหล่งน�า้พเุยน็  แหล่ง : เมืองซอู้าว จ.อีห๋ลนั

อุณหภมิู : ต�า่กว่า 22˚C  คุณลกัษณะ : น�า้แร่กรดคาร์บอนคิ
น�า้พเุยน็ซอู้าวเป็นเขตน�า้พเุยน็ทีมี่อยูไ่ม่ก่ีแห่งนอกเหนอืไปจากทีเ่วนสี อติาล ี น�า้แร่มีอณุหภมิูต�า่กว่า 22 องศาเซลเซยีส ในน�า้มีฟอง
อากาศ เร่ิมแรกจะรู้สกึเย็น แต่ไม่ถงึ 5 นาทีร่างกายจะเร่ิมรูส้กึร้อน น�า้อดัลมท่ีผลติจากน�า้พรุ้อนนีมี้ชือ่ว่า น่าหมู่เน่ย และขนมหยางเกงิท่ี
ท�ามาจากน�า้พเุยน็ ล้วนเป็นของขึน้ชือ่ของอีห๋ลนั

บ่อน�า้พรุ้อนเหยนิเจ๋อ (จวิจอืเจ๋อ)
ชนดิ : แหล่งน�า้พรุ้อน  แหล่ง : ต.ต้าถง จ.อีห๋ลนั

อุณหภมิู : 95˚C   คุณลกัษณะ : น�า้แร่แคลเซยีมคาร์บอเนต
น�า้พรุ้อนเหยินเจ๋ออยู่กลางเขตสนัทนาการป่าไม้เขาไท่ผงิซนั น�า้แร่ไร้สีไร้กลิน่ เม่ือได้อาบ จะท�าให้ผวินุม่ลืน่ เส้นทางศกึษาธรรมชาตท่ีิอยูใ่น
บริเวณนัน้สามารถชมนกและอาบ green shower ได้ ท่ีท�าการป่าไม้หลวัตงมีบริการท่ีพกัเหยินเจ๋อรสีอร์ท พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ
ได้แก่ ข้ามสะพานจวิเจ๋อทีพ่าดข้ามล�าธารตวัว่ังซ ีภมิูทศัน์รอบ เๆขตต้มไข่ บ่อสปาน�า้พรุ้อนกลางแจ้ง ถงัอาบน�า้ไม้สนฮโินกิในห้องพกัสไตล์ญีปุ่่น

บ่อน�า้พรุ้อนอไูหล 

ชนดิ : แหล่งน�า้พรุ้อน ธารน�า้พรุ้อน แหล่ง : เขตอไูหล ไทเปใหม่

อุณหภมิู : 55-80 ˚C  คุณลกัษณะ : น�า้แร่กรดคาร์บอนคิด่างอ่อน
อยูใ่นเขตอไูหล ไทเปใหม่ สารประกอบในน�า้พรุ้อนมีอยู่เป็นจ�านวนมาก น�า้ใสสะอาด ไร้สไีร้กลิน่ ดังนัน้น�า้พรุ้อนทีน่ีจ่งึมีเสยีงขึน้มา
พร้อมๆกบัน�า้ตกและกระเช้าลอยฟ้า ปัจจบุนั ส�านกังานเขตอไูหลได้ก�าหนดเขตน�า้พรุ้อนขึน้ในแหล่งทวิทศัน์พเิศษอไูหล เป็นบ่อน�า้พุ
ร้อนแช่ฟรีทีใ่หญ่ทีส่ดุในไต้หวนั ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ภเูขาทัง้ลกูเตม็ไปด้วยดอกซากุระสแีดงเข้ม ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจ�านวนมากไปอไูหล
ชมซากุระ แช่น�า้พรุ้อน ขณะเดียวกนัก็ได้ลิม้รสอาหารชนพืน้เมืองได้อกีด้วย

จิ่วเฟิ่นและจินกวาสือ

อนุสรณ์เจียงไคเชค 21 ถ.จงซันใต้ ไทเป (02) 2343-1100
ข้ึนรถไฟฟ้าสายต้ันสุ่ย ลงสถานีอนุสรณ์เจียงไคเชค

สวนสัตว์ไทเป 30 ถ.ซินกวัง section 2 เขตเหวินซัน ไทเป (02) 2938-2300
1. ข้ึนรถไฟฟ้าสายป่ันหนาน ลงสถานีจงเส้ียวฟู่ซิง ต่อรถไฟฟ้าสายเหวินหู ลงสถานีสวนสัตว์
2. รถประจ�าทางสายสนี�า้ตาล 3, สีน�า้ตาล 11, สเีขยีว 1, 236, 237, 282, 294, 295, 611

ย่านการค้าซ่ินอ้ี
1. จากสถานีไทเป ข้ึนรถประจ�าทางสาย 22, 37, ซ่ินอ้ี Express, ซ่ินอ้ี New Express ลงท่ี World Trade Center
2. ข้ึนรถไฟฟ้าสายป่ันหนาน ลงสถานีท่ีว่าการเมือง ต่อ shuttle bus ฟรี ของตึกไทเป 101 ลงท่ีตึกไทเป 101

ย่านการค้าจงเส้ียว หลักๆอยู่ท่ีถ.จงเส้ียวตะวันออก section 4 
ข้ึนรถไฟฟ้าสายป่ันหนาน ลงสถานีจงเส้ียวฟู่ซิง

ย่านการค้าอู่เฟินผู่ อยู่ระหว่างท่ีถ.หย่งจ๋ี ถ.ซงซัน และถ.จงพัวเหนือ 
ข้ึนรถไฟฟ้าสายป่ันหนาน ลงสถานีโฮ่วซันผี ทางออก 1 หรือสถานีหย่งชุน เดินอีกประมาณ 10 นาที

ย่านการค้าซีเหมินติง 
ด้านตะวันออกจรดถ.จงฮว๋า ด้านตะวันตกจรดถ.คังต้ิง ด้านเหนือจรดถ.ฮ่ันโข่ว ด้านใต้จรดถ.เฉิงตู section 2 ข้ึนรถไฟฟ้าสายป่ันหนาน ลง
สถานีซีเหมิน

ย่านการค้าเทียนหมู่ หลักๆอยู่ตลอดแนวถ.เทียนหมู่ตะวันออกและถ.เทียนหมู่ตะวันตก ข้ึนรถไฟฟ้าสายต้ันสุ่ย ลงสถานีสือไผ

ตลาดซ่ือหลิน 101 ถ.จีเหอ เขตซ่ือหลิน ไทเป ข้ึนรถไฟฟ้าสายต้ันสุ่ย ลงสถานีเจ้ียนถัน

ตลาดฮว๋าซีเจีย อยู่ระหว่างถ.ซีหยวนและถ.ฮว๋ันเหอใต้ ข้ึนรถไฟฟ้าสายป่ันหนาน ลงสถานีวัดหลงซันซ่ือ

ตลาดเหยาเหอ อยู่ข้างๆสถานีรถไฟซงซัน

วัดหลงซันซ่ือ 211 ถ.กว่างโจว ไทเป (02) 2302-5162
ข้ึนรถไฟฟ้าสายป่ันหนาน ลงสถานีวัดหลงซันซ่ือ

วัดสิงเทียนกง 109 ถ.หมินเฉวียนตะวันออก section 2 ไทเป (02) 2502-7924
ข้ึนรถไฟฟ้าสายหลูโจว ลงสถานีวัดสิงเทียนกง

อิงเกอ ข้ึนรถไฟท้องถ่ิน ลงสถานีอิงเกอ ออกทางด้านหลังสถานี

อูไหล ข้ึนรถไฟฟ้าสายซินเต้ียน ลงสถานีซินเต้ียน ต่อรถประจ�าทางซินเต้ียนสายอูไหล ลงสถานีอูไหล บ.รถประจ�าทางซินเต้ียน (02) 2666-0678

ถนนคนเดินซันเสีย ถ.หมินเฉวียน เขตซันเสีย ไทเปใหม่
ข้ึนรถไฟฟ้าสายป่ันหนาน ลงสถานีหย่งหนิง ทางออก 1 ต่อรถประจ�าทางสาย 916 ลงท่ีป้ายซันเสีย 
บ.รถประจ�าทางโส่วตู (02) 2982-3322 บ.รถประจ�าทางโส่วตู (02)
จากแยกซันอิง ตรงไปตามถ.จงซัน เล้ียวขวาเข้าถ.หมินเฉวียน ชุมชนภาษาและประวัติท้องถ่ิน (02) 2671-8058

ผิงหลิน ข้ึนรถไฟฟ้าสายซินเต้ียน ลงสถานีซินเต้ียน ต่อรถประจ�าทางซินเต้ียน ลงป้ายผิงหลิน

1. ไทเป → ซินเต้ียน → ทางหลวงเป่ยอ๋ี หมายเลข 9 → ผิงหลิน

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกระบบหนานก่ัง → ทางหลวงหมายเลข 5 → ทางแยกผิงหลิน → ผิงหลิน

10 ถ.เฉียนเคิง หมู่บ้านหนานซัน เขตผิงซี ไทเปใหม่
1. นั่งรถไฟท้องถิ่นลงสถานียุ่ยฟาง ต่อรถสายผิงซี ลงที่ป้ายผิงซี
2. นั่งรถโดยสารประจ�าทางไทเปสาย 15, 16 จากมู่จ้า หรือนั่งรถโดยสารประจ�าทางจีหลงจากยุ่ยฟางไปผิงซี ลงที่ป้ายผิงซี
3. นั่งรถไฟสายอี๋หลัน ลงที่โหวถง ต่อรถไฟสายผิงซี ลงที่สถานีผิงซี 
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกสือติ้ง → ทางหลวงจังหวัด 106 → ผิงซี
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกปาตู่ → ทางหลวงยุ่ยปา → หนวนหน่วน → เจี๋ยอวี๋เคิง → ทางหลวงจังหวัด    
    106 → ผิงซี
3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกมู่จ้า → เซินเคิง → ทางหลวงจังหวัด 106 อี่ → สือติ้ง → ผิงซี

นั่งรถโดยสารประจ�าทางกั๋วกวังสายที่ไปเขาหลีซัน หมู่บ้านหนานซัน เขาไท่ผิงซันจากอี๋หลัน หรือ นั่งสายที่ไปถูฉ่าง เขาไท่ผิง
ซันจากหลัวตง ลงที่ป้ายแปลงเพาะกล้าชีหลัน สถานีอี๋หลัน (03) 936-5441 สถานีหลัวตง (03) 954-2054
1. อี๋หลัน → ไถ 7 เจี่ย → เขาหยวนซัน → แปลงเพาะกล้าชีหลัน
2. หลัวตง → ซันซิง → ต้าถง → ชีหลัน
3. เถาหยวน  → ต้าซี → ทางหลวงพิเศษอุดรวิถี → ปาหลิง หมิงฉือ → ไถ 7 เจี่ย → แปลงเพาะกล้าชีหลัน
4. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 → ทางแยกโถวเฉิง → อี๋หลัน → หลัวตง → ซันซิง → ต้าถง → ชีหลัน

ในวันเสาร์และอาทิตย์ นั่งรถโดยสารประจ�าทางกั๋วกวังจากอี๋หลันหรือหลัวตง ลงที่ป้ายเขาไท่ผิงซัน 
สถานีอี๋หลัน (03) 936-5441 สถานีหลัวตง (03) 954-2054
ไทเป → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 → ทางแยกอี๋หลันใต้ → ไถ 7 → ถูฉ่าง → ทางพิเศษอี๋ 1 (ทางท้องถิ่นอี๋ 53) 

→ เหยินเจ๋อ → เขาไท่ผิงซัน

1. ไถ 2 (ทางหลวงริมทะเล) → โถวเฉิง → เจียวซี → อี๋หลัน → ผ่านเขาหยวนซัน จุ้นโถว → หลังจากผ่านซวงเหลียนผี    
    วิ่งตามทางป่าที่เชื่อมไปยังที่ท�าการเขาฝูซัน ประมาณ 50 นาทีถึงสถานีควบคุม
2. ไทเป → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 → ทางแยกอี๋หลันใต้ → ผ่านเขาหยวนซัน จุ้นโถว → หลังจากผ่านซวงเหลียนผี  
    วิ่งตามทางป่าที่เชื่อมไปยังที่ท�าการเขาฝูซัน จนถึงสถานีควบคุม
1. เวลาเปิดท�าการ : เปิดทุกวัน ยกเว้นทุกวันอังคาร (ที่ต่อมาจากวันหยุดยาว) วันเชงเม้ง เทศกาลตวนอู่ เทศกาลจงชิว วัน  
   ไหว้จนถึงวันที่ 5 ของตรุษจีน มีนาคม และวันเลือกตั้ง ที่ไม่เปิดให้เข้าชม
2. ต้องยื่นเรื่องก่อนเข้าชม จ�ากัดจ�านวนคน ผู้ที่ต้องการเข้าชมสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นเรื่องได้ที่เวปไซต์ 
    http://www.tfri.gov.tw โทรศัพท์ (03) 922-8900 ต่อ 103 หรือ 129

นั่งรถไฟไปลงที่หลัวตง ต่อรถแท็กซี่ประมาณ 15 นาที หรือนั่งรถโดยสารประจ�าทางกั๋วกวังจากสถานีรถไฟหลัวตง ลงที่
วัดต้าจ้งเมี่ยว เดินอีก 10 นาที
สถานีรถไฟหลัวตง (03) 954-2117 รถโดยสารประจ�าทางกั๋วกวัง (03) 954-2054
1. ไถ 2 (ทางหลวงริมทะเล) กิโลเมตรที่ 158 → ไถ 7 ปิ่ง → สะพานเก๋อหม่าหลัน → หลังจากผ่านสะพานเจียหลีหย่วน 
    เดินประมาณ 100 เมตร
2. ตัวเมืองหลัวตง → ไถ 7 ปิ่ง → สวนน้�าชินสุ่ยแม่น้�าตงซันเหอ → เลี้ยวซ้ายที่สะพานลี่เจ๋อเจี่ยน → ไถ 2

นั่งรถโดยสารประจ�าทางกั๋วกวังจากสถานีรถไฟหลัวตง รถโดยสารประจ�าทางกั๋วกวังสาขาหลัวตง (03) 954-2054
1. ไถ 2 (ทางหลวงริมทะเล) → ไถ 7 ปิ่ง → สวนน�้าชินสุ่ยแม่น�้าตงซันเหอ
2. ไทเป → เซินเคิง สือติ้ง → ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 → ทางแยกหลัวตงใต้ → ไถ 7 ปิ่ง (ถ.จงซัน) → 
    สวนน�้าชินสุ่ยแม่น�้าตงซันเหอ

＊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

獅頭山Tri-Mountianภูเขาหัวสิงโต
วนอุทยานเขาสามภูผา

 ศนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่วซนัจอื

อาคารจ�าลองใน Window on China

บ้านสกลุเจยีงในเป๋ยผู่

เล่นน�า้ทีเ่น่ยวนั

แหล่งทวิทศัน์เน่ยวนั

ประภาคารแหลมฟู่กุ้ยเจีย่ว

ท่าเรอืประมงต
ัน้สุ่ย

ทิวทัศน์ท่ีเย๋หล่ิว

เย๋หล่ิว สวนภูมิศาสตร์เย๋หล่ิว (02) 2492-2016

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวภูเขาหัวสิงโต ท่ีทำาการวนอุทยานสามภูผา 
60-8 ล่ิวเหลียว หมู่บ้านชีซิง ต.เอ๋อเหมย จ.ซินจู๋ (03) 580-9296

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวหนานจวง ท่ีทำาการวนอุทยานสามภูผา 
43 ถ.ต้าถง หมู่บ้านตง 4 หลิน ต.หนานจวง จ.เหมียวล่ี

เมืองจำาลอง Window on China 60-2 เหิงกังเซ่ีย หมู่บ้านเกาหยวน ต.หลงถัน จ.เถาหยวน (03) 471-7211

สวนสนุกล่ิวฝูชุน 60 ก๋งจ่ือโกว เหยินอันหล่ี เมืองกวันซี จ.ซินจู๋ 080-0006565

เป๋ยผู่

แหล่งทิวทัศน์เน่ยวัน

แหล่งทิวทัศน์เข่ือนสือเหมิน 1 ถ.ฮว๋ันหู เมืองต้าซี จ.เถาหยวน (03) 471-2000

ต้ันสุ่ย

ปาโต๋วจ่ือ

1. จากสถานีไทเปเดินไปท่ีสถานีรถโดยสารประจ�าทางก๋ัวกวัง ข้ึนรถสายศูนย์จินชิง

    หรือสายวัดฝากู่ซัน ลงท่ีป้ายเย๋หล่ิว

2. ข้ึนรถไฟฟ้าสายต้ันสุ่ย ลงสถานีต้ันสุ่ย ต่อรถโดยสารประจ�าทางต้ันสุ่ยสายจีหลง ลงท่ีป้ายเย๋หล่ิว

1. สถานีซินจู๋สายแนวตั้งตะวันตก ต่อรถโดยสารประจ�าทางซินจู๋ ลงที่ป้ายตง จากนั้นต่อรถโดยสารประจ�าทางซินจู๋จนถึงศูนย์บริการ
    นักท่องเที่ยวภูเขาสิงโต หรือรถโดยสารประจ�าทางอื่นๆ ลงที่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
2. สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีรถโดยสารประจ�าทางซินจู๋และรถโดยสารประจ�าทางเหมียวลี่บริการรับส่ง (ป้ายขึ้นรถแบ่งเป็นป้ายจู๋ตง 
    และป้ายโถวเฟิ่น) รถโดยสารประจ�าทางซินจู๋ป้ายจู๋ตง (03) 596-2018 รถโดยสารประจ�าทางเหมียวลี่ป้ายโถวเฟิ่น (037) 662-111 
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกโถวเฟ่ิน → ทางหลวงจังหวัด 124 → ไถ 3 → เอ๋อเหมย → ทางต�าบล 41 → ภูเขาหัวสิงโต
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจู๋หลิน → ทางหลวงจังหวัด 120 → จู๋ตง → ไถ 3 → เป๋ยผู่ → 
    ทางหลวงจังหวัด 122 → แหล่งทิวทัศน์เขาอู๋จื่อซัน
3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจู๋หลิน → ทางหลวงจังหวัด 120 → จู๋ตง → ไถ 3 → เป๋ยผู่ → เอ๋อเหมย →
    ทางต�าบล 41 → ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูเขาสิงโต

1. น่ังรถไฟไปลงสถานีจงล่ี ต่อรถโดยสารประจ�าทางซินจู๋ท่ีฝ่ังตรงข้าม ลงท่ีป้าย Window on China
2. นั่งรถโดยสารประจ�าทางไถเหลียนจากสนามบินซงซัน วิ่งตามถ.ตุนฮว่าใต้-เหนือ ผ่านสถานีรถไฟฟ้าจิ่งอันสายจงเหอ ทางแยกจงเหอ 
    วิ่งทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 จนถึง Window on China รถโดยสารประจ�าทางไถเหลียน (02) 2515-9899
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกหยางเหมย → ผู่ซิน → หลงถัน → Window on China
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกกวันซี → ตัวเมืองซินจู๋ → Window on China
3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกหลงถัน → หลงถัน → Window on China

1. น่ังรถโดยสารประจ�าทางไถเหลียน, เหลียนเหอ, ซันฉง จากไทเปไปสวนสนุกได้ 
    รถโดยสารประจ�าทางไถเหลียน (03) 480-3885 รถโดยสารประจ�าทางเหลียนเหอ (02) 2218-2380 
    รถโดยสารประจ�าทางซันฉง (วันหยุด) (02) 2988-2133 
2. น่ังรถโดยสารประจ�าทางซินจู๋จากเถาหยวน, จงล่ี, ซินจู๋ไปสวนสนุกได้ รถโดยสารประจ�าทางซินจู๋ (03) 522-5151
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกย่ิวซือ → ว่ิงตามป้ายบอกทางประมาณ 13 กิโลเมตร
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกกวันซี → ว่ิงตามป้ายบอกทางประมาณ 4 กิโลเมตร

น่ังรถไฟไปซินจู๋ ต่อรถโดยสารประจ�าทางซินจู๋ถึงป้ายจู๋ตง ต่อรถโดยสารท่ีว่ิงระหว่างเป๋ยผู่-เอ๋อเหมย
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกโถวเฟ่ิน  → ทางหลวงจังหวัด 124 → ซันจูหู → ไถ 3 → เอ๋อเหมย → เป๋ยผู่

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกจู๋หลิน → ทางหลวงจังหวัด 120 → สะพานจู๋หลิน → จู๋ตง → ไถ 3 → เอ๋อเหมย → เป๋ยผู่

น่ังรถไฟไปซินจู๋ ต่อรถโดยสารประจ�าทางซินจู๋ถึงป้ายจู๋ตง ต่อรถไฟสายเน่ยวัน ลงท่ีสถานีเน่ยวัน (หมายเหตุ : รถไฟจากซินจู๋ไปจู๋ตงหยุดให้บริการ)
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจู๋เป่ย → ชงหลิน → จู๋ตง → ไถ 3 → โรงเรียนมัธยมเหิงซัน → 
    ทางหลวงจังหวัด 120 → เน่ยวัน
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกกวันซี → ไถ 3 → เล้ียวซ้ายท่ีเหอซิง → ทางหลวงจังหวัด 120 → เน่ยวัน

น่ังรถโดยสารประจ�าทางก๋ัวกวังจากสถานีไทเปตะวันตกไปต้าซี ต่อรถโดยสารประจ�าทางเถาหยวนสายต้าซี-ผิงหลิน 
รถโดยสารประจ�าทางก๋ัวกวังสาขาสถานีไทเปตะวันตก (02) 2312-3413 รถโดยสารประจ�าทางเถาหยวน (03)422-2047
1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกต้าซี → ต้าซี → ไถ 3 → หยวนซู่หลิน → เล้ียวซ้ายเข้าไถ 3 อ่ี → เข่ือนสือเหมิน
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 3 → ทางแยกหลงถัน →ทางหลวงจังหวัด 113 → หลงถัน → เข่ือนสือเหมิน

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกปาตู่ → ไถ 2 → อ่าวเฝ่ยชุ่ยวัน → เย๋หล่ิว

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจีจิน → ไถ 2 → อ่าวเฝ่ยชุ่ยวัน → เย๋หล่ิว

3. ทางหลวงหยางจิน → จินซัน → เย๋หล่ิว

4. หนานก่ัง → ซ่ีจ่ือ → ชีตู่ → ไถ 2 → อ่าวเฝ่ยชุ่ยวัน → เย๋หล่ิว

ข้ึนรถไฟฟ้าสายต้ันสุ่ย ลงสถานีต้ันสุ่ย

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกไทเป → ไถ 2 อ่ี → ไถ 2 → ต้ันสุ่ย

2. จีหลง → ไถ 2 → ต้ันสุ่ย หรือ ลงท่ีทางแยกปาตู่ → ทางหลวงไม่จิน  →ไถ 2 → ต้ันสุ่ย

3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกอู๋กู่ → ทางหลวงจังหวัด 107 → จู๋เหวย → ต้ันสุ่ย

รถโดยสารประจ�าทางเมืองจีหลงหมายเลข 5 สายว่ังไห่ หรือรถโดยสารประจ�าทางท่ีไปฝูหลง ลงท่ีป้ายปาโต๋วจ่ือ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกจีหลง → ถ.จงเจ้ิง → ไถ 2 → ปาโต๋วจ่ือ → ถ.ปาโต๋วจ่ือ → ถนนรอบภูเขา → ปาโต๋วจ่ือ

แหลมตะวันออกเฉียงเหนือ

จินกวาสือ พิพิธภัณฑ์เหมืองทองค�า (02) 2496-2800

ผงิซ ีส�านักงานเขตผิงซี (02) 2495-1510 น�้าตกสือเฟิน (02) 2495-8531

เขตสันทนาการป่าชีหลัน 1 ถ.ชีหลัน หมู่บ้านไท่ผิง ต.ต้าถง จ.อี๋หลัน (03) 980-9606 

เขตสันทนาการป่าไม้เขาไท่ผิงซัน 58-1 ซ.ไท่ผิง หมู่บ้านไท่ผิง ต.ต้าถง จ.อี๋หลัน (03) 954-5114

สวนพฤกษศาสตร์ฝูซัน จ.อ๋ีหลัน

ศูนย์ศิลปะประเพณีแห่งชาติ 201 ถ.อู่ปิน section 2 ต.อู่เจี๋ย จ.อี๋หลัน (03) 970-5815 http://www.ncfta.gov.tw

พิพิธภัณฑ์หลันหยาง 750 ถ.ชิงอวิ๋น section 3 เมืองโถวเฉิง จ.อี๋หลัน (03) 977-9700 http://www.lym.gov.tw

สวนนำา้ชินสุ่ยแม่นำา้ตงซนัเหอ 20-36 ถ.เสียเหอ ต.อู่เจี๋ย จ.อี๋หลัน (03) 950-2097

จ่ิวเฟ่ิน

1.จากสถานีไทเปเดินไปที่สถานีรถโดยสารประจ�าทางกั๋วเต้าสาขาหลักไทเป ต่อรถโดยสารประจ�าทาง
   กั๋วกวังสายหลัวตง ลงที่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้
2.นั่งรถไฟ limited express ที่จะไปอี๋หลันและฮวาเหลียน ลงที่สถานีก้งเหลียวหรือฝูหลง สามารถไป 
   สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของแหลมตะวันออกเฉียงเหนือได้
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกปาตู่ → ไถ 62 (ทางด่วนวั่นยุ่ย) → ไถ 2 (ยุ่ยปิน) → 
แหลมตะวันออกเฉียงเหนือ

น่ังรถไฟท้องถ่ินลงสถานียุ่ยฟาง ต่อรถโดยสารประจ�าทางจีหลงสายจินกวาสือ ลงท่ีป้ายจินกวาสือ รถโดยสารประจ�าทางจีหลง (02)2432-3721
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 5 → ทางแยกโถวเฉิง → ไถ 2 (ยุ่ยปิน) → แหลมตะวันออกเฉียงเหนือ → จินกวาสือ

1. รถไฟฟ้าสายปั่นหนาน ลงสถานีจงเสี้ยวฟู่ซิง ทางออก 1 ต่อรถโดยสารประจ�าทางจีหลงไปจิ่วเฟิ่นและจินกวาสือได้
2. นั่งรถโดยสารประจ�าทางจีหลงสายที่ไปจินกวาสือ ลงที่ป้ายจิ่วเฟิ่น
3. นั่งรถไฟสายภาคตะวันออกที่มุ่งสู่ซูอ้าวและฮวาเหลียน ลงที่สถานียุ่ยฟาง ต่อรถโดยสารประจ�าทางจีหลงสายที่ไปจินกวาสือ 
    ลงที่ป้ายจิ่วเฟิ่น รถโดยสารประจ�าทางจีหลง (02) 2433-6111 รถโดยสารประจ�าทางจีหลงสาขาสถานียุ่ยฟาง (02) 2497-2055 
1. จีหลง → ไถ 2 (ทางหลวงริมทะเล) → ยุ่ยปิน → ถนนท้องถิ่นข้างสถานีน�้ามันยุ่ยปิน → วัดชิงอวิ๋นเตี้ยน → จิ่วเฟิ่น
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 1 → ทางแยกปาตู่ → ทางหลวงยุ่ย 8 → สะพานยุ่ยฟาง → จิ่วเฟิ่น
3. มู่จ้า เซินเคิง สือติ้ง → ทางหลวงจังหวัด 106 → ยุ่ยฟาง → จิ่วเฟิ่น
4. ไถ 2 (ทางหลวงริมทะเล) → ฝูหลง → ทางหลวงจังหวัด 102 → ก้งเหลียว ซวงซี → จิ่วเฟิ่น

ถนนคนเดนิตัน้สุย่



Zhubei CityZhubei City

Tatajia

臺灣桃園國際機場

臺北

臺北

臺北端

臺

臺中

臺中

臺中

臺中港

臺

Ming-Te Reservoir

Sheipa

Sheipa

Flying Cow Ranch
飛牛牧場
Flying Cow Ranch
飛牛牧場

Jump-Stone Coast

Fei Tsui

Harbor

Fishery

Lanyan River

Shih-Men

國家

國家

Harbor

Luodong

Niudou Old House
Leisure Farm

FarmFarm

Flower Home Leisure Farm

Sanchun Old Tree
Leisure Farm

Sanchun Old Tree
Leisure Farm

Baguashan
Butterfly Farm
Baguashan
Butterfly Farm

Yi

君達香草健康世界
Herbal Farm

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

Pai-Ho Reservoir

Lu-Liao-His Reservoir

Taichung Harbor

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

嘉義縣
Chiayi County

雲林縣
Yunlin County

彰化縣
Changhua 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

Yilan County

新竹縣
Hsinchu County

Taoyuan County

苗栗縣
Miaoli County

太保市太保市
Chiayi CityChiayi City

嘉義航空站
Chiayi Airport

嘉義航空站
Chiayi Airport

Douliou CityDouliou City

Nantou CityNantou City

Changhua CityChanghua City

Taichung CityTaichung City

Fongyuan
豐原

臺中航空站
Taichung Airport

臺中航空站
Taichung Airport

Miaoli CityMiaoli City

Hsinchu CityHsinchu City

Taoyuan CityTaoyuan City

Taipei CityTaipei City
BanqiaoBanqiao

板橋板橋

Keelung CityKeelung City

Yilan CityYilan City

花蓮市花蓮市
Hualien CityHualien City

花蓮航空站
Hualien Airport

Taiwan Taoyuan
International Airport (CKS)

臺北松山機場
Taipei Songshan Airport

臺北松山機場
Taipei Songshan Airport

竹東
Zhudong

Beipu
北埔

New Taipei CityNew Taipei City

Taibao CityTaibao City

Luoshao

Bilv

Hueisun Forestry Experiment Station
惠蓀林場

Puli Brewery

Shiti Port

Puzi

Guanziling

國立台灣大學山地實驗農場

Highland Experimental
Farm, NTU

Sun Moon Lake Ropeway

Northern Cross 

Island Highway

Tamsui 

Emei

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

Sunlink Sea Forest
Recreation Area

臺

Little Ding Dong
Science Park

Little Ding Dong
Science Park

Image Museum of Hsinchu CityImage Museum of Hsinchu City

Glass Museum of Hsinchu CityGlass Museum of Hsinchu City
Golden Egg
Leisure Farm
Golden Egg
Leisure Farm

北埔老街
Old street
北埔老街
Old street

峨眉湖
Emei Lake

Quanhua Temple

Museum of Saisiat
Folklore

Ming-Te ReservoirMing-Te Reservoir
Sheipa

Cultural Building
Sanyi Wood

Sculpture Museum
Sanyi Wood

Sculpture Museum

Sanzhi

新北市立淡水古蹟博物館

Protective Area

Lanyang Museum
蘭陽博物館

Tiezhenshan Tiezhenshan 

Yuemei TourismSugar FactoryYuemei TourismSugar Factory
月眉觀光糖廠月眉觀光糖廠

FarmFarm

Songboling Tourist CenterSongboling Tourist Center

ParkPark

嘉義文化創意產業園區嘉義文化創意產業園區

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

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

龍洞
Longdong

東北角暨宜蘭國家風景區管理處
Northeast and Yilan Coast National Scenic Area Administration

North Coast&Guanyinshan National Scenic Area Administration
วนอุทยานเปยกวัน(เขากวันอินซัน)

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

Lishan Culture Museum

Jiuqudong

Tamsui Historical Museum New Taipei City

三芝遊客中心暨名人文物館

Shihsanhang Museum of Archaeology十三行博物館

 Fenghuang (Seth) Village

 Tafalong Tafalong

Chiayi Cultural and
Creative industries Park
Chiayi Cultural and
Creative industries Park Caoling Geology andEcology ParkCaoling Geology andEcology Park

Chiayi City KojiPottery MuseumChiayi City KojiPottery Museum

Lihpao LandLihpao Land
麗寶樂園麗寶樂園

อุทยานแหงชาติทาโรโกะ

เมืองจีหลง

จ.เถาหยวน

เมืองจูเปย

เมืองซินจู 

เมืองเถาหยวน

เมืองไทเปใหม

เมืองอี๋หลัน

เมืองไทเป

เมืองเหมียวลี่

จ.อี ๋หลัน

เมืองไถจง

เมืองจางฮวา

เมืองหนานโถว

เมืองโตวลิ ่ว

เมืองเจียอี ้

วนอุทยานเขาสามภูผา(เขาหลีซัน)

ทางหลวงพิเศษ

ทางรถไฟความเร็วสูง

ทางดวน

ทางหลวง

ทางหลวงจังหวัด

ถนนระหวางเมือง

ทางรถไฟ

แมน้ำ ทะเลสาบ

เสนแบงจังหวัด

มหานคร

นคร จังหวัด

เมือง เขต

หมูบาน

อุทยานแหงชาติ

วนอุทยาน

เขตสันทนาการ

เขตน้ำพุรอน

เขตสันทนาการ

ฟารม

แหลงทิวทัศน

ทาอากาศยานนานาชาติ

ทาอากาศภายในประเทศ

ศูนยบริการนักทองเที่ยว

Freeway

High Speed Railway

Expressway

Provincial Highway

County Road

Town Road

Railway

River,  Lake

County Boundary

Municipality

Village

National Park

Hot Springs

Recreation Area

Scenic Area

Domestic  Airport

Visitor Center

National Forest
Recreation Area

County-level city
or township

International Airport

National Scenic Area

Provincial-level
city, Coaunty

Farm

花38

0                   5                   10                  15                 20 Km

Scale－1：388,900

24。00'

24。30'

25。00'

23。30'

24。30'

25。00'

120。30' 121。30' 122。00'

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F

122。00'

A B

C D E F

1

2

3

4

5

6

7

8

北 回 歸 線

 Taoyuan County
จ.เถาหยวน New Taipei City

เมืองไทเปใหม 

Hsinchu County
จ.ซินจู

Taichung City
เมืองไถจง

Changhua County
จ.จางฮวา

Miaoli County
จ.เหมียวลี่

Yilan County
จ.อี๋หลัน

Hualien County
จ.ฮวาเหลียน

Nantou County
จ.หนานโถว

Yunlin County
จ.อวิ๋นหลิน

Chiayi County
จ.เจียอี้

Chiayi City
เมืองเจียอี้

Kaohsiung City
เมืองเกาสง

Taitung County
จ.ไถตง

Pingtung County
จ.ผิงตง

Tainan City
เมืองไถหนาน

Penghu County
จ.เผิงหู

 Lanyu
 (Orchid Island)

เกาะหลันอวี่

Lyudao
 (Green Island)

เกาะลวี่เตา

Taipei City
เมืองไทเป

Keelung City
เมืองจีหลง

Hsinchu City
จ.เมืองซินจู 

Taiwan Strait

Paci�c Ocean

ภาคเหนือ

臺 灣 旅 遊 地 圖 / 北 部

ชองแคบไตหวัน

มหาสมุทรแปซิฟค

วนอุทยานเปยกวัน(ชายฝงทะเลเหนือ)

วนอุทยานเปยกวัน(เขากวันอินซัน)

วนอุทยานแหลมตะวันออกเฉียงเหนือและชายฝงอี ๋หลัน

อุทยานแหงชาติหยางหมิงซัน

วนอุทยานเขาสามภูผา(เขาหัวสิงโต)

อุทยานแหงชาติเสวี ่ยปา

วนอุทยานเขาสามภูผา(เขาปากวาซัน)

วนอุทยานทะเลสาบสุริยันจันทรา

วนอุทยานเขาอาหลี่ซัน

แผนที่ทองเที ่ยวไตหวัน
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Taipei Songshan Airport
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西門町商圈
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遼寧街夜市

Pacific Sogo 
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微風廣場
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Huashan Creative Park

寧夏夜市

Ning Xia
Night Market

Liaoning St. Night Market

Spot Taipei
   光點臺北

Eslite 116
誠品116

228 Peace Park 

Shin Kong Mitsukoshi Dept. Store 
                    新光三越南西店

Shin KongMitsukoshi Dept. Store
新光三越站前店

臺灣手工藝推廣中心 
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臺北國際會議中心
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臨江街觀光夜市
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Sun Yat-sen
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臺北醫學院附設醫院
Taipei Medical University Hospital
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American Institute
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National Taiwan University
臺灣大學

建國假日玉市

建國花市

Jianguo Flower Market

NTU Hospital
 臺大醫院

華西街觀光夜市

龍山寺
Presidential Office

總統府

青年公園

植物園

國家戲劇院

Ministry of
Foreign Affairs

外交部

國立臺灣師範大學

National Taiwan
Normal University

中正紀念堂

國家音樂廳
National Theater Hall

National Museum of History
國立歷史博物館

Huaxi St. Night Market
敦南誠品Renai Hospital

 仁愛醫院

Longshan Temple

ATT 4 Fun

Taipei City Hall Bus Station

Hankyu Dept. Stores 阪急百貨

臺北市政府轉運站

Taipei101

太平洋SOGO敦南店

Daan Park

Jianguo Holiday Jade Market
Pacific SOGO
Dept. Store

Chiang Kai-shek Memorial Hall

National Concert Hall

Botanical Garden

Taipei Metro Mall

Youth Park

臺北市政府
Taipei City Hall

BUS

台北寒舍艾美酒店
Le Méridien Taipei
台北寒舍艾美酒店
Le Méridien Taipei

臺北信義威秀影城

新光三越百貨信義新天地

阪急百貨
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台北君悅大飯店
Grand Hyatt Taipei

福華大飯店
Howard Plaza Hotel

遠東國際大飯店
Far Eastern Plaza

神旺大飯店
San Want Hotel

台北W飯店W Taipei 台北W飯店W Taipei

美麗信花園酒店
Miramar Garden Taipei

國王大飯店
Emperor Hotel 

凱撒大飯店
Caeser Park Hotel  

台北寒舍喜來登大飯店
Sheraton Taipei Hotel

Hotel Riverview Taipei
豪景大酒店
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EVA Airways
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Dongmen
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Railway Station
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Taipei Bridge
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University
輔大

Danfeng
丹鳳

Huilong
迴龍

Songjiang
Nanjing

松江南京

Xingtian 
Temple
行天宮

Zhongshan 
Elementany
School
中山國小

Daqiaotou
大橋頭

Sanchong 
Elementary 
School
三重國小

Sanhe Junior High School
三和國中

St. lgnatius High School
徐匯中學

Sanmin Senior High School
三民高中

Luzhou
蘆洲

Danshui
淡水 Hongshulin

紅樹林

Zhuwei
竹圍

Guandu
關渡

Zhongyi
忠義

Fuxinggang
復興崗

Beitou
北投

Xinbeitou
新北投

Qiyan
奇岩

Qilian
唭哩岸

Shipai
石牌

Mingde
明德

Zhishan
芝山
Shilin
士林
Jiantan
劍潭

Yuanshan
圓山

Shuanglian
雙連

Zhongshan
中山

Xiaonanmen

Dingxi
頂溪

Yongan Market
永安市場

Jingan
景安

Nanshijiao
南勢角

Wanfang
Community
萬芳社區

Gongguan
公館

Wanlong
萬隆

Jingmei
景美

Dapinglin
大坪林

Qizhang
七張

Xindian District Office
新店區公所

Xindian
新店

Nanjing E. Rd.
南京東路

Shandao
Temple
善導寺

Zhongxiao
Xinsheng
忠孝新生

Zhongxiao
Dunhua
忠孝敦化

NTU Hospital
臺大醫院

Chiang Kai-shek
  Memorial Hall
    中正紀念堂

Taipower Building
臺電大樓

Sun Yat-sen
Memorial Hall
國父紀念館

Daan
大安

Technology Building
科技大樓

Liuzhangli
六張犁

Linguang
麟光

Xinhai
辛亥

Wanfang Hospital
萬芳醫院

Muzha
木柵

Taipei Zoo
臺北動物園

Zhongxiao
Fuxing
忠孝復興

Ximen
西門

Xiaobitan
小碧潭

Longshan
Temple
龍山寺

Jiangzicui
江子翠

Xinpu
新埔

Banqiao
板橋

Far Eastem
Hospital
亞東醫院

Haishan
海山

Fuzhong
府中

Tucheng
土城

Yongning
永寧

Taipei Zoo Station
動物園站

Taipei Zoo South Station
動物園內站

Zhinan Tample Station
指南宮站

Maokong Tample Station
貓空站

Kunyang
昆陽

Yongchun
永春

Houshanpi
後山埤

Taipei City Hall
市政府

Nangang
南港

Dazhi
大直

西湖
Xihu Gangqian

港墘
Wende

文德
Neihu
內湖

Huchou
葫洲

Tunghu
東湖

Dahu Park
大湖公園

Songshan Airport
松山機場

Zhongshan Junior
High School
中山國中

Jiannan Rd.
劍南路

Taipei
Nangang
Exhibition
Center
南港
展覽館站 

Nangang
Software

Park
南港軟體

園區站

小南門

Taipei
Main Station

臺北車站

Guting
古亭

Minquan W. Rd.
民權西路

Dongmen
東門 

Xinzhuang Line
新莊線

Danshui Line
淡水線

Bannan Line
板南線

Xindian Line
新店線

Luzhou Line
蘆洲線

Xinbeitou Line
新北投支線

Xiaonanmen Line
小南門線

Xiaobitan Br. Line
小碧潭支線

Zhonghe Line
中和線

Wenhu Line
文湖線

Maokong Line
貓空纜車

Taipei MRT Routes


