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คู่มือท่องเที่ยวไต้หวัน ปี 



มรดกล�้ำค่ำแห่งเดียวบน "เส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์"

ไต้หวัน
ไต้หวันเป็นเกาะที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่
อยู่บนเส้นละติจูด 23.5 องศาเหนือ (เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์) พื้นที่ของไต้หวันคิด
เป็น 0.03% ของพื้นที่บนโลก เนื่องจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ท�าให้ไต้หวันมี
ลักษณะภูมิประเทศตั้งแต่ชายฝั่ง แอ่งที่ราบ ที่ราบ ที่ราบลุ่มแม่น�้าเนินเขา และภูเขากว่า 
200 แห่งที่มีความสูงมากกว่า 3,000 เมตร ขณะเดียวกัน ไต้หวันยังมีภูมิอากาศตั้งแต่
เขตร้อน กึ่งเขตร้อน และ เขตอบอุ่นแถบภูเขาสูง ปลาแซลมอนแปซิฟิก ลิงกังหินฟอร์โม
ซัน หมีควาย ไก่ฟ้าสวินโฮ และสัตว์อื่นๆ อีกกว่า 3,000 สายพันธุ์ ท�าให้ไต้หวันเป็นแหล่ง
อนุรักษ์และเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ส�าคัญแห่งหน่ึงของโลกอีกด้วย ไต้หวันมีระบบคมนาคมที่
สะดวกสบายและครบครัน ตั้งแต่ระบบถนน จนถึงระบบราง ท่านสามารถเดิน ทางจาก
ชายฝั่งทะเล ผ่านพื้นที่ราบไปถึงภูเขาสูง ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ชื่นชมลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิ อากาศตั้งแต่เขตร้อน กึ่งเขตร้อน และเขตอบอุ่น ขณะเดียวกันยังสามารถเดิน
ทางจากภาคเหนือไปยังภาคใต้ จากภาคตะวันตกไปยังภาคตะวันออก ภายใน 1 วัน 
สัมผัสวิถีชีวิตและดื่มด�่าความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ชนเผ่าพื้นเมือง ชาวจีน
ฮกเก้ียน ชาวจีนแคะ และผู้ย้ายถิ่นใหม่ ล้วนอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
สะท้อนในรูปแบบพิธีกรรม สิ่งถักทอ ศิลปหัตถกรรม ดนตรี และสถาปัตยกรรม นอกจาก
นี้ยังมีอาหารรสเลิศนานาชนิด อาทิ อาหารจีน 8 ประเภท อาหารนานาชาติ อาหารพื้น
เมืองและตลาดกลางคืน ที่ส�าคัญยังมีผลไม้หลากหลายทั้งสี่ฤดู รอคอยทุกท่านมาลิ้มลอง
ไต้หวันเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรเชื้อสายจีนเพียงแห่งเดียวที่มีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีสังคมและสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย ประชากร 23 ล้านคนของไต้หวันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
ว่าเป็นชนชาติที่มีมิตรไมตรีและมีน�้าใจ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นตัวเลือกที่ดีในอัน
ดับต้นๆ
ยินดีต้อนรับสู่ไต้หวัน คุณจะประทับใจไม่ลืมเลือน และต้องมาเยือนอีกครั้งแน่นอน....
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Info ส�หรับชำวต่ำงชำติที่เดินทำง
มำไต้หวัน

Info ส�ำหรับชำวต่ำงชำติที่เดินทำง
มำไต้หวัน
ไต้หวนัเตม็ไปด้วยไปด้วยประเพณพีืน้บ้ำน ได้รบักำรขนำน
นำมว่ำเป็นสถำนทีท่ีผู่ค้นมนี�ำ้ใจทีส่ดุ และเป็น 1 ใน 10 
อันดบัของประเทศทีม่คีวำมปลอดภยัทีส่ดุในโลก กำรมำ
ท่องเทีย่วไต้หวนัต้องให้ควำมสนใจเกีย่วกบัข้อมลูกำรเข้ำ
ประเทศและวซ่ีำ ซึง่จะท�ให้กำรท่องเทีย่วง่ำยและสะดวก
ยิง่ขึน้

วีซ่ำเข้ำประเทศ
มีการแบ่งวีซ่าตามจุดประสงค์และสถานะของผู้ยื่น
ขอเป็น 4 ประเภทดังนี้ :
1.  วีซ่าท่องเที่ยว (VISITOR VISA) : เป็นวีซ่า

ระยะสั้น มีระยะเวลาพ�านักภายใน 180 วัน
2.  วีซ่าพักอาศัย (RESIDENT VISA) : เป็นวีซ่า

ระยะยาว มีระยะเวลาพ�านัก 180 วันขึ้นไป
3.  วีซ่าทูต (DIPLOMATIC VISA)
4.  วีซ่าอัธยาศัยไมตรี (COURTESY VISA)
ระยะเวลาพ�านักโดยทั่วไปมีประเภท 14 วัน, 30 
วัน, 60 วัน, 90 วัน เป็นต้น ผู้ถือวีซ่าก�าหนดเวลา 
60 วนั ซึง่ไม่มหีมายเหตขุ้อจ�ากดัเพิม่เตมิ หากต้องการ
ขยายเวลาพ�านกัในไต้หวันออกไป ต้องเตรยีมเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้องไปท�าการยื่นขอขยายเวลากับสถานี
บริการของส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวง
มหาดไทย ในเขตที่ตนพ�านักอยู ่ก่อนครบก�าหนด
เวลา (https://servicestation.immigration.
gov.tw)
วิธีการยื่นขอเข้าพ�านักในประเทศโดยไม่ต้องวีซ่า
ส�าหรับชาวต ่างชาติ  สามารถสอบถามได ้จาก
เว็บไซต์ของส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวง
มหาดไทย (https://www.immigration.gov.tw)

เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
•  เหตุฉุกเฉิน 119
•  แจ้งต�ารวจ 110
•  บริการสอบถามเลขหมายเป็นภาษาอังกฤษ 106
•  กระทรวงการต่างประเทศ (02)2348-2999
•  สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวัน  (02)2752-2898
•  สายด่วนแนะน�าการใช้ชีวิตในไต้หวันส�าหรับชาว
ต่างชาติ  0800-024-111

•  Call Center สายด่วนแนะน�าการท่องเที่ยว
ของส�านักงานการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม  
0800-011-765

ข้อมูลสิทธิพิเศษกำรท่องเที่ยวใน
ไต้หวัน
ผู ้ที่ ซื้ อ สิ นค ้า จ ากร ้า นค ้า สัญญาพิ เ ศษซึ่ ง ติ ด
สัญลักษณ์คืนภาษีส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
โดยซื้อสินค้าจากร้านค้าสัญญาพิเศษร้านเดียวกัน
ในวันเดียวกันสะสมเป็นจ�านวนเงินรวมภาษีมูลค่า 
2,000 NTD ขึ้นไป สามารถแสดงหลักฐานใบ
อนุญาตเข้าประเทศกับพนักงานขายของทางร้านค้า
เพื่อร้องขอให้ออกแบบฟอร์มการขอคืนภาษี และ
น�าสินค้าที่ซื้อติดตัวออกนอกประเทศภายใน 90 วัน
•  เว็บไซต์บริการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทางอิเลก็ทรอนกิส์  (www.taxrefund.net.tw)

•  ข้อมูลการท่องเที่ยวของส�านักงานการท่องเที่ยว 
กระทรวงคมนาคม  (admin.taiwan.net.tw)

กำรใช้อินเทอร์เน็ต
เ พียงซื้ อบัตร เติม เงิน อินเทอร ์เน็ตที่ มี จ� านวน
วันที่ เหมาะสม ก็สามารถเพลิดเพลินกับการ
ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือแบบไม่จ�ากัด เมื่อเข ้า
ประเทศทางท่าอากาศยานเถาหยวน สามารถซื้อ
ได้ที่เคาน์เตอร์เทเลคอมในท่าอากาศยาน เพียง
แค่กรอกแบบฟอร์มสมัคร 1 ใบและถ่ายเอกสาร
หนังสือเดินทาง ไม่มีขั้นตอนที่ยุ ่งยากใด ๆ สถาน
ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทุกแห่งก็มีบริการ WiFi ฟรี 
สามารถเข้าถึงอนิเทอร์เน็ตได้สะดวกมาก

p.1 ค�าน�า

p.3  Info 
ส�าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาไต้หวัน

p.4 ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว

p.6 4 ฤดูกาลที่สดใสไปด้วยสีสันของดอกไม้

p.8 รสชาติไต้หวันแท้ ๆ

p.10 ของฝากยอดนิยมที่ต้องซื้อ

p.16 เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี

p.28 2019 ตะลุยเที่ยวต�าบลในไต้หวัน

p.50 แนะน�าร้านค้าโปรโมทและสิทธิพิเศษ

2019 คู่มือโปรโมช่ันกำรท่องเท่ียวไต้หวัน
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ข้อมูลกำรเดินทำงท่องเที่ย

ข้อมูลกำรเดินทำงท่องเที่ย

รถไฟฟ้ำ
ในปัจจุบนันครไทเป นครนวิไทเป นครเถาหยวน และ
นครเกาสง ล้วนมเีครอืข่ายรถไฟฟ้าทีห่นาแน่นเช่ือมโยง
ระหว่างย่านธรุกิจช่ือดงัต่าง ๆ การต่อรถกท็�าได้สะดวก
มาก รถไฟฟ้าไทเปได้เปดิจ�าหน่ายบัตรชนิด 1 วัน
ส�าหรบัชาวต่างชาต ิซึง่ไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้การโดยสาร
ในวนัทีเ่ริม่ใช้ รถไฟฟ้าเถาหยวนสามารถด�าเนนิการเช็ค
อินล่วงหน้าได้ทีส่ถานทีีก่�าหนดเฉพาะ (เวบ็ไซต์ทางการ
ของรถไฟฟ้าไทเป http://www.metro.taipei 
เวบ็ไซต์ทางการของรถไฟฟ้าเถาหยวน https://www.
tymetro.com.tw เวบ็ไซต์ทางการของรถไฟฟ้าเกาสง 
http://www.krtco.com.tw)

รถชัทเทิลบัสไถวันเห่ำสิง
คลืน่ลกูใหม่ของการท่องเทีย่วทีน่�าเสนอโดยส�านกังาน
การท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม เป็นบริการรถ
โดยสารที่ออกแบบวางแผนเพื่อนักท่องเที่ยวโดย
เฉพาะ โดยจะรบันกัท่องเทีย่วจากสถานรีถไฟไต้หวัน
และสถานีรถไฟความเร็วสูงและส่งไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวส�าคัญ ๆ ทั่วไต้หวัน บัตรชนิด 1 วันซึ่งไม่
จ�ากัดจ�านวนครั้งในการโดยสารในวันนั้น เป็นสิ่งที่
เหมาะทีส่ดุส�าหรบัการท่องเทีย่วด้วยตวัเอง (เวบ็ไซต์
ทางการของรถชัทเทลิบสัไถวนัเห่าสงิ http://www.
taiwantrip.com.tw)

รถบัสน�เที่ยวไต้หวัน
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศในการท่องเที่ยวพักร้อน เป็นรถบัส
น�าเที่ยวที่วิ่งตามก�าหนดการท่ีแน่นอนระหว่างโรง
แรมใหญ่ๆ ท่าอากาศยานและสถานีรถไปยังพื้นที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ระบบ "รถบัสน�าเที่ยวไต้หวัน" ที่
น�าเสนอโดยผู้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวและได้รับ
การแนะแนวโดยส�านักงานการท่องเที่ยว กระทรวง
คมนาคมนี้ เกือบจะครอบคลุมเส้นทางยอดนิยม
ทั้งหมดของไต้หวัน ในบัตร 1 ใบจะรวมถึงการขนส่ง
ตลอดเส้นทาง ไกด์น�าเที่ยว และการประกันภัย 
(เว็บไซต์ทางการของรถบัสน�าเที่ยวไต้หวัน https://
www.taiwantourbus.com.tw)

Ubike
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนขี่จักรยาน ซึ่งเป็นพาหนะที่
ดีที่สุดส�าหรับการเดินทางเชื่อมต่อระยะสั้น ๆ เป็น
ทั้งการออกก�าลังกาย พักผ่อนและนันทนาการ เพียง
แค่ดาวน์โหลด App สืบถามต�าแหน่งของสถานี ก็
จะแสดงจ�านวนจักรยานและช่องจอดจักรยานที่มีอยู่
ในปัจจุบันของแต่ละสถานี การลงทะเบียนและเข้า
สู่ระบบก็ท�าได้ง่าย ๆ อีกทั้งค่าใช้จ่ายก็ถูก (เว็บไซต์
ทางการของจักรยานยูไบค์ http://www.youbike.
com.tw)

THSR TRA Train

Taipei MRT Taiwan Tourist 
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Taoyuan 
Airport MRT

 Taiwan Tour 
Bus

Kaohsiung 
MRT

Ubike

รถไฟไต้หวัน
เป็นระบบการขนส่งมวลชนที่ส�าคัญที่สุดของไต้หวัน 
ประกอบด้วยสายหลักฝั่งตะวันตก สายหลักฝั่งตะวัน
ออก สายหลักเชื่อมทางใต้ และสายรองขนส่งผู ้
โดยสารและสินค้าอีก 10 สาย สามารถเดินทางได้
รอบเกาะ แบ่งเป็นรถไฟประเภทนั่งตามหมายเลข
ต๋ัว คือ จื้อเฉียง จวี่กวง ฟู่ซิง และรถไฟประเภท
ไม่ต้องนั่งตามหมายเลข คือ ชวีเจียน และผู่ไคว่ 
ส�าหรับรถไฟจื้อเฉียงมีขบวนผู่โยวหม่า ขบวนไท่หลู่
เก๋อ ซึ่งจ�านวนสถานีที่จอดจะน้อยจึงไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้เร็วกว่า (เว็บไซต์ทางการของการรถไฟ
ไต้หวัน https://www.railway.gov.tw)

รถไฟควำมเร็วสูง
ระบบรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน ใช้เวลาในการ
เดินทางจากไทเปไปยังเกาสงเร็วที่สุดเพียง 105 
นาที แบ่งเป็นท่ีนั่งประเภทนั่งตามหมายเลขตั๋วและ
ที่นั่งประเภทนั่งอิสระ นอกจากนี้ยังมีชั้นธุรกิจซึ่ง
กว้างขวางกว่าด้วย แต่ละสถานีล้วนมีรถรบัส่ง รถชทั
เทลิบัสไถวันเห่าสงิ และรถโดยสารของเขตหรือเมือง 
ไปยังตัวเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยว ทางบริษัทก�าลัง
จะเปดิตัวการท่องเที่ยววันหยุดกับรถไฟความเร็ว
สูงเพื่อท่องเท่ียวในไต้หวันแบบต่าง ๆ ซึ่งบริษัทน�า
เที่ยวต่าง ๆ ก็ได้ร่วมด้วย ช่วยประหยัดเวลาและให้
ความสะดวก (เว็บไซต์ทางการของรถไฟความเร็วสูง 
http://www.thsrc.com.tw)

ข้อมูลกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ไต้หวนัมกีำรคมนำคมขนส่งทีเ่จรญิมำก สำยกำรบนิชือ่ดังส่วนใหญ่ล้วนมเีท่ียวบนิท่ีบนิตรงถงึไต้หวนั หลังจำก
ทีม่ำถงึท่ำอำกำศยำนเถำหยวนแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นอำคำรผูโ้ดยสำรที ่1 หรอือำคำรผูโ้ดยสำรที ่2 ล้วนสำมำรถเดนิ
ทำงต่อด้วยรถโดยสำร รถไฟควำมเรว็สงู รถไฟฟ้ำ หรอืแทก็ซี ่ไปยงัเขตหรอืเมอืงต่ำง ๆ ได้โดยสะดวก
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4 ฤดูกำลที่สดใสไปด้วย
สีสันของดอกไม้

4 ฤดูกำลที่สดใสไปด้วย
สีสันของดอกไม้

4 ฤดูกำลที่สดใสไปด้วยสีสันของดอกไม้
ทิวทัศน์ 4 ฤดูที่หมุนเวียนผลัดเปล่ียนกัน สีสันที่ปกคลุมผืนแผ่นดินก็ได้แปรเปลี่ยนตำมไปด้วย ดอกเชอร์รี่ใน
ฤดูใบไม้ผลิ ดอกบัวในฤดูร้อน เมเปิ้ลในฤดูใบไม้ร่วง และดอกบ๊วยในฤดูหนำว ยังมีดอกไม้สวยงำมอ่ืน ๆ อีก
มำกมำยที่แข่งขันกันเบ่งบำน ไปท่องเที่ยวตำมฤดูดอกไม้ เพลิดเพลินกับกลิ่นหอมอ่อน ๆ ที่ลอยมำกับสำยลม 
มีควำมสุขไปกับควำมรู้สึกที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลดอกไม้สำรพัดสี มีชีวิตชีวำงดงำมรำวกับอยู่ในควำมฝัน

ฤดูดอกบัวที่กวนอิน
ช่วงเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนสิงหาคมของทุก
ปีเป็นฤดูที่ดอกบัวเบ่งบาน เขตกวนอินและเขตซินอู
ของเถาหยวนมีการปลูกดอกบัวเป็นพื้นที่แปลง
ใหญ่ ใบบัวท่ีต้ังตรงและดอกบัวท่ีชูช่อสลอนโบกไป
มาตามกระแสลมดั่งคลื่นดอกบัว เดินลัดเลาะไปตาม
ทางเล็กทางน้อยในสวน สีสันดอกไม้ท่ีสวยสง่าตัด
กับพื้นหลังสีเขียวของใบ ประกอบกับบ้านโบราณ
และบ้านชั้นเดียวเตี้ยๆ เป็นทัศนียภาพท่ีท�าให้รู้สึก
สบายช่วยก�าจัดความร้อนในฤดูร้อนเป็นปลิดทิ้ง 
เขตไป๋เหอของไถหนานก็เป็นพื้นที่ส�าคัญส�าหรับชม
ดอกบัว หมอกบางๆ ยามเช้ามืดช่วยแต่งเติมความ
สง่างามให้แก่ดอกบัวเป็นอย่างมาก ถือโอกาสใน
ช่วงฤดูดอกบัวนี้ ฟาร์มและร้านอาหารท้องถิ่นต่าง
ก็น�าเสนอเมนูต่าง ๆ จากดอกบัว ได้ท้ังความอร่อย
และสุขภาพดี

เวลา :  เดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนสิงหาคม
สถานที่ :  เขตกวนอินเถาหยวน เขตไป๋เหอไถหนาน

เทศกำลดอกเชอร์รี่ที่อู่หลิง
ฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่ดอกเชอร์รี่เบ่งบาน เริ่มต้น
จากดอกเชอร์ร่ีป่าและตามมาด้วยดอกเชอร์ร่ีสาย
พันธุ์อื่นๆ สถานที่ส�าหรับชมดอกเชอร์ร่ีที่นิยมที่สุด
ในไต้หวันนั้น ฟาร์มอู่หลิงนับได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆ 
เลยทีเดียว ประมาณก่อนหรือหลังช่วงตรุษจีนจะ
เป็นช่วงประกาศการเริ่มต้นของเทศกาลดอกเชอร์รี่
พันธุ์ "พิงค์เลดี้" เป็นพันธุ์พิเศษที่ทางฟาร์มมีความ
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อบานทั้งต้นกลีบดอกซึ่ง
ร่วงหล่นลงมาตามกระแสลมสามารถเทียบได้กับ
ความงามของดอกซากุระญี่ปุ ่นที่ตกลงมาราวกับ
หิมะ นอกจากนี้ยังรวมถึงสายพันธุ ์ดอกเชอร์รี่ป่า 
ดอกเชอร์รี่ปาฉง ดอกเชอร์รี่ขาวอู้เซ่อ เป็นต้น ช่วง
เวลาออกดอกต้ังแต่วันแรกของปีจนถึงราวเดือน 3 
(ตามปฏิทินจันทรคติ) คลื่นฝูงชนที่พากันขึ้นไปบน
ภูเขามีอย่างไม่ขาดสาย การพักค้างคืนบนเขาสัก
คืนเพื่อชมดอกเชอร์รี่ยามค�่าคืนก็ให้บรรยากาศอีก
แบบหนึ่ง

เวลา :  ช่วงเวลาออกดอกตั้งแต่ต้นปีจนถึงราวต้นเดือน 3 
(ตามปฏิทินจันทรคติ)

สถานที่ :  เลขที่ 4 ถนนอู่หลิง หมู่บ้านผิงเติ่ง เขตเหอผิง 
นครไถจง (ฟาร์มอู่หลิง)

เทศกำลดอกมะเยำแสนโรแมนติก
ทางหลวงหมายเลข 3 แสนโรแมนติกนี้นอกจากมีทัศนียภาพ
ของชุมชนชาวแคะแล้ว ดอกมะเยา (โหยวถงฮวา) ที่เป็นดั่ง
สัญลักษณ์เทพคุ้มครองของหมู่บ้านชาวแคะก็น่าชมไม่แพ้กัน 
ช่วงรอยต่อระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ดอกมะเยาสีขาว
บริสุทธิ์ราวกับดวงดาวกระจายอยู่เต็มเนินเขา จึงถูกเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า “หิมะเดือนพฤษภาคม” ลมที่พัดมาวูบหนึ่งท�าให้
กลีบดอกเล็ก ๆ ราวกับเกล็ดหิมะหล่นลงมาจากฟากฟ้า เสียง
ฮือฮาจากนักท่องเที่ยวจะดังขึ้น มีการเก็บกลีบดอกที่ร่วงหล่น
มาเรียงตัวกันเป็นรูปทรงต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมเทศกาล
ดอกมะเยาในแต่ละพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาค
ใต้ ทั้งฟังคอนเสิร์ต ปกินิก หรือจัดงานสมรสหมู่ภายใต้ต้นมะ
เยา ผลิตภัณฑ์ดอกมะเยาต่าง ๆ ที่จ�ากัดเฉพาะฤดูก็ท�าให้ผู้คน
หลงใหลจนวางไม่ลง

เวลา :  ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
สถานที่ :  เมืองและเขตต่าง ๆ ทั่วไต้หวัน

219

หุบเขำดอกคอสมอส
บริเวณหุบเขาฮวาตงซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาจงยางและเทือกเขาไห่อั้น มีภูเขาและสภาพแหล่งน�้าที่ดี ประกอบกับ
สภาพดินอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดเป็นผลผลิตข้าวที่มีรสชาติอร่อยหอมหวาน ฤดูหนาวช่วงปลายปีจนถึงช่วงตรุษ
จีน ชาวนาจะถือโอกาสฤดูพักนาหว่านเมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาวหรือดอกคอสมอสลงไป ด้านหนึ่งเพื่อเป็นการคืน
ความมีชีวิตชีวาแก่ผืนดิน อีกด้านหนึ่งเพื่อให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เกิดเป็นทัศนียภาพของทะเลดอกไม้อันงดงาม และ
กลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในช่วงฤดูหนาวของหุบเขา ขี่จักรยานช้า ๆ ด้วยความเร็วประมาณ 20 กม. เพื่อ
ชื่นชมกับทิวทัศน์อันงดงามของฮวาตง ช่างให้ความสบายและรื่นรมย์ ถือโอกาสในการมาชมทะเลดอกไม้นี้ ไปแช่
น�้าแร่เพื่อผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งลองชิมนมสด ๆ จากฟาร์มปศุสัตว์

เวลา :  หลังจากปีใหม่จนถึงช่วงตรุษจีน    สถานที่ :  ทางหลวงหมายเลข 9 ระหว่างฮวาเหลียนถึงไถตง
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รสชำติไต้หวันแท้ ๆ

รสชำติไต้หวันแท้ ๆ

รสชำติไต้หวันแท้ ๆ
ไต้หวันได้รับกำรขนำนนำมว่ำ "สวรรค์แห่งอำหำรเลิศรส" วัฒนธรรมตลำดกลำงคืนที่มีเอกลักษณ์เป็นสถำน
ที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติต้องมำเยือน มีอำหำรทำนเล่นของคนทั่วไปนำนำชนิดที่เป็นกำรผสำน
รสชำตขิองชำวหมิน่หนำน ชำวแคะ แต้จ๋ิว ฯลฯ ไม่ว่ำจะข้ำงถนนหรอืปำกซอยล้วนเตม็ไปด้วยร้ำนค้ำ ภำพไอ
นึง่ทีพ่วยพุง่และกลิน่หอมอันเย้ำยวน นบัเป็นเสน่ห์ทีม่ปีระวตัมิำยำวนำน ส่วนประกอบวตัถดิุบท่ีหลำกหลำยผสม
ผสำนกนัเป็นรสชำตทิีแ่สนคลำสสกิ

หมี่ซั่ว
หมี่ซั่วที่หอมล่ืนคล่องปากเป็นอาหารทาน
เล่นไต้หวันแท้ ๆ พบได้ทั่วไปไม่ว่าจะตาม
ถนนใหญ่หรือตรอกซอกซอย เนื่องจากสังคม
กสิกรรมสมัยก่อนต้องการเสริมพลังให้กับ
ร่างกาย จึงน�าหมี่ซั่วมาต้มเป็นอาหารหม้อ
ใหญ่ให้ทุกคนรับประทาน ต่อมาได้มีการเติม
หอยนางรมและส่วนประกอบอื่น ๆ เข้าไป 
หัวน�้าซุปที่หวานกลมกล่อมใส่เห็ดหอมและ
ปลาแห้งต้มเป็นน�้าซุป เลือกหมี่ซั่วที่ท�าด้วยมือ
ซึ่งทนต่อการต้มเป็นเวลานาน ก่อนจะน�าเสิร์ฟ
ให้โรยหน้าด้วยผักชี กระเทียมสับ และซอส
เปร้ียว หอยนางรมที่เนื้อแน่นสดบวกกับหมี่ซั่ว
ที่เข้มข้น อร่อยจนหยุดไม่ได้ มีบางร้านที่ท�า
ซอสพริกหรือน�้ามันหอมรสเผ็ดที่เป็นสูตรของ
ตนเองโดยเฉพาะ ก็ยิ่งให้รสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

บะหมี่เนื้อ
บะหมี่เนื้อก็เป็นอาหารเลิศรสของชาวบ้าน
ที่พบได้ทั่วไปไม่ว่าจะตามถนนใหญ่หรือ
ตรอกซอกซอย สมัยก่อนคนไต้หวันไม่รับ
ประทานเนื้อวัว เนื่องจากทหารผ่านศึก
ของรัฐบาลแห่งชาติที่มาถึงไต้หวันรู ้สึก
คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนจึงเกิดเป็นการ
ปรุงอาหารประเภทบะหมี่ของไต้หวันที่
มีเอกลักษณ์ วิธีการท�าของแต่ละท้องที่
ก็แตกต่างกัน มีทั้งแบบตุ๋นน�้าใส น�้าแดง 
หรือใส่มะเขือเทศ ต่อมายังมีการคิดค้น
ใหม่จนได้รสกะหรี่ รสต้นหอม รสซาฉา 
ไปร่วมงาน "เทศกาลบะหมี่เน้ือไทเป" ก็
จะสามารถลองชิมบะหมี่จากร้านดัง ๆ ได้
ในคราวเดียว บะหมี่เนื้อนับได้ว่าเป็นจาน
ที่รวบรวมเอาความเลิศรสของอาหารจีน
ไว้ หัวน�้าซุปที่เข้มข้น เส้นบะหมี่เหนียวนุ่ม
ที่ดูดซับน�้าซุปไว้เต็มอิ่ม ประกอบกับเอ็น
วัวและเนื้อวัวที่อ่อนนุ่มน่ารับประทาน มี
เท่าไรก็รับประทานได้ไม่เบื่อ

เต้ำหู้เหม็น
เต้าหู ้เหม็นเป็นอาหารทานเล่นแห่งชาติของ
ไต้หวัน การหมักตามธรรมชาติท�าใหเ้กิดน�้า
กลิ่นเหม็น จากนั้นใส่เต้าหู้แข็งลงไปแช่ ถึงแม้
จะมีกลิ่นที่รุนแรงแต่เมื่อรับประทานหลังจากที่
ทอดแล้วจะได้รสชาติหอมกลมกล่อมอีกแบบ 
เต้าหู้เหม็นสดใหม่ใส่ลงในกระทะทั้งก้อนหรือ
จะหั่นทแยงให้เป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วทอด
จนสีเหลืองทองกรอบ รับประทานคู่กับผักดอง
สไตล์ไต้หวันและน�้าจ้ิมรสหอมเค็มจะเข้ากัน
ที่สุด อาหารทานเล่นชนิดนี้นับเป็นสิ่งแปลก
ใหม่อย่างยิ่งส�าหรับชาวต่างชาติ จะรู ้สึกต่อ
ต้านเล็กน้อยเนื่องจากกลิ่น แต่ด้วยวิธีการท�า
และกลิ่นหอมหลังจากที่เข้าปาก สามารถเทียบ
ได้กับชีสของต่างชาติ ซึ่งผู้ที่ได้รับประทานมัก
จะหลงรัก

หอยทอด
เดิมเป็นอาหารทานเล่นของพื้นที่เลียบชายฝั่ง
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เป็นที่นิยมใน
ไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีการปรับปรุงวิธี
การรับประทานจนหลากหลาย เช่น ไข่ทอด กุ้ง
ทอด ปลาหมึกทอด ฯลฯ ทางร้านจะใช้กระทะ
ก้นแบนขนาดใหญ่ ใส่หอยนางรม ไข่ ผัก ลงไป
ตามล�าดับ สุดท้ายเติมน�า้แป้งมัน ทอดจนด้าน
นอกกรอบ ด้านในอ่อนนุ่ม แล้วราดด้วยซอส
สูตรพิเศษ ได้รับความนิยมจากนักชิมมากมาย 
ตลาดกลางคืนแทบทุกที่จะมีร้านขายหอยทอด 
ผักที่ใช้ในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป เช่น 
บอคฉ่อย ถั่วงอก โหระพา ฯลฯ จึงมีรสชาติที่
เป็นของท้องถิ่น
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ของฝำกยอดนิยมที่ต้องซื้อ

❶เค้กสับปะรด
เค้กสับปะรดเป็นการผสมผสานกันของวัตถุดิบหลัก คือ 
แป้งหมี่ เนย น�า้ตาล ไข่ แยมฟักผสมกับแยมสับปะรด ผลิต
เป็นของหวานที่แสนประณีต เนื่องจากสับปะรดในภาษา
หมิ่นหนัน (ภาษาไต้หวัน) ออกเสียงคล้าย "วั่งไหล" ซึ่งมี
ความหมายในการอวยพรให้ประสบกับความโชคดีมีมงคล 
รสอมเปรี้ยวของสับปะรดควบคู่กับรสหวานของฟัก ผสมกับ
ความหอมของเนย เปลือกแป้งบางและไส้หนา อ่อนนุ่มและ
หอมหวาน กัดเพียงเบาๆ สักค�าก็รับรู้ได้ถึงรสชาติอันแสน
ประณีต ลักษณะภายนอกสีทองที่ดูเหมือนก้อนอิฐสีเหลือง
ก้อนเล็กๆ ดูน่ารักมาก เป็นทางเลือกยอดนิยมอันดับแรกใน
การมอบเป็นของขวัญ

❷หลู่เว่ย (พะโล้)
หลู่เว่ยเป็นการน�าเอาวัตถุดิบต่าง ๆ มาต้มในน�้าพะโล้ซึ่ง
ประกอบด้วย ซอสถั่วเหลือง โป๊ยกั๊ก น�้าตาลกรวด ซอง
เครื่องพะโล้ เติมสูตรลับเฉพาะเพื่อปรุงรสแล้วเคี่ยวต่อ ได้
รสชาติเค็ม ๆ หวาน ๆ ที่อร่อยจนต้องดูดนิ้ว แผงอาหาร
ทานเล่นหลู่เว่ยมีอยู่ทุกตรอกซอกซอยของทุกเมือง ตลาด
กลางคืนแทบจะทุกที่ต ้องมีร ้านดังยอดนิยมอยู ่ วิธีการ
ทานก็หลากหลายทั้งอุ่นร้อนก่อนหรือทานเย็น ๆ ซึ่งต่างก็
ให้รสชาติท่ีแตกต่างกัน ไต้หวันมีร้านจ�าหน่ายหลู่เว่ยโดย
เฉพาะที่มีชื่อเสียงหลายร้าน รสชาติมีทั้งเค็มหอม เผ็ดหม่า
ล่า และหวานกลมกล่อม ที่เป็นพื้นฐานก็ต้องประกอบไป
ด้วยปีกไก่ ปีกเป็ด เต้าหู้แข็ง ลิ้นเป็ดที่เป็นเอกลักษณ์เคย
ได้รับการลองลิ้มชิมรสโดยดาราฮ่องกงหลายท่าน เป็น
ของฝากติดมือที่นักท่องเที่ยวมากมายที่มาไต้หวันต้องซื้อ
กลับไป

❸ตังเม
รสชาติที่เป็นชั้น ๆ อร่อยไม่ติดฟันของตังเมเป็นเหตุผลที่
ท�าให้คนท่ีได้ลองต้องติดใจ ด้วยกลิ่นหอมเข้มข้นของนม
อันเป็นเสน่ห์ บวกกับความหอมของเมล็ดผลไม้เปลือกแข็ง 
ขณะเคี้ยวจะรู้สึกได้ถึงความแข็งในความอ่อนนุ่ม เหนียวนุ่ม
และไม่หวานเลี่ยน นอกจากรสนมซึ่งเป็นรสดั้งเดิมแล้ว ยังมี
รสช็อคโกแลต มัจฉะ ถั่วแดง ฯลฯ แครนเบอร์รี่รสหวานอม
เปรี้ยว มีแม้กระทั่งรสมันเทศและเผือก คนยุคปัจจุบันใส่ใจ
ในการรักษาสุขภาพ จึงมีการลดปริมาณน�้าตาลหรือแม้
กระทั่งใช้วัตถุดิบอาหารอื่น ๆ มาแทนที่น�้าตาลทราย ร้าน
ค้าได้พยายามพัฒนาวิธีการรับประทานแบบใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การน�าเอาโซดาแครกเกอร์ซ่ึงกรอบมาผสาน
กับตังเม อร่อยจนหยุดไม่ได้

❹โมจิ
ในอดีตโมจิเป็นอาหารว่างแสนอร่อยที่มีค่าสูง ซึ่งชนพื้น
เมืองของไต้หวันจะมีโอกาสได้รับประทานเฉพาะในงาน
เฉลิมฉลองหรือในวันเทศกาลเท่านั้น ในปัจจุบันได้กลับ
กลายเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงซ่ึงพบ
ได้บ่อย ๆ แป้งด้านนอกท�าจากข้าวเหนียวหรือข้าวฟ่างหาง
หมา รสสัมผัสเหนียวนุ่มและลื่น มีความอ่อนนุ่มแต่ก็มีความ
เหนียวหนืดอยู่ด้วย สอดไส้ได้หลายอย่างแตกต่างกัน เช่น 
ถั่วแดง ถั่วลิสง ถั่วเขียว งา น�้าตาลทรายแดง มัจฉะ ฯลฯ 
อร่อยและไม่ติดฟัน โมจิลูกเล็ก ๆ ที่สอดไส้ไว้เต็มเปี่ยม ไม่
หวานและไม่เลี่ยน มีรสชาติดีเยี่ยม แต่ละร้านต่างก็ใส่บรรจุ
ภัณฑ์เป็นกล่องของขวัญอย่างประณีต แสดงให้เห็นคุณค่า
ที่คู่ควรแก่การให้เป็นของขวัญ ไม่ว่าจะส่งมอบให้ผู้อื่นเป็น
ของขวัญหรือเก็บไว้รับประทานเองก็ล้วนเหมาะสม ❶เค้กสับปะรด

❷หลู่เว่ย (พะโล้) ❸ตังเม ❹โมจิ



12 13

❺ขนมพระอำทิตย์
ขนมพระอาทิตย์เป็นขนมที่ปรับปรุงมาจาก “ขนมพายชนิด
ร่วน” ซึ่งเป็นขนมดั้งเดิมชนิดหนึ่งของชาวฮั่น ไส้ในจะใส่
น�้าตาลมอลโทส ดังนั้นจึงเรียกอีกชื่อว่า “ไม่หยาปิ่ง” ขนม
พระอาทิตย์ท่ีอร่อยจะเน้นท่ีเปลือกนอกซึ่งมีความหลวม
ร่วน ไส้ในไม่ติดฟัน แป้งที่เป็นเปลือกต้องใส่ใจเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยต้องผสมแป้งกลูเตนต�่าและแป้งกลูเตนปานกลาง
ตามสัดส่วน นวดจนเป็นก้อนจากน้ันใส่น�้ามันหมูแล้วน�า
เข้าอบ จึงจะได้ลักษณะพิเศษที่หลวมร่วนมีหลายชั้น ขนม
พระอาทิตย์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของพื้นที่ไถจง เหมาะ
กับการรับประทานควบคู่กับน�้าชาเป็นอย่างย่ิง ทุกครั้งที่ถึง
เทศกาลไหว้พระจันทร์ ร้านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมักยุ่งตั้งแต่
เช้าจรดค�่า เรียกได้ว่าพอน�าขึ้นชั้นวางขายก็หมดเกลี้ยงทันที

❻เต้ำหู้แข็ง
เต้าหู้แข็งก้อนเล็กๆ น�ามาแช่ในน�้าพะโล้ให้ดูดน�้าซุปหอม
เข้มข้นไว้จนเต็มอ่ิม กลายร่างเป็นของฝากช่ือดัง ร้านค้า
เก่าแก่ได้เลือกเฟ้นถั่วเหลืองที่ไม่ใช่จีเอ็มโออย่างเข้มงวด 
หลังจากผ่านกรรมวิธีการผลิตหลากหลายขั้นตอนจนเป็น
เต้าหู้แข็งแล้ว จึงเตรียมน�ามาลงหม้อตุ๋น มีวิธีการที่ซับซ้อน
สิ้นเปลืองเวลา นอกจากสูตรน�้าพะโล้ที่เป็นสูตรเฉพาะของ
แต่ละร้านแล้ว ยังมีรสผงเครื่องเทศห้าชนดิ รสกระเทียม รส
เผ็ด ฯลฯ ให้เลือก น�ามาเป็นของขบเคี้ยวรับประทานเล่นได้
โดยตรง พ้ืนท่ีต้าซีของเถาหยวนมีแหล่งน�้าที่สะอาดบริสุทธิ์
ซ่ึงช่วยให้สามารถสร้างรสชาติอาหารที่อร่อย ทุกปียังมีการ
จัด "เทศกาลเต้าหู้แข็งต้าซี" เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารที่ดี
ต่อสุขภาพชนิดนี้ ดึงดูดผู้คนมากมายให้มาลิ้มลอง

❼ใบชำ
ไต้หวันมีประวัติการเพาะปลูกต้นชามายาวนานกว่าสาม
ร้อยปี มีพื้นที่เพาะปลูกกระจายตัวเป็นวงกว้าง ซึ่งแทบทุก
พ้ืนที่ล้วนมีการผลิต นับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มดั้งเดิมของ
ประชาชนและมีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมประเพณีอย่าง
ไม่อาจแยกออกได้ ตั้งแต่สมัยก่อนไต้หวันก็มีการส่งออกใบ
ชาไปทั่วโลก "ชาฟอร์โมซา" ได้สร้างชื่อเสียงจนโด่งดัง โดย
มีชาอู่หลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จนถึงปัจจุบัน ชาเปา
จ่ง ชาเถี่ยกวนอิน ชาอู่หลงไป๋เหา (ชาตงฟังเหม่ยเหยิน) ชา
หลงจิ่งจากภูเขาสูง ชาจูลู่อาหลี่ซัน ก็ล้วนเป็นที่นิยมชมชอบ
ของเหล่านักท่องเที่ยว มาเที่ยวไต้หวันทั้งทีจะพลาดรสชาติ
หวานกลมกล่อมนี้ได้อย่างไร นอกจากการเยี่ยมชมไร่ชา
แล้ว ก็อย่าลืมพกใบชาติดตัวกลับไปเป็นที่ระลึกถึงรสชาติ
อันกลมกล่อมนี้สักห่อ

❽คุกกี้เหลี่ยม
คุกกี้เหลี่ยมที่วิธีการท�าเป็นการปรับปรุงจากวิธีการท�าเล่า
ปิ่ง (คล้ายแพนเค้ก) ผสมผสานกับการท�าขนมพายชนิดร่วน 
ชื่อเรียกเป็นการเรียกตามรูปร่างที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ของ
ฝากชนิดน้ีมาจากเจียอี้ สามารถพูดได้ว่ามีช่ือเสียงคู่เมือง
เลยทีเดียว ด้วยรสสัมผัสที่ร่วนกรอบจึงท�าให้มีเศษตกหล่น
ได้ง่ายมาก เวลารับประทานจึงมักต้องใช้มืออีกข้างรองรับ 

ให้ความรู้สึกของการทะนุถนอมเห็นคุณค่าของอาหาร เมื่อ
รับประทานจะรู้สึกกรอบไม่เลี่ยนเป็นทางเลือกที่ดีในการรับ
ประทานกับน�้าชา ร้านค้าต่างๆ ได้พยายามพัฒนารสชาติ
ต่าง ๆ ออกมามากมาย เช่น น�้าตาลทรายแดง สาหร่าย 
กาแฟ ช็อคโกแลต ฯลฯ เพื่อให้รับประทานได้สะดวกยังมี
แบบที่ปรับปรุงให้มีขนาดพอดีค�าด้วย ร้านจ�าหน่ายสินค้า
ใหญ่ ๆ ล้วนมีวางจ�าหน่าย ถูกจัดให้เป็นของฝากยอดนิยมที่
ต้องซื้อเมื่อไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต

❾ยำสีฟันดำร์ลี่
ยาสีฟันดาร์ล่ีเย็นสดช่ืนและมีประสิทธิภาพ เป็นย่ีห้อที่คน
ไต้หวันนิยมใช้กันเกือบทุกคน ช่วงที่ผ่านมา ยังได้กลายเป็น
ของฝากยอดฮิดท่ีชาวต่างชาติกวาดซื้อกลับบ้านกัน เพราะ
ใช้แล้วรู้สึกปากสะอาดและเย็นสดช่ืน อีกท้ังราคาถูกซึ่งคุ้ม
ค่ามาก จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมส�าหรับชาวเกาหลี
ซึ่งมีบล็อกเกอร์หลายคนได้แนะน�าเป็นพิเศษ กระทั่งดารา
เกาหลียังชอบและติดตัวใช้กัน

❼ใบชา

❺ขนมพระอาทิตย์

❻เต้าหู้แข็ง

❾�ยาสีฟันดาร์ลี่

ของฝ
ำกยอดนยิมท

ีต่้องซือ้

ขอ
งฝ

ำก
ย
อ
ด
น
ิย
ม
ท
ี่ต
้อ
งซื้อ

❽คุกกี้เหลี่ยม
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❿�หม้อหุงข้ำว หม้อเหล็ก  
(หม้อเหล็กหล่อ) 

หม้อหุงข้าวไต้หวันราคาถูกและใช้ดี เป็นของใช้ติดบ้าน
ในทุกครัวเรือน ไม่ว่าจะหุงข้าว น่ึงอาหาร หรือต้มและตุ๋น 
เพียงแค่ใส่น�้าลงหม้อแล้วก็กดปุ่มลง อาหารร้อนๆ อร่อยๆ 
ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ปรุงอาหารยอด
เยี่ยมส�าหรับคนขี้เกียจจริงๆ พูดถึงหม้อเหล็กหล่อท่ีนิยม
ใช้กันทั่วโลก ย่ีห้อดังๆ ระดับโลกส่วนใหญ่ได้ผลิตแบบโอ
อีเอ็มที่ไต้หวัน เพราะคุณภาพที่มาจากฝีมือยอดเย่ียม ซึ่ง
เป็นสาเหตุที่ทุกคนช่ืนชอบหม้อเหล็กหล่อไต้หวันและอดซื้อ
ไม่ได้ จึงได้ร่วมเป็นสินค้าคู่ขวัญใจด้วยกันกับหม้อหุงข้าว
ส�าหรับนักท่องเที่ยว

⓫มำส์กหน้ำ
มาส์กหน้าของไต้หวันขึ้นช่ือด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ
หลากหลาย ราคาก็สบายกระเป๋า รวมถึงสินค้าแพ็คเดี่ยว
ต่างๆ ก็ยิ่งได้ใจสาวๆ ที่ปรารถนาจะใช้มาส์กหน้าแตกต่าง
ในทุกวัน สิ่งที่พิเศษไปกว่าอีกก็คือยังมีมาส์กส�าหรับแก้ม 
ขอบตา คอ มือ และเท้าด้วย ไม่ว่าจะใช้เองหรือน�าเป็นของ
ฝากก็ล้วนแต่เหมาะสม

⓬เครื่องเซรำมิคไต้หวัน
เคร่ืองเซรามิคไต้หวันมีชื่อเสียงโด่งดังในระหว่างประเทศ 
และมีเครื่องเซรามิคที่ผลิตโดยบริษัทแฟรนซ์ (Franz) เป็น
ตัวแทนซึ่งพูดได้ว่าเป็นแบรนด์เนมของเครื่องเซรามิคชั้น
สูง รัฐบาลไต้หวันก็ได้เลือกใช้เครื่องเซรามิคเป็นของขวัญ
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณภาพและความเข้มแข็ง
ของเครื่องเซรามิคไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคงานฝีมือท่ี
ประณีต ลักษณะที่สง่างามหรือความคิดสร้างสรรค์ที่เฉลียว
ฉลาด ล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์ที่ท�าให้ผู ้คนหลงใหลและ
ปล่อยมือไม่ได้

⓭บะหมี่กึ่งส�เร็จรูป
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปเป็นอาหารพร้อมทานท่ีคนไต้หวันทุกคน
ต่างชอบกัน โดยมีรสชาติหลากหลายจนลายตาไปหมด และ
ซองน�้ามันอันเป็นจุดเด่นของบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป จะต้องให้
กล่ินหอมฟุ้งขึ้นมาทันทีในทุกครั้งที่ชงน�้าร้อนลงไป ซึ่งเป็น
รสชาติที่อร่อยได้ง่ายๆ เริ่มตั้งแต่บะหมี่เนื้อตุ๋น ไก่ต้มฮวา
เตียวที่ปรุงด้วยเหล้า หมี่ไก่ต้มน�้ามันงา จนถึงบะหมี่หน้าหมู
สับ และนอกจากบะหมี่น�้าแล้ว ยังมีบะหมี่แห้งอีก และไม่
เพียงมีแต่เมนูที่มีเนื้อสัตว์แต่ยังมีเมนูเจเป็นตัวเลือกอีกด้วย 
รสชาติที่หลากหลายเช่นน้ี เมื่อน�าเป็นของฝากจะต้องเป็น
หัวข้อเปิดสนทนาที่น่าสนุกแน่นอน

⓮ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเขียว
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเขียวมีถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบหลัก ดูจาก
ภายนอกแล้วมีลักษณะกลม อ้วน ขาว และยังมีเปลือกนอก
ที่ให้ความกรอบซึ่งเมื่อเข้าปากก็จะร่วนเป็นชั้นๆ แค่นี้ก็น่า
ดึงดูดพอสมควรแล้ว แต่นอกจากนั้น ยังมีไส้ถั่วเขียวที่ผ่าน
ขั้นตอนพิถีพิถัน ซึ่งผสมผสานความหอมของถั่วเขียวกับ
ความหวานได้อย่างกลมกลืน เป็นขนมดูเรียบง่ายแต่เป็น
ความอร่อยแบบดั้งเดิมที่เป็นการท้าทายต่อฝีมือของช่างท�า
ขนม ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วเขียวล้วนๆ หรือเพิ่มด้วยไส้อย่างอื่น 
ล้วนแต่ท�าให้ต่างคนต่างชอบใจกัน

❿หม้อหุงข้าว

⓫มาส์กหน้า❿หม้อเหล็ก 

⓮ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเขียว

⓭บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป

⓬เครื่องเซรามิคไต้หวัน
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เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี
กิจกรรมงำนเทศกำลที่สนุกสนำนครึกครื้นเป็นบทสรุปของกำรสั่งสมประสบกำรณ์วัฒนธรรมกำรด�รงชีวิต
ของชำวไต้หวัน สะท้อนออกมำเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ นอกจำกเทศกำลและงำนวัดพื้น
บ้ำนตลอดทั้งปีแล้ว หลำยปีที่ผ่ำนมำยังมีกำรจัดเทศกำลพิเศษขึ้นอีกมำกมำย สำมำรถมำเที่ยวไต้หวันตั้งแต่
ภำคเหนือจรดภำคใต้ได้ตลอดทั้ง 4 ฤดูกำลของปี มำสัมผัสกับน�้ำใจท่ีแสนอบอุ่นและรับรู้ถึงลักษณะควำม
หลำกหลำยของไต้หวัน

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี

①เทศกำลโคมไฟไต้หวัน
ตัง้แต่เริม่จดัขึน้ในปี 1990 เป็นต้นมา ได้กลายเป็นกิจกรรมเทศกาลโคมไฟทีค่รกึครืน้ทีส่ดุของเทศกาลเยวีย๋นเซยีว จากเดมิซึง่มกีารจดั
เฉพาะในนครไทเป ต่อมาได้ขยายไปสู่เขตพืน้ทีต่่าง ๆ ทัว่ประเทศ ทกุปีจะมกีารสร้างโคมไฟหลกัขนาดใหญ่ตามสตัว์ของปีนกัษตัรนัน้ 
ๆ รวมถงึโคมไฟรปูแบบต่าง ๆ อกีมากมาย ผสมผสานประเพณีของแต่ละท้องถิน่เข้ากบัเอกลกัษณ์ของสถานทีท่่องเทีย่ว ช่วยขยาย
บรรยากาศช่วงตรษุจนีให้ยาวนานออกไป เคยได้รบัการคดัเลอืกจากดสิคฟัเวอรี ่แชนแนล ให้เป็นหนึง่ใน “กจิกรรมงานเฉลมิฉลองทีด่ี
ทีส่ดุในโลก” แสงไฟทีส่ว่างสดใสบวกกบัเอฟเฟกต์เสยีงและแสงดรูาวกบังานฉลองศลิปะแบบเคลือ่นที่

เวลา :  ช่วงก่อนและหลังเทศกาลเยวี๋ยนเซียวในเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ระยะเวลาประมาณ 9 วัน
สถานที่ :  แต่ละเขตและเมืองหมุนเวียนกันเป็นผู้จัดหลัก ซึ่งเทศกาลโคมไฟไต้หวันในปี 2019 จะจัดขึ้นที่ผิงตง (วันที่ 19 

กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม) ในปี 2020 จะจัดขึ้นที่ไถจง

②�กำรจุดประทัดรังผึ้งที่เอี๋ยนสุ่ย
เป็นงานพธิขีองเทศกาลเยวีย๋นเซยีวทีจ่ดัขึน้โดยวดัเอีย๋นสุ่ยอู่
เมี่ยว ไถหนาน มีการจุดประทัดรังผึ้งนับหลายหมื่นนัด
พร้อมกัน ก่อให้เกิดเสียงประทัดดังกึกก้องสะท้านแก้วหู
ราวกับอยู่ท่ามกลางห่ากระสุนในสงคราม สร้างความเร้าใจ
เป็นอย่างยิ่ง เล่ากันว่าสมัยราชวงศ์ชิงมีการระบาดของ
อหิวาตกโรค ทางท้องที่จึงได้เชิญเทพเจ้ากวนอูออกจาริก
ในวันก่อนวันที่ 15 เดือน 1 (ตามปฏิทินจันทรคติ) พร้อม
กับจุดประทัดไปตลอดทางเพื่อช่วยเสริมขบวน ต่อมาค่อย 
ๆ พัฒนามาเป็นเอกลักษณ์ของประเพณี ต�าบลเอี๋ยนสุ่ยที่
มีเสียงดังกึกก้องติดต่อกันสองวัน ได้กลายเป็นกิจกรรมงาน
เฉลิมฉลองทางประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เวลา :  วันที่ 14, 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ (วันที่ 
7-8 กุมภาพันธ์ 2019 )

สถานที่ :  บริเวณโดยรอบวัดเอี๋ยนสุ่ยอู่เมี่ยว

③เทศกำลวัฒนธรรมเทพเจ้ำช�ระทำ่เรือเหยี่ยหลิ่ว
เพื่อถวายเครื่องบูชาขอบคุณเทพเจ้าและขอให้คุ้มครองความปลอดภัยแก่ชาวประมงท่ีออกทะเล วันท่ี 15 เดือน 1 ตามปฏิทิน
จันทรคติของทุกปี ประชาชนผู้มีความศรัทธาในเหยี่ยหล่ิวจะจัดพิธี "เทพเจ้าช�าระท่าเรือ" ขอพรให้ออกทะเลและกลับมาพร้อม
กับปลาเต็มล�า พิธีที่ครึกครื้นรวมไปถึงการช�าระทะเลล่องมหาสมุทร เทพเจ้าช�าระท่าเรือ และเทพเจ้าข้ามไฟ สิ่งที่น่าสนใจที่สุด
เห็นจะเป็นชายฉกรรจ์กลุ่มหนึ่งแบกเกี้ยวเทพเจ้ากระโดดจากท่าเรือประมงลงน�้า นับเป็นการทดสอบความอดทนต่อความหนาว
เย็นในฤดูกาลที่หนาวเหน็บของเหล่าผู้กล้า กิจกรรมเทศกาลวัฒนธรรมเทพเจ้าช�าระท่าเรือที่มีระยะเวลา 2 วันนี้ เป็นกิจกรรมที่
ไม่เหมือนใครในไต้หวันจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนมากมายมารอชม

เวลา :  ช่วงก่อนและหลังเทศกาลเยวี๋ยนเซียว จ�านวนวันแตกต่างกันไปตามชุดกิจกรรม (8 กุมภาพันธ์ 2020)
สถานที่ :  เลขที่ 69 ถนนกั่งตง อ�าเภอวั่นหลี่ นครนิวไทเป (ด้านหน้าอารามเหยี่ยหลิ่วเป่าอันกง)

④ซ่งเจียงเจิ้นที่เน่ยเหมิน
อ�าเภอเน่ยเหมินของเกาสงมีประเพณีศิลปะขบวนรบท่ีมาก
ที่สุดในประเทศ ได้ชื่อว่า "บ้านแห่งศิลปะขบวนรบ" ในอดีต
ซ่งเจียงเจิ้นจัดเป็นองค์กรขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างเสริมร่างกาย
ให้แข็งแรง ให้การป้องกัน และผสานต�าบลหมู่บ้านให้เป็นน�้า
หน่ึงใจเดียวกัน ได้ค่อยๆ วิวัฒนาการกลายเป็นศิลปะพื้นบ้าน 
"ซ่งเจียงเจิ้นที่เน่ยเหมินของเกาสง" นี้ได้รับการจัดให้อยู่ใน 12 
งานเทศกาลใหญ่ของไต้หวันด้วย เดือนมีนาคมของทุกปี งาน
ฉลองวัฒนธรรมพื้นบ้านน้ีก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างครึกครื้น จุดที่
น่าสนใจของกิจกรรมอยู่ที่การแข่งขันขบวนรบซ่งเจียงเจิ้นที่ได้
สร้างสรรค์โดยเหล่านักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึง
อุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดเลี้ยงโต๊ะอาหารเลิศรสกลาง
แจ้งโดยหัวหน้าพ่อครัว ขอเชิญชวนให้ท่านมาชมศิลปะขบวน
รบและรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา :  เดือนมีนาคมของทุกปี (ในปี 2019 จะจัดระหว่างวันที่ 
30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน) 

สถานที่ :  เลขที่ 82 เน่ยผู่ หมู่บ้านเน่ยฟง อ�าเภอเน่ยเหมิน 
นครเกาสง (วัดเน่ยเหมินหนานไห่จื่อจู๋)
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⑤เทศกำลท่องเที่ยวนำนำชำติวัฒนธรรมเทพมำจู่ที่ต้ำเจี่ย
การไปไหว้เทพมาจู่ในเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติ นับเป็นกิจกรรมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
“การร่วมจาริกไหว้เทพมาจู่” ได้รับการระบุจากกระทรวงวัฒนธรรมว่าเป็นประเพณีท่ีส�าคัญ ทุกปีจะดึงดูดผู้มีจิตศรัทธาจ�านวน
มากให้ร่วมกันเดินจาริกไหว้เทพมาจู่ เส้นทางที่ผ่านมีผู้มาชุมนุมนับหมื่นคน วัดวาอารามอายุนับร้อยปี 8 แห่งในเส้นทางที่ผ่าน
ไปล้วนมีการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ โดยเส้นทางเริ่มจากอารามเจิ้นหลันกง แวะพักตามวัดและอารามต่าง ๆ เดินทางขากลับ และ
กลับสู่อารามเจิ้นหลันกง ใช้เวลา 9 วัน 8 คืนในการข้ามเขตและเมือง 4 แห่ง เป็นระยะทางทั้งหมดมากกว่า 300 กม. แม้แต่ชาว
ต่างชาติก็ได้ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย

เวลา :  เดอืน 3 ของทกุปีตามปฏทินิจนัทรคต ิโดยจะโยนไม้ปวยเพือ่ถามเทพมาจู่ถงึเวลาในการเริม่ออกเดนิทางจารกิส�าหรบัปีนัน้ ๆ
สถานที่ :  อารามต้าเจี่ยเจิ้นหลันกง  อารามหนานเหยากง  อารามซีหลัวฝูซิ่งกง  อารามซินกั่งฟ่งเทียนกง  อารามซีหลัวฝู

ซิ่งกง  อารามเป๋ยโต่วเตี้ยนอันกง  อารามจางฮว่าเทียนโฮ่วกง  อารามชิงสุ่ยเฉาซิ่งกง  อารามต้าเจี่ยเจิ้นหลันกง

⑥�เทศกำลวัฒนธรรมเทพเปำ่เซิงที่
ตำ้หลงถง

วันที่ 15 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันเกิดของเทพเป่าเซิง
ต้าตี้ อารามต้าหลงถงเป่าอันกงก็ได้จัด “เทศกาลวัฒนธรรมเทพ
เป่าเซิง” ขึ้นอย่างครึกครื้น มีชุดการแสดงพื้นบ้าน การทัวร์โบราณ
สถาน การแสดงเต้นร�าเป็นแถวตอนแบบดั้งเดิมและงานพิธีถวาย
ของสามส่ิง คณะการแสดงต่าง ๆ พากันแสดงความสามารถทาง
ศิลปะบนเวที ท�าให้สามารถชมการแสดงของคณะต่าง ๆ ได้ทั้งหมด
ในครั้งเดียว ในงานวัดคืนนั้นจะมี “การเผาสิงโต” ซึ่งเป็นแห่งเดียว
ในไต้หวันท่ียังมีพิธีนี้อยู่ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์การขับไล่โรคระบาด
และคุ้มครองให้ปลอดภัย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไต้หวัน
ท่ามกลางประทัดที่พุ่งสูงไปบนท้องฟ้าและเสียงที่ดังกึกก้อง

เวลา :  วันที่ 15 เดือน 3 ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติ (วันที่ 11 
เมษายน 2019)

สถานที่ :  เลขที่ 61 ถนนฮามี่ อ�าเภอต้าถง นครไทเป

⑦�ฤดูดอกคำลล่ำลิลลี่ที่ทะเลสำบ
จู๋จื่อ

ฤดูใบไม้ผลิที่มีอากาศอบอุ่นดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบาน ท�าให้ทะเล
สาบจู๋จื่อดาษดื่นไปด้วยสีขาวแสนโรแมนติก หุบเขาที่อยู่ระหว่าง
ภูเขาต้าถุน ภูเขาชีซิง และภูเขาเสี่ยวกวนอิน เคยเป็นทะเลสาบที่
เกิดขึ้นจากการถูกปิดกั้นตามธรรมชาติ เมื่อน�้าในทะเลสาบลดลง
ไป สภาพดินที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในการ
เจริญเติบโตของดอกคาลล่าลิลล่ี ฤดูดอกคาลล่าลิลล่ีที่ทะเลสาบ
จู๋จื่อจะเริ่มขึ้นประมาณกลางเดือนมีนาคม ทุกปีจะมีธีมในการ
ท่องเที่ยวพักผ่อนที่แตกต่างกัน เป็นการร่วมกับสวนดอกไม้โดย
รอบและอาหารเลิศรสที่ผลิตจากวัตถุดิบบนเขา เหมาะสมกับ
การวางแผนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ เดิน
เลาะไปตามเส้นทางเดินเท้าริมทะเลสาบท่ีวนรอบพ้ืนท่ีดอกคาล
ล่าลิลลี่ ขึ้นไปบนที่สูงแล้วมองลงมายังนาขั้นบันไดที่มีดอกคาล
ล่าลิลลี่อยู่เต็มผืน สีขาวบริสุทธิ์ของดอกไม้ช่วยท�าให้จิตใจรู้สึก
โล่งสบาย ช่วงบ่ายที่เริ่มมีหมอกเข้าปกคลุมยิ่งดูลึกลับมีเสน่ห์อีก
แบบ สามารถไปเที่ยวต่อยังจุดชมวิวภูเขาหยางหมงิซาน

เวลา :  ช ่วงกลางถึงปลายเดือนมีนาคมของทุกป ี( ใน
ปี 2019 จะจัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 12 
พฤษภาคม) สถานที่ :  ถนนทะเลสาบจู ๋จื่อ อ�าเภอ

เป่ยโถว นครไทเป

⑧นิทรรศกำรพฤกษชำติอี๋หลัน
มีแกนหลักเป็นวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม การอนุรักษ์ระบบนิเวศ อนาคตท่ีย่ังยืน เป็นต้น นิทรรศการพฤกษชาติอ๋ีหลันเป็นการ
ผสานเอาสภาพภูมิประเทศภูเขาและน�้าในท้องถิ่นเข้ากับภูมิทัศน์สวนที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ เป็นการสัมผัสกับการเกษตร
ในเชิงลึก ในอดีตสถานที่จัดงานล้วนจัดขึ้นที่บริเวณจุดชิมวิวอู่เหล่าเคิงเมืองซูเอ้า แต่ในปี 2017 ได้ย้ายไปจัดที่ต�าบลตงซัน ซึ่ง
มีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมา เพียงก้าวออกมาจากสถานีรถไฟตงซันอันสวยงามก็สามารถ
ไปถึงสถานที่จัดงาน ล้อมรอบไปด้วยทะเลดอกไม้ที่สวยงาม เป็นการรวมกันของฟาร์มนันทนาการและการท่องเที่ยวท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวสีเขียวบนเส้นทางแห่งพฤกษชาติแบบสบาย ๆ ท�าให้รู้สึกสดชื่น

เวลา :  ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี    สถานที่ :  บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟตงซัน

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี
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⑨เสียงกรีดร้องในฤดูใบไม้ผลิ
ฤดูใบไม้ผลิเดือนเมษายนที่มีอากาศอบอุ่น เป็นเวลาเปิดฉากส�าหรับงาน "เสียงกรีดร้องในฤดูใบไม้ผลิ" อันคึกคัก งานเฉลิมฉลอง
ทางดนตรีที่มีการจัดตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน จุดประสงค์แรกเร่ิมเพียงเพ่ือให้คณะแสดงมีโอกาสได้ข้ึนเวทีท�าการแสดง ต่อ
มาค่อย ๆ พัฒนามาเป็นเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ซึ่งมีกลุ่มวงเพิ่มขึ้นมาเป็นกว่าร้อยกลุ่ม โดยไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์ 
อายุ หรือรูปแบบ กระตุ้นให้เกิดประกายแห่งความคิดสร้างสรรค์มากมาย กิจกรรมทางดนตรีที่ต้องไปเข้าร่วมให้ได้ทุกปี แม้แต้วง
ดนตรีใต้ดินชาวต่างชาติก็ได้เดินทางเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

เวลา :  วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2019    สถานที่ :  นครเกาสง ถนนฉีจินเมี่ยวเฉียนหมายเลข 1 (นครเกาสงสวนกังหันลมฉีจิน)

⑪�เทศกำลวัฒนธรรมและกำรท่อง
เที่ยวปลำทูน่ำครีบน�้ำเงิน

ปลาทูน่าครีบน�้าเงินซึ่งเป็นปลาที่มีวงจรชีวิตอพยพย้ายถิ่น ทุกปีใน
ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะมาท่ีน่านน�้าช่องแคบบาชิของไต้หวันเพื่อเตรียม
วางไข่ ซึ่งเป็นช่วงที่เนื้อปลามีความอวบอ้วนสมบูรณ์ หลังจากที่ปลาทูน่าครีบน�้าเงิน
ทีม่คีณุสมบตัสิอดคล้องกบัเงือ่นไขของ “ทนู่าตวัแรก” ถกูจบัขึน้มาบนฝ่ัง จะมกีารจดั
กิจกรรมแห่ตามท้องถนนและการประมูลเป็นพิเศษ และจะประกาศการเริ่มต้นของ
เทศกาลวฒันธรรมและการท่องเทีย่วปลาทนู่าครบีน�า้เงนิทีต่งกัง่ ปลาทนู่าครบีน�า้เงนิ
เดมิเรยีกกนัว่า “เฮยว่งช่วน” เน่ืองจากมกีารเคล่ือนไหวมากเน้ือจงึแน่นสดอร่อย นับ
เป็นสดุยอดของซาซมิ ิมนัีกชิมมากมายเดนิทางมาลองล้ิมเน้ือทีม่ไีขมนัเตม็เป่ียมอย่าง
เตม็ปากเตม็ค�าถงึทีน่ีโ่ดยเฉพาะ ศนูย์จ�าหน่ายตรงผลติภณัฑ์ปลาของท่าเรอืประมงตง
กั่งคึกคักเป็นอย่างยิ่ง อาหารเลศิรสท้องถิน่ทีไ่ม่ควรพลาด เช่น กุ้งซากรุะ ไข่ปลาออยล์ 
ฟิชแห้ง วธิกีารปรงุแต่ละแบบกใ็ห้รสชาตทิีช่วนหลงใหลแตกต่างกนั

เวลา :  เดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี
สถานที่ :  เลขท่ี 175 ถนนซินเซิงซัน ต�าบลตงกั่ง เขตผิงตง (อาคารสมาคมชาว

ประมง)

⑩เทศกำลดอกไม้ไฟกลำงทะเลเผิงหู
แรกเร่ิมเกิดจากการที่อุบัติเหตุทางเครื่องบินได้กระทบต่อการท่องเท่ียวของเผิงหูอย่างหนัก เทศบาลเขตเผิงหูจึงได้ร่วมมือกับ
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์จัดกิจกรรมขึ้นในวันแห่งความรักของจีน อาศัยการแสดงดอกไม้ไฟท่ีงดงามในการเติมพลังใหม่ให้แก่
ท้องถิ่น ตั้งแต่เร่ิมจัดข้ึนคร้ังแรกจวบจนปัจจุบัน ทุกปีจะมีธีมและเส้นทางท่องเท่ียวสัมผัสประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน รูปแบบ
ดอกไม้ไฟที่สร้างสรรค์แบบใหม่ๆ ค่อยๆ กลายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเผิงหู ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่าง
ประเทศมาชื่นชม เทศกาลดอกไม้ไฟได้จุดขึ้นที่สวนกวนอินถิง สีสายรุ้งเจ็ดสีของสะพานสายรุ้งซีอิ๋ง ประกอบกับพลุและดอกไม้
ไฟสีสันต่างๆ นับหมื่นดอก จุดความสว่างไสวให้แก่ท้องฟ้าของเกาะเผิงหู ประสานกับวงดนตรีที่ผลัดกันขึ้นร้องและแสดงข้ามคืน 
ผสมผสานกันเป็นงานเฉลิมฉลองที่สดใสแห่งคืนในฤดูร้อน

เวลา :  เดือนเมษายนของทุกปี    สถานที่ :  สวนกวนอินถิง เมืองหม่ากง

⑫เทศกำลศิลปะประติมำกรรมทรำยนำนำชำติฝูหลง
สถานอาบน�า้ทะเลฝหูลงเป็นสถานทีเ่ล่นน�า้ทีม่ช่ืีอเสยีงโด่งดงัทีส่ดุทางภาคเหนอืของไต้หวนั ทรายเนือ้ละเอยีดซึง่เป็นทรายควอทซ์  
หลังจากเติมน�้าจะมีลักษณะปั้นได้ง่าย เหมาะสมอย่างยิ่งส�าหรับการสร้างสรรค์ประติมากรรมทราย ตั้งแต่ปี 2008 ที่มีการ
จัด “เทศกาลศิลปะประติมากรรมทรายนานาชาติฝูหลง” ขึ้นเป็นครั้งแรก ผลงานตามธีมต่าง ๆ ซึ่งหลอมรวมเอาภาพยนตร์ ตัว
การ์ตูน ข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งใกล้ชิดกับวิถีชีวิตได้ดึงดูดคลื่นผู้ชมให้เดินทางมาชม นักประติมากรรมทรายชาวต่างชาติจาก
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้มาประจ�าที่และเริ่มต้นการปั้น แข่งขันกันด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความประณีตละเอียดอ่อนจนท�าให้
ผู้คนต้องตกตะลึง จ�านวนผลงานก็ท�าลายสถิติอย่างต่อเนื่อง

เวลา :  เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี
สถานที่ :  เลขที่ 40 ถนนฝูหลง อ�าเภอก้งเหลียว นครนิวไทเป (สถานอาบน�า้ทะเลฝูหลง)

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี
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⑬�กำรแข่งขันวิ่งขึ้นตึกไทเป 101 นำนำชำติ
ความสูงของตึกไทเป 101 เป็นสิ่งที่ผู้คนให้การยกย่อง เคยเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ในปี 2005 ได้จัด “การแข่งขันวิ่งขึ้น
ตึกไทเป 101 นานาชาติ” ขึ้นเป็นครั้งแรก ดึงดูดนักวิ่งฝีเท้าดีจากนานาประเทศทั่วโลกมาร่วมงาน และเพื่อความปลอดภัยผู้เข้า
แข่งขันจ�าเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนจึงจะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ ในวันงานผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะรวมตัว
กันอยู่ที่ลานกว้างชั้น 1 รอจนกระทั่งได้ยินเสียงนกหวีดดังขึ้น ทั้งหมดก็เริ่มออกวิ่งขึ้นไปชั้นแล้วชั้นเล่า เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ
อย่างยิ่ง ความสูง 390 เมตร ทั้งหมด 91 ชั้น และบันได 2,046 ขั้น มีขนาดที่เหนือกว่าตึกเอ็มไพร์สเตต นิวยอร์ค นับเป็นการ
แข่งขันระดับคลาสสิกที่ผู้รักการออกก�าลังกายถือว่าจะต้องมาลองท้าทายให้ได้

เวลา :  ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี(วันที่ 4 พฤษภาคม 2019)    สถานที่ :  เลขที่ 7 ถนนซิ่นอี้ ตอน 5 อ�าเภอซิ่นอี้ นครไทเป

⑭เทศกำลบอลลูนนำนำชำติไต้หวัน
ท้องฟ้าต้นฤดูร้อนของลู่เหยี่ยในเขตไถตง ถูกแต่งแต้มไปด้วยบอลลูนสีสันต่างๆ มาถึงที่ราบสูงลู่เหยี่ยด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วย
ความคาดหวัง เข้าแถวรอข้ึนบอลลูนทะยานสู่ท้องฟ้า เพ่ือเก็บเอาทัศนียภาพของหุบเขาท่ีอยู่ด้านล่างท้ังหมดเอาไว้ในดวงตา 
เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่เริ่มต้นจัดขึ้นในปี 2011 และทุกปีจะมีการน�าเสนอบอลลูนที่มีรูปร่างต่างๆ นานา รวมทั้งแอ็งกรีเบิร์ดส 
อัศวินด�า เป็นต้น นักท่องเที่ยวต่างนิยมไปร่วมชมความยิ่งใหญ่สวยงาม นอกจากได้ลองประสบการณ์การขึ้นลงบอลลูนแบบผูก
ตรึงไว้อยู่กับที่แล้ว ยังมีทัวร์ท้องฟ้าบนบอลลูนแบบบินอิสระด้วย ส่วนบนพื้นดินก็มีกิจกรรมคอนเสิร์ตคืนแห่งแสงเรืองรองที่ช่วย
แต่งแต้มสีสันความโรแมนติกให้แก่ค�่าคืนของไถตง

เวลา :  เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปี
สถานที่ :  เลขที่ 46 ถนนเกาไถ หมู่บ้านหย่งอัน ต�าบลลู่เหยี่ย เขตไถตง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลู่เหยี่ย)

⑮เทศกำลจักรยำนไต้หวัน
เนื่องด้วยวิถีชีวิตแบบโลฮาสก�าลังเป็นท่ีนิยม นับวันจึงมีผู้ท่ีหันมาขี่จักรยานเพ่ิมขึ้น จากบนสนทนาคลาสสิกของภาพยนตร์เรื่อง 
“Island Etude” : “เรื่องบางเรื่องถ้าไม่ท�าตอนนี้ ก็จะไม่ได้ท�าอีกตลอดชีวิต” ได้สร้างความประทับใจให้แก่คนจ�านวนมาก 
นอกจากเป็นการสัมผัสกับทัศนียภาพในทุกซอกมุมของไต้หวันอย่างช้า ๆ แล้ว ยังช่วยสร้างความนิยมในการขี่จักรยานเที่ยวรอบ
เกาะด้วย ชุดกิจกรรม “เทศกาลจักรยานไต้หวัน” ได้ทยอยเริ่มต้นขึ้นอย่างต่อเน่ือง มีการบุกเบิกเส้นทางในรูปแบบการพักผ่อน
หย่อนใจหรือรูปแบบการท้าทายขึ้นมาหลายเส้นทาง รวมถึงทิวทัศน์ทะเลชายฝั่งตะวันออกฮวาตง หุบเขาไท่หลู่เก๋อ ทางหลวง
พาดผ่านภาคกลางใหม่ เป็นต้น มีระยะทาง ความสูง และความชันท่ีแตกต่างกันให้เลือกเหงื่อไหลตามความต้องการ ท้ังยังมี
โอกาสได้เห็นผู้แข่งขันระดับโลกในระยะกระชั้นชิดอีกด้วย

เวลา :  เดือนมิถุนายนถึงธันวาคมของทุกปี    สถานที่ :  จุดชมวิวต่าง ๆ

⑯เทศกำลอำบน�้ำแร่และอำหำรเลิศรส
สัญญาณบ่งบอกการเข ้าสู ่ฤดูใบไม้ร ่วงมาถึงแล้ว เป ็นการเริ่มต ้นของ 
“เทศกาลอาบน�้าแร่และอาหารเลิศรส” ท่ัวไต้หวัน น�้าแร่คุณค่ามหาศาลท่ี
ธรรมชาติมอบให้ มีคุณประโยชน์ทั้งในด้านการบ�ารุงผิวและฟื้นฟูสุขภาพกาย
และจิต แต่ละแหล่งก็มีคุณภาพน�้าแร่ที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงน�้าแร่ก�ามะถัน
ของภูเขาต้าถุน น�้าแร่เจียวซีที่ไร้สีไร้กล่ิน น�้าแร่โคลนซึ่งหาได้ยากที่กวนจื่อ
หลิ่ง เป็นต้น ค่อย ๆ แช่ตัวลงในไอหมอกหนาทึบ ชโลมให้ความอ่อนล้าทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจหายไป ผิวกายยังเรียบล่ืน นุ่ม และมีน�้ามีนวล ไม่ว่า
จะเป็นบ่อแบบส่วนตัวแช่คนเดียว หรือบ่อแบบส่วนรวมที่สามารถแช่ร่วมกับ
สมาชิกครอบครัวหรือเพื่อน ๆ แต่ละที่ล้วนให้การต้อนรับด้วยความจริงใจ 
กิจกรรมจะควบคู่กับงานเลี้ยงฉลองอาหารเลิศรสของท้องถิ่น เพลิดเพลินกับ
อาหารอร่อยและน�า้แร่คุณภาพดีได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้จิตใจอบอุ่น

เวลา :  ทุกปีในเดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายนปีถัดไป
สถานที่ :  จุดชมวิวบ่อน�า้แร่ทั่วไต้หวัน

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี
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⑰�เทศกำลศิลปะและกำรละเล่นพื้น
บ้ำนเด็กนำนำชำติที่อี๋หลัน

วันที่ร้อนระอุในฤดูร้อน “เทศกาลศิลปะและการละเล่นพื้นบ้าน
เด็กนานาชาติที่อี๋หลัน” ได้เริ่มต้นขึ้น หลังจากที่แม่น�้าตงซันที่
ไหลคดเคี้ยวผ่านต�าบลตงซันไปยังต�าบลอู่เจี๋ยได้รับการฟื้นฟู
เป็นผลส�าเร็จ ก็ได้รับการวางแผนจัดให้เป็นริเวอร์พาร์ค เดือน
กรกฎาคมและสิงหาคมของทุกปี สวนสาธารณะได้กลายร่าง
เป็นสวนน�้า อุปกรณ์เล่นน�้ารายการต่าง ๆ ช่วยคลายร้อนให้
ความสดชื่นแก่ผู้คนในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนระอุ ถึงแม้จะแช่ทั้งวัน
ตั้งแต่เช้าจรดค�่าก็ยังไม่อยากลุกออกมา นอกจากนี้ยังได้เชิญ
คณะแสดงจากต่างประเทศให้มาแสดงการเต้นร�าแบบดั้งเดิม 
ทักษะทางด้านดนตรี เป็นการรวมวิถีชีวิตเข้ากับศิลปะและดนตรี 
เครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่ไม่เหมือนใครมีความเยี่ยมยอดน่าสนใจ
ขึ้นทุกปี ท้ังสวนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่
สนุกสนานอย่างไร้ขีดจ�ากัด

เวลา :  เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี
สถานที่ :  เลขที่ 2 ถนนชินเหอ ตอน 2 ต�าบลอู่เจี๋ย เขตอี๋หลัน

⑱�วันเซี่ยจื้อ (วันครีษมำยัน) 235 
ของไต้หวัน Formosa Summer 
Festival

เส้นทรอปกิออฟแคนเซอร์ได้พาดผ่านเขตเจียอ้ี ฮวาเหลียน และเผิง
หู ทุกครั้งที่ภาวะเซี่ยจื้อมาถึงแสงอาทิตย์จะส่องตรงไปยังเส้นทรอปิ
กออฟแคนเซอร์ 23.5˚ เวลากลางวันของซีกโลกเหนือจะยาว “วัน
เซี่ยจื้อ (วันครีษมายัน) 235 ของไต้หวัน” เป็นกิจกรรมที่รวมเอา
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับภาวะเข้าไว้ด้วยกัน แล้วน�า
เสนอเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบกลางฤดูร้อน ในพ้ืนท่ีท่ีเส้นทรอปิ
กออฟแคนเซอร์ได้พาดผ่าน จะมีชุดกิจกรรมโปรโมชั่นส�าหรับอาหาร 
การท่องเที่ยว ศิลปะ และดนตรี ที่จะท�าให้ร่วมสนุกมากเท่าไหร่ก็ยัง
รู้สึกไม่พอ สามารถไปรับประทานโอ้เอ๋วที่ภูเขาอาหลี่ซัน ชื่นชมกับ
น�้าสีฟ้าของมหาสมุทรแปซฟิิกที่ฮวาเหลียน หรือไปลิ้มรสอาหารทะเล
อย่างเต็มอิ่มที่เผิงหู เป็นความบันเทิงที่สอดแทรกสาระความรู้เกี่ยว
กับเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์

เวลา :  เดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปี
สถานที่ : เขตเจียอี้ เขตฮวาเหลียน เขตเผิงหู

⑲�เทศกำลดนตรีนำนำชำติ
ชำยฝั่งนครนิวไทเป

ทุกปีเมื่อถึงเดือนกรกฎาคมชายฝั่งทะเลตะวันออก
เฉียงเหนือสีครามจะมีผู ้คนมากมายที่เปล่ียนมา
สวมใส่เสื้อลายดอกและหมวกกันแดด เตรียมตัว
ไปร่วมงาน "เทศกาลดนตรนีานาชาตชิายฝ่ังนครนวิ
ไทเป" ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2000 
จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นสถานที่ที่ผู้สร้างสรรค์ด้าน
ดนตรีทีม่ีความฝันได้กลายเป็นนักร้องหรือวงดนตรี 
แม้แต่วงดนตรีใต้ดินจากต่างประเทศก็มาร่วมงาน 
ท้ังบนเวทีและด้านล่างของเวทีต่างกเ็ต้นร�าท�าเพลง
ไปด้วยกัน ผู้ที่ท�าการแสดงจะผลัดเปล่ียนกันขึ้น
แสดงบนเวที การเข้าร่วมงานก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
เป็นสถานที่ที่คนหนุ่มสาวสามารถแสดงพลังของ
ตนเองออกมา ขอเชิญชวนให้มาพบกับงานดนตรี
อนัสวยงามกลางฤดรู้อน

เวลา :  กลางเดือนกรกฎาคมของทุกปี
สถานที่ :  เลขที่ 40 ถนนซิ่งหลง หมู่บ้านฝูหลง 

อ�าเภอก้งเหลียว นครนิวไทเป (สถาน
อาบน�า้ทะเลฝูหลง)

⑳กำรเฉี่ยงกู (กำรชิงเปรต) ที่โถวเฉิง
วัฒนธรรมจีนมีประวัติอันยาวนาน จากเรื่องราวความกตัญญูของต�านานมู่เหลียนช่วยแม่ได้วิวัฒนาการมาเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศล 
เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติเป็นสัญลักษณ์ของการเชิญวิญญาณไร้ญาติมาเป็นแขกที่โลกมนุษย์ ทุกที่ได้จัดเตรียมงานเลี้ยงฉลอง
อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเซ่นไหว้วิญญาณเร่ร่อน ที่มีชื่อเสียงที่สุดรวมถึงเทศกาลสารทจีนที่จีหลง การเฉี่ยงกู (การชิงเปรต) ที่โถวเฉิงเขต
อี๋หลัน และการซู่กูเผิง (ตั้งร้านเปรต) ที่เหงิชุน การเฉี่ยงกู (การชิงเปรต) ที่โถวเฉิงจะจัดขึ้นในคืนสุดท้ายของเดือน 7 โดยสร้างร้าน
เปรตและเสาไผ่ปักธงไว้ที่สนามกีฬาข้างท่าเรืออูสือ ความสูงรวมกันทั้งหมดมากกว่าตึก 10 ชั้น การปีนขึ้นไปบนเสาต้นใหญ่ที่ทา
น�้ามันวัวไว้เต็มไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ช่วงกลางดึกของอี๋หลันครึกครื้นราวกับเมืองที่ไม่มีวันหลับ

เวลา :  คืนสุดท้ายของเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี
สถานที่ :  เลขที่ 105 ถนนเหอผิง เมืองโถวเฉิง เขตอี๋หลัน (ด้านหน้าอารามชิ่งเยวี๋ยนกง)

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี
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㉔กำรแสดงดอกไม้ไฟต้อนรับปีใหม่ที่ตึกไทเป 101
“การแสดงดอกไม้ไฟที่ตึกไทเป 101” เป็นงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เป็นที่รอคอยของทั่วโลก มักจะมีความก้าวหน้า
ขึ้นทุกปีโดยมีการใส่องค์ประกอบใหม่ ๆ อย่างไม่ขาดสาย สร้างความพึงพอใจแก่การรับรู้ด้านเสียงและแสงเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่
มีการจัดขึ้นในปี 2004 เป็นต้นมา ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มักจะดึงดูดผู้คนนับแสนให้เดินทางมาชมถึงสถานที่จริงอยู่
เสมอ ประกอบกับกิจกรรมการก้าวข้ามปีที่จัดขึ้นโดยรอบ ซึ่งมักมีศิลปินชื่อดังมากมายมาต้อนรับปีใหม่ร่วมกับผู้มารอชม ดอกไม้
ไฟในรูปแบบของตึกสูงระฟ้า นอกจากการจัดวางดอกไม้ไฟนับหมื่นนัดแล้วยังน�าเอาการสร้างแสงและดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์มา
ใช้ประกอบ ประชาชนทุกคนต่างพร้อมใจกันนับเวลาถอยหลัง วินาทีแห่งการก้าวข้ามไปสู่ปีใหม่นับเป็นช่วงเวลาท่ีสนุกสนานที่สุด 
ทุกคนต่างโห่ร้องและสวมกอดกันด้วยความยินดี

เวลา :  วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี    สถานที่ :  เลขที่ 7 ถนนซิ่นอี้ ตอน 5 อ�าเภอซิ่นอี้ นครไทเป

㉓คอนเสิร์ตรุ่งอรุณที่ภูเขำอำหลี่ซัน
รุ่งอรุณ ทะเลเมฆ ทางรถไฟ ป่า อาทิตย์อัสดง ฯลฯ เป็นทิวทัศน์อันงดงามของอาหลี่ซันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ค้าง
คืนบนภูเขาซักคืน วันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดเพื่อไปยังแท่นจู้ซันกวนยื่อเตรียมตัวชมแสงอรุณแรก “คอนเสิร์ตความประทับใจใน
รุ่งอรุณท่ีภูเขาอาหล่ีซัน” เริ่มจัดข้ึนครั้งแรกในปี 2003 ฟังเพลงอันไพเราะบนความสูงเหนือระดับน�้าทะเล 2,500 ม. และร่วม
กันให้การต้อนรับแสงอรุณแรกของปีใหม่ ยามรุ่งอรุณ วินาทีที่แสงเงินแสงทองเร่ิมปรากฏออกมาจากแนวเทือกเขาอว้ีซันท่ีอยู่
ตรงข้าม สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้คน อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีศรีสุขในปีใหม่ด้วย

เวลา :  วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
สถานที่ :  เลขที่ 17 หมู่บ้านเซียงหลิน ต�าบลอาหลี่ซัน เขตเจียอี้ (พื้นที่นันทนาการแห่งชาติอาหลี่ซัน)

㉒�กำรวิ่งมำรำธอนนำนำชำติ
ไทเป

มาราธอนเป็นกีฬารายการหนึ่งที่ทดสอบก�าลังกายและ
ความตั้งใจ ระหว่างการวิ่งเหยาะ ๆ มีความหมายที่
ชวนให้ขบคิด ระหว่างการหายใจเข้าและออกจะรู ้สึก
เพลิดเพลินกับความสบายจากการที่เหงื่อไหลออกมา 
“การว่ิงมาราธอนนานาชาติไทเป” ท่ีเคยจัดมาหลายปี 
เป็นการแข่งขันวิ่งบนถนนในเมือง วิ่งไปตามศูนย์กลาง
ของเมือง เช่น ถนนเหรินอ้าย อ�าเภอซ่ินอ้ี เป็นต้น จึง
ได้ใกล้ชิดกับรูปลักษณะของไทเปจากมุมมองท่ีแตกต่าง
ออกไป ทางวิ่งแข่งขันได้ผ่านการรับรองจาก AIMS/
IAAF และได้ถูกบรรจุเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ
แล้ว จ�านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ท�าลายสถิติใหม่ทุก
ปี แม้แต่นักวิ่งฝีเท้าดีจากต่างประเทศก็ได้ข้ามน�้าข้าม
ทะเลเพื่อมาร่วมการท้าทาย ท�าให้ถนนในไทเปช่วงเดือน
ธันวาคมเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา

เวลา :  กลางเดือนธันวาคมของทุกปี
สถานที่ :  เลขที่ 1 ถนนซื่อฝู่ อ�าเภอซิ่นอี้ นครไทเป (ลาน

ประชาชนนครไทเป)

㉑�มหำชนว่ำยน�้ำข้ำมทะเลสำบ
สุริยันจันทรำ

ช่วงก่อนและหลังเทศกาลไหว้พระจันทร์ของทุกปี ทะเลสาบ
สุริยันจันทราจะคลาคล�่าไปด้วยผู้คนนับหมื่น โดยมากเพื่อ
มาร่วมกิจกรรมว่ายน�้าข้ามทะเลสาบ นักว่ายน�้าฝีมือดีจาก
ท้ังในและต่างประเทศจะมาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันอยู่ที่
สะพานท่าเรือเฉาอู้เพื่อรอวินาทีแห่งการลงน�้า เป็นทะเลสาบ
น�้าจืดท่ีใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ระยะทางในการว่ายข้ามประมาณ 
3,000 ม. ในปี 2002 ได้รับการบรรจุชื่อไว้ในหอเกียรติยศ
และพิพิธภัณฑ์กีฬาว ่ายน�้านานาชาติ (International 
Swimming Hall of Fame and Museum) อย่างเป็น
ทางการ กฎของการแข่งขันผู้เข้าร่วมทุกคนต้องใส่ทุ่นตอร์ปโิด
เพื่อความปลอดภัย ทางด้านข้างจะมีเวทีลอยน�้าที่จัดเตรียม
อาหารไว้ให้ เหล่าผู้เข้าแข่งขันต่างแต่งตัวกันอย่างเต็มที่แต่ง
แต้มสีสันให้แก่พื้นน�า้ที่มีสีเขียวอมฟ้า สามารถว่ายน�้าไปพลาง
ชื่นชมกับทิวทัศน์ทะเลสาบและภูเขาโดยรอบไปพลาง

เวลา :  ช่วงก่อนและหลังเทศกาลไหว้พระจันทร์ของทุกปี
สถานที่ :  รวมตวักนัทีท่่าเรอืประมงเฉาอู้ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นลงน�า้ 

และขึ้นจากน�้าที่ท่าเรือประมงเต๋อฮว่าเซ่อ

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี

เที่ยวสนุกที่ไต้หวันได้ตลอดปี
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แตกตำ่งกับเมืองนครต่ำงๆ ที่คล้ำยคลึงกัน ต�บลต่ำงๆ ที่มีเอกลักษณ์เหมือนดั่งไข่มุกที่นุ่มนวลเย็นตำกระจำย
ซ่อนตัวในแต่ละมุมของประเทศไต้หวันซึ่งเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวดีที่สุดส�หรับนักเดินทำงในไต้หวันจนถึงทั่วโลก
ที่สนใจเที่ยวไต้หวันแบบเชิงลึกและสัมผัสถึงวัฒนธรรมหรือประเพณีพื้นเมืองจำกทุกแง่มุม
ถึงแม้จะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อย แต่ลักษณะพิเศษของแต่ละชุมนุมหรือภำพรวมวัฒนธรรมในต�บลต่ำงๆ ของ
ไต้หวัน ล้วนมีจุดเด่นที่แตกต่ำง เปรียบเสมือนแบบจ�ลองที่เข้มข้นแสดงให้เห็นถึงกำรผสมผสำนระหว่ำง
วัฒนธรรมของคนพื้นเมืองและผู้ยำ้ยถิ่นตลอดหลำยร้อยปีที่ผำ่นมำ จำกชำยทะเลสู่ภูเขำ จำกริมแม่น�้ำสู่ที่รำบ 
จะเห็นได้ต�บลแห่งเหมืองทองค� ภูมิลักษณ์น�้ำพุร้อน สถำปัตยกรรมและประวัติศำสตร์ในตลำดร้อยปี อำหำร
รสเลิศและวัฒนธรรมฮำกกำ วัฒนธรรมชนเผ่ำต่ำงๆ แหล่งอำชีพงำนฝีมือ ต�บลที่ขึ้นชื่อด้วยเทศกำลทำง
ศำสนำ เมืองชำยแดนที่ให้บรรยำกำศสงครำมและอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวมำกขึ้นสำมำรถสัมผัสถึง
ควำมงดงำมของไต้หวันรวมถึงทิวทัศน์ที่น่ำดึงดูดที่สุดซึ่งก็คือมิตรจิตมิตรใจของผู้คน ส�นักงำนท่องเที่ยวได้
ก�หนดปี 2019 เป็น “ปีตะลุยเที่ยวต�บล” โดยผำ่นกำรคัดกรองอยำ่งเข้มงวด จึงได้เลือกต�บลเล็กๆ ที่คลำส
สิกจำกทั่วประเทศและเกำะรอบด้ำนรวมทั้งหมด 30 แห่ง และประสำนกับเมืองฮำกกำ 10 แห่ง และเมืองสโลว์
ซิตี้นำนำชำติ 4 แห่ง ซึ่งไม่วำ่จะพักอยู่ในต�บลเพื่อสัมผัสบรรยำกำศที่แตกต่ำงในยำมเช้ำจรดยำมค�่ำคืน หรือ
สนทนำเป็นเพื่อนกับคนพื้นเมือง หรือร่วมกิจกรรมที่โรงงำนในท้องถิ่น กระทั่งลิ้มชิมอำหำรจำนเด่นต่ำงๆ เพื่อ
ท�ควำมเข้ำใจกับวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยสัมผัสทั้งห้ำ คุณจะต้องพบเจอวิธีเที่ยวที่สนุกที่สุดจำกทุกแง่ทุกมุม
อยำกสัมผัสถึงมิตรจิตมิตรใจของคนไต้หวันและทิวทัศน์ท่ีแตกต่ำง ขอเชิญมำตะลุยเท่ียวต�บลร่วมกับเรำใน
ปีนี้

เส้นทำงท่องเที่ยวต�บลคัดสรรในภำคเหนือ กลำง ใต้ ตะวันออก
เขตเป่ยโถวเมืองไทเป
เส้นทางเที่ยวเพลิดเพลินแหล่งน้�าพุร้อนที่ใกล้ไทเปที่สุด (p.30)
เขตรุ่ยฟังเมืองนิวไทเป
เส้นทางเที่ยวเมืองภูเขา-เหมืองทองค�าอันซีนน่าทึ่งในป่าไม้ (p.34)
ต�าบลโถวเฉิงเมืองอี๋หลาน
เส้นทางท่องเที่ยว 3 มิติ สนุกทั่วเมืองครบทางบก เรือ อากาศ (p.38)
ต�าบลลู่กั่งเมืองจังฮว่า
เยี่ยมเยือนช่างฝีมือจากหลากหลายอุตสาหกรรมในต�าบลร้อยปี (p.42)
ต�าบลเหิงชุนเมืองผิงตง
ตะลุยแหลมทะเล-เที่ยวชมก�าแพงเมืองเก่า (p.46)

ตะลุยต�บลสวยคลำสสิกใน
ไต้หวัน 30 แห่ง สัมผัสบรรยำกำศ
วัฒนธรรมแห่งพื้นเมือง
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ตำ�บลคล�สสิกภ�คเหนือ

เขตเป่ยโถวเมืองไทเป
เส้นทางเที่ยวเพลิดเพลินน�้าพุร้อนเป่ยโถวที่ใกล้ไทเปที่สุด-ทริป 1 วัน

เส้นทาง: 
❶สวนสาธารณะเป่ยโถวและหอหนังสือเมือง
ไทเป-สาขาเป่ยโถว  ❷สถานีรถไฟซินเป่ย
โถว  ❸พิพิธภัณฑ์น�้าพุร้อนเป่ยโถว ❹สวน
พลัมเหมยถิง  ❺หุบเขาความร้อนใต้พิภพ  
❻อาหารทานเล่นในตลาดเป่ยโถว  ❼ร้านชา
เกาจี้-ชาด�าน�้าแข็ง  ❽หุบเขาก�ามะถันจุดชม
วิวความร้อนใต้พิภพ  ❾อาบออนเซ็นที่น�้าพุ
ร้อนเป่ยโถว

สถำนีรถไฟซินเป่ยโถว
ซินเป่ยโถวเดิมเป็นสถานีหนึ่งบนเส้น

ทางรถไฟระหว่างเมืองไทเปและตั้นสุ่ย ถูกเพิก
ถอนไปในเวลาที่สร้างรถไฟฟ้าเพื่อแทนหน้าที่
รถไฟ สถานีทั้ งหลังถูกขนย ้ายไปที่หมู ่บ ้าน
ประเพณีไต ้หวันในเมืองจังฮว ่าเพื่อท�าการ
อนุรักษ์ จนถึงหลายปีท่ีแล้ว สถานีรถไฟซินเป่ย
โถวได้เดินทางกลับบ้านเกิด และสรา้งขึ้นมาใหม่
ในที่เดิม จึงให้ผู้คนได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของสถานี
ร้อยปีอีกครั้งหนึ่ง

การเดินทาง:  อยู่ด้านข้างสถานีรถไฟฟ้าซินเป่ย
โถว เมื่อออกจากสถานีก็ถึงจุด
หมาย

ที่อยู่:  No. 1, Qixing St., Beitou Dist., 
Taipei City

โทรศัพท์:  (02) 2891-5558
เวลา:  วันธรรมดา 10:00-18:00 วันศุกร์-วัน

อาทติย์ 10:00-20:30 หยุดทุกวันจันทร์
ราคา:  ฟรี

สวนพลัมเหมยถิง
สถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นท่ีสร้างขึ้นในปลายยุค 1930 เป็นบ้านพักตากอากาศ

หลบร้อนของนายหยูโย่วเริ่นศิลปนิพู่กันจีนผู้ขึ้นช่ือด้วยอักษรหวัด ซึ่งสามารถเห็นรายมือ
ของท่านที่เขียนชื่อสถานที่ “เหมยถิง” ไว้บนเสาหน้าบ้าน สถาปัตยกรรมแห่งนี้สร้างขึ้นตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และได้ผสมผสานรูปแบบญี่ปุ่นและฝรั่ง เป็นสถานที่ให้ความเงียบ
สงบและมีลักษณะที่สง่างาม ในที่นี้ นักท่องเที่ยวสามารถเห็นถึงภาพรวมการด�าเนินชีวิต
ของศิลปินพู่กันจีนอักษรหวัดท่านนี้และความงดงามของศิลปะพู่กันจีนที่เต็มด้วยพลังชีวิต

การเดินทาง:  อยู่ด้านข้างพิพิธภัณฑ์น�้าพุร้อนเป่ยโถว
ที่อยู่:  No. 6, Zhongshan Rd., Beitou Dist., Taipei City
โทรศัพท์:  (02) 2897-2647
เวลา:  09:00-17:00 หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดราชการ    ราคา:  ฟรี

1 2
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สวนสำธำรณะเป่ยโถวและหอหนังสือเมืองไทเป-สำขำเป่ยโถว
เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่กว้างยาวและมีล�าธารเป่ยโถวไหลผ่านใจกลาง ธารน�้าไหลลงสู่หุบเขาความร้อนใต้

พิภพ ระหว่างทางเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งให้ความรู้สึกสดชื่นและสบายใจ สวนสาธารณะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1913 และได้
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใหม่หลังผ่านการปรับปรุงและการวางแผนใหม่ นอกจากน�้าพุร้อนที่มีอยู่แล้ว ยังได้สร้างหอหนังสือเป่ย
โถวเพิ่มซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยึดโครงสร้างไม้เป็นหลัก เสมือนหอหนังสือในฝันที่ซ่อนอยู่ในป่าไม้ และยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า “เรือนาวาแห่งความรู้” ในขณะเดียวกัน สถานที่แห่งนี้ยังเป็นหอหนังสือสถาปัตยกรรมสีเขียวแห่งแรกในไต้หวัน

การเดินทาง:   อยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้าซินเป่ยโถว เมื่อออกจากสถานีก็ถึงจุดหมาย
ที่อยู่:  No. 2, Zhongshan Rd., Beitou Dist., Taipei City
เวลา:  สวนสาธารณะเปดิให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หอหนังสือเปดิให้บริการ 08:30-21:00 วันอังคาร-วันเสาร์ 09:00-

17:00 วันอาทิตย์-วันจันทร์

พิพิธภัณฑ์น�้ำพุร้อนเป่ยโถว
ก่อตัง้ขึน้ในปี 1913 สถาปัตยกรรมสร้างขึน้โดยเลยีนแบบออน

เซ็นอิสึชิในชิสุโอกะที่ญี่ปุ่น ห้องอาบน�า้ที่ชั้นหนึ่ง ล้อมรอบด้วยเสากลม
และประตูโค้ง ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของห้องอาบน�้าสไตล์แห่งกรุงโรม
ที่หรูหราอลังการ เป็นสถานที่ต้องเย่ียมชมเป็นแห่งแรกในการสัมผัส
ภาพรวมและบรรยากาศของเมืองออนเซ็นในสมัยก่อนที่เป่ยโถว

การเดินทาง:  อยู่ในสวนสาธารณะเป่ยโถว
ที่อยู่:  No. 2, Zhongshan Rd., Beitou Dist., Taipei City
โทรศัพท์:  (02) 2893-9981
เวลา:  09:00-17:00 หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดราชการ
ราคา:  ฟรี
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หุบเขำก�มะถันจุดชมวิวควำมร้อนใต้พิภพ
เป็นโบราณสถานเหมืองก�ามะถันของคนรุ่นเก่า และเป็นต้นน�้าของน�้าพุร้อนเป่ยโถว เนื่องจากถูกกัดเซาะด้วยไอก�ามะถัน

เป็นเวลายาวนาน จึงกลายเป็นทิวทัศน์ที่คล้ายกับบ้านร้างและมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในทะเลทรายอย่างอ้างว้าง ในจุดชมวิวได้จัด
เป็นสวนสาธารณะซึ่งประกอบด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางเดนิชมวิว ศาลาส�าหรับพักผ่อน ระเบียงชมวิว บ่อน�า้พุ
ส�าหรับแช่เท้าและอื่นๆ

การเดินทาง:  ขึ้นรถเมล์จากสถานีรถไฟฟ้าซินเป่ยโถว โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที หรือใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์
ที่อยู่:  Quanyuan Rd., Beitou Dist., Taipei City
เวลา:  จุดชมวิวเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บ่อแช่เท้า 08:00-18:00 หยุดทุกวันจันทร์    ราคา:  ฟรี

อำบออนเซ็นที่น�้ำพุร้อน
เป่ยโถว

น�้ าพุ ร ้อนเป ่ยโถวเริ่ มมีการพัฒนาตั้ งแต ่ในสมัย
อาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาบออน
เซ็นที่ชาวไทเปนิยมตั้งแต่แรก เมื่อมาถึงปัจจุบัน การ
เดินทางสะดวกยิ่งขึ้นโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า 
และยังมีห้องอาบออนเซ็นมากมายและหลากหลายซึ่งมี
ทั้งแบบเน้นราคาถูกๆ หรือสไตล์หรูหรา อีกทั้งไม่ว่าจะ
พักค้างคืนหรือเฉพาะอาบออนเซ็น ล้วนแต่มีตัวเลือกที่
เหมาะสม และยังมีบ่อแช่เท้าสาธารณะฟรีอยู่ 3 แห่ง 
นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการแช่น�้าพุร้อน
โดยไม่ต้องล�าบากกระเป๋า

บ่อแช่เท้ำในสวนสำธำรณะฟู่ซิง
การเดินทาง:  เดินจากสถานีรถไฟฟ้าซินเป่ยโถวไป 4 นาที
ที่อยู่:  ตรงข้าม No. 61, Zhonghe St., Beitou Dist., Taipei City (อยู่ในสวนสาธารณะฟู่ซิง)
เวลา:  08:00-18:00 หยุดทุกวันจันทร์    ราคา:  ฟรี

ร้ำนชำเกำจี้-ชำด�น�้ำแข็ง
เป็นร้านชาด�าโบราณทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงัในเป่ยโถว โดยมี

ชาด�าโบราณที่อร่อยและราคาถูกเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน มี
ความหอมชาเข้มข้น ถ้าสนใจอยากสมัผสัความรู้สกึดัง้เดมิแบบ
บ้านๆ ก็ต้องให้ร้านค้าใส่ชาไว้ในถุงพลาสติกและเสียบหลอด
ดดู รบัรองจะได้สมัผสัถงึความรู้สกึโบราณอย่างแน่นอน

การเดินทาง:  เดินจากสถานีรถไฟฟ้าซินเป่ยโถวไป 8 นาที
ที่อยู่:  No. 30, Xinshi St., Beitou Dist., Taipei City (ชั้น 1 ของ

ตลาดเป่ยโถว หมายเลขร้าน 13)
โทรศัพท์:  (02) 2894-5380    เวลา:  07:00-22:00    
ราคา:  เริ่มต้น 10 NTD

หุบเขำควำมร้อนใต้พิภพ
เป ็นหนึ่งในรายชื่อ 12 ทิวทัศน์ 8 สถานที่ท ่องเที่ยวในยุค

อาณานิคมญี่ปุ่น น�้าพุในบ่อเป็นสีฟ้าอมเขียวใสดั่งอัญมณี ซึ่งเป็นน�้าพุร้อน
ก�ามะถันสีฟ้าที่มีค่าความกรดสูง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นน�้าพุพุ่งขึ้น
มาจากใต้บ่อเรื่อยๆ และเนื่องด้วยว่าน�้าพุมีอุณหภูมิสูงเกือบถึงจุดเดือด 
จึงมีหมอกควันล้อมรอบบ่อน�้าพุตลอดทั้งปี ท�าให้สถานที่แห่งนี้ยิ่งเหมือน
แดนในฝัน

การเดินทาง:  เดินจากพิพิธภัณฑ์น�้าพุร้อนเป่ยโถวไปประมาณ 10 นาที
ที่อยู่:  No. 30-10, Zhongshan Rd., Beitou Dist., Taipei City
เวลา:  09:00-17:00 หยุดทุกวันจันทร์    ราคา:  ฟรี

อำหำรทำนเล่นใน
ตลำดเป่ยโถว

ตลาดในท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อด้วยอาหารอร่อย
พร้อมราคาถูกซ่ึงเป็นแหล่งให้ความสุขใน
การทานอาหารที่หาได้ยากในเมืองไทเป 
เนื่องจากอยู ่ใกล้ตลาด ร้านค้าส่วนใหญ่
เปดิตั้งแต่เช้าจรดเย็น อาหารอร่อยมีอยู่ทั่ว
ทั้งในและรอบตลาด โดยเฉพาะข้าวหน้า
หมูสับที่อยู่ชั้น 2 เคยได้รับการชมเชยจาก
นิตยสารว่าเป็นข้าวหน้าหมูสับอร่อยอันดับ 
1 ในไต้หวัน

การเดินทาง:  เดนิจากสถานรีถไฟฟ้าซินเป่ย
โถวไป 8 นาที

ที่อยู่:  No. 30, Xinshi St., Beitou 
Dist., Taipei City (ตลาดเป่ยโถว)

เวลา:  เวลาให้บริการของแต่ละร้านแตก
ต่างกัน
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ตลำดเก่ำจิ่วเฟิ่น
จิว่เฟ่ินเป็นเมอืงภเูขาทีต่ดิกบัทะเล และได้กลายเป็นเมอืงไม่เคยหลบัใหลท่ีเจรญิรุ่งเรอืงในปัจจบุนั ตอนกลางคนืสามารถ

มองดูไฟเรือประมงกะพริบๆ อยู่ในอ่าวจีหลง และยังมีภูเขาจีหลงที่เขียวขจีอยู่เคียงข้าง ตลาดเก่าที่คึกคักประกอบด้วยถนนชิง
เป้ียน (Qingbian Rd.) ถนนจซีาน (Jishan St.) และถนนชีเ่ชอ (Qiche Rd.) ซึง่ส่วนถนนจซีานนัน้ เป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหาร
ต่างๆ และถนนซู่ฉ ี(Shuqi Rd.)ทีเ่ป็นทางเชือ่มจากด้านล่างถงึด้านบนซึง่เป็นทางบนัไดหนิหลายร้อยขัน้นัน้ เป็นทีต่ัง้ของร้านน�า้ชา
ต่างๆ เมือ่มาถงึทีน่ี ่ ไม่ว่าจะเดนิเล่นกส็นกุ หาของกินกอ็ร่อย ถ่ายรปูกส็วยงาม จงึไม่ต้องแปลกใจทีม่นีกัท่องเทีย่วแห่กนัมาเทีย่ว
ตลอดทัง้ปี

การเดินทาง:  ขึ้นรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง “เส้นทางทองค�าฝูหลง” ที่สถานีรถไฟรุ่ยฟัง และลงรถที่ตลาดเก่าจิ่วเฟิ่น
ที่อยู่:  Qingbian Rd., Shuqi Rd., Jishan St., Ruifang Dist., New Taipei City
เวลา:  เวลาให้บริการของแต่ละร้านแตกต่างกัน

โรงภำพยนตร์เซิงผิง  
(หอแสดงเซิงผิง)

ก่อตั้งขึ้นในปี1937 และเปลี่ยน
ช่ือเป็นโรงภาพยนตร์เซิงผิงในภาย
หลัง สถาปัตยกรรมที่ เห็นอยู ่ใน
ปัจจุบันนี้ มีลักษณะใกล้เคียงกับ
โครงสร้างในปี 1962 เมื่อที่ได ้
ผ ่านการปรับปรุงมาแล้ว ในโรง
ภาพยนตร์รองรับได้ทั้งหมด 600 
ที่นั่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงภาพยนตร์
ที่ ทั นสมั ยมากใน เวลา น้ัน  แต ่
เนื่องจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่เสื่อมถอยไป โรงภาพยนตร์จึงต้อง
ปดิไปและรกร้างไปเกือบ 30 ปี จนถึงวันน้ีได้กลับสู่สภาพงดงาม
อีกครั้งและเปิดให้เข้าชม

ที่อยู่:  No. 137, Qingbian Rd., Ruifang Dist., New Taipei 
City (จัตุรัสตรงแยกถนนซู่ฉีและถนนชิงเปี้ยน)

โทรศัพท์:  (02) 2496-2820 
เวลา:  วันจันทร์-วันศุกร์ 09:30-17:00 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 

09:30-18:00 หยุดทุกวันจันทร์ในสัปดาห์แรกของเดือน
ค่าใช้จ่าย:  ฟรี

บัวลอยเผือก
บัวลอยเผือกเป ็น

ขนมหวานยอดฮิดที่ห ้าม
พลาดในตลาดเก่าจิ่วเฟิ่น มี
ทั้งร้านเก่าแก่และร้านใหม่
อยู ่หลายร้าน และต่างก็มี
ลูกค้าประจ�าที่คอยอุดหนุน 
เช่น บัวลอยเผือกคุณยายไล่
อาโผอันเป็นหน่ึงในร้านเก่าแก่และมีช่ือเสียงโด่งดังเพราะ
เคยเป็นท่ีถ่ายภาพยนตร์ และร้านของคุณป้าอากันอ๋ี ก็มี
ประวัติที่ยาวนาน และในร้านยังมีที่นั่งส�าหรับชมวิวทะเล ซึ่ง
เป็นอีกร้านหนึ่งที่นิยมส�าหรับนักท่องเที่ยว

ที่อยู่:  No. 143, Jishan St. (บัวลอยเผือกคุณยายไล่อา
ผวั) No. 5, Shuqi Rd. (บวัลอยเผอืกคณุป้าอากนัอี)๋

เวลา:  08:00-20:00 (บัวลอยเผือกคุณยายไล่อาผัว) วัน
ธรรมดา 09:00-20:00 วันหยุด 09:00-22:00 
(บัวลอยเผือกคุณป้าอากันอี๋)

ร้ำนน�้ำชำสุ่ยซินยั่ว
ถึงแม้บนถนนซู ่ฉีจะเต็มไปด้วยร้านน�้าชา แต่

เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก ถ้าอยากได้ความ
สงบหรือสนใจชมวิวทะเลและศิลปะ แนะน�ามาดูที่ถนน
ชิงเปี้ยน (Qingbian Rd.) ซึ่งมีร ้านน�้าชาแห่งหน่ึงที่

ประสานแกลเลอรี และเป็น
สถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งแบบ
โบราณที่สร ้างตามเนินเขา 
ระเบียงที่อยู่ด้านหลังสามารถ
มองเห็นทิวทัศน ์กว ้างขวาง
ของทะเลและภูเขา และยังให้
บริการน�้าชา รวมถึงจ�าหน่าย
ใบชาและอุปกรณ์ชงชาต่างๆ 
อีกด้วย

ที่อยู่:  No. 308, Qingbian Rd., Ruifang Dist., New 
Taipei City

โทรศัพท์:  (02) 2496-7767    เวลา:  12:00-20:00

1

3

4

2
ตำ�บลคล�สสิกภ�คเหนือ

เขตรุ่ยฟังเมืองนิวไทเป
เส้นทางเที่ยวเมืองภูเขา-เหมืองทองคำ�อันซีนน่าทึ่งในป่าไม้-ทริป 2 วัน 1 คำืน

เส้นทาง: 
วันที่ 1:  ❶ตลาดเก ่าจิ่วเฟ ิ่น   ❷โรง

ภาพยนตร์เซิงผิง  ❸บัวลอย
เผือก ❹ร้านน�้าชาสุ่ยซินยั่ว

วันที่ 2:  ❺สวนพิพิธภัณฑ ์ทองค�า   
❻ตลาดเก่าฉีถาง  ❼แกลเลอ
รีซานเฉิงเหม่ยก่วน  ❽ทาง
เดินเหลียนต้งหลี่
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พิพิธภัณฑ์ทองค�
บริเวณสวนพิพิธภัณฑ์ทองค�ามีพ้ืนที่กว้างใหญ่ แต่ยังคงสามารถ

เท่ียวเชื่อมต่อกันได้โดยเดินเท้า กลุ่มพิพิธภัณฑ์รวมถึงศูนย์ทองค�า ศูนย์สิ่ง
แวดล้อม บ้านรับรองเจ้าฟ้า อุโมงค์เหมืองแร่เปิ่นซานอู่เคิง หอหลอมทองค�า 
หอพักญี่ปุ่นห้องแถวสี่คูหา ซึ่งคุ้มค่าในการใช้เวลา 2 ชั่วโมงเพื่อค่อยๆ เดิน
เล่นเยี่ยมชมไปอย่างแน่นอน

การเดินทาง:  นั่งรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง “เส้นทางทองค�าฝูหลง” และลง
ที่พิพิธภัณฑ์ทองค�า

ที่อยู่:  No. 8, Jinguang Rd., Ruifang Dist., New Taipei City
โทรศัพท์:  (02) 2496-2800 
เวลา:  วันจันทร์-วันศุกร์ 09:30-17:00 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09:30-

18:00 หยุดทุกวันจันทร์ในสัปดาห์แรกของทุกเดือน
ราคา:  80 NTD (สามารถเข้าชมห้องแถวสี่คูหา ศูนย์สิ่งแวดล้อม หอ

หลอมทองค�า ห้องนิทรรศการจินสุ่ยและศูนย์ทองค�าโดยแสดงตั๋ว
เข้าชม) (เข้าชมอุโมงค์เหมืองแร่เปิ่นซานอู่เคิงมีการเก็บค่าใช้จ่าย
เพิ่ม 50 NTD)

อุโมงค์เหมืองแร่เปิ่นซำนอู่เคิง
อุโมงค์เหมืองแร่เปิ่นซานอู่เคิงได้เปดิให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นบางส่วน
หลังได้ผ่านการซ่อมแซมมาแล้ว ด้านในมีหุ่นข้ีผ้ึงที่แสดงให้เห็นขั้นตอน
ต่างๆ ในการขุดแร่ ซึ่งสามารถท�าความเข้าใจกับการขุดแร่ในเหมือง

ตลำดเก่ำฉีถำง
ที่นี่เป็นตลาดเก่าของจินกวาสือ และเป็นตลาดเก่า

ที่มีขนาดเล็กและไม่ค่อยมีบรรยากาศค้าขายเหมือนตลาด
เก่าทั่วไป แต่กลับมีความรู้สึกท่ีบริสุทธิ์เรียบง่ายและเต็ม
ไปด้วยร่องรอยของกาลเวลา ทางเดินที่แคบและคดเคี้ยว
เสริมด้วยบันไดที่ขึ้นๆ ลงๆ ท�าให้สนุกสนานเหมือนได้เดิน
อยู่ในเขาวงกต

การเดินทาง:  เดินจากพิพิธภัณฑ์ทองค�าไป 10 นาที
ที่อยู่:  Qitang Rd., Ruifang Dist., New Taipei City

แกลเลอรีซำนเฉิงเหม่ยก่วน
พื้นที่ทางศิลปะที่อยู ่ในป่าภูเขาแห่งนี้ สร้างขึ้น

มาโดยศิลปนิหลายคน โดยมีการนิทรรศการ การจ�าหน่าย
กาแฟและชิ้นงานศิลปะ และร่วมประสานกับบริเวณรอบ
จัตุรัสรวมถึงศูนย์นักท่องเที่ยวสุยหน่านต้งและแกลเลอรีจัด
แสดง ท�าให้สถานท่ีแห่งน้ีมีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ จึงได้
ดึงดูดผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมกัน

การเดินทาง:  นั่งรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง “เส้นทางทอง
ค�าฝูหลง” และลงที่สุยหน่านต้ง

ที่อยู่:  No. 155-3, Dongding Rd., Ruifang Dist., 
New Taipei City

เวลา:  09:00-17:30 หยุดทุกวันจันทร์

ทำงเดินเหลียนต้งหลี่
เป็นทางเชื่อมระหว่างแกลเลอรีจัดแสดงและศูนย์

นักท่องเที่ยวสุยหน่านต้ง มีระยะทางไม่ถึง 20 นาที แต่เป็น
ทางเดินที่เดินสบายที่สุดและเห็นทิวทัศน์ที่ขึ้นช่ือในละแวก
สุยหน่านต้งได้มาก เช่น ทะเลสองสี โบราณสถานโรงหล่อ
ทองแดงและท่อระบายควันเก่า อีกทั้งยังสามารถมองเห็น
น�้าตกทองค�าจากระเบียงชมวิว

การเดินทาง:  สามารถเข้าไปทางเดินจากถนนใหญ่ และ
เดินตรงขึ้นไปก็จะถึงจัตุรัสหน้าศูนย์นักท่อง
เที่ยวสุยหน่านต้ง

ศูนย์ทองค�
ในโซนนทิรรศการทีช่ัน้หนึง่ของพพิธิภณัฑ์ทองค�า 
นอกจากมีนิทรรศการโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ในละแวกจิว่เฟ่ินและจนิกวาสือ
แล้ว ยังมีหุ่นขี้ผึ้งที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการขุด
ทองในสมัยนั้น ยิ่งไปกว่านั้น ก้อนทองค�ายักษ์ที่
หนักถึง 220.3 กิโลกรัมท่ีอยู่ชั้นสองเป็นจุดท่ี
ต้องเยี่ยมชมห้ามพลาดแน่นอน

บ้ำนรับรองเจ้ำฟ้ำ
บ้านรับรองเจ้าฟ้าเป็นบ้านพักหลวงชั่วคราว
ที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้อนรับท่านเจ้าฟ้า (สมเด็จ
พระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ) ทรงเสด็จมาส�ารวจ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปัจจุบันนี้เปดิให้เข้าชม
ในบริเวณสวนหย่อมซ่ึงจะได้เห็นความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมชั้นสูงแบบคลาสสิกของญี่ปุ่น
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พิพิธภัณฑ์หลำนหยำง
ภายนอกของพิพิธภัณฑ์หลานหยางเสมือนช้ินงานศิลปะ มีลักษณะที่เอนไปฝั่งหน่ึงและตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมน�้าของอ่าวอูสือ 

ออกแบบโดยสถาปนิกโด่งดังหยาวเหรินสี่ ตั้งแต่การออกแบบของสถาปัตยกรรมจนถึงสิ่งของที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ล้วนแต่เป็น
ที่น่าดึงดูด ซึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และวัฒนธรรมท่ีอุดม
สมบูรณ์ของเมืองอี๋หลานให้กับนักเดินทางแต่และคน

การเดินทาง:  เดินจากอ่าวอูสือไป 13 นาที
ที่อยู่:  No. 750, Sec. 3, Qingyun Rd., Toucheng Township, Yilan County
โทรศัพท์:  (03) 977-9700    เวลา:  09:00-17:00 หยุดทุกวันพุธ    ราคา:  ค่าตั๋ว 100 NTD

2

ตำ�บลคล�สสิกภ�คเหนือ

ต� บลโถวเฉิงเมืองอี๋หลำน
เส้นทางท่องเที่ยว 3 มิติ สนุกทั่วเมืองคำรบทางบก เรือ อากาศ-ทริป 2 วัน 1 คำืน

เส้นทาง: 
วันที่ 1:  ❶เกาะกุยซาน  ❷พิพิธภัณฑ์

หลานหยาง   ❸ร ้านอาหาร
ญี่ปุ่นเล่ออู

วันที่ 2:  ❹ต ล า ด เ ก ่า โ ถ ว เ ฉิ ง    
❺โรงอาหารตลาดเก่าย้อนยุค   
❻นครไอติมรสเผือกอาจง   
❼หาดไหว้อ้าว

เกำะกุยซำน
เดิมเป็นเขตหวงห้ามทางทหาร ซึ่งจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่ลับลี้

อยู่ตลอด เร่ืองราวท่ีน่าสนุกและธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ท�าให้นักเดิน
ทางต่างยินดีสู ้กับคลื่นลมเพื่อได้เห็นความงดงามของพระนิเวศน์บน
ทะเลแห่งนี้ สามารถนั่งเรือโดยสารขึ้นเกาะช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงใบไม้ร่วง 
ยิ่งไปกว่านั้น บริเวณทะเลรอบเกาะกุยซาน เป็นจุดชมปลาวาฬที่โด่ง
ดังในไต้หวัน ไม่ว่าพูดถึงความหลากหลายของประเภทปลาวาฬหรือ
จ�านวนล้วนแต่เป็นเรื่องน่าทึ่งมาก

การเดินทาง:  นั่งแท็กซี่จากสถานีรถไฟโถวเฉิงโดยใช้เวลาประมาณ 
10 นาที

ที่อยู่:  อ่าวอูสือ (ท่าเรือส�าหรับทริปชมปลาวาฬ) Gangkou Rd., 
Toucheng Township, Yilan County

โทรศัพท์:  (03) 9782511#4 สมาคมชาวประมงเขตโถวเฉิง (มี
บริการยื่นใบขออนุญาตขึ้นเกาะและจองทัวร์ชมปลาวาฬ)

เวลา:  เปดิให้ขึ้นเกาะตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน รายการ
ท่องเที่ยวมีอยู่หลายแบบที่ต้องใช้เวลาตั้งแต่ 2 ถึง 7 ชั่วโมง

ราคา:  รายการขึ้นเกาะ+ชมปลาวาฬ ราคา 1600 NTD รายการขึ้น
เกาะ 1200 NTD (ราคาแตกต่างตามเนื้อหาและระยะเวลาของ
แต่ละรายการ)

1
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เล่ออู
สวนหอพักญี่ปุ ่นเก่าที่อยู่ด้านข้างสถานีรถไฟแห่งนี้ ปัจจุบันได้กลายเป็นสวน

อตุสาหกรรมเชิงวฒันธรรมและสร้างสรรค์โดยมร้ีานค้ามากมายได้เข้ามาตัง้ร้าน ซ่ึงเล่ออกู็
เป็นร้านหนึง่ทีอ่ยู่ในนัน้ และเป็นภตัตาคารดทีีใ่ห้ลกูค้าสามารถเพลดิเพลนิในการทานอาหาร
ญีปุ่่นรสเลศิ เจ้าของร้านตัง้ใจบรกิารความอร่อยให้กบัลกูค้าด้วยเมนทูีเ่รยีบง่าย และตัง้มัน่ใน
การคดัสรรวตัถดุบิทีด่ ีแต่เน้นราคาเบาๆ ซึง่มซีชูปิลาดบิเป็นเมนทูีห้่ามพลาดแน่นอน

การเดินทาง:  นั่งแท็กซี่จากพิพิธภัณฑ์หลานหยางโดยใช้เวลาประมาณ 7 นาที
ที่อยู่:  No. 15, W. 1st Ln., Toucheng Township, Yilan County
โทรศัพท์:  (03) 977-7525
เวลา:  11:00-14:00 17:00-20:00 หยุดวันพุธในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
ราคา:  ซูชิม้วนเล่ออู 200 NTD ชุดปลาดิบญี่ปุ่นเล่ออู 220 NTD

ตลำดเก่ำโถวเฉิง
โถวเฉิงเป็นต�าบลแรกที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยบุกเบิกที่อี๋

หลาน และถนนเหอผิงเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในต�าบล จนถึง
วันน้ียังได้เห็นร้านค้าหรือบ้านพักเก่าแก่แบบดั้งเดิมคงเหลือ
อยู่ในทุกแห่งหน ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ได้ข้ามผ่านยุคสมัยมา ระยะ
ทางของถนนเส้นนี้ไม่ยาวมาก แต่มีบ้านเก่าแก่ที่น่าเยี่ยมชม
อยู่หลายแห่ง เช่น เรือนเก่าของนายหลูจั้นเสียงผู้เป็นเศรษฐี
อันดับหน่ึงในสมัยราชวงศ์ชิงที่โถวเฉิง อันเป็นสถาปัตยกรรม
ที่ผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่นและฝรั่ง
ร้านซินฉางซิงซู่จี้เคยประกอบธุรกิจค้าขายของช�าในสมัยก่อน 
ค�ามงคลที่เป็นไม้แกะสลักตามขอบประตูนั้น เป็นชิ้นงานที่หา
ดูได้ยากซึ่งในทั่วเมืองอี๋หลานมีอยู่ที่นี่ที่เดียว

การเดินทาง:  จากสถานีรถไฟโถวเฉิงเดินไป 3 นาที
ที่อยู่:  Heping St., Toucheng Township, Yilan 

County
เวลา:  เวลาให้บริการของแต่ละร้านแตกต่างกัน

โรงอำหำรตลำดเก่ำย้อนยคุ
โรงอาหารแห่งนี้ตั้งใจสร้างบรรยากาศที่เสมือน

สมัยเก่าของไต้หวัน ความเก่าแก่แบบย้อนยุคท�าให้คน
นึกถึงอดีต ส่ิงของทุกอย่างท่ีอยู่ในโรงอาหารเหมือนได้น�า
ผู้คนข้ามภพกลับสู่วันเวลาที่คุ้นเคยแต่ห่างเหินไป เครื่อง
ตกแต่งโบราณต่างๆ ให้ความรู ้สึกท่ีสนุกสนานเสมือน
ตกอยู ่ในอุโมงค์แห่งกาลเวลาโดยไม่ได้ตั้งใจ เมนูของ
โรงอาหารก็เป็นอาหารรสชาติดั้งเดิมแบบสมัยเก่าเช่น
เดียวกัน เช่น “ข้าวหน้าหมูพะโล้ย้อนยุค” “หมูสามชั้น
ตุ ๋นซีอิ๊วของคุณพ่อ” ทั้งสองต่างก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่
ขายดีมาก

การเดินทาง:  จากช่วงกลางของตลาดเก่าเหอผิงเดินไป
โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที

ที่อยู่:  No. 177, Sec. 3, Qingyun Rd., Toucheng 
Township, Yilan County

โทรศัพท์:  (03) 977-8199
เวลา:  วันธรรมดา 10:30-20:00 วันหยุด 10:00-

21:00
ราคา:  ข้าวหน้าหมูพะโล้ย้อนยุค 90 NTD หมูสามชั้นตุ๋น

ซีอิ๊วของคุณพ่อ 90 NTD

นครไอติมรสเผือกอำจง
ร้านไอติมโบราณท่ีมีรสชาติหอมมันเข้มข้น เป็นรสชาติดั้งเดิมท่ีชาว

โถวเฉิงกินกันตั้งแต่เด็กจนโต ทางร้านได้คัดเลือกเผือกสีม่วงเข้มข้นและมีความ
เหนียวพอดี หลังจากน้ัน ก็น�ามาเคี่ยวเป็นเวลาหน่ึงช่ัวโมงเพื่อรักษาไว้ซึ่งความ
หอมธรรมชาติของเผือกและเนื้อเผือกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ใหม่สด ในร้านประดับด้วย
จักรยานและเครื่องมือต่างๆ ที่เคยใช้ตอนขายไอติมตามท้องถนนในสมัยก่อน 
ซึ่งได้สร้างบรรยากาศเก่าแก่อย่างเข้มข้นให้กับลูกค้า

การเดนิทาง:  จากโรงอาหารตลาดเก่าย้อนยคุเดนิไปโดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที
ที่อยู่:  No. 267, Sec. 3, Qingyun Rd., Toucheng Township, Yilan 

County
โทรศัพท์:  (03) 977-1362    เวลา:  09:00-21:00
ราคา:  ถ้วยละ 45 NTD (เลือกได้ 3 รส)

หำดไหว้อ้ำว
ในช่วงหน้าร้อน หาดไหว้อ้าวจะเต็ม

ไปด้วยฝูงชนท่ีมาเล่นน�้า เสียงคุยเล่นและเสียง
หัวเราะน้ัน ล้วนแต่เป็นการเพิ่มรสชาติให้กับ
ฤดูกาลแห่งสีสันนี้ ที่นี่ไม่เพียงเป็นสถานที่โต้คลื่น
ที่ดีที่สุดในอี๋หลานแต่ถือได้ว่าดีที่สุดในชายทะเล
ภาคเหนือของไต้หวัน นอกจากเหมาะกับการเล่น
น�้าแล้ว ยังมีทิวทัศน์เกาะกุยซานที่งดงาม และมี
ร้านค้าบริการโต้คลื่นอยู่หลายแห่ง ซึ่งสามารถ
เรียนโต้คลื่น เช่ากระดานโต้คลื่น และพอถึงยาม
เย็นก็อย่าได้พลาดไปซึ่งแสงสีสวยงามของน�้า
ทะเลที่เกิดจากการสะท้อนแสงพระอาทิตย์ตก
และเกาะกุยซานที่อยู่ใต้แสงสนธยา

การเดินทาง:  น่ังแท็กซี่จากตลาดเก่าไปโดยใช้
เวลาประมาณ 7 นาที

ที่อยู่:  ต�าบลโถวเฉิงเมืองอี๋หลาน
เวลา:  เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน    ราคา:  ฟรี
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อำหำรทำนเล่นหน้ำ
วัดเทียงโหวเซี่ยบู้

จัตุรัสหน้าวัดได้พัฒนาขึ้นโดย
ยึดวัดเทียงโหวเซี่ยบู ้เป ็น
ศูนย ์กลาง ซึ่งได ้รวบรวม
อาหารทาน เล ่นที่ หลาก
หลายและมีร ้านเก ่าแก ่อยู ่
มากมาย ไม่ว่าสนใจจะทานอาหารจาน
เด่นประจ�าถิ่นต่างๆ เช่นออส่วน หรือกุ ้งฝอย
ทอด บะหมี่ทะเลหรือหมี่ซั่วน�้าข้น รวมถึงร้าน
ซาลาเปาช่ือดัง กระทั่งของฝากขึ้นช่ือต่างๆ เช่น 
ขนมเปี๊ยะหัวไชเท้าหรือพัดพับแฮนด์เมดร้านเฉิน
เฉาจง ล้วนเป็นตัวเลือกดีๆ ส�าหรับนักท่องเที่ยว

ที่อยู่:  Z h o n g s h a n  R d . ,  L u k a n g 
Township, Changhua County 
(บริเวณรอบวัดเทียงโหวเซี่ยบู้)

เวลา:  เวลาให้บริการของแต่ละร้านแตกต่างกัน

ศูนย์กระจกไต้หวัน
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท TMG นอกจากมีการจัด

นิทรรศการช้ินงานศิลปะกระจกแล้ว ยังได้ถ่ายทอดแนวคิด “งดงามสี่
ภาค ทึ่งใจแปดทิศ” ให้กับประชาชนโดยความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ใน
ศูนย์ใช้วิธีให้ความรู้คู่กับความสุข ซึ่งได้หันเปล่ียนภาพลักษณ์ท่ีผู้คนมี
ต่ออุตสาหกรรมกระจกและน�ามาซึ่งประสบการณ์ที่ใหม่สด

การเดินทาง:  นั่งรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง “เส้นทางลู่กั่ง” ที่ตลาดเก่าลู่
กั่งและลงที่ศูนย์กระจก

ที่อยู่:  No. 30, Lugong S. 4th Rd., Lukang Township, 
Changhua County

โทรศัพท์:  (04) 781-1299 #266
เวลา:  08:00-18:30, วัดกระจกม่าจ้อโป๋ 06:00-21:00
ราคาตั๋วเข้าชม:  ฟรี

ท่ำเรือประมงหวังกง
เดิมมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะ “ไฟประมงหวังกง” ซึ่งอยู่ในรายชื่อเก่าของ 8 ทิวทัศน์แห่งจังฮว่า หลายปีที่ผ่านมาแสง

สีพระอาทิตย์ตกและไฟริมฝั่งได้แทนที่ไฟประมง จนได้กลายเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกริมทะเลที่นิยมแห่งใหม่ นอกจากวิว
พระอาทิตย์ตกที่งดงามในยามเย็นแล้ว ขอแนะน�าหอยนางรมหวังกงที่สด นุ่มและอร่อย และยังสามารถลองสัมผัสการเก็บหอย
โดยใช้ควายลากรถซึ่งมีที่นี่ที่เดียวในโลก

การเดินทาง:  ขับรถจากศูนย์กระจกไปประมาณ 30 นาที
ที่อยู่:  Yugang Rd., Fangyuan Township, Changhua County

วัดเทียงโหวเซี่ยบู้ลู่กั่ง
เป็นวัดท่ีมีผู้เชื่อเข้าบูชามากท่ีสุดในต�าบลลู่กั่ง รูปเคารพของม่าจ้อ

โป๋ที่นมัสการในวัดนั้น รับเชิญมาจากวัดม่าจ้อโป๋ท่ีเม่ยโจวจังหวัดฮกเกี้ยนใน
สมัยฮ่องเต้คังซีราชวงศ์ชิง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ม่าเม่ยโจว” วัดเทียง
โหวเซี่ยบู้เป็นโบราณสถานระดับชาติอันเป็นสถาปัตยกรรมที่อลังการและน่า
ดึงดูด ในขณะที่ท�าการก่อสร้างได้รวมตัวช่างฝีมือที่น�าหน้าในสมัยนั้น เริ่มต้น
จากเสามงักรหน้าห้องโถงซานชวน หวัเสา หน้าต่างหนิแกะสลกั จนถงึก�าแพงกี
รินที่อยู่ด้านล่างและภาพไม้แกะสลักสีบนก�าแพงมังกร ล้วนแต่เป็นผลงานชิ้น
ยอดเยี่ยมเสมือนลงมาจากสวรรค์

การเดินทาง:  นั่งรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง “เส้นทางลู ่กั่ง” ที่สถานีรถไฟ
ความเร็วสูงไถจงหรือสถานีรถไฟจังฮว่า และลงรถที่ตลาดเก่าลู่
กั่งแล้วเดินไปอีก 9 นาที

ที่อยู่:  No. 430, Zhongshan Rd., Lukang Township, Changhua 
County

โทรศัพท์:  (04) 777-9899

1

2

3

4

ตำ�บลคล�สสิกภ�คกล�ง

ต� บลลู่กั่งเมืองจังฮว่ำ
เยี่ยมเยือนช่างฝีมือจากหลากหลายอุตสาหกรรมในต�บลร้อยปี-ทริป 2 วัน 1 คำืน

เส้นทาง: 
วันที่ 1:  ❶วัดเทียงโหวเซี่ยบู ้ลู ่กั่ง  ❷อาหาร

ทานเล่นหน้าวัดเทียงโหวเซี่ยบู้  ❸ศูนย์
กระจกไต้หวัน ❹ท่าเรือประมงหวังกง

วันที่ 2:  ❺วัดหลงซาน  ❻พิพิธภัณฑ์โบราณ
วัตถุพื้นเมืองลู่กั่ง  ❼ซอยเก้าโค้ง  
❽อาหารทานเล่นบรเิวณรอบตลาดตี้อี  
❾ร้านโคมไฟอู๋ตุนโห้  ❿ตลาดเก่าลู่กั่ง
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วัดหลงซำน
เป ็นโบราณสถานระดับชาติ ก ่อตั้งขึ้นในปี 

1653 และได้ย้ายจากถนนต้าโหย่มาถึงที่ตั้งปัจจุบันใน
สมัยฮ่องเต้เฉียนหลง หลังจากนั้นได้ผ่านการก่อสร้าง
เป็นเวลาหลายสิบปีจึงได้ส�าเร็จซึ่งสถาปัตยกรรมวัดที่ยิ่ง
ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ในวัดนมัสการเจ้าแม่กวนอิม
เป็นหลัก สถาปัตยกรรมมีโครงสร้างที่งดงาม ขนาดกว้าง
ใหญ่ และมีคุณค่าด้านศิลปะสูง หลังจากท�าการบูชาเสร็จ
สิ้นแล้ว อย่าลืมไปเดินเที่ยวร้านเก่าแก่ของผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ เช่น ร้านเมี่ยนฉาอาเจิ้น ร้านเครือ่งดบีกุเฉนิวัน่เหนงิ 
ร้านถุงหอมโจวยั่วหรง

การเดินทาง:  นั่งรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง “เส้นทางลู่
กั่ง” และลงรถที่สมาคมเกษตรกรเมืองฝูซิง
แล้วเดินอีก 9 นาที

ที่อยู่:  No. 81, Jinmen St., Lukang Township, 
Changhua County

โทรศัพท์:  (04) 777-2472

ซอยเก้ำโค้ง
ในท่ามกลางซอยคดเคี้ยวมากมายในต�าบลลู่กั่งเหล่า

นั้น ซอยเก้าโค้งที่อยู่แถวซอยจินเซิ่งเป็นซอยที่รักษาไว้ซึ่งความ
เป็นเอกลักษณ์ที่สุด การออกแบบซอยที่ซอกแซกคดเคี้ยวนั้น 
ด้านหนึ่งเป็นการป้องกันลมแรงพัดเข้าซอยโดยตรง อีกด้าน
หนึ่งก็เป็นการปกป้องเพ่ือไม่ให้โจรเข้าบ้าน ขณะท่ีเดินเท่ียว
ในซอกซอย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศบ้านเก่าแก่
และลิ้มรสการด�าเนินชีวิตของคนพื้นเมือง

การเดินทาง:  เดินจากพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุพ้ืนเมืองลู่กั่งไป 
3 นาที (ซอยเก้าโค้ง)

ที่อยู่:  Jinsheng Ln., Lukang Township, Changhua 
County

อำหำรทำนเล่นบริเวณรอบตลำดตี้อี
หากสนใจสัมผัสพลังชีวิตยามเช้าของต�าบลลู่กั่ง ต้องห้ามพลาด

ตลาดตี้อีแน่นอน และไม่เพียงจะได้สัมผัสถึงพลังงานในตลาดเท่าน้ัน จุด
ส�าคัญก็คืออาหารที่หลากหลายในบริเวณรอบตลาดซึ่งเป็นแหล่งทองค�า
ท่ีรวบรวมอาหารพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ซุปน�้าข้นห้ารส หมี่ซั่วน�้าข้น ลูก
ชิ้นหมู หรืออาหารทานเล่นพื้นเมืองอีกมากมาย ล้วนแต่เป็นอาหารเมือง
ทะเลของไต้หวันแบบดั้งเดิม ซึ่งนักท่องเที่ยวสายกินจ�าเป็นต้องมาลิ้มชิมกัน

การเดินทาง:  จากหออี้โหลเดินตามซอยเก้าโค้ง (Jinsheng Ln.) จนถึงสุดซอยก็จะถึงจุด
หมาย โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ที่อยู่:  ตรงแยกถนนเหม่ยซื่อและถนนหมินจู ๋ (Intersection Minzu Rd. Meishi St., 
Lukang Township, Changhua County)

เวลา:  เป็นตลาดยามเช้าแต่เวลาให้บริการแต่ละร้านแตกต่างกัน
พิพิธภัณฑ์โบรำณวัตถุพื้น
เมืองลู่กั่ง

ประกอบด้วย “หอฝรัง่” ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกร้อยปี
และ “หอโบราณ” ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของชาว
ฮกเกี้ยนอันมีประวัติ 200 ปี ซ่ึงเป็นบ้านบรรพบุรุษท่ีได้รับ
บริจาคจากตระกูลกูนายเสี่ยนหรงชาวลู ่กั่งผู ้มีชื่อเสียง ใน
พิพิธภัณฑ์ได้เก็บสะสมโบราณวัตถุพื้นเมืองมากกว่า 6,000 
ชิ้นซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงภาพรวมที่แท้จริงของวิถีชีวิตผู้
ย้ายถิ่นที่ไต้หวันในยุคบุกเบิก

การเดินทาง:  เดินจากวัดหลงซานไป 8 นาที
ที่อยู่:  No. 152, Zhongshan Rd., Lukang Township, 

Changhua County
โทรศัพท์:  (04) 777-2019
เวลา:  09:00-17:00 หยุดทุกวันจันทร์
ค่าใช้จ่าย:  ผู้ใหญ่ 130 NTD เด็ก 70 NTD

5

6

7

ร้ำนโคมไฟอู๋ตุนโห้
ศิลปนิโคมไฟแห่งชาติอู๋ตุนโห้ ช้ินงานของท่านไม่ว่าจะเป็นสีสัน ลวดลาย รูปทรง 

หรือศักยภาพ ล้วนมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ จึงถูกน�าเป็นของขวัญที่รัฐบาล
มอบให้แก่ราชทูตจากต่างประเทศเป็นบ่อยครั้ง ที่นี่มีโคมไฟสีสันหลากหลายและครบ
ทุกขนาด ซึ่งเป็นของฝากที่สามารถเป็นตัวแทนของลู่กั่งได้ดีที่สุด

การเดินทาง:  เดินจากตลาดตี้อีไป 5 นาที
ที่อยู่:  No. 312, Zhongshan Rd., Lukang Township, Changhua County
โทรศัพท์:  (04) 777-6680    เวลา:  09:00-22:00

9

8

ตลำดเก่ำลู่กั่ง
ตลาดท่ีพัฒนาขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง การสร้างบ้านท่ีน่ีมี

เอกลักษณ์ “หน้าบ้านติดถนน หลังบ้านติดล�าธาร” เสริมด้วยโครงสร้างที่เป็น
อิฐแดง ประตูและหน้าต่างไม้ที่เก่าแก่ มือจับประตูทองแดงแบบวงกลม ล้วนแต่
ให้บรรยากาศย้อนยุคอย่างเต็มที่ ในตลาดเก่าแห่งนี้ที่ได้ผ่านการปรับปรุงและ
อนุรักษ์ไว้ มีจุดชมวิวที่เป็นสถาปัตยกรรมอยู่ไม่น้อย และยังมีร้านค้าเก่าแก่ที่ให้
เข้าชม เดินเที่ยว หรือทานอาหาร นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถสามล้อพาเที่ยว
เพื่อไปมาสะดวกและได้เที่ยวทั่วทุกที่

การเดินทาง:  จากร้านโคมไฟอู๋ตุนโห้เดินไป 2 นาที
ที่อยู่:  Houche Ln., Yaolin St., Putou St., Lukang Township, 

Changhua County

10
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ตำ�บลคล�สสิกภ�คใต้

ต� บลเหิงชุนเมืองผิงตง
ตะลุยแหลมทะเล-เที่ยวชมก�แพงเมืองเก่า-ทริป 2 วัน 1 คำืน

เส้นทาง: 
วันที่ 1:  ❶อ่าวหนานวัน  ❷เขตอนุรักษ์

ระบบนิเวศหลงเคิง  ❸ประภาคาร
เอ๋อหลวนปี๋และจุดใต้สุดของไต้หวัน 
❹ถนนเขิ่นติง

วันที่ 2:  ❺ประตูเมืองเก่าเหิงชุน  ❻ตลาด
เก่าเหิงชุน  ❼ลิ้มชิมเนื้อเป็ดเหิง
ชุน  ❽เขตน�้าขึ้นน�้าลงชายทะเล
ตะวันตก

เขตอนุรักษ์ระบบนิเวศหลงเคิง
อุทยานแห่งชาติเขิ่นติงขึ้นชื่อด้วยลักษณะธรณีวิทยาที่แปลก เช่น  

ปะการงั  เป็นต้น การทีเ่ขตอนรุกัษ์แห่งนีถ้กูปกป้องไว้อย่างเข้มงวด ยิง่แสดง
ให้เห็นถึงความพิเศษของที่น่ี รวมถึงภูมิลักษณ์ที่แปลกประหลาดและหินที่
งดงาม เช่นเนินชัน หน้าผา หุบเขา อีกทั้งยังมีลานคลื่นเซาะที่มีขนาดใหญ่
ทีส่ดุในไต้หวนัซึง่เป็นห้องเรยีนธรณวีทิยาในธรรมชาตอิย่างแท้จรงิ

การเดินทาง:  ขับรถจากอ่าวหนานวันไปโดยใช้เวลาประมาณ 17 นาที
ที่อยู่:  No. 50, Eluan Rd., Hengchun Township, Pingtung 

County 
โทรศัพท์:  (08) 885-1322 (ส�านักบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเขิ่นติง)
เวลา:  เปิดให้เข้าอทุยานตัง้แต่ 08:00-15:30 และต้องออกมาก่อน 17:30
เว็บไซต์:  www.ktnp.gov.tw (มีจ�ากัดจ�านวนคน 200 ท่านในทุกวัน ต้อง

จองล่วงหน้าในเว็บไซต์)

ประภำคำรเอ๋อหลวนปี๋และจุดใต้
สุดของไต้หวัน

อุทยานเอ๋อหลวนปี๋เป็นจุดชมวิวที่ประกอบด้วยหินปูนปะการัง ซึ่ง
เป็นอุทยานที่มีทิวทัศน์ประหลาดในทุกที่ ประภาคารเอ๋อหลวนปี๋ได้
รับค�าชมเชยว่าเป็น “แสงสว่างแห่งตะวันออกของเอเชีย” ซึ่งเป็น
ประภาคารท่ีให้ความสว่างเจิดจ้าท่ีสุดในไต้หวัน และโครงสร้างท่ีย่ิง
ใหญ่ท่ีสุด หลังได้เย่ียมชมประภาคารแล้ว มุ่งสู่ทางใต้อีก 1 ก.ม. ก็
จะเห็นป้ายจุดใต้สุดของไต้หวันซึ่งได้ตั้งเป็นระเบียงชมวิว ห้ามพลาด
แน่นอน

การเดินทาง:  ขับรถจากเขตอนุรักษ์ระบบนิเวศหลงเคิงไปโดยใช้
เวลาประมาณ 3 นาที

ที่อยู่:  No. 301, Eluan Rd., Hengchun Township, Pingtung 
County

โทรศัพท์:  (08) 885-1101
เวลา:  อุทยานเปดิให้บริการ 06:30-18:30 ในช่วงเมษายน-

กันยายน และ 07:00-17:30 ในช่วงพฤศจิกายน-มีนาคม 
(ปีถัดไป)

ค่าใช้จ่าย:  ผู้ใหญ่ 60 NTD เด็ก 30 NTD

ถนนเขิ่นติง
อากาศร้อนๆ แบบนี้ที่ภาคใต้ของไต้หวัน เมื่อถึงช่วง

เย็นตอนแสงแดดลดความจ้าลงบ้าง ก็เป็นเวลาที่ดีไปเดินเที่ยวที่
ถนนเขิ่นติงแล้ว ไม่ว่าจะทานข้าว ซื้อของ เที่ยวบาร์ กินบาร์บีคิว 
ฟังดนตรีก็ดี บรรยากาศบนถนนเขิ่นติงนั้น ยิ่งดึกยิ่งคึกคัก แถวอ่าวน้อย (เสี่ยว
วัน) ที่ไม่ไกลจากที่น่ียังมีบาร์กลางแจ้งหรือร้านอาหารกลางแจ้งต่างๆ ร่วมทาน
ไป ดื่มไป ตากลมทะเลกับเพื่อนฝูงสัก 3 - 5 คนนั้น ช่างเป็นเรื่องที่มีความสุข
และท�าให้สบายใจยิ่งนัก

การเดินทาง:  ขับรถจากประภาคารเอ๋อหลวนปี๋ไปโดยใช้เวลาประมาณ 12 นาที
ที่อยู่:  Kending Rd., Hengchun Township, Pingtung County
เวลา:  เวลาให้บริการของแต่ละร้านแตกต่างกัน

2

3

4

อ่ำวหนำนวัน
อ่าวหนานวันเป็นชายหาดที่มีความนิยมที่สุดในเขิ่นติง เป็นหาด

ทรายท่ีราบเรียบและกว้างใหญ่ เนื้อทรายละเอียดและขาว คล่ืนไม่แรงมาก
แต่เหมาะส�าหรับกิจกรรมแข่งความเร็วต่างๆ เช่นโต้คลื่น เล่นเรือแคนู เจ็ต
สกี ทั้งให้ความหวาดเสียวและความสนุก บนหาดทรายจะเต็มไปด้วยนัก
ท่องเที่ยวท่ีรวมตัวกันเล่นวอลเลย์บอลชายหาด หรือนอนอาบแดด หรือ
เหยียบทรายเล่นน�้า บริเวณรอบด้านยังมีบาร์ ร้านกาแฟมากมาย เหมาะ
ส�าหรับการเที่ยวครึ่งวัน

การเดินทาง:  นั่งรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง “เส้นทางด่วนเข่ินติง” ท่ีสถานี
รถไฟความเร็วสูงจั่วอิ๋งและลงรถที่อ่าวหนานวัน

ที่อยู่:  Nanwan Rd., Hengchun Township, Pingtung County
ค่าใช้จ่าย:  เข้าเล่นฟรี แต่ส�าหรับกิจกรรมตา่งๆ บนน�้า จะมีการเก็บค่าใช้

จ่ายเพิ่ม

1
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ตำ�บลคลาสสิกในไตำ้หวัน

ตำ�บลคลาสสิกในไตำ้หวัน

ประตูเมืองเก่ำเหิงชุน
“ปราสาทเหงิชุน” ตั้งอยู่ในใจกลางของต�าบลเหิงชุน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1880 และเป็นปราสาทพร้อมคูน�า้อันเป็นรูปแบบ

ตัวแทนของปราสาทต่างๆ ในช่วงหลังของราชวงศ์ชิง และเป็นปราสาทเพียงหนึ่งเดียวในไต้หวันที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งประตูเมืองท้ังสี่
ด้านและก�าแพงเมืองบางส่วน ปัจจุบันนี้ได้จัดตั้งเป็นโบราณสถานระดับชาติ ปราสาทเหิงชุนเป็นจุดรวบรวมเส้นทางถนนทั้งหมด
ของเมือง และเหมาะส�าหรับการเดนิเล่นอย่างช้าๆ เพื่อสัมผัสถึงความโบราณของปราสาทแห่งนี้

การเดินทาง:  ขับรถจากถนนเขิ่นติงโดยใช้เวลาประมาณ 14 นาที
ที่อยู่:  Beimen Rd., Nanmen Rd., Dongmen Rd., Ximen Rd., Hengchun Township, Pingtung County

ตลำดเก่ำเหิงชุน
เ ป ็น ต ล า ด เ ก ่า ที่ ยึ ด แ ย ก ถ น น จ ง ซ า น 

(Zhongshan Rd.) และถนนฝูเต๋อ (Fude Rd.) 
เป็นศูนย์กลาง มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นร้อยปี 
ไม่ว่าจะค้นหาอาหารอร่อยในพ้ืนเมืองก็ดี หรือร้าน
ค้าความสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ก็มี และร้านค้างาน
ฝีมือโบราณหลายแห่งก็เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่อง
เที่ยวมากมายมาขุดทรัพย์กันที่นี่

ที่อยู่:  Zhongshan Rd., Hengchun Township, 
Pingtung County

ลิ้มชิมเนื้อเป็ดเหิงชุน
เมื่อพูดถึงอาหารจานเด่นของเหิงชุน ก็ต้องพูด

ถึงเนื้อเป็ด ซึ่งส่วนใหญ่จะทานเป็นอาหารยามค�่า และ
มีร้านเก่าแก่อยู ่หลายแห่ง ล้วนแต่มีเอกลักษณ์ที่แตก
ต่างกัน ร้านเก่าแก่ท่ีสืบทอดมาสามรุ ่น โดยมีวุ ้นเส้น
เนื้อเป็ดเป็นเมนูโด่งดังท่ีสุด เน้ือเป็ดยาโร่ช่ายเป็นความ
อร่อยที่สืบทอดมาสามรุ่น เป็นร้านอาหารที่นักชิมทุก
คนต้องรู้จัก

วุ้นเส้นเนื้อเป็ดหั่วจี้ 
ที่อยู่:  No. 35, Zhongshan Rd., Hengchun 

Township, Pingtung County
โทรศัพท์:  (08) 889-1298
เวลา:  17:00-23:00 หยุดทุกวันพุธ

เนื้อเป็ดยำโร่ช่ำย
ที่อยู่:  No. 71-3, Hengnan Rd., Hengchun 

Township, Pingtung County
โทรศัพท์:  (08) 889-8226
เวลา:  17:00-22:00 ไม่ได้ก�าหนดวันหยุดที่แน่นอน

เขตน�้ำขึ้นน�้ำลง
ชำยทะเลตะวันตก

ตามถนนชมวิวชายทะเลตะวันตกของเหิงชุน 
จะมีท่าเรือประมงเล็กๆ อยู่ไม่กี่แห่ง และโดย
มีคุณสมบัติด้านธรณีวิทยาของธรรมชาติและ
เนือ่งด้วยว่ามผีู้คนพกัอาศยัอยู่ไม่มาก ชายทะเล
จงึได้ถกูอนรุกัษ์ไว้อย่างสมบรูณ์ซึง่มรีะบบนเิวศ
ทีอ่ดุมสมบรูณ์ ยิง่ไปกว่านัน้ มสีถานทีห่ลายแห่ง
เคยเป็นทีถ่่ายภาพยนตร์ Cape No. 7 เช่นลาน
คลืน่เซาะทีก่ว้างใหญ่ทีว่ัน่หลีถ่ง ซึง่มทีัง้ทวิทศัน์
และระบบนเิวศทีอ่ดุมสมบรูณ์และเป็นจดุชมววิ
พระอาทติย์ตกทีแ่สนสวยงาม

การเดินทาง:  ขับรถไปจากตลาดเก่าต�าบล
เหิงชุนถึงวั่นหลี่ถงโดยใช้เวลา
ประมาณ 16 นาที

ที่อยู่:  ละแวกโห้ววันหลี่ ซานไห่หลี่ และวั่นหลี่
ถง ในต�าบลเหิงชุนเมืองผิงตง (เขตน�้า
ขึ้นน�้าลงชายทะเลตะวันตก)

5
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DJ Tour (DONG FONG INTERNATIONAL TRAVEL 
SERVICE Co., Ltd)
เป้าหมายและภารกิจของเรา: 
• ท�าความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าโดยละเอียด
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
• ตอบสนองต่อค�าขอและเสนอราคาที่คุ้มค่า
• ให้การบริการที่สอดคล้องตามความต้องการและให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าด้วยทัศนคติที่ดี
• แก้ไขข้อขัดแย้งและข้อผิดพลาดในทันทีอย่างสุดความ
สามารถ

การบริการสุดพิเศษของเรา   
•พบและช่วยเหลือเมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบิน
•ทัศนศึกษาและทริปท่องเที่ยวประจ�าวัน
•การจัดการภาคพื้นสนาม
•เช่ารถ
•จองที่พัก
•แพคเกจสุดพิเศษราคาดี
•จัดการประชุม และการจัดการเพื่ออ�านวยความสะดวก
 ในการประชุม และอื่นๆอีกมากมาย

ดีเจทัวร์เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยก่อ
ตั้งมานานกว่า 20 ปี ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลและประสบการณ์
มากมาย 
เช่นการเช่ารถ การจองโรงแรม การจัดการก�าหนดการเดิน
ทาง และไกด์แต่ละประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาและ การน�าเที่ยว เพื่อให้การบริการแบบเต็มที่
ทั่วถึง
ไม่ว่าจะเป็นทริปเที่ยวของบริษัท ทริปIncentive ทริปเที่ยวแบบซีรี่ย์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เราจะ
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านพึงพอใจ เราจะเป็นแรงสนับสนุนที่ดีที่สุดเมื่อท่านต้องเผชิญกับความ
ต้องการของลูกค้า เป็นพาร์ทเนอร์ที่เชี่ยวชาญและดเียีย่มเมือ่ท่านต้องการทรปิเทีย่วไต้หวนั เราจะท�าให้ท่าน
ไว้ใจและเชื่อมั่นในการร่วมงาน ไม่ท�าให้ท่านผิดหวังแน่นอน

บริษัทนำ�เที ่ยว

Tel: +886-4-2359-1008  Fax: +886-4-2359-7859  Web: 
www.traveltogether.com.tw  Add: No. 90, Gongyequ 1st 
Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan (R.O.C.)  Ema
il: djtourid@yahoo.com, djtourop4@gmail.com

C o u p o n

เมื่อซื้อ สินค้า ครบ 100 
ยูเอสและแสดงคู่มือ จะได้
รับส่วนลดทันที่ 5 ยูเอส

คู่มอืท่องเทีย่วไต้หวนั
แนะน�ร้านค้าโปรโมทและ
สทิธิพิเศษ

คำ�อธบิ�ยก�รใช้ :
1. จ�ากดัระยะเวลาการใช้สทิธพิิเศษ : 1 มกราคม-31 ธนัวาคม
2019
2. โปรดแสดงคู่มอืนีก้บัร้านค้าเพ่ือรบัสทิธพิเิศษ
3. จ�ากดัการใช้สทิธพิิเศษเพียง 1 ครัง้ ไม่สามารถใช้ซ�า้ได้
4. เนือ้หาของสทิธพิิเศษนีไ้ม่สามารถใช้ร่วมกบักิจกรรมสทิธพิเิศษ
อืน่ ๆ ของทางร้านค้า
5. รายละเอยีดข้อจ�ากดัและเงือ่นไขในการใช้ รวมทัง้การจ�ากดั
ระยะเวลาการใช้ ให้ถอืตามประกาศของแต่ละร้านค้า ณ สถาน
ทีจ่รงิเป็นหลกั

บริษัทนำ�เที่ยว

ที่พัก

เที่ยวเพลิดเพลิน

P.51

P.55

P.60
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บริษัทนำ�เที ่ยว

KAI YANG INTERNATIONAL 
TRAVEL CO.,LTD

Tel: +66-2-613-8816, +66-2-613-8030  Web: en.liondmctaiwan.com  Bkk Office 
Add: 88/2F ROOM 2-07  THE TWIN TOWER HOTEL RONGMUANG PATHUMWAN BA
NGKOK 10330  Email: kaiyang_bkk@kaiyang.com.tw group05@kaiyang.com.tw

บริษัทไคหยางอินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 1992 มีประสบการณ์ด้านธุรกิจน�า
เที่ยวมากกว่า 26 ปี บริษัทของเราให้บริการนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไต้หวัน
เราให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
อาทิเช่น จัดท�าโปรแกรมส�าหรับกรุ๊ปเหมา ,กรุ๊ปส่วนตัวแบบ
ครอบครัว ,หรือจัดเตรียมการจองโรงแรมที่พัก 
รถรับ-ส่งสนามบิน ส�าหรับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวอิสระ F.I.T 
บริษัทของเรามีสาขาทั้งที่ไต้หวันและประเทศไทย 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อสอบถาม
ข้อมูล.
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Radium Kagaya International Hotel
โฮเทลแบบญี่ปุ่นแห่งเดียวในเป่โถว ยื่อเซิ้งเซิงเจียเฮ้ออู
ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาถึงกับการบริการด้วยใจเยี่ยงOMOTENASHI 
ตกแต่งแบบบ้านโบราณญี่ปุ่นที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์และห้องสูทสไตล์ญี่ปุ่นเต็มรูปแบบ

สัมผัสบรรยากาศกับไออุ่นของความ
เป็นญี่ปุ่นได้ทุกซอกมุม
ช�าระกายสบายใจกับการอาบน�้าแร่
ไวท์ซัลฟอร์ธรรมชาติ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเป่โถว
ได้จากห้องอาบน�้าแร ่ส ่วนตัวและ
ส่วนรวม
โดยจะ เน ้นความละ เอี ยดอ ่อน
ประณีต  ที่ คงความงดงามตาม
ธรรมเนียมญี่ปุ่น
ให้ผู้มีเกียรติทุกท่านได้สัมผัสถึงการ
บริการสไตล์ญ่ีปุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อน 
เพื่อให้การหยุดพักระยะสั้นน้ีเปี่ยม
ล้นด้วยความทรงจ�าที่งดงาม

Tel: +886-2-2891-1111  Fax: +886-2-2892-2222  Web: www.kagaya.com.en  Add: No.236, Guan
gming Rd., Beitou Dist., Taipei City 11246, Taiwan (R.O.C.)  Email: reservation@kagaya.com.tw 
Price: NT$25,000 เหรียญ+10%~ NT$120,000 เหรียญ+10%

ที ่พัก

Eagle Tour
BEST TRAVEL AGENT in TAIWAN awarded by Taiwan Tourism 
Bureau on February 2019
EAGLE TOUR เป็นบริษัทน�าเที่ยวชั้นน�าในประเทศไต้หวัน เปิดให้บริการเป็นเวลานานกว่า 30 ปี นักท่อง
เที่ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ จีน มาเลเซีย และประเทศไทย จากประสบการณ์การท�างาน
ที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากเอเย่นต์ต่างๆมากมาย และได้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไป
เที่ยวประเทศไต้หวันโดยใช้บริการกับบริษัทเราเป็นจ�านวนมาก    
เรามีบริการทั้งกรุ๊ป VIP ท่องเที่ยว กรุ๊ปดูงาน ถ่ายรายการทีวี กรุ๊ปประชุมสัมมนาของหน่วยงานและองค์กร
ขนาดใหญ่ หรือจะเป็น F.I.T, PACKAGE TOUR, FREE & EASY จองโรงแรม รถรับ-ส่ง สนามบิน ก็
สามารถท�าได้ 
ประเทศไต้หวัน ยังมีส่ิงท่ีน่าสนใจรอให้ท่านเข้าไปค้นหาอีกมากมาย ทางบริษัทฯมีมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ
พื้นที่ในประเทศไต้หวัน เป็นคนไทย คอยให้บริการ และหวังว่าท่านคงให้โอกาสบริษัทฯของเราได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการให้บริการแก่ท่านในทุกระดับด้วยความเต็มใจ
ติดต่อสอบถามได้ที่ Thai Office (Tel: 02-6454224, 090-9839166 Fax: 02-6454225)

บริษัทนำ�เที ่ยว

T e l : +886-2-2501-6000  F a x : +886-2-
2503-1202  Web: www.eagletour.com.tw  
Add: No. 148, Sec. 1, Jianguo N. Rd., Zho
ngshan Dist., Taipei City 10491, Taiwan (R.
O.C.)  Email: aossy_kaka@hotmail.com

C o u p o n

1. รถรับ-ส่ง สนามบิน โรงแรม ลด 20%
2. จอง Tour Free & Easy 3วัน2คืน    
4 ท่านขึ้นไป ลด 10%
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Guan Xiang Century Hotspring Hotel (Jiaoxi)
บนรีสอร์ทที่พักมาตรฐาน
ระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ในเขต
เมืองอี๋หลันทางทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือของเกาะ
ไต้หวัน เป็นรีสอร์ทน�้าแร่
โซเดียมไบคาร ์บอเนต 
ไม่มีกลิ่น จะเน้นสไตล์ญี่ปุ่น ในห้องพักจะตกแต่งด้วยพื้นไม้ 
ในแต่ละห้องจะมีอ่างแช่น�้าแร่แบบส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีสระ
น�้าแร่กลางแจ้ง สระน�้าสปา สระน�้าส�าหรับเด็กเล็ก ห้องซาวน่า 
ในเนื้อที่ถึง 1,300 ตารางเมตร

ที ่พัก ที ่พัก

Tel: +886-3-987-5599  Fax: +886-
3-987-5800  Web: www.hotspring-
hotel.com.tw  Add: 6F., Ln. 66, Re
n’ai Rd., Jiaoxi Township, Yilan Co
unty 262, Taiwan (R.O.C.)  Email: 
service@hotspring-hotel.com.tw

C o u p o n
พเิศษ ห้องพกั อาหาร อาบ น�า้แร่ ส่วนลด10% 
ยกเว้นช่วงวนัหยดุตรษุจนี และวนัหยดุไต้หวนั

Hotel Tilun Dongpu Spa
ต�าแหน่งอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าน�้าพุร้อนตงปู่ 
สูง1,120เมตรเหนือระดับน�้าทะเล สามารถชม
ดูทิวทัศน์ทั้งสี่ฤดูไม่ขาด ชมซากุระในฤดูใบไม้
ผลิต เที่ยวน�้าตกในฤดูร้อน ต้นเมเปิลในฤดู
ใบไม้ร่วง และดอกเหมยในฤดูหนาว อีกทั้งยัง
มีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรม
การเกษตรแบบโบราณและน�้าพุร้อน

Tel: +886-49-270-2789  Web: www.tilun.com.tw  
Add: No.86, Kaigao Ln., Xinyi Township, Nantou Co
unty 55691, Taiwan (R.O.C.)

C o u p o n

ลด45%ในวันธรรมดา (อาทิตย์-ศุกร์) ลด20%ในวันหยุด 
(วันเสาร์) ลด10% ส�าหรับห้องกาแฟ KTV และห้องอาหาร
ลด20% ส�าหรับการแช่น�า้ร้อนเปือยกายของชายหญิง
*หนังสือโปรโมชั่นพิเศษ1เล่ม ใช้ได้กับห้องพัก1ห้อง ไม่
สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ
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Tai-Yi Red Maple Resort
รีสอร์ท ฟงหัวไถอี/ฟาร์มแอนด์รีสอร์ทไถอี เป็นรีสอร์ที่พัก
ระดับสี่ดาว เป็นแหล่งรวมพืชไม้นานาชนิด ฟงหัวไถอี รีสอร์ท 
ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของประเทศไต้หวัน ในเมืองหนันโถ อยู่
ใกล้ทะเลสาบสุริยันจันทราและอุทยานป่าเหอฮวน ซัน รีสอร์ท
มีขนาดพื้นที่สี่หมื่นผิง แบ่งเป็นประเภทโซนได้ถึงเจ็ดประเภท 
สามารถให้ท่านสนุกกับการมาเข้าพัก รีสอร์ทมีห้องพัก 104 
ห้อง ให้บริการ Farmstay, Homestay, Resorthotel 
นอกจากนี้บริเวณห้องจัดเลี้ยงเป็นตึกอาหารสีเขียวมีความ
สูง 13 เมตร และยังมีห้องจัดเลี้ยงที่ต้ังอยู่รอบนอกกลางสวน
ดอกไม้ที่สวยงาม เมนูอาหารที่จัดรับประทานเป็นอาหารที่
สอดคล้องกับธรรมชาติ ล้วนใช้พืชพักท่ีสดใหม่ ท�าเป็นหม้อ
ไฟ กาแฟและขนม ทานเล่นช่วงบ่ายล้วนแต่จะให้ท่านต่ืนตา
ตื่นใจได้ทุกเมื่อ

ที ่พัก

Tel: +886-49-299-7848  Web: www.
taiifarm.com  Add: No.176, Sec. 1, Zh
ongshan Rd., Puli Township, Nantou 
County 545, Taiwan (R.O.C.)

C o u p o n

•With the coupon, 30% off accom
modation on Friday to Sunday and 
10% off on Saturday.
•With the coupon, less ten people 
enjoy a 10% discount in dinning, not 
include beverage, banquets and me
etings.

❶ เ ม เ ป ิ ล ส ี แ ด ง  B o u t i q u e  H o t e l - 
ห้องนอนที่มีสไตล์ญี่ปุ่น ❷ เมเปิลลีฟรีสอร์ทตั้ง 
40,000 ที่นั่งยงปิงสวนสีเขียว

❶ ❷
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Formosan Aboriginal Culture Village
หมูบ่้านวัฒนธรรมเก้าเผ่าตั้งอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน โดยมีกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมต่อกับทะเลสาบสุริยัน
จันทรา เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลาย และถูกสร้างขึ้นในหัวข้อชนเผ่าพื้นเมืองของไต้หวัน ใน
ปี 2019 นี้ได้เพิ่มเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด ชายฝั่งทะเลสเปน และยังมีเครื่องเล่นอื่นอีกมากมาย เพื่อให้หมู่บ้าน
วัฒนธรรมเก้าเผ่ากลายเป็นสวนสนุกที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เครื่องเล่นใหม่ ชายฝั่งทะเลสเปนนี้สร้าง
เป็นตัวอาคารที่สูงใหญ่ ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคและมีสีสันสดใสเป็นหลัก ที่รวบรวมเครื่องเล่นห้าชนิด
ไว้ด้วยกัน มีความพิเศษที่น่าลองเล่นดูสักครั้ง ตลอดปีสี่ฤดูกาลที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่าน้ันล้วนมีความ
สวยงาม ชมดอกลาเวนเดอร์ในฤดูใบไม้ผลิ เล่นน�้าเย็นฉ�่าใจที่ชายฝั่งทะเลสเปนในช่วงฤดูร้อน เทศกาล
กระเช้าลอยฟ้าในฤดูใบไม้ร่วง ชมดอกซากุระในฤดูหนาว จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดของ
ไต้หวัน

Tel: +886-49-2895361  Fax: +886-49-2896233  Web: www.
nine.com.tw  Add: No. 45, Jintian Ln., Yuchi Township, Nantou 
County 55544, Taiwan (R.O.C.)  Email: service@nine.com.tw

C o u p o n

รับของก�านัลพิเศษทันที เมื่อแสดงบัตร
ส่วนลดนี้ขณะที่ซื้อบัตรผ่านประดู

เที ่ยวเพลิดเพลิน
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