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คู่มือการท่องเท่ียวไต้หวัน

บราวน์บูเลอวาร์ด (Brown Boulevard)





ไต้หวัน มรดกล�้ำค่ำแห่งเดียวบน "เส้นทรอปิกออฟ
แคนเซอร์"

ไต้หวันเป็นเกาะที ่ม ีความสวยงาม ตั ้งอยู ่ในมหาสมุทรแปซิฟิก และยัง
เป ็นหน ึ ่งในประเทศท ี ่ต ั ้ งอย ู ่บนเส ้นละต ิจ ูด 23.5 องศาเหน ือ 

(เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์)

แม้ว่าไต้หวันจะมีพื ้นที ่คิดเป็น 0.03% ของพื ้นที ่บนโลก 
แต่เนื ่องจากการเคลื ่อนที ่ของแผ่นเปลือกโลก ทำาให้

ไต้หวันมีลักษณะภูมิประเทศที ่หลากหลาย  คือมีทั ้ง 
ชายฝั ่ง แอ่งที ่ราบ ที ่ราบ ที ่ราบลุ ่มแม่น้ ำา เนินเขา 
และภูเขากว ่า 200 แห่ง ท ี ่ม ีความสูงมากกว่า 
3,000 เมตร  ขณะเดียวกัน ไต้หวันก็ยังมีภูมิอากาศ
แบบเขตร้อน กึ่งเขตร้อน และเขตอบอุ่นแถบภูเขาสูง 
ทำาให้ระบบนิเวศมีความหลากหลาย เช่นมี ปลา
แซลมอนแปซิฟิก ลิงกังหินฟอร์โมซัน หมีควาย 
ไก่ฟ้าสวินโฮ และสัตว์อื่นๆ อีก กว่า 3,000 สายพันธ์ุ  
ท ำาให ้ไต ้หว ันเป ็นแหล่งอน ุร ักษ ์และเพาะเล ี ้ยง

สัตว์ที่สำาคัญแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

ไต้หวันมีระบบคมนาคมที ่สะดวกสบายและครบครัน 
ตั้งแต่ระบบถนนไปจนถึงระบบราง ท่านสามารถเดินทาง

จากชายฝั่งทะเลผ่านพื้นที่ราบไปสู่ภูเขาสูงภายในเวลาเพียง 
1 ชั่วโมง และเพลิดเพลินไปกับภูมิทัศน์ธรรมชาติของเขตร้อน 

กึ่งเขตร้อน และเขตอบอุ่น ท่านยังสามารถเดินทางจากภาคเหนือไป
ยังภาคใต้และจากภาคตะวันตกไปยังภาคตะวันออกได้ภายใน 1 วัน เพื่อ

สัมผัสวิถีชีวิตและดื่มด่ำาความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ชนเผ่าพื้นเมืองชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวจีนแคะ และผู้ย้ายถิ่นใหม่ ต่างอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบพิธีกรรม สิ ่งถักทอ ศิลปหัตถกรรม ดนตรี และสถาปัตยกรรม นอกจากนี ้ 
ยังมีอาหารรสเลิศนานาชนิด อาทิ อาหารจีน 8 ประเภท อาหารนานาชาติ อาหารพื้นเมือง อีกทั้งยังมีตลาด
กลางค ืนท ี ่ส ำ าค ัญ ซ ึ ่ งม ีผ ักและผลไม ้หลากหลายชน ิดตลอดท ั ้ งป ี  รอคอยท ุกท ่านให ้มาล ิ ้มลอง
ไต ้หว ันเป ็นประเทศที ่ประกอบไปด้วยประชากรเช ื ้อสายจ ีนเพียงแห่งเด ียวที ่ม ีระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ประชากร 23 ล้านคนของไต้หวันได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นชนชาติที ่มีมิตรไมตรีและมีน้ ำาใจ  
ไต้หวันจึงนับเป็นสถานที่ท่องเที ่ยวที ่เป็นตัวเลือกที่ดีในอันดับต้นๆ

ยินดีต้อนรับสู่ไต้หวัน ท่านจะประทับใจไม่ลืมเลือนและต้องมาเยือนอีกครั้งแน่นอน 

Taiwan Visitors Association

photo / Cindy Lee
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01 คำานำา   ไต้หวัน มรดกล�้าค่าแห่งเดียวบน "เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์"

03 ข้อมูลระบบคมนาคมในไต้หวัน

04 2021 TAIWAN CYCLING FESTIVAL CALENDAR

08 ระบบคมนาคมที่สะดวกสบายและปลอดภัย

16 กิจกรรมท่องเที่ยวประจำาปี ท่องเที่ยวตามงานเทศกาลประจ�าปี

30 ของฝากยอดนิยม

36 การท่องเที่ยวภูเขาสูง

เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เทือกเขาแห่งไต้หวัน และฟังเรื่องราวต่าง ๆ 

จากเส้นทางในท่ามกลางป่าไม้และแม่น�้า

38 เขตภูเขาภาคเหนือ
 ประวัติความเป็นมาของการบุกเบิกไต้หวันในกลุ่มภูเขาไฟต้าถุนและเทือกเขาหิมะ

46 เขตภูเขาภาคกลาง
 บทกวียิ่งใหญ่อันงดงามของยอดเขาเหอฮวนและเทือกเขาหยก 

54 เขตภูเขาภาคใต้
 บรรยากาศหลากหลายในเทือกเขาอาลีซานและตอนใต้ของเทือกเขากลางเกาะ 

62 เขตภูเขาภาคตะวันออก
 น�้าตกและล�าธารของเทือกเขากลางเกาะ

70 เขตเกาะต่างๆ
 เที่ยวสนุกแบบข้ามเกาะ ชมทิวทัศน์เชิงระบบนิเวศ

78 ข้อมูลโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้า

Taiwan Visitors Association (“สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวัน”)
ที่อยู่ 8F-1, No.285, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da'an Dist., Taipei City 106, Taiwan
โทรศัพท์  +886-2-2752-2898
โทรสาร +886-2-2752-7680
เว็บไซต์  www.tva.org.tw

การเดินทาง  เส้นทาง  ระยะทาง เวลา  การย่ืนขออนุญาตเข้าเขตภูเขา  ราคาต๋ัวเข้าชม  ท่ีอย โทรศัพท เว็บไซต email โทรสาร Director 

สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวันสงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำาไปใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือพิมพ์ซ้ำาก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



 วีซ่ำเข้ำประเทศ 
มีการแบ่งวีซ ่าตามจุดประสงค์และ
สถานะของผู ้ยื่นขอเป็น 4 ประเภท
ดังนี้
วีซ่าประเภทพ�านักระยะสั้น (VISI
TOR VISA): เป็นวีซ่าระยะสั้น ซึ่ง
สามารถพำานักในประเทศไดไ้ม่เกิน 
180 วัน
วีซ่าประเภทพ�านักระยะยาว(RES
IDENT VISA): เป็นวีซ่าระยะยาว มี
ระยะเวลาพำานัก 180 วันขึ้นไป
วีซ่าประเภททูต (DIPLOMATIC 
VISA)
วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี (COU
RTESY VISA)
ระยะเวลาพำานัก โดยท่ัวไปมีประเภท 
14 วัน, 30 วัน, 60 วัน และ 90 วัน ผู้
ถือวีซ่าที่มีระยะเวลาพำานัก 60 วัน ซึ่ง
ไม่มีหมายเหตุข้อจำากัดเพ่ิมเติม หาก
ต้องการขยายเวลาพำานักในไต้หวัน
ออกไป ต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไปยื่นขอขยายเวลาท่ีจุดบริการของ
สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวง
มหาดไทย ในเขตท่ีตนพำา นักอยู ่
ก ่อนครบกำาหนดเวลา (https://
servicestation.immigration.
gov.tw)

วิ ธีการยื่นขอเขา้พำานักในประเทศ
โดยยกเว้นวีซ่าสำาหรับชาวต่างชาติ 
สามารถตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์
ของสำา นักงานตรวจคนเข ้า เ มือง 
กระทรวงมหาดไทย (https://www.
immigration.gov.tw)

 เบอร์โทรฉุกเฉิน 
เหตุฉุกเฉิน 119
แจ้งตำารวจ 110
บริการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
เป็นภาษาอังกฤษ 106
กระทรวงการต่างประเทศ
(02)2348-2999
สายด่วนแนะนำาการใช้ชีวิตใน
ไต้หวันสำาหรับชาวต่างชาติ 
0800-024-111
สายด่วนแนะนำาการท่องเท่ียว Call 
Center สำานักงานการท่องเท่ียว 
กระทรวงคมนาคม0800-011-765

 ข้อมูลสิทธิพิเศษ 
 กำรท่องเที่ยวในไต้หวัน 
เม่ือซื้อสินค้าในร้านค้าท่ีมีสัญลักษณ์
การ คืนภาษีแก ่นักท ่อง เ ท่ียวชาว
ต่างชาติ และมียอดชำาระรวมภาษี

มากกว่า 2,000 NTD ในวันเดียว
ร้านเดียวกัน สามารถแสดงเอกสาร
ท่ีใชผ้่านเข้าประเทศเพ่ือให้พนักงาน
ขายในร้านค้าดำาเนินการออกใบคืน
ภาษี โดยผู้ซื้อต้องนำาสินค้าออกจาก
ประเทศภายใน 90 วัน
เว็บไซต ์บริการคืนภาษีแก ่นักทอ่ง
เที่ยวชาวต่างชาติทางอิเล็กทรอนิกส์
(http://www.taxrefund.net.tw)
ข้อมูลการทอ่งเท่ียวจากสำานักงาน
การท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม
(http://admin.taiwan.net.tw)

 กำรใช้อินเทอร์เน็ต 
เม่ือซ้ือแพ็คเกจซิมเติมเงินตามจำานวน
วันท่ีเหมาะสม ก็สามารถเพลิดเพลิน
กับการใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือได้ไม่
จำากัด เม่ือเข้าสู ่สนามบินเถาหยวน
หรือสนามบินเกาสง จะสามารถซื้อ
ซิมได ้ท่ีเคาน์เตอร ์บริษัทเครือข ่าย
มือถือในสนามบิน โดยกรอกแบบ
ฟอร์มเพียงใบเดียวและถ่ายสำาเนา
หนังสือเดินทางเท่าน้ัน ซึ่งไม่ต้องยุ่ง
ยากกับขั้นตอนซับซ้อนต่างๆ สถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมทุกแห่งยังมีบริการ 
WiFi ฟรีของ iTaiwan เพียงแต่ต้อง
ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า และเปิด
ใช้บัญชีเม่ือมาถึงไต้หวัน ก็จะเริ่มใช้
งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบาย 
(https://itaiwan.gov.tw)

ข้อมูลส�หรับชำวต่ำงชำติที่สนใจมำไต้หวัน
ประชาชนในไต้หวันมีวิถีชีวิตเรียบง่ายและจิตใจงดงาม จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่ผู้คนมีน�้าใจที่สุด 
และเป็น 1 ใน 10 อันดับของประเทศที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก การมาท่องเที่ยวไต้หวัน  ควรให้ความสนใจ
เกี่ยวกับข้อมูลการเข้าประเทศและวีซ่า ซึ่งจะท�าให้การท่องเที่ยวง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น!
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2021 
TAIWAN CYCLING FESTIVAL CALENDAR

MAR 2021 Maolin Balance Bike Racing
交通部觀光局茂林國家風景區管理處

www.maolin-nsa.gov.tw

Cruising 300 
交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處

www.dbnsa.gov.tw

MAR-JUN Cycle Penghu! A Group Tour
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處

www.penghu-nsa.gov.tw

MAR-NOV Tri-Mountain Cycling Festival
交通部觀光局參山國家風景區管理處

www.trimt-nsa.gov.tw

APR The Pacific Ocean of Highway 11-Road to 
Success 168
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處

www.eastcoast-nsa.gov.tw

Siraya Children's  "Little Ironman"  Bicycle 
Festival
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

www.siraya-nsa.gov.tw/zh-tw

APR-OCT Taiwan KOM Challenge
中華民國自行車騎士協會

www.cyclist.org.tw

APR • The Road to Taiwan KOM – Spring Event

JUN • 2021 KOM"Wall of Matsu" Cycling Challenge 
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JUL • The Road to Taiwan KOM – Summer Event

OCT • Taiwan KOM Challenge 

JUN-NOV 2021 Taitung Cycling Festival – Train and 
Bicycle Tour
蝴蝶蘭大樂旅行社

dollar089226806.wixsite.com/mysite-1

JUL-SEP Cycling and Collecting Digital Stamps for 
Free Gifts Event
FB：澎湖自行車跳島嘉年華

reurl.cc/N6Aopk

JUL-OCT Zhuangwei Dune Life 
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

www.necoast-nsa.gov.tw/

AUG • Northeast Coast Cycling Festival 
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SEP 2021 Hualien/Taitung East Taiwan Cycling 
Cup – BRM Challenge
交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處

www.erv-nsa.gov.tw

101 Hopping Bike
FB：澎湖自行車跳島嘉年華

reurl.cc/N6Aopk

SEP-NOV 2021 Liouguei Bicycle Tour
交通部觀光局茂林國家風景區管理處

www.maolin-nsa.gov.tw

Guosheng Port Lighthouse Cycling Tour
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

swcoast-nsa.travel

Yunlin Coastal Town Cycling Tour 
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處

swcoast-nsa.travel

Fugui Cape Lighthouse Cycling Tour 
交通部觀光局北海岸暨觀音山國家風景區管理處

www.northguan-nsa.gov.tw
北觀處 FB： www.facebook.com/northguan/

2021 Taichung Cycling Festival – Bike 
Taiwan
台中市政府觀光旅遊局

travel.taichung.gov.tw

Hsinchu County Cycling Festival
FB：竹縣好好玩

www.facebook.com/hchgfun

2021 
TAIWAN CYCLING FESTIVAL CALENDAR
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OCT Siraya Go CreCar Soap Box Vehicles Derby
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

www.siraya-nsa.gov.tw/zh-tw

OCT-NOV Kaohsiung Cycling 2021
高雄旅遊網

khh.travel/zh-tw

NOV Siraya Reservoir – 200km & 300km Cycling 
Series
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處

www.siraya-nsa.gov.tw/zh-tw

Formosa 900
騎遇福爾摩沙 FORMOSA 900

formosa900.giant.com.tw

Sun Moon Lake Come！Bikeday
交通部觀光局日月潭國家風景區管理處

www.sunmoonlake.gov.tw

DEC 2021 “LAVA TRI” at Dapeng Bay, 
Pingtung
交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處

www.dbnsa.gov.tw
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ที่ไต้หวันไม่เพียงเดินทางไปมาต่างประเทศ
ได ้อย ่างสะดวก แต ่ยังมีระบบคมนาคม
ภายในประเทศที่ปลอดภัยและครอบคลุมทั่ว
ทุกแห่ง โดยมีครบทั้งทางบก ทางน�้า และ
ทางอากาศ ซ่ึงไม ่ว ่าจะเดินทางด ้วยวิธี
ใด ก็สามารถเที่ยวชมทิวทัศนส์วยงามได้
อย่างสะดวกสบายงา่ยดายด้วยระบบขนส่ง
มวลชน

ระบบคมนาคมในไต้หวัน
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สนามบินไทเปซงชาน

สนามบินนานาชาติเถาหยวน

สนามบินนานาชาติไถจง

สนามบินนานาชาติเกาสง

รถไฟไต้หวัน

ท่าเรือจีหลง

รถไฟไต้หวัน

รถไฟไต้หวัน 

ท่าเรือเกาสง

รถไฟความเร็วสูง 

ท่าเรือฮวาเหลียน
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ระบบคมนาคมที่สะดวกสบายและปลอดภัย
ระบบคมนาคมในไต้หวัน



 รถไฟไต้หวัน (TRA)  
เป ็นระบบการขนส ่งมวลชนท่ีสำาคัญท่ีสุดของไต ้หวัน
ประกอบด้วยสายหลักฝั่งตะวันตก สายหลักฝั่งตะวันออก 
สายหลักเชื่อมทางใต้ และสายรองขนส่งผู ้โดยสารและ
สินค้าอีก 10 สาย โดยสามารถเดินทางได้รอบเกาะ แบ่ง
ออกเป็นประเภทท่ีต้องจองท่ีน่ัง ได้แก่ รถไฟประเภทจื้อ
เฉียง(ด่วน) และรถไฟประเภทจวีกวาง (เร็ว) และประเภท
ธรรมดาท่ีไม่ต้องจองท่ีน่ัง ได้แก่ รถไฟระหว่างเมืองและ
รถไฟระหว่างเมืองแบบด่วน สำาหรับรถไฟจื้อเฉียงยังมี
ขบวนผู่โยวหม่า ขบวนทาโรโกะ ซึ่งจะมีจำานวนสถานีท่ีจอด
น้อยกว่า จึงไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วข้ึน

เว็บไซต์ทางการรถไฟไต้หวัน 
h t t ps : / / t i p . r a i l way . gov . tw / t r a - t i p -web /
tip?lang=EN_US 

 รถไฟควำมเร็วสูง (THSR) 
ระบบรถไฟความเร็วสูงของไต ้หวันตัดผ่านท่ัวท้ังภาค
ตะวันตก จากไทเปไปถึงเกาสง ขบวนรถเร็วท่ีสุดใช้เวลา
เพียง 94 นาที ให้บริการตู้รถที่ต้องสำารองที่นั่งและตู้รถที่เข้า
น่ังได้อิสระ นอกจากน้ี ก็ยังมีชั้นธุรกิจท่ีมีท่ีน่ังกว้างขวาง มี
บริการรถรับส่ง รถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง หรือรถประจำาทาง
ท้องถิ่นทุกสถานี เพ่ืออำานวยความสะดวกในการเดินทางไป
ยังตัวเมืองหรือสถานท่ีท่องเท่ียว สำาหรับผู้โดยสารต่างชาติ
สามารถซื้อ "บัตรโดยสารร่วมของรถไฟและรถไฟความเร็ว
สูง Joint-Pass" โดยนั่งรถไฟได้ไม่จำากัดจำานวนครั้งภายใน 
5 วัน และเลือกน่ังรถไฟความเร็วสูงได้ 2 วัน ซึ่งทำาให้การ
วางแผนการท่องเท่ียวมีความยืดหยุ่นข้ึน รถไฟความเร็วสูง
ยังได้จัดแพ็คเกจวันหยุดรถไฟความเร็วสูง โดยได้รวบรวม
ท่ีพัก บริการรถเช่า และโปรแกรมท่องเท่ียวใหกั้บผู้โดยสาร 
ทำาให้สะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง

เว็บไซต์ทางการรถไฟความเร็วสูง
http://www.thsrc.com.tw/index_en.html

 รถไฟฟ้ำ  (MRT) 
ในปัจจุบันนครไทเป นครซินเป่ย นครเถาหยวน นครเกาสง 
และนครไถจง ล้วนมีเครือข่ายรถไฟฟ้า(MRT)ท่ีหนาแน่น
เชื่อมโยงระหว่างย่านธุรกิจชื่อดังต่าง ๆ การต่อรถก็ทำาได้
สะดวกมาก รถไฟฟ้านครไทเปมีจำาหน่ายต๋ัวประเภท 1 วัน 
ประเภท 24 ชั่วโมง ประเภท 48 ชั่วโมง และประเภท 72 

ชั่วโมง ซึ่งสามารถน่ังรถไฟฟ้าได้ไม่จำากัดจำานวนครั้งตาม
เวลาท่ีกำาหนด ส่วนรถไฟฟ้านครเถาหยวนได้เชื่อมต่อกับ
สนามบินนานาชาติ และสามารถเช็คอินลว่งหน้าในสถานีท่ี
กำาหนด 

รถไฟฟ้านครไทเป
https://english.metro.taipei/

รถไฟฟ้านครเถาหยวน
https://www.tymetro.com.tw/tymetro-new/en/
index.php

รถไฟฟ้านครเกาสง
https://www.krtc.com.tw/eng/

รถไฟฟ้านครไถจง 
https://www.tmrt.com.tw/eng

 รถชัทเทิลบัส “ไถวันห่ำวสิง” 

เป็นแนวทางใหม่ในการท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมโดยสำานักงาน
การท่องเท่ียวกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นการบริการรถ
ประจำาทางท่ีออกแบบและวางแผนเพ่ือนักท่องเท่ียวโดย
เฉพาะ ทำาหน้าท่ีรับส่งผู้โดยสารจากสถานีรถไฟและรถไฟ
ความเร็วสูงไปยังจุดท่องเท่ียวต่างๆ ในไต้หวัน มีจำาหน่าย
บัตรประเภท 1 วันในทุกพ้ืนท่ีซึ่งสามารถใช้ไดโ้ดยไม่จำากัด
จำานวนต่อวัน เหมาะสำาหรับนักท่องเท่ียวท่ีชอบเท่ียวแบบ
อิสระที่ไม่ต้องการเดินทางไปกับกลุ่ม 

เว็บไซต์ทางการรถชัทเทิลบัส “ไถวันห่าวสิง”
https://www.taiwantrip.com.tw/

 รถบัสน�เที่ยวไต้หวัน 
รถบัสนำาเท่ียวจะวิ่งตามกำาหนดการท่ีแน ่นอนระหว ่าง
โรงแรมใหญ่ ๆ ท่าอากาศยาน สถานี และแหล่งท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ระบบ "รถบัสนำาเท่ียวไต้หวัน" บริหารจัดการโดย
ผู ้ประกอบการธุรกิจนำาเท่ียว โดยได้รับการแนะนำาจาก
สำานักงานการท่องเท่ียว กระทรวงคมนาคมน้ี ซึ่งมีบริการ
ครอบคลุมเส้นทางยอดนิยมเกือบท่ัวไต้หวัน ในบัตร 1 ใบ 
ประกอบด้วย บริการขนส่งตลอดเส้นทาง ไกด์นำาเท่ียว และ
การประกันภัย 

เว็บไซต์ทางการรถบัสน�าเที่ยวไต้หวัน 
https://www.taiwantourbus.com.tw/C/us/home
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 จักรยำนสำธำรณะ 
จักรยานสาธารณะในตัวเมืองท่ีจัดการด้วยระบบอัตโนมัติ 
เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำาหรับการเดินทางระยะสั้น อีกทั้งยังเป็นการ
ออกกำาลังกายเชิงนันทนาการท่ีให้ความสนุกสนาน ในเขต
พ้ืนท่ีทางตอนเหนือของไถจงจะใช้ระบบบริการ YouBike 
จักรยานรอยยิ้ม และในพื้นที่เกาสงจะบริการโดยระบบ City 
Bike สามารถดาวน์โหลด App เพ่ือตรวจสอบตำาแหน่ง
จุดบริการต ่างๆ โดยมีการแสดงจำานวนรถท่ีคงเหลือ 
สามารถสมัครใช้บริการโดยชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตร Easy 
Card หรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตในการใช้บริการได้ทุกครั้ง

YouBike
https://www.youbike.com.tw/intro.html

City Bike
https://www.c-bike.com.tw/Portal/en-US

รถไฟไต้หวนั 
(TRA) 

รถไฟความเรว็สงู 
(THSR)

รถไฟฟ้านครเถา
หยวน

รถไฟฟ้านครเกาสงรถไฟฟ้านครไทเป รถไฟฟ้านครไถจง

เวบ็ไซต์ทางการ
รถชทัเทิลบสั “ไถวนั

ห่าวสงิ”

เวบ็ไซต์ทางการรถ
บสันำาเท่ียวไต้หวนั 

YouBike
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ระบบคมนาคมที่สะดวกสบายและปลอดภัย
ระบบคมนาคมในไต้หวัน
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高雄MRT路線圖
Kaohsiung Metro Route Map
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ระบบคมนาคมที่สะดวกสบายและปลอดภัย
ระบบคมนาคมในไต้หวัน
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Taoyuan Metro Route Map

微笑單車
YouBike

微笑單車
YouBike

微笑單車
YouBike
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ระบบคมนาคมที่สะดวกสบายและปลอดภัย
ระบบคมนาคมในไต้หวัน



เทศกาลเป็นการรวบรวมประเพณีพื้นเมือง วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และความเช่ือศาสนา ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่สามารถสัมผัสถึงความ
อบอุ่นในน�้าใจของชาวไต้หวัน หลายปีที่ผ่านมาในแต่ละท้องถิ่น
ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ตามเอกลักษณ์ของพื้นที่หรือตาม
ฤดูกาล กล่าวได้ว่าเป็นเกาะแห่งเทศกาลที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา 
ขีดเครื่องหมายไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวส่วนตัว มาเที่ยวไต้หวันตาม
เทศกาลต่างๆ วางแผนล่วงหน้าเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกตลอด
ทั้งปี!

กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปี
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เทศกาลวัฒนธรรมโป้เซ้งไต่เต ่
ต้าหลงต้ง

เทศกาลดนตรีมหาส
มุทรนานาชาติ
ก้งเหลียว

เทศกาลศิลปะ
ประติมากรรมทราย
นานาชาติฝูหลง

เทศกาลศิลปะและการ
ละเล่นพื้นบ้านเด็กนาน
าชาต ิอี๋หลาน

เทศกาลกลางฤดูร้อน
ฟอร์โมซา

เทศกาลอาบน�้าแร่และ
อาหารเลิศรส

คาร์นิวัลบอลลูนร้อน
นานาชาติไต้หวัน

การวิ่งมาราธอนนานาชาติไทเป

เทศกาลท่องเที่ยวนานาชาติ
วัฒนธรรมเจ้าแม่มาจู่ ต้าเจี่ย

เทศกาลโคมไฟไต้หวัน

เทศกาลจักรยานไต้หวัน

ขบวนแห่ซ่งเจียงเจิ้น
เน่ยเหมิน

เทศกาลขอพรเชิญอ๋องเอี๋ย

การจุดประทัดรังผึ้ง 
เหยียนสุ่ย

ดอกไม้เพลิงข้ามปี
ตึกไทเป 101

เทศกาลโคมไฟ
ลอยฟ้าผิงซี

เทศกาล
ดอกไม้ไฟ
กลางทะเล

เผิงหู

มหาชนว่ายน�้าข้ามทะเลสาบ
สุริยันจันทรา

การเฉี่ยงกู (การชิง
เปรต)  โถวเฉิง

คอนเสิร์ตรุ่งอรุณอาลีซาน
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ท่องเที่ยวตามงานเทศกาลประจำาปี
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำ�ปี



เทศกาลโคมไฟไต้หวัน
โคมไฟงานฝีมือแบบด้ังเดิม คู่กับเทคนิคแสงสีทันสมัยและดอกไม้เพลิงท่ีมีสีสันเจิดจ้า 
เสมือนงานศิลปะแห่งแสงสีไฟ เทศกาลโคมไฟไต้หวันสานต่อบรรยากาศตรุษจีนในเดือน 1 
ตามปฏิทินจีน แต่ละปีจะมีการสร้างโคมไฟหัวข้อใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางและโคมไฟต่างๆ ตาม
จักรราศีในปีน้ันๆ และให้ทุกเมืองผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยได้ผสมผสานประเพณี
พ้ืนเมืองของแต่ละท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท่ี ซึ่งได้ถูกคัดเลือกเป็นหน่ึง
ใน "กิจกรรมเทศกาลที่ดีที่สุดแห่งโลก" โดยช่องดิสคัฟเวอรี่แชนแนล

 INFORMATION 

ช่วงก่อนและหลังเทศกาลโคมไฟในเดือน 1 ตามปฏิทินจีนมีระยะเวลาประมาณ 9 วัน
ผลัดกันจัดงานโดยแต่ละเมือง 
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การจุดประทัดรังผึ้ง เหยียนสุ่ย
สังคมชั้นสูงในท้องถิ่นจึงได้เชิญเทพเจ้ากวนอูออกส�ารวจรอบเขตในคืนก่อนวันท่ี 15 เดือน 
1 โดยเริ่มจากการจุดประทัดตลอดทางเพื่อเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้กับกิจกรรม จนพัฒนากลาย
เปน็พิธีในเทศกาลโคมไฟของวัดกวนอูท่ีเหยียนสุ่ยไถหนาน ป้อมปืนขนาดใหญ่ท่ีประกอบ
ด้วยประทัดจรวดเป็นจ�านวนหลายร้อยแท่นจะถูกยิงออกไปพร้อมกัน โดยจะกระท�าเช่นน้ี
เป็นเวลาสองคืนติดต่อกัน เกิดควันประทัดกระจายไปท่ัวทุกแห่ง เสียงดังลั่นไปทุกท่ี ซึ่งผู้ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ป้องกันให้ดี จึงจะสามารถวิ่งเข้าไปในท่ามกลาง
แท่นปืนประทัดจรวด เพื่อสัมผัสความตื่นเต้นเสมือนอยู่ในมรสุมกระสุนได้

 INFORMATION 

วันที่ 14 และ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจีน 
บริเวณโดยรอบวัดกวนอู เหยียนสุ่ย
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เทศกาลโคมไฟลอยฟ้าผิงซี
ในสมัยก่อนผู ้คนที ่อยู ่ผ ิงซีจะลอยโคมไฟขึ ้นฟ้าเพื ่อแจ้งความปลอดภัยกับคนใน
ครอบครัวที่ซ่อนอยู่ในเขตภูเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาวฮกเกี้ยนในการ
บุกเบิกพื้นที่ผิงซี ปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นพิธีขอพรอย่างหนึ่ง และเป็นกิจกรรมฉลอง
เทศกาลโคมไฟที่ส�าคัญที่สุดในไต้หวัน โคมไฟหลายร้อยดวงจะจุดไฟในเวลาเดียวกัน 
และค่อยๆ ลอยขึ้นบนฟ้าพร้อมกับความหวังและค�าอวยพร ส่องสว่างให้แก่ท้องฟ้ายาม
ค่�าคืนของเมืองภูเขาแห่งนี้ และส่องอยู่บนทุกใบหน้ายิ้มแย้มที่ก�าลังเงยหน้าเฝ้ามอง 
ประกอบเป็นทิวทัศน์ที่เสมือนอยู่ในโลกจินตนาการและโรแมนติก

 INFORMATION 

ช่วงก่อนและหลังวันที่ 15 เดือน 1 ตามปฏิทินจีน
อ�าเภอผิงซี เมืองนิวไทเป
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ขบวนแห่ซ่งเจียงเจิ้น เน่ยเหมิน
ขบวนแห่ซ่งเจียงเจ้ินเดิมเป็นกลุ่มคนท่ีต้องการ
ฝึกร่างกาย ป้องกันตัวเอง และรักษาความ
สามัคคีในชุมชน และค่อยๆ พัฒนาเป็นกิจกรรม
แสดงประเพณีในภายหลัง เน ่ยเหมินท่ีอยู ่
เกาสงมีประเภทขบวนแห่มากท่ีสดุในประเทศ ซ่ึง
ได้รับชื่อชมเชยว่าเป็น "เมืองแห่งศิลปะขบวน
แห่" ในเดอืนมีนาคมของทุกปี จะมีขบวนแห่ตาม
ประเพณอีย่างยิง่ใหญ่ท่ีเน่ยเหมิน โดยมีการแข่งขนั
ขบวนแห่ซ่งเจียงเจิ้นเชิงสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม
เด่นของงาน นอกจากนี้ ยังมีอาหารโต๊ะจีนเรียก
น�้าย่อยซึ่งจัดโดยพ่อครัวใหญ ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เทศกาลไต้หวันที่ติดดินที่สุด

 INFORMATION 

เดือนมีนาคมในทุกปี
No. 82, Neipu, Neimen Dist., Kaohsiung City 

(วัดหนานไห่จื่อจู๋ที่เน่ยเหมิน)

เทศกาลท่องเที่ยวนานาชาติ
วัฒนธรรมเจ้าแม่มาจู่ ต้าเจี่ย
ขบวนแห่ "เดินจาริกบูชาเจ้าแม่มาจู่ ต้าเจี่ย" ท่ี
ไถจง นับเป็นเทศกาลวัฒนธรรมศาสนาแบบ
ดั้งเดิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ในเดือน 3 ตาม
ปฏิทินจีนของทุกปีจะดึงดูดผู้ติดตามหลายล้าน
คนเข้ารว่มการเดินจาริกรอบเขต โดยเร่ิมต้น
ตั้งแต่วัดเจิ้นหลันท่ีต้าเจี่ย และจะไปพักอยู่ท่ีวัด
ร้อยปี 8 แห่ง จากน้ันจึงกลับสู่วัดเจิ้นหลัน เส้น
ทางท้ังหมดต้องใช้เวลา 9 วัน 8 คืน ข้ามผ่าน 
4 เมือง ตลอดเส้นทางจะมีผู้ติดตามคอยบริการ
น�้าดื่มและอาหารอย่างเต็มใจโดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของผู้ศรัทธา
อย่างแท้จริง

 INFORMATION 

เดือน 3 ของทุกปีตามปฏิทินจีน โดยจะโยนไม้ปวยเพ่ือ
ปรึกษาเวลาออกเดินจาริกในปีนั้นกับเจ้าแม่มาจู่

วัดเจ้ินหลันท่ีต้าเจ่ียวัดหนานเหยาวัดฝูซิงท่ีซีหลัววัด
เฟิ่งเทียนท่ีซินก่ังวัดฝูซิงท่ีซีหลัววัดเตี้ยนอันท่ีเป่ยโต่ววัด
เทียงโหวเซี่ยบู ้ท่ีจางฮว่าวัดฉาวซิงท่ีชิงสุ ่ยวัดเจิ้นหลันท่ี
ต้าเจี่ย
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เทศกาลวัฒนธรรมโป้เซ้งไต่เต่  
ต้าหลงต้ง
วันท่ี 15 เดือน 3 ตามปฏิทินจีนเป็นวันเกิดของ
โป้เซ้งไต่เต่ ในทุกปี วัดเป่าอันท่ีต้าหลงต้งจะมี
การแสดงประเพณีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นกิจกรรม
ศาสนาท่ีส�าคัญท่ีสุดในภาคเหนือของไต ้หวัน 
เทศกาลวัฒนธรรมโป้เซ้งมีระยะเวลานานถึง 2 
เดือน กิจกรรมรวมถึงการแสดงจากคณะละคร
ตา่งๆ แข่งขันกันเพ่ือแสดงบนเวที อีกท้ังยังมีคณะ
ละครรับเชิญโดยสมาคมตระกูลในท้องถิ่น การร�า
บูชาขงจื๊อ พิธีโบราณถวายของขวัญสามอย่าง และ
การเดินจาริกรอบเขตตามถนน ในคืนวันคล้ายวัน
เกิด จะมีการจุดไฟ "เผาสิงโต" ซึ่งมีเพียงวัดเดียวที่
ยังคงรักษาพิธีเช่นน้ีไว้ นับเป็นกิจกรรมส�าคัญท่ีสุด
ในเทศกาล โดยมีความหมายเป็นการขับไล่โรค
ระบาดและการคุ้มครองความปลอดภัย

 INFORMATION 

วันที่ 15 เดือน 3 ตามปฏิทินจีน
No. 61, Hami St., Datong Dist., Taipei City

เทศกาลดอกไม้ไฟกลางทะเลเผิงหู
ดอกไม้เพลิงนับหม่ืนบานสะพรั่งบนท้องฟ้ายาม
ค�่าคืนท่ีสะพานสายรุ้งเจ็ดสีซีอิ๋ง เจิดจ้าละลานตา 
รวมถึงการแสดงข้ามคืนต ่อเน่ืองโดยวงดนตรี
ต่างๆ ได้เปิดม่านฤดูร้อนของเกาะดอกเดือนฉาย
แห่งน้ีอย่างมีชีวิตชีวา รัฐบาลเทศบาลเมืองเผิงหู
และไชน่าแอร์ไลน์ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเทศกาล
ชีซี่หรือวันแห่งความรักจีน มาตั้งแต่ปี 2003 โดย
มีดอกไม้เพลิงสีสันเจิดจ้าเป็นไฮไลต์ของงาน และ
ได้กลายเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีส�าคัญของเผิงหู 
แต่ละปีจะน�าเสนอหัวข้อและเส้นทางท่องเท่ียวสั้นๆ 
ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังใน
และต่างประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

 INFORMATION 

กลางเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี
สวนศาลากวนอิมเมืองหม่ากง

ที่มารูปภาพ / วัดเป่าอันที่ต้าหลงต้ง
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คาร์นิวัลบอลลูนร้อนนานาชาติ
ไต้หวัน
มินเน่ียน มิกก้ีเมาส์ ดาร์ธ เวเดอร์ บอลลูนร้อน
ต่างๆ นานาท่ีมีรูปทรงน่ารักค่อยๆ ลอยขึ้นบน
ฟ้า แต้มแต่งที่ราบสูงลู่เหยี่ยด้วยสีสันที่สดใส นับ
ตั้งแต่จัดกิจกรรมขึ้นในปี 2011 จนถึงปัจจุบัน 
บอลลูนร้อนท่ีนา่รักได้กลายเป็นความฝนัแห่ง
ฤดูร ้อนส�าหรับเด็กและผู ้ใหญ่ นอกจากการ
ลอยบอลลูนในจุดท่ีก�าหนดแล้ว ยังสามารถน่ัง
บอลลูนร้อนท่องท้องฟ้า เพ่ือชมทิวทัศน์สวยงาม
ของหุบเขาฮวาเหลียนและไถตง ส่วนกิจกรรม
ทางบก มีคอนเสิร์ต Projection Mapping 
ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเท่ียวสนุกได้ต้ังแต่เช้า
จรดค�่าคืน

 INFORMATION 

เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมในทุกปี
No. 46, Gaotai Rd., Luye Township, Taitung 

County (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลู่เหยี่ย)

เทศกาลศิลปะประติมากรรมทราย
นานาชาติ ฝูหลง
ชายหาดฝูหลงเป็นสถานท่ีเล่นน�้ายอดนิยมใน
ภาคเหนือของไต้หวัน มีทรายละเอียดท่ีเป็น
ทรายเข้ียวหนุมาน หลังจากผสมน�้าแล้วสามารถ
ปั้นเป็นรูปทรงได้อย่างง ่ายๆ เหมาะกับการ
สร้างชิ้นงานประติมากรรม จึงมีการจัดเทศกาล
ศิลปะประติมากรรมนานาชาติในทุกปี หัวข้อ
ครอบคลุมถึงภาพยนตร์ เหตุการณป์ัจจุบัน ตัว
การ์ตูน และอื่นๆ จ�านวนชิ้นงานท�าลายสถิติ
ในทุกป ี นอกจากน้ี ยังได ้เชิญผู ้เชี่ยวชาญ
ประติมากรรมทรายจากท่ัวทุกมุมโลกให้มา
พ�านักและร่วมสร้างสรรค์งานอย่างไม่มีขีดจ�ากัด 
ชิ้นงานต่างๆ ที่เสมือนของจริงท�าให้ผู้ชมรู้สึกทึ่ง
และประทับใจ

 INFORMATION 

เดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมในทุกปี
No. 40, Fulong St., Gongliao Dist., New Taipei City 

(ชายหาดฝูหลง)

ที่มารูปภาพ / WU,SIH-SIAN 
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เทศกาลจักรยานไต้หวัน
ภาพยนตรเ์ร่ือง "เพลงฝึกหัด" (Island Etude) 
ท�าให้เกิดกระแสนิยมการปั่นจักรยานรอบเกาะ 
กิจกรรมเทศกาลจักรยานต่างๆ ได้เริ่มขึ้นอย่างต่อ
เน่ืองในพ้ืนท่ีชมวิวแต่ละแห่ง รวมถึงเส้นชายฝั่ง
ทะเลฮวาเหลียนและไถตง เส้นทางหุบเขา หุบผา
ชันทาโรโกะ ถนนจงเหิงใหม่ และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
เส้นทางแบบผ่อนคลายหรือแบบท้าทาย หรือไม่ว่า
เพียงแค่สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือตั้งใจจะ
คว้ารางวัล ล้วนสามารถออกเดินทางไปพร้อมกับ
นักแข่งระดับโลก เพ่ือสัมผัสทัศนียภาพของไต้หวัน
อย่างช้าๆ ด้วยวิธีที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุด

 INFORMATION 

เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมในทุกปี
พื้นที่ชมวิวต่างๆในไต้หวัน

เทศกาลกลางฤดูร้อนฟอร์โมซา
เน่ืองจากเส้นทรอปิกเหนือ 23.5 องศาได้ตัดผ่าน
เผิงหู เจียอี้ และฮวาเหลียน จึงมีการผสมผสาน
ภูมิลักษณ์ท่ีมีท้ังภูเขาและทะเล ร่วมกับวันกลางฤดู
ร้อนตามแนวคิดการแบ่งสภาพอากาศแบบดั้งเดิม 
จัดเป็นกิจกรรมกิน ดื่ม ท่องเท่ียว และความรื่นเริง
อย่างต่อเน่ืองในเมืองต่างๆ ท่ีมีเส้นทรอปิกเหนือ
ข้ามผ่าน โดยสามารถไปทานวุ้นอ้ายยู่วในเขตภูเขา
ท่ีเจียอี้ และท่องเท่ียวบนทางรถไฟแบบย้อนยุคท่ี
ฮวาเหลียน หรือกินไอศกรีมตะบองเพชรบน
ชายหาดท่ีเผิงหู "คลายร้อนต้องข้ึนเขา เย็นฉ�่าต้อง
ทะเล" สัมผัสกับเสน่ห์แห่งฤดูร้อนในประเทศเกาะ
ทะเล

 INFORMATION 

เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนในทุกปี
เจียอี้ ฮวาเหลียน เผิงหู
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เทศกาลดนตรีมหาสมุทรนานาชาติ
ก้งเหลียว
ฝูงชนท่ีใส่กางเกงบีช บิกินี หรือหมวกกันแดด
ได้หลั่งไหลเข้าสู่ชายทะเลแหลมตะวันออกเฉียง
เหนือเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม เสียงดนตรีดังลั่นไป
ท่ัวทุกทิศ ไม่ว่าจะเป็นนักร้องบนเวทีหรือผู้ชมท่ี
อยู่หน้าเวที ทุกคนต่างร่วมร้องเพลงพร้อมโยก
ตัวไปมา เทศกาลจัดข้ึนต่อเน่ืองติดต่อกัน 3 วัน 
โดยสามารถสนุกเฮฮาได้ในทุกพ้ืนท่ีบนชายหาด 
"เทศกาลดนตรีมหาสมุทรนานาชาติก้งเหลียว" 
เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2000 จนถึงวันนี้ได้กลายเป็นเวที
แจ้งเกิดส�าหรับคนรักดนตรีท่ีมีความฝันอยาก
เป็นนักร้องหรือตั้งวงดนตรี และเป็นกิจกรรมร็อค
แอนด์โรลในฤดูร้อนท่ีหนุ่มๆ สาวๆ รอคอยกัน 
วงดนตรียอดนิยมและนักร้องใหม่ๆ ร่วมกันร้อง
เพลงอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งวงดนตรีใต้ดินจาก
ต่างประเทศก็มาเข้าร่วมกิจกรรมยิ่งใหญ่นี้ด้วย

 INFORMATION 

กลางเดือนกรกฎาคมของทุกปี
No. 40, Xinglong St., Gongliao Dist., New Taipei 

City (ชายหาดฝูหลง)

เทศกาลศิลปะและการละเล่น
พื้นบ้านเด็กนานาชาติ อี๋หลาน
แม่น�้าตงซานไหลผ่านเมืองตงซานไปยังเมือง
อู่เจ๋ีย หลังจากปรับปรุงส�าเร็จแล้ว ได้จัดพ้ืนท่ี
เป็นสวนสาธารณะริมน�้า ในเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคมของทุกปี จะแปลงร่างกลายเป็นสวน
น�้า และมีการเสนอเครื่องเล่นแปลกใหม่ในทุก
ปี ท้ังสนุกและคลายความร้อน กระท่ังแช่อยู่ใน
น�้าท้ังวันแล้วก็ยังไม่อยากจะกลับ อีกท้ังยังได้
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงศิลปะ
พ้ืนบ้านแห่งชาติ การแสดงดนตรีและกิจกรรม
อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ล้วนสามารถ
เพลิดเพลินไปกับความทรงจ�าฤดูร้อนที่ดีที่สุด

 INFORMATION 

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในทุกปี
No. 2, Sec. 2, Qinhe Rd., Wujie Township, Yilan 

County (สวนสาธารณะริมน�้าแม่น�้าตงซาน)
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การเฉี่ยงกู (การชิงเปรต) โถวเฉิง
ประเพณีส�าคัญในเดือน 7 ตามปฏิทินจีนก็คือเทศกาลสารทจีน ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะเตรียมของไหว้
อย่างอุดมสมบูรณ์ไว้เลี้ยงวิญญาณท่ีขึ้นมาจากโลกคนตาย และพิธีชิงเปรตแย่งของไหว้จะเปน็
กิจกรรมส�าคัญในการประกาศปิดประตูเมืองผี พิธีชิงเปรตท่ีโถวเฉิงมีความคึกคักเป็นพิเศษ ด้านข้าง
อ่าวอูสือจะสร้างซุม้ท่ีมีความสูงสิบกว่าเมตรและมีระเบียงอยู่ด้านบน ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้อง
ปนีขึ้นไปด้านบนผ่านเสาซุ้มท่ีทาน�้ามันวัวไว้โดยใช้วิธีให้ลูกทีมปีนข้ึนโดยทับซ้อนกันเหมือนปิรามิด 
สุดท้ายจะต้องคว้าอาหารของไหว้ลงมาจากยอดเสา และชิงธงซุ่นเฟิงให้ได้ ตามต�านาน เป้าหมายใน
การจัดกิจกรรมก็เพื่อที่จะท�าให้วิญญาณที่หลงใหลไม่ยอมกลับนั้น รู้สึกหวาดกลัวจนต้องหนีกลับไป

 INFORMATION 

คืนสุดท้ายของเดือน 7 ตามปฏิทินจีนของทุกปี
No. 105, Heping St., Toucheng Township, Yilan County (หน้าวัดชิ่งหยวน)

PHOTO / 曾坤城
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มหาชนว่ายน�้าข้ามทะเลสาบสุริยัน
จันทรา
แต่ละปีมีเพียงวันเดียวเท่าน้ัน ท่ีมีโอกาสว่ายน�้า
ข้ามผ่านทะเลสาบน�้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในไต้หวัน 
ตลอดเส้นทางมีระยะทางยาว 3,000 เมตร และ
ในปี 2002 ได้มีการระบุในหอเกียรติยศการว่าย
น�้าแห่งโลก (ISHOF) อย่างเป็นทางการ ในขณะ
ที่ด�าเนินการแข่งขัน ทุ่นโฟมลอยน�้าที่เคลื่อนไหว
ช้าๆ จะเรียงกันเป็นสะพานสีส้มลอยน�้าอยู่บน
พ้ืนผิวทะเลสาบสีเขียวสดใส ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีไม่ได้ตั้งใจคว้ารางวัล จะค่อยๆ ว่ายไปทางท่า
เรือเต๋อฮว่าเซ่ออยา่งผ่อนคลาย ซึ่งอาจหยุดพัก
บนแพลตฟอร์มน�้าเพ่ือดื่มน�้าทานอาหาร วา่ยน�้า
ไปพร้อมชมทิวทัศน์ของทะเลสาบและภูเขาของ
ทะเลสาบสุริยันจันทราอย่างเพลิดเพลิน

 INFORMATION 

ช่วงก่อนและหลังเทศกาลไหว้พระจันทร์ของทุกปี
รวมตัวกันท่ีท่าเรือประมงเจาอู้ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ลงน�้าและข้ึน

จากน�้าที่ท่าเรือประมงเต๋อฮว่

เทศกาลอาบน�า้แร่และอาหารเลิศรส
ไต้หวันตั้งอยู่ในเขตรอยเลื่อนภูเขาไฟ น�้าพุร้อน
ท่ีให้ความอบอุ่นอันเกิดจากความร้อนใต้พิภพ มี
สรรพคุณบ�ารุงผิวและรักษาร่างกาย น�้าพุแต่ละ
แห่งมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน รวมถึงน�้าพุร้อนก�า
มะถันท่ีภูเขาต้าถุน น�้าพุร้อนเจียวซีท่ีไร้สีไร้กลิ่น 
หรือน�้าพุร้อนโคลนกวนจื่อหลิ่งท่ีหาได้ยาก ซ่ึงมี
ผู้ท่ีหลงรักในเอกลักษณ์ของน�้าพุแต่ละแห่งเป็น
จ�านวนมาก เม่ือถึงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว อา
กาศค่อยๆ หนาวขึ้น การแช่อยู่ในน�้าพุร้อนอัน
อบอุ่น และทานอาหารพ้ืนเมืองเลิศรส จะท�าให้
อิ่มกาย สบายใจ

 INFORMATION 

เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายนของปีถัดไป
พื้นที่ชมวิวบ่อน�้าแร่ทั่วไต้หวัน
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มาราธอนไทเป
"การวิ่งมาราธอนนานาชาติไทเป" ท่ีจัดเป็นประจ�า
ต ่อเน่ืองมาหลายปี เป ็นการแข่งขันวิ่งบนถนน
ในเมืองนคร เส ้นทางแข ่งขันได ้รับการยืนยัน
จาก AIMS/IAAF และระบุเป็นการแข่งขันระดับ
นานาชาติ จ�านวนผู ้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนใน
ทุกปี ตลอดเส้นทางวิ่งแข่งในใจกลางนครท่ีเจริญ
รุ่งเรือง ผู้เข้าร่วมจะค่อย ๆ วิ่ง ผ่านสถานท่ีส�าคัญ
ของเมือง เช่น เขตสิ้นอี้ ถนนเหรินอ้าย อนุสรณ์
เจียงไคเช็ค ท�าเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถาน
วีรชนจงเลี่ยฉือ และแลนด์มาร์คเมืองไทเปต่างๆ 
เพลิดเพลินกับความสุขท่ีได้ออกเหง่ือ และมองดู
นครไทเปจากอีกแง่มุมโดยความเร็วที่ไม่เหมือนเดิม

 INFORMATION 

กลางเดือนธันวาคมของทุกปี
No. 1, Shifu Rd., Xinyi Dist., Taipei City (จัตุรัสหน้าศาลา

ว่าการนครไทเป)

เทศกาลขอพรเชิญอ๋องเอี๋ย
"เทศกาลขอพรเชิญอ๋องเอี๋ย" เป็นเทศกาลแห่ง
วัฒนธรรมศาสนาท่ีสืบทอดมาเป็นเวลาร้อยปีใน
พ้ืนท่ีต�าบลตงก่ัง อ�าเภอหลิวฉิว และอ�าเภอหนาน
โจวท่ีผิงตง จากเดิมเป็นพิธีส่งเทพเจ้าแห่งโรค
ระบาดออกทะเล จนค่อยๆ กลายเป็นกิจกรรมขอ
พรเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย โดยกิจกรรมจะจัด
ขึ้นในทุกสามปี ซึ่งคนในท้องถิ่นแทบทุกคนจะต้อง
มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่ง
ความเชื่อที่มีต่ออ๋องเอี๋ยอย่างจริงใจ เทศกาลจัดต่อ
เน่ืองติดต่อกันเป็นเวลา 8 วัน โดยเร่ิมตั้งแต่เชิญ
อ๋องเอี๋ย เดินจาริกรอบเขต เลี้ยงอ๋องเอี๋ย จนส่ง
อ๋องเอี๋ย ทุกขั้นตอนในพิธีล้วนท�าตามกฎระเบียบ
ด้ังเดิม ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการเผาเรือรบตาม
รูปแบบโบราณด้วยไฟแรง ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส�าคัญ
ที่สุดในเทศกาล

 INFORMATION 

เดือน 9 ตามปฏิทินจีนติดต่อกันเป็นเวลา 8 วัน
วัดตงหลงเทศมณฑลผิงตง

ที่มารูปภาพ / Fenton Liou

PHOTO / 李清吉
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ดอกไม้เพลิงข้ามปีตึกไทเป 101
"4, 3, 2, 1" หลายแสนคนร่วมเคานต์ดาวน์กัน 
เสียงดังก้องกังวานลั่นท้องฟ้า ดอกไม้เพลิงพุ่ง
ออกมาจากตึกเสียดฟ้า แต้มแต่งท้องฟ้ายาม
ค�่าคืนของเมืองนครอย ่างเจิดจ ้าละลานตา 
"ดอกไมเ้พลิงข้ามปีตึกไทเป 101" เริ่มจัดมา
ตั้งแต่ปี 2004 ตลอดท่ีผ่านมา มีความแปลก
ใหม่เพ่ิมเติมในทุกปี การแสดงแสงสีเช่นน้ีจึง
กลายเปน็กิจกรรมข้ามปีท่ีทุกคนรอคอยกันท่ัว
โลก เม่ือถึงช่วงค�่า ก็เริ่มมีกิจกรรมอยู่รอบด้าน 
อีกท้ังยังมีการแสดงของนักร้องและวงดนตรี ซึ่ง
จะสนุกสนานมีชีวิตชีวาตลอดทั้งคืน

 INFORMATION 

วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
No. 7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City

คอนเสิร์ตรุ่งอรุณ อาลีซาน
หนีออกจากความอึกทึกจอแจของคอนเสิร์ตข้าม
ปีในเมืองนคร มารอคอยพระอาทิตย์ข้ึนท่ียิ่ง
ใหญ่งดงามท่ีสุดบนระเบียงชมพระอาทิตย์ข้ึน
ท่ีภูเขาจู้ซาน โดยมีความสูงจากระดับน�้าทะเล 
2,500 เมตร ดนตรีไพเราะดังขึ้นในทา่มกลาง
ความมืดท่ีเงียบสงบ ในอากาศเต็มไปด้วยกลิ่น
หอมไฟทอนไซด์ สงบจิตใจและต้ังสมาธิใน
ท่ามกลางภูเขาท่ีล้อมรอบ คอยต้อนรับแสงอรุณ
ท่ีกระโดดขึ้นมาจากเทือกเขาหยก ในขณะท่ี
แสงแดดสีทองส่องลงบนพ้ืนดินและทะเลหมอก 
ความประทับใจท่ีเกิดขึ้นอยู่ภายในจึงกลายเป็น
ก�าลังใจเพื่อเริ่มต้นใหม่ในทุกปี

 INFORMATION 

วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
No. 17, Vl.Xianglin, Alishan Township, Chiayi 

County (พื้นที่นันทนาการป่าไม้แห่งชาติอาลีซาน)
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เอกลักษณ์ของไต้หวันที่มีชาติพันธุ ์หลากหลาย 
ท�าให้เกิดของฝากต่างๆ นานาที่เป็นตัวแทน
ของแต่ละท้องถิ่นบนแผนที่ รวมถึงขนมตุ๊บตั๊บ
ของชาวฮกเก้ียนใต้ ลูกพลับแห้งของชาวจีนแคะ
(Hakka) โมจิข ้าวฟ ่างของชนเผ ่า อาหาร
พื้นเมืองเหล่านี้เสมือนภาพสะท้อนวิถีชีวิตของ
แตล่ะท้องถิ่น และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมรุ่น
ต่อรุ่นโดยงานฝีมือ จากเหนือจรดใต้ จากเกาะ
ไต้หวันไปถึงเกาะรอบด้าน เติมความดั้งเดิมและ
รสชาติหลากหลายในการเดินทาง 

ของฝากยอดนิยม
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ข้าวเกรียบปลาตั้นสุ่ย

พายสับปะรด

ผลไม้อบแห้ง

โมจิข้าวฟ่าง

ผลิตภัณฑ์ดอก
กระเจี๊ยบ

ลูกพลับแห้งซินผู่

ซีอิ๊วซีหลัว

ใบชา

ขนมเปี๊ยะ “เพิ่งปิ่ง”

ไข่ปลากระบอก

ผลิตภัณฑ์หญ้า
ปล้องจีน

ขนมตุ๊บตั๊บจินเหมิน

ตังเม

คุกกี้ลิ้นวัว 

ถั่วตัดนิ่มหลงถัน

ก๋วยเตี๋ยวข้าวซินจู๋

ขนมพระ
อาทิตย์

คุกกี้เหลี่ยม

ขนมพื้นเมืองโบราณลู่กั่ง

ซอส XO เผิงหู

เหล้าเกาเหลียง
จินเหมิน

ขนมเกลียวหลิวฉิว

กุ้งซากุระ

ปลานกกระจอก
แห้งหลันหยู่ว
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สะสมของฝากรสชาติชั้นเลิศอันหลากหลายจากไต้หวัน
ของฝากยอดนิยม



 ทั่วทั้งไต้หวัน 

พายสับปะรด
ชว่งยุคเกษตรกรรมในสมัยก่อน ปริมาณการส่งออกสับปะรดใหญ่
เป็นอันดับ 2 ในตลาดของไต้หวัน โดยพายสับปะรดถือเป็นอาหาร
แปรรูปท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด หน้าตาท่ีคล้ายกับก้อนอิฐทองค�า
เสมือนสิ่งมงคล เปลือกนอกร่วนกรอบ มีกลิ่นหอมเข้มข้นจากนม
และไข่ ห่อหุ้มไส้ในท่ีมีส่วนผสมของฟักกวนกับสับปะรดกวน หอม
หวานและอมรสเปรี้ยวนิดหน่อย ยิ่งไปกว่าน้ัน ในภาษาฮกเก้ียน 
การออกเสียงค�าว่า สับปะรด จะคล้ายกับค�าว่า “น�าโชคมา” จึงถือ
เป็นการอวยพรที่ดีให้แก่ผู้รับ เหมาะแก่การเป็นของฝากอย่างมาก

 ทั่วทั้งไต้หวัน 

ใบชา
ในสมัยฮ่องเต้เจียชิ่งแห่งราชวงศ์ชิง ผู้อพยพจากฮกเก้ียนได้น�า
ต้นใบชาเข้ามาปลูกในภาคเหนือของไต้หวัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
วัฒนธรรมแห่งชาของไต้หวันมาตลอด 300 กว่าปี อากาศที่ไต้หวัน
อบอุ่น มีความชื้นสูง และมีพ้ืนท่ีเนินเขาท่ีระบายน�้าได้ดี ซึ่งเป็น
คุณสมบัติท่ีดีส�าหรับการปลูกใบชา จึงท�าให้มีปริมาณการผลิตและ
คุณภาพสูง จนได้ชื่อว่าเป็น "อาณาจักรแห่งใบชา" ในสมัยกอ่นจะ
ผลิตชาอูหลงเป็นหลัก ภายหลังท่ีผิงหลินจึงได้พัฒนามาผลิตใบชา
เปาจ่ง โดยมีน�้าชาเป็นสีทอง รสชาติเข้มข้นชุ่มคอไม่มีรสฝาด และ
อมกลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆ ซึ่งจ�าหน่ายไปท่ัวโลกเปน็ปริมาณมาก 
แท้จริงแล้วใบชาไต้หวันมีหลากหลายชนิด โดยมีชาเถี่ยกวนอิม 
อูหลงไป๋หาว ชาภูเขาสูง ชาหลงจิ่ง ชาจูลู่อาลีซาน ชาด�าทะเลสาบ
สุริยันจันทรา

 ทั่วทั้งไต้หวัน 

ผลไม้อบแห้ง
ไต้หวันเป็นอาณาจักรแห่งผลไม้ ตลอดท้ังปีมีผลไม้ท่ีหอมหวาน
อร่อยทุกฤดู เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด จึงได้พัฒนาเป็น
ผลไม้อบแห้งต่างๆ นานา ซึ่งเป็นวิธีแปรรูปท่ีท�าให้เก็บผลไม้ได้
นานข้ึน ผลิตภัณฑ์อบแหง้ท่ีเห็นบ่อยได้แก่ มะม่วง กล้วยหอม 
สับปะรด แอบเปิ้ล มะนาว และอื่นๆ อีกหลายอย่าง หลายปีท่ีผ่าน
มาผู้คนชื่นชอบอาหารเพ่ือสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผลไม้อบแห้ง
ท่ีเป็นขนมธรรมชาติโดยไม่เติมสารเคมีและดีต่อสุขภาพ จึงกลาย
เป็นขนมที่นิยม
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 ทั่วทั้งไต้หวัน 

ไข่ปลากระบอก
ปลากระบอกเป็นปลาประเภทอพยพ การท่ีชาวประมงไต้หวันจับ
ปลากระบอกช่วงเทศกาลฤดูหนาวน้ัน มีประวัติศาสตร์ยาวนานมา
หลายร้อยปี การเตรียมไข่ปลากระบอกมีข้ันตอนท่ีซับซ้อน โดย
ต้องคัดเลือกปลาตัวเมียเพื่อน�าไข่ออกมา จากนั้นก็ท�าความสะอาด
ผ่านการล้าง ขัดเลือด หมักเกลือ คลายความเค็ม ท�าให้แบน เรียบ 
จัดรูปทรงให้สวย และอบแห้ง โดยต้องใช้เวลาในการท�าหน่ึง
สัปดาห์ เพราะฉะนั้นจึงมีราคาสูง ซึ่งเรียกกันว่า "ทองค�าสีด�า" และ
มีความหมายท่ีเป็นของขวัญส่งน�้าใจสูงสุดให้ถึงผู้รับหรือแขกรับ
เชิญในงานเลี้ยง ไข่ปลากระบอกท่ีมีคุณภาพ จะต้องมีรูปทรงกลม
อิ่ม มีความหนาเสมอกัน หลังทอดหรือย่างให้หอมแล้ว ซอยเป็น
แผ่นบางๆ ทานคู่กับกระเทียมดิบและเหล้าเกาเหลียง ยิ่งเคี้ยวยิ่ง
หอม ทั้งมันและเค็ม เป็นรสชาติที่ต้องคิดถึงแน่นอน

 ซินเป่ย 

ข้าวเกรียบปลาตั้นสุ่ย
ในยุค 60 ท่ีต้ันสุ่ยมีผลิตภัณฑ์การประมงท่ีอุดมสมบูรณ์ ทุกครั้งท่ี
ออกทะเลก็จะได้ปลากลับมาเต็มเรือ เพื่อไม่เป็นการสิ้นเปลือง ชาว
ประมงจึงน�าเอาปลาเล็กๆ สดๆ ท่ีขายเหลือมาแปรรูป โดยได้ตัด
หัวปลาและควักไส้ออก จากน้ันน�าไปบดท้ังเน้ือปลาและกระดูกเป็น
ปลาบดที่มีเนื้อสัมผัสแข็งๆ แล้วหั่นเป็นเส้นๆ สุดท้ายน�าไปทอดใน
น�้ามันอุ่นๆ สมัยก่อนจะท�าไว้เพ่ือเป็นกับข้าวท่ีเก็บรักษาได้ง่ายๆ 
ปัจจุบันนี้ กลายเป็นของฝากที่ทุกคนต้องน�ากลับบ้าน สีทองที่เรียก
น�้าย่อย หอม กรอบ อร่อย เมื่อเริ่มกินค�าแรกก็จะหยุดกินไม่ได้

 ไถหนาน 

ขนมเปี๊ยะ “เพิ่งปิ่ง”
ขนมเปี๊ยะ “เพิ่งปิ่ง” เป็นขนมโบราณที่มีอยู่เฉพาะในภาคใต้ เป็นรูป
ทรงกลม ๆ พอง ๆ ที่น่ารัก เปลือกนอกบางกรอบ ด้านในโล่งโปร่ง 
มีชั้นน�้าตาลด�าท่ีหอมหวานอยู่ใต้เปลือก มีเน้ือสัมผัสท่ีพิเศษ เดิม
เป็นเครื่องเสวยท่ีใช้บูชาในวันเกิดของเทพเจ้า ในสมัยก่อนชาว
ไถหนานจะเคาะบนขนมเปี๊ยะ ท�าให้แตกเป็นรู จากนั้นตอกไข่เข้าไป
ในช่อง และทอดด้วยน�้ามันงา เพ่ือปรุงเป็นอาหารบ�ารุงร่างกาย
ส�าหรับมารดาหลังคลอดแทนท่ีน�้ามันงาต้มไก่ท่ีมีราคาสูง หรือท่ี
เรียกว่า "ขนมอยู่เดือน" ผู้ใหญ่ในเมืองไถหนานมักจะพูดว่า: "กิน
ขนมเปี๊ยะสามชิ้นก็เท่ากับกินน�้ามันงาต้มไก่หนึ่งตัว"
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 ซินจู๋ 

ลูกพลับแห้งซินผู่
ในทุกปเีม่ือลมฤดูตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดมาต้ังแต่เดือน 9 
หน้าบ้านของทุกครัวเรือนในชุมชนเกษตรก็จะเต็มไปด้วยลูกพลับ
เหลืองอร่ามท่ีก�าลังน�าไปตากแห้ง ซึ่งเป็นสีสันท่ีงดงามท่ีสุดในฤดู
ใบไม้ร่วงของซินจู๋ โดยเฉพาะลูกพลับแห้งของซินผู่ จะมีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ท่ีมักจะท�าด้วยลูกพลับใจวัว ลูกพลับศิลา ลูกพลับฟุเตะ
คะคิ จึงมีชื่อเรียกว่าเป็น "เมืองลูกพลับแห้ง" โดยชาวจีนแคะใน
พ้ืนเมืองสามารถรักษาไว้ซึ่งรสชาติท่ีดีเลิศของลูกพลับโดยวิธี
ตากแดดและผึ่งแห้งด้วยลมฤดูตะวันออกเฉียงเหนือ จนกลายเป็น
รสชาติสุกงอมท่ีหอมหวานเหมือนน�้าผึ้ง เน้ือแน่นกลมอิ่ม และยัง
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวจีนแคะท่ีมัธยัสถแ์ละภูมิปัญญาเรื่อง
การเก็บรักษาอาหาร

 เหมียวลี่ 

ผลิตภัณฑ์หญ้าปล้องจีน
ล�าตน้ท่ียาวของหญ้าปล้องจีน นุ่มและเหนียว เหมาะส�าหรับงาน
ถักทอ และยังสามารถดูดความชื้น ดักกลิ่นเหม็น และใหค้วาม
หอมจากธรรมชาติ ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ชิง ผู ้หญิงท่ีเขตย่วน
หลี่ในเมืองเหมียวลี่ก็เริ่มถักเสื่อกกแล้ว ในสมัยอาณานิคมญี่ปุ่น 
ยังได้พัฒนาหมวกหญ้าปล้องท่ีมีน�้าหนักเบา แต่ละปีได้จ�าหน่าย
ไปนอกประเทศมากกว่า 10 ล้านใบ ซึ่งได้ท�าให้เศรษฐกิจท่ีเขต
ย่วนหลี่เจริญรุ่งเรืองขึ้น หลายปีท่ีผ่านมามีนักออกแบบรุ่นใหม่
ทุ่มเทในการฟื้นฟูงานฝีมือแบบดั้งเดิม ร่วมมือกับช่างฝีมือท่ีเป็น
ผู ้เชี่ยวชาญ ผลิตกระเป ๋าหรือหมวกจากหญ้าปล้องท่ีมีการ
ออกแบบแปลกใหม่ จึงท�าให้เกิดกระแสแฟชั่นแห่งหญ้าปล้องอีก
ครั้ง

 หยุนหลิน 

ซีอิ๊วซีหลัว
ซีอิ๊วเป็นสิ่งวิเศษสีด�าท่ีจะยกระดับรสชาติของอาหารทุกอย่างบน
โต๊ะได้ ซีหลัวในหยุนหลินถูกเรียกว่าเป็น "อาณาจักรซีอิ๊ว" คุณภาพ
น�้าท่ีได้เปรียบจากธรรมชาติและแสงแดดท่ีมากเพียงพอ เหมาะ
ส�าหรับการหมักซีอิ๊วจากถั่วด�าในโอ่ง ด้วยวิธีการหมักท่ีสืบทอดมา
ร้อยปี และรอคอยอีก 180 วันด้วยความอดทน จึงได้มาซึ่งรสชาติ
แบบธรรมชาติท่ีหอมและเข้มข้น เค็มแต่อมหวาน ไม่ว่าจิ้มกับอะไร
ก็อร่อย
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 ฮวาเหลียน 

โมจิข้าวฟ่าง
ข้าวฟ่างเป็นอาหารหลักท่ีส�าคัญส�าหรับชนเผ่าไต้หวัน และโมจิท่ี
ท�าด้วยข้าวฟ่างหรือขา้วแดงก็เป็นขนมประจ�าถิ่นอีกอย่างหน่ึง ซึ่ง
ชนเผ่าอาเหม่ยเรียกกันว่า "ตูห้ลวน" ในอดีตเป็นขนมท่ีภรรยาใน
ชนเผ่าอาเหม่ยท�าให้สามีติดตัวไปในขณะออกทะเลจับปลา เพ่ือ
ใช้กินเป็นอาหารว่างรองท้องตอนหิวบนเรือ จากน้ันได้กลายเป็น
อาหารว่างในเทศกาลตา่งๆ ในเวลาต่อมา โมจิข้าวฟ่างมีเปลือก
นอกท่ีน่ิมและหนึบ มีเน้ือสัมผัสท่ีเนียนนุ่ม ละเอียดออ่น และไมต่ิด
ฟัน เดิมทีเป็นขนมท่ีไม่ใส่ไส้ เพียงจ้ิมกินกับงาบดหรือถั่วลิสงบด 
แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นไส้ท่ีหลากหลาย เช่น ถั่วแดง ถั่วลิสง ถั่ว
เขียว น�้าตาลด�า และมัทฉะ

 ไถตง 

ผลิตภัณฑ์ดอกกระเจี๊ยบ
ไถตงในเดือนพฤศจิกายนจะถูกระบายด้วยสีแดงท่ีพิเศษ ซึ่งกลีบ
เลี้ยงดอกกระเจี๊ยบเสมือนพลอยทับทิมที่อยู่บนยอดไม้ แต้มแต่งบน
ป่าภูเขาที่ลู่เหยี่ย จินเฟิงเปยหนาน และไท่หมาหลี่ ดอกกระเจี๊ยบมี
รสชาติท่ีมีเอกลักษณ์ เปรี้ยวๆ หวานๆ ท่ีท�าให้ผู้คนติดใจ ไม่ต้อง
ใส่สารกันบูดหรือปรุงแต่งสี โดยในกลีบเลี้ยงก็มีฟลาโวนอยด์ กรด
โปรโตคาทีคูอิก แอนโทไซยานิน และไอโซฟลาโวน ซ่ึงต่างก็เป็น
สารป้องกันที่ดี อาหารเพื่อสุขภาพที่มาจากธรรมชาตินี้ สามารถท�า
เป็นดอกกระเจี๊ยบแช่อิ่ม แยม หรือตากแห้งแล้วท�าเป็นชา ซึ่งเป็น
ของฝากที่ยอดนิยม

 จินเหมิน 

ขนมตุ๊บตั๊บ
ถั่วลิสงของจินเหมินผสมกับน�้าตาลข้าวมอลท์ ท�าเปน็ถั่วตัดสีทอง
ท่ีพอดีค�า เน้ือสัมผัสเนียนละเอียด ร่วนกรอบเข้าปากละลาย ตาม
ต�านานกล่าวว่าเป็นเครื่องเสวยที่ถวายแก่ฮ่องเต้จากฮกเกี้ยนใต้ จึง
มีความหมายในชื่อภาษาจีนว่าเป็น "ลูกกวาดถวาย (ก้งถัง)" แต่ก็มี
อีกความเห็นว่า ได้ชื่อนี้มาจากขั้นตอนการท�า ซึ่งค�าว่า "ก้ง" หมาย
ถึงการทุบตีในภาษาฮกเก้ียนใต้ แต่ไม่ว่าจะมีท่ีมาจากไหนก็ตาม ก็
ไม่น่าดึงดูดเท่ากับความอร่อยของขนมตุ๊บต๊ับ นอกจากรสด้ังเดิมท่ี
เป็นถั่วลิสงแล้ว ยังมีรสสาหร่าย รสงา และแบบเค็ม หากตัดสินใจ
ไม่ถูก ก็สามารถเลือกเป็นรสรวมมิตร ซึ่งจะได้ครบทุกรสในเวลา
เดียวกัน
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การท่องเที่ยวภูเขาสูง

มาฟังเรื่องราว
ต่างๆ จาก
เส้นทางใน
ท่ามกลาง
ป่าไม้และแม่น�้า



ไต้หวันเป็นหน่ึงในเกาะท่ีมีพ้ืนท่ีภูเขาสูงมากท่ีสุดในโลก โดยแผ่นเปลือก
โลกทะเลฟิลิปปินส์และแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียมีการเคลื่อนท่ีและเข้าชนกัน
อย่างรุนแรง จึงก่อให้เกิดภูเขาสูงข้ึนมาอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นภูมิศาสตร์ท่ี
มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนและโกรกธารตัดผ่านจากท้ังแนวต้ังและแนวขวาง ในพ้ืนท่ี 
36,000 ตร.กม. ปกคลุมไปด้วยภูเขาท่ีมีความสูงจากระดับน�้าทะเลมากกว่า 
3,000 เมตร รวม 269 แห่ง มีสันเขาท่ีสูงและแหลมท่ีข้ึนชื่อว่ามี  "ความ
ประหลาด ความชัน ความงดงาม"

ภายในหน่ึงวัน คุณสามารถเดินทางท่องเท่ียวโดยเริ่มต้นจากชายฝั่งทะเล
สีน�้าเงิน ข้ึนไปยังภูเขาท่ีสูงมากกว่า 3,000 เมตร หรือจากป่าไม้ผลัดใบ ไร่ชา 
ป่าซีดาร์ ป่าสน ค่อยๆ ข้ึนไปยังทุ่งไผ่ Yushania niitakayamensis ดมกลิ่น
หอมจากไอดิน สัมผัสบรรยากาศท้ังสี่ฤดูในวันเดียวกัน สูดความสดชื่นจากป่าไม้
ภูเขา มองดูเทือกเขาซับซ้อนแสนสวย นอกจากทิวทัศน์ธรรมชาติแล้ว ระบบนิเวศ
ท่ีมีความหลากหลาย ทางเดินโบราณท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน รวมไปถึงเรื่อง
ราวท่ีมีเอกลักษณ์ในป่าไม้ภูเขาทุกแห่งท่ีเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของแต่ละชนเผา่ 
ร่วมประกอบเป็นป่าไม้เขียวชอุ่มที่มีความน่าสนใจยิ่งนัก

การขออนุญาตเข้าไปท่องเที่ยวภูเขาหรืออุทยานส�าหรับชาวต่างชาติการร่วมกิจกรรมปีนเขาบนเส้นทางบาง
ส่วนในอุทยานแห่งชาติ ในเขตอนุรักษ์ระบบนิเวศ เขตสงวนและอนุรักษ์ธรรมชาติ จะต้องได้รับอนุญาตจึงสามารถ
เข้าไปในภูเขาหรืออุทยานได้ โดยต้องยื่นค�าขอล่วงหน้า ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ใน "เว็บไซต์รวบรวม
ข้อมูลการขออนุญาตปีนเขาในไต้หวัน" (https://mountain.cpami.gov.tw)

 INFORMATION 

https://mountain.cpami.gov.tw


ภาคเหนือของไต้หวันมีภูเขาและเนินเขาเป็นจ�านวนมาก อาทิ กลุ่ม
ภูเขาไฟต้าถุน กลุ่มภูเขาไฟจีหลง เทือกเขาหิมะ และตอนเหนือ
ของเทือกเขากลางเกาะ เทือกเขาที่โด่งดังที่สุดในภูมิภาคนี้ก็คือ 
"เส้นสันเขาศักดิ์สิทธิ์ภูเขาหิมะ" ซึ่งทอดตัวจากภูเขาต้าป้าเจียนไป
จนถึงยอดสูงสุดของภูเขาหิมะ มีภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 3,100 
เมตรติดต่อกันสิบกว่าแห่ง เรียงเป็นเส้นสันเขาสูงที่สวยงาม สูงชัน
และโดดเด่น ยอดเขาหินที่แหลมคมประกอบเป็นเส้นขอบฟ้าแห่ง
ความฝันของนักปีนเขาทุกคน

เส้นทางสันเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ต้องใช้เวลาเดินทางติดต่อกัน 
5-7 วัน ซ่ึงอาจยากเกินไปส�าหรับนักท่องเที่ยว จึงขอแนะน�าให้
เริ่มต้นจากเส้นทางชานเมืองของไทเป ซินเป่ย และอี๋หลาน ใน
กลุ่มภูเขาไฟต้าถุนที่อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซานและระบบทิว
เขาเฉ่าซานที่อยู่แหลมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเพียงพร้อมไปด้วย
ทางเดินที่น่ารื่นรมย์เกือบร้อยเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางเดินโบราณ
ร้อยปีอันเป็นถิ่นที่อยู ่ของผู้คนในอดีต หรือทางเดินภูเขาชมวิว
ทะเลที่มีทิวทัศน์กว้างขวาง ต่างก็มีเอกลักษณ์ที่พิเศษ และแม้จะ
เป็นมือใหม่ก็สามารถเดินขึ้นเขาได้อย่างสบาย

เส้นทางเดินบนภูเขาในภาคเหนือส่วนใหญ่เดินทางไปถึงได้อย่าง
สะดวก เพียงนั่งรถไฟหรือรถบัสก็สามารถไปถึงจุดเริ่มต้นของทาง
เดินได้อย่างง่ายๆ  และใช้เวลาสั้นๆ เพียงประมาณ 2-3 ช่ัวโมง 
โดยจัดโปรแกรมแคค่รึ่งวันก็สามารถท่องเที่ยวชมทัศนียภาพอัน
งดงามได้แล้ว ออกเดินทางช่วงเช้าๆ ในวันที่อากาศแจ่มใส มา
สัมผัสบรรยากาศที่ต่างจากเมืองนคร!

ประวัติความเป็นมาของการบุกเบิกไต้หวันในกลุ่มภูเขาไฟต้าถุนและเทือกเขาหิมะ
การท่องเที่ยวภูเขาสูง

38



ทางขนส่งปลาโบราณ(หยูวลู่กู่เต้า)เมืองไทเป
"ทางขนส่งปลาโบราณ" ตั้งอยู่ในภูเขาฉิงเทียนกัง  นับเป็นเส้นทาง
ชานเมืองยอดนิยมท่ีสุดของชาวไทเปในปัจจุบัน สองร้อยกว่าปีท่ี
แล้ว ทางเดินแห่งน้ีถูกเรียกว่า "ถนนใหญ่จินเปาหลี่" ซึ่งเป็นเส้นทาง
ขนส่งสิ่งของต่างๆ ของผู้คนในสมัยก่อนซึ่งมักจะใช้ไม้คานหาบ เช่น 
สินค้าประมง ก�ามะถัน ดินเผา ผ้าย้อมคราม และใบชา แม้กระท่ังการ
แห่เกี้ยวเจ้าสาวข้ามเขาข้ามป่าก็ต้องผ่านเส้นทางนี้

ท�าหน้าท่ีเป็นเส้นทางจราจรหลักระหว่างจินเปาหลี่(จินซาน)และ
ซื่อหลิน ซ่ึงนอกจากจะเป็นเส้นทางการขนสง่สินค้าประมงแล้ว ก็
เป็นเส้นทางท่ีผู ้คนจ�านวนมากใช้สัญจรไปมาเพ่ือขุดก�ามะถันท่ีต้า
โหยวเคิง ในสมัยนั้น ถนนทั้งเส้นมีระยะทางยาวถึง 35.1 กม. แต่ส่วน
ท่ี "ฟื้นฟู" ขึ้นมาในตอนน้ีเหลืออยู่เพียง 6.6 กม. ปัจจุบันน้ีได้เปิดให้
เขา้เดินเฉพาะช่วงระหว่างฉิงเทียนกังและลานจอดรถล�าธารซ่างหวง
เท่านั้น 
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การท่องเที่ยวภูเขาสูง
กลุ่มภูเขาไฟต้าถุน
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น่ังรถเมล์เมืองไทเปสาย S15 หรือ 108 และลงท่ีป้ายรถเมล์ฉิงเทียนกัง เร่ิมเดินทางท่ีประตูเมืองถนนใหญ่จินเปาหลี่ของฉิง
เทียนกัง หรือน่ังรถประจ�าทางสาย 1717 ของบริษัทขนส่งหวงเจีย และลงท่ีป้ายสะพานหวงซีจ่าย เริ่มเดินทางท่ีทางเข้าฝั่งลานจอด
รถล�าธารซ่างหวง

ประตูเมืองถนนใหญ่จินเปาหลี่สะพานสู่วเหยียนลานจอดรถล�าธารซ่างหวง (เข้าออกได้ทั้งสองฝั่ง)
ประมาณ 2.5 กม. ประมาณ 2 ชั่วโมง (ไม่รวมขากลับ)

 INFORMATION 

ทุ่งหญ้าฉิงเทียนกังซึ่งมีความสูงจากระดับน�้าทะเล 760 เมตร เป็นจุดสูงสุดของทางเดิน
โบราณ เม่ือผ่านประตูเมืองท่ีได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่แล้ว เดินไปด้านล่างอีก จะมีทางเดิน
ขั้นบันไดหินท่ีชันและแคบ ริมทางสองฝั่งเป็นทุ่งหญ้ามิสแคนทัสอันกว้างใหญ่เสมือนคลื่น
ทะเลสีเงิน ตามความชันท่ีค่อยๆ ลดลง ช่วงสุดท้ายของทางเดินก็จะหายซ่อนตัวไปในป่าทึบ 
ตลอดเส้นทางจะได้เห็นโบราณสถานอันเป็นร่องรอยของผู้บุกเบิกพ้ืนท่ีในอดีต เช่น ป้ายศิลา 
โรงงานขุดก�ามะถัน ชุมชนหมู่บ้าน 

จดุแวะเทีย่ว
ใกล้เส้นทาง
เดนิทีแ่นะน�า
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เตร็ดเตร่ที่ทุ่งหญ้าฉิงเทียนกัง
กอ้นเมฆสีขาวลอยอยู่บนท้องฟา้แจ่มใส เชื่อมต่อกับฟาร์มทุ่งหญ้าท่ีกว้างขวางไร้ขอบเขต ฝูงควายเดินเล่น
เป็นกลุ่มสองสามตัวอย่างผ่อนคลาย ในวันท่ีอากาศสดใส มองไปทิศเหนือจะเห็นจินซานท่ีอยู่ชายฝั่งทะเลภาค
เหนือ มองไปทิศใต้จะเห็นซื่อหลินในเมืองไทเป ในขณะท่ีเดินอยู่บนทางเดินรอบบริเวณฉิงเทียนกังท่ีคดเคี้ยว
และขึ้นลงตามเนินเขา อาจท�าให้ลืมไปว่าก�าลังจะต้องลืมอยู่ในเขตเมืองไทเป 

ฉิงเทียนกังเป็นท่ีราบสูงท่ีเกิดจากลาวาหลาก ตั้งอยู่ด้านรับลมฤดูหนาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งไม่
เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้สูงใหญ่ เน่ืองจากภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีราบเรียบ ในสมัยอาณา
นิคมญี่ปุ่นได้ปลูกหญ้ามาเลเซีย (Axonopus compressus(SW.) Beauv.) ไว้ในพื้นที่แห่งนี้ และกลายเป็น
เขตส�าคัญส�าหรับการเลี้ยงปศุสัตว์เช่น วัวควาย ซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน

 INFORMATION 

นั่งรถเมล์เมืองไทเป S15 หรือ 108 (รถเมล์เที่ยวรอบอุทยานหยางหมิงซาน) และลงที่ป้ายรถเมล์ฉิงเทียนกัง
No. 246, Ln. 101, Jingshan Rd., Shilin Dist., Taipei City
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ทางโบราณเผ่าหม่า อี๋หลาน
"ทางโบราณเผ่าหม่า" ต้ังอยู่บนเนินเขาช่วงปลายของเทือก
เขาหิมะ เป็นทางเดินปูเศษหินท่ีราบเรียบและกว้างใหญ่ มี
ล�าธารอันเยือกเย็นไหลผ่าน บนเส้นทางจะได้เห็นท่ีราบหลาน
หยางและเกาะกุยซานไปตลอดทาง เสมือนด่ังสวนดอกไม้หลัง
บ้านของเจียวซีเมืองอี๋หลานที่สวยที่สุด

ร้อยปีท่ีแล้ว การเดินทางระหว่างนครตั้นสุ่ย (ไทเป) และเก๋อ
หม่าหลัน (อี๋หลาน) จะมีวิธีเดียวซึ่งต้องอาศัย "ทางโบราณตั้น
หลัน" เพื่อข้ามเขาข้ามป่า "ทางโบราณตั้นหลัน" แบ่งออกเป็น
ถนนตอนเหนือและตอนใต้ ซึ่งตอนเหนือเปน็เสน้ทางหลักท่ี
เปิดอย่างเป็นทางการ โดยหยางถิงหลี่ในสมัยฮ่องเต้เจียชิ่ง
ราชวงศ์ชิง ส่วนเส้นทางตอนใต้สร้างข้ึนในภายหลัง ประมาณ
ช่วงระหว่างสมัยฮ่องเต้เสียนเฟิงและฮ่องเต้ถงจื้อราชวงศ์ชิง 
และค่อยๆ ขยายไปยังผิงหลินอันเป็นพ้ืนท่ีห่างจากทะเลตาม
เส้นทางการบุกเบิกของผู้อพยพ จากน้ันได้รกร้างไปในสมัย
อาณานิคมญี่ปุ่น หลังปลูกสร้างทางหลวงเป่ยอี๋ข้ึนมา จนถึง
วันนี้ยังคงเหลือเพียงช่วง "ทางโบราณเผ่าหม่า" เท่านั้น ที่เป็น
ส่วนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุด

43

ภาคเหนือ

การท่องเที่ยวภูเขาสูง
เทือกเขาหิมะ (เทือกเขาเส่วยซาน)
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ทางเข้าฝั่งเหนือท่ีสือไผ ไม่สามารถไปถึงโดยการขนส่งมวลชน ต้องขับรถ
ไปเองตามทางหลวงเป่ยอี๋ หรือน่ังแท็กซ่ีท่ีสถานีขนส่งเจียวซี ทางเข้าฝั่งใต้ท่ีอู่
เฟิงฉี ขึ้นรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิงสายเจียวซีท่ีสถานีรถไฟเจียวซีหรือสถานีขน
ส่ง และลงรถที่ป้าย "ทางโบราณเผ่าหม่า"(เผ่าหม่ากู่เต้า)

ทางเข้าฝั่งเหนือท่ีสวนสาธารณะสือไผสวนดอกไม้ซ่างซินศิลาจารึก
เผ่าหม่าวัดเทพเจ้าภูเขา(วัดซานเสิน) ทางเข้าฝั่งใต้(เข้าออกได้ทั้งสองฝั่ง)

ประมาณ 5 กม. ประมาณ 3 ชั่วโมง (ไม่รวมขากลับ)

 INFORMATION 

 "ทางโบราณเผ่าหม่า" เสมือนภาพวาดสเก็ตช์ของประวัติศาสตร์การ
บุกเบิกในฝั่งตะวันออกของไต้หวันท่ีได้เผชิญกับอุปสรรคมากมาย 
เส้นทางน้ีเป็น "ถนนไม้" ท่ีสร้างเป็นรางด้วยท่อนไม้กลมเพ่ือขนส่งชิ้น
ไม้ และยังเป็น "ทางทหารบก" ส�าหรับทหารญี่ปุ่นโดยมีต�ารวจม้า รถ
ปืนใหญ่ และรถขนเสบียงใช้สัญจรไปมา ปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่ได้เห็น
โบราณสถานท่ีคงเหลือไว้จากผู้คนในอดีต แต่โดยอาศัยการอธิบาย
บนป้าย ก็ยังสามารถจินตนาการถึงภาพเหมืองดินเซรามิก สถานี
ต�ารวจในสมัยอาณานิคมญี่ปุ่น และวิธีการขนส่งชิ้นไม้ได้

ทางเข้าฝั่งเหนืออยู่ท่ีสือไผอันเป็นหลักเขตระหว่างเมืองนิวไทเปและ
อี๋หลาน ทางเข้าฝั่งใต้อยู่ท่ีอู่เฟิงฉีเจียวซี จากสือไผเข้าสู่ทางโบราณ 
ตลอดทางจะเป็นการลงเนินท่ีไม่ชันมาก ทางเดินท่ีสร้างขึ้นโดย
เทคนิคนิเวศวิศวกรรมเสมือนห้องเรียนระบบนิเวศธรรมชาติ สภาพ
แวดลอ้มท่ีมีความชื้นสูงและมีฝนมาก ท�าให้เกิดพืชต่างๆ อันหลาก
หลาย เช่น เฟิรน์ ดอกมหาหงส์ ดอกชบา ดอกซากุระภูเขา หญ้า
กาบไผ่ ต้นเม่ียงหลวง เป็นต้น บนเส้นทางยังได้ผ่านช่วงต้นน�้าล�าธาร
โหต้งเคิงซ่ึงมีน�้าท่ีใสสะอาด ในสมัยก่อนมีฝูงลิงอาศัยอยู่ นอกจาก
น้ี ยังกล่าวกันว่า ท่ีตรงน้ีเป็นสถานท่ีฝึกอบรมยุทธศาสตร์ทางภูเขา
ของกองก�าลังจู่โจมพิเศษคามิคาเซะ(Kamikaze)ของญี่ปุ่นอีกด้วย

ในช่วงกิโลเมตรท่ี 3-4 บนทางโบราณจะมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามเป็น
พิเศษ ซ่ึงได้ต้ังจุดชมวิวไว้หลายแห่ง โดยจะได้เห็นทัศนียภาพท่ีแตก
ต่างบนท่ีราบหลานหยางในทุกครั้งท่ีเลี้ยวโค้ง เสมือนได้อ่านเรื่องราว
ในต�านานของเกาะกุยซานและที่ราบหลานหยาง
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อาบออนเซ็นที่น้�าพุร้อนเจียวซี
หลังจากที่เหงื่อออกจากการเที่ยวป่าภูเขามาแล้ว กิจกรรมที่ดีที ่สุดที่ควรจะต้องท�าก็คือ การพักผ่อนให้หายเหนื่อย
โดยการอาบน้�าพุร้อน

อ�าเภอเจียวซีที่อี ๋หลาน มีชื่อเสียงในเรื่องน้�าพุร้อน อุณหภูมิในขณะที่พุ่งออกมาจากพื้นดินอยู่ที่ประมาณ 50 องศา
เซลเซียส เป็นน้�าพุร้อนโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่ใสและสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติแปลกๆ เมื่ออาบแล้วจะรู้
สึกผิวนุ่มลื่นไม่เหนียวเหนอะ จึงถูกเรียกว่า น้�าพุนางงาม และตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงก็ด้มีการระบุชื่อไว้ใน "ทิวทัศน์ 8 แห่ง
เมืองหลานหยาง" โดยเป็นชื่อในอดีต "น้�าพุร้อนทังเหวย" บริเวณหน้าสถานีรถไฟได้รวบรวมโรงแรมออนเซ็นและห้องอาบ
น้�าพุร้อนอยู่เกือบร้อยแห่ง ซึ่งมีบรรยากาศความเป็นเมืองออนเซ็น ถ้าเดินจนรู้สึกเมื่อยขาก็สามารถไปแช่เท้าได้ที่สวน
สาธารณะน้�าพุร้อนคลองทังเหวย โดยให้ปลาบ�าบัดเท้าเพื่อขัดผิวเก่านับเป็นกิจกรรมพิเศษที่น่าสัมผัส

 INFORMATION 

น่ังรถไฟและลงท่ีสถานี "เจียวซี" ท่ีอี๋หลาน หรือน่ังรถประจ�าทางของบริษัทขนส่งเก๋อหม่าหลัน(Kamalan Bus)ท่ีสถานีขนส่งไทเป
(Taipei Bus Station) หรือนั่งรถประจ�าทางของบริษัทขนส่งโส่วตู(Capital Bus)ที่ Taipei City Hall Bus Station ได้เช่นกัน

จดุแวะเทีย่ว
ใกล้เส้นทาง
เดนิทีแ่นะน�า
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ภาคเหนือ

การท่องเที่ยวภูเขาสูง
เทือกเขาหิมะ (เทือกเขาเส่วยซาน)
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เขตภูเขาภาคกลางรวมถึงช่วงปลายของเทือกเขาหิมะ ตอนเหนือ
ของเทือกเขาหยก และยอดสูงสุดของเทือกเขากลางเกาะ ปกคลุม
ไปด้วยภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 3,000 เมตร และหนานโถวซึ่งอยู่
ใจกลางของไต้หวัน ถือได้ว่าเป็นแคมป์ฐานส�าหรับกิจกรรมปีนเขา
ต่างๆ โดยมีหมู่บ้านชนเผ่า เส้นทางโบราณสู่ภูเขาสูง ประกอบเป็น
เทือกเขาที่มีลักษณะเฉพาะของไต้หวัน

เดินทางผ่านทางหลวงภูเขาเหอฮวนที่ได้ช่ือว่าเป็น "ทางหลวง
ที่สวยที่สุดในไต้หวัน" ก็จะมาถึงเทือกเขาไต้หวันที่อยู ่เหนือเมฆ 
เทือกเขากลางเกาะบริเวณเขตเหนือส่วนที่สามเป็นด่านป้องกัน
ธรรมชาติฝ ั่งตะ วันออกของอ� า เภอเหรินอ ้ายที่ หนานโถว 
ประกอบด้วย กลุ่มดอยเขาเหอฮวน ภูเขาฉีไหล เช่ือมต่อกับภูเขา
เหนิงเกา และภูเขาอันตงจุน ปรากฏเป็นบรรยากาศกว้างใหญ่
ไพศาลแห่งเขาสูง โดยมีภูเขาสลับซับซ้อน เมฆหมอกล้อมรอบ 
ในบริเวณมีทั้งเส้นทางปีนเขาที่น ่าท้าทายส�าหรับผู ้เช่ียวชาญ 
และทางเดินไฮก้ิงวันเดียวที่ เหมาะส�าหรับเด็กและผู ้สูงอายุ

เม่ือมาถึงอ�าเภอซ่ินอี้ที่หนานโถว ก็ได้เข้าสู่บริเวณเทือกเขาหยก
แล้ว มีเส้นทางปาทงกวนที่เริ่มต้นจากหมู่บ้านชนเผา่ตงผู่ ได้ตัด
ผ่านเทือกเขากลางเกาะ ซ่ึงสร้างขึ้นมาโดยต้องเจาะเขาขูดหิน 
ตลอดทางมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และได้เช่ือมโยงปาทงกวน ภูเขา
เสี้ยวกูหลวน หม่าปั๋วลาซือซ่ึงเป็นผาชันสูงเสียดฟ้าที่มีช่ือในภูเขา
ร้อยแห่ง อีกทั้งยังเป็นพยานแห่งเรื่องราวการหลั่งเลือดและน�้าตา
ของชนเผ่าในการต่อสู้กับชาวญ่ี

บทกวียิ่งใหญ
่อันงดงามของยอดเขาเหอฮวนและเทือกเขาหยก

การท่องเที่ยวภูเขาสูง
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ยอดเขาทิศเหนือภูเขาเหอฮวน หนานโถว 

ภูขาเหอฮวนต้ังอยู่ระหว่างฮวาเหลียนและหนานโถว เป็นสันปันน�้าของล�าธาร
ต้าเจี่ย ล�าธารจั๋วสุ่ย และล�าธารลี่อู้ เดิมเป็นสนามล่าสัตว์ส�าหรับชนเผ่าไท่หญ่า 
หลังจากถนนตัดผ่านภาคกลางไต้หวันและเปิดให้รถสัญจรแล้ว ท่ีน่ีจึงได้ชื่อว่า
เป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดแห่งทางหลวงในไต้หวัน กลุ่มยอดเขาเหอฮวนประกอบด้วย
ภูเขาท่ีมีความสูงมากกว่า 3,000 เมตรติดต่อกัน 7 แห่ง และในกลางคืนจะ
เห็นดาวเต็มท้องฟ้าส่องแสงเจิดจรัส โดยได้รับการยืนยันว่าเป็น "อุทยานฟ้ามืด
นานาชาติ"(International Dark-Sky Park ) และเม่ือกระแสลมหนาวปะทะ
กับความชื้นในฤดูหนาว ก็จะท�าให้เกิดหิมะตก กลายเป็นโลกแห่งสีขาวเงินบน
ภูเขาสูง นับเป็นสถานที่ชมหิมะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง

ที่มารูปภาพ /Cindy Lee

ภาคกลาง
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การท่องเที่ยวภูเขาสูง
เทือกเขากลางเกาะ



ยอดเขาทิศเหนือเหอฮวนนับเป็นหนึ่งในร้อยภูเขาของไต้หวัน มีความสูงจากระดับน�้าทะเล 
3,422 เมตร อยู่ช่วงโค้งตอนเหนือของสันเขาหลักบนเทือกเขากลางเกาะ สามารถเริ่ม
เดินทางจากทางเข้าและปีนข้ึนตามเส้นสันเขา โดยช่วงแรกจะมีลักษณะท่ีชันกว่า ในเดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน จะมีกุหลาบพันปีขนแดง (Red-hairy Azalea) บาน
สะพรั่งเต็มภูเขา แต้มแต่งภูเขาท่ีเขียวขจีให้สวยงามน่าดึงดูด บนสันเขาท่ีใกล้จุดสูง
สุดเป็นท่ีตั้งของแผ่นสะท้อนขนาดยักษ์ซึ่งเป็นจุดสังเกตท่ีโดดเด่นท่ีสุดของยอดเขาทิศ
เหนือ เมื่อผ่านช่วงนี้ไปแล้วจะได้เห็นทิวทัศน์ที่กว้างขวาง ซึ่งจะเห็นทุ่งไผ่ลูกศรแห่งภูเขาสูง
ปกคลุมไปท่ัวทุกทิศอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด ทิวทัศน์ของภูเขาท่ีมองเห็น 360 องศา นับเป็น
รางวัลอันเยี่ยมยอดส�าหรับผู้มีมานะท่ีสามารถปีนข้ึนดอยเหนือเหอฮวนได้ส�าเร็จ ซึ่งจะได้
เหน็ทิวทัศน์มุมกว้างของกลุ่มยอดเขาเหอฮวน ยอดเขาฉไีหลท่ีตดิต่อกัน ภเูขาใหญ่หนานหู
เทือกเขาหยกทั้งหมด โดยไม่ต้องพกอุปกรณ์มากมายก็ปีนขึ้นยอดเขาแห่งนี้ได้ จึงถูกเรียก
ว่าภูเขาคล้ายเขาชานเมืองในภูเขาร้อยแห่ง

ที่มารูปภาพ /Cindy Leeที่มารูปภาพ /Cindy Leeที่มารูปภาพ /Cindy Lee

น่ังรถประจ�าทางสาย 6658A ของบริษัทขนส่งหนานโถวท่ีลานจอดรถชิงจิ้งหมายเลขหน่ึง และลงรถท่ีป้าย
"เสี่ยวเฟิงโข่ว"; หรือขับรถไปเองถึงลานจอดรถศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเสี่ยวเฟิงโข่ว และเดินไปอีก 100 เมตรก็จะ
ถึงทางเข้าเส้นทางขึ้นเขา

ทางเข้าเส้นทางขึ้นเขาเสี่ยวเฟิงโข่วแผ่นสะท้อนทางแยกสระเทียนหลวนยอดเขาทิศเหนือเหอฮวน
เดินย้อนกลับตามทางเดิม

2.2 กม. (ไม่รวมขากลับ) ไปกลับประมาณ 4 ชั่วโมง

 INFORMATION 

จดุแวะเทีย่ว
ใกล้เส้นทาง
เดนิทีแ่นะน�า
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ฟาร์มชิงจิ้ง
ในบริเวณฟาร์มชิงจิ้งเต็มไปด้วยกลิ่นหอมจากทุ่งหญ้า มีสภาพอากาศท่ีสบายและสดชื่น บ้านไม้รูปแบบยุโรป
ต่างๆ กระจัดกระจายอยู่ตามเนินเขาและไร่ชา มีความสูงจากระดับน�้าทะเลประมาณ 1,700 เมตร จึงกลายเป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวหลบร้อนท่ีไดร้ับความนิยมมากท่ีสุด ในต้นฤดูใบไม้ผลิจะเห็นดอกพีชบานสะพรั่ง เม่ือมาถึงต้น
ฤดูร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นดอกเบญจมาศป่า ในฤดูใบไม้ร่วง จะมีใบเมเปิลแดงสดใส ซึ่งต่างก็มีเอกลักษณ์พิเศษใน
แต่ละฤดู

นอกจากแกะน้อยท่ีน่ารักน่าเอ็นดูบน "ทุ่งหญ้าชิงชิง" แล้ว ยังมีทางเดินชมวิวท้องฟ้าชิงจิ้งท่ีเปิดใหม่ ซ่ึงมีระยะ
ทางยาว 2 กม. ระหว่างทางท่ีเดินผ่านทุ่งปา่ไม้ สามารถมองเห็นยอดเขาฉีไหลและเทือกเขากลาง การแยกผู้คน
แยกออกจากทางเดินรถ ท�าให้เห็นทิวทัศน์ที่โล่งและสวยสะอาดตา

 INFORMATION 

ข้ึนรถประจ�าทางของบริษัทขนส่งหนานโถวท่ีสถานีรถไฟกันเฉิงไถจงหรือสถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง หลังผ่านผู่หลี่แล้วลงรถได้ทุกป้ายท่ี
ฟาร์มชิงจิ้ง No. 170, Renhe Rd., Ren'ai Township, Nantou County 08.00-17.00 (ฟาร์มชิงชิง), 7.30-17.30(ทางเดินชมวิว)
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การท่องเที่ยวภูเขาสูง
เทือกเขากลางเกาะ
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ตอนตะวันตกของเส้นทางปาทงกวนหนานโถว
เส้นทางปาทงกวนท่ีวนรอบเชิงเขาภูเขาหยก เร่ิมต้นตั้งแต่ท่ี
ป่าไม้ก่ึงเขตร้อนซ่ึงมีความสูงจากระดับน�้าทะเล 1,000 เมตร 
ค่อยๆ เวียนข้ึนจนถึงทุ่งหญ้าภูเขาสูงท่ีอยู่ในช่วง 3,000 เมตร 
ในยุคไทโชปีท่ี 8 (ค.ศ.1919) ด้วยความต้องการทรัพยากรป่า
ไม้ของไต้หวัน และควบคุมชนเผ่าปู้หนงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ชาวญี่ปุ่นจึงเร่ิมปลูกสร้าง "ถนนรักษาการณ์ข้ามเขาปาทงกวน" 
ฝั่งตะวันตก โดยเร่ิมต้ังแต่หนานจ่ายเจ่ียววั่นท่ีหนานโถว(เจี่ยว
เหม่ย) ฝั่งตะวันออกไปจนถึงผูสือเก๋อท่ีฮวาเหลียน(ยู่วหลี่) ทะลุ
ผ่านเทือกเขาเสียดฟ้า และเชื่อมต่อการจราจรระหว่างฝั่งตะวัน
ออกและตก

เส้นทางปาทงกวนมีระยะทางยาว 125.44 กม. แบ่งเขตสอง
ฝั่งโดยภูเขาต้าสุ่ยคูของเทือกเขากลางเกาะ ซึ่งทางตะวันตก
จะมีระยะทางประมาณ 43 กม. และค่อยๆ ข้ึนไปตามเนินริม
ล�าธารเฉินโหย่วหลัน ตลอดเส้นทางจะผ่านสนามลา่สัตว์และ
หมู่บ้านของชนเผ่าปู ้หนง โดยได้ตั้งป้อมต�ารวจไว้ 10 แห่ง
เพ่ือดูแลควบคุมและบริหาร จุดประสงค์ท่ีสร้างถนนกว้างเป็น 
1.2 เมตร ก็เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเดินทางของรถปืน
ใหญ่และรถเข็น หากเดินเท้าระยะทางท้ังหมดตลอดเส้นทาง
ต้องใช้เวลา 7-8 วัน จึงขอแนะน�าให้มาส�ารวจภายใต้การ
ดูแลของผู้น�าทางมืออาชีพ นักท่องเท่ียวสามารถเลือกเดินช่วง
ตงผู่ไปยังสะพานแขวนหยุนหลงเพ่ือเปิดบทแรกของทางเดิน
ประวัติศาสตร์แหง่น้ี และคอยสังเกตระบบนิเวศและพืชท่ีอุดม
สมบูรณ์อันความหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถชมความงามของ
น�้าตกและหน้าผา
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จึงเกิดหลากเศษหินดินทรายท่ีตัดข้ามป่าภูเขาเขียวชอุ่ม 
เม่ือเดินอยู่บนเส้นทางท่ีมีราวป้องกันไว้ ยังคงไม่ยากท่ี
จะนึกถึงภาพอันตรายในอดีตที่ว่า "พ่อดูแลไม่ถึงลูก"จาก
นั้น จะต้องมาพิสูจน์ความล�าบากในการก่อสร้างเส้นทาง
แห่งน้ีซ่ึงถูกสร้างขึ้นโดยต้องเจาะเขาขุดหินมา ทางเดิน
ติดกับรอยเลื่อนเสียดฟ้าที่ไม่มีสิ่งปกคลุม โดยอีกฝั่งหนึ่ง
ก็จะเป็นเหวลึกท่ีสูงชัน ผู้ท่ีมีความกล้าน้อยเม่ือเห็นภาพ
แล้ว อาจจะต้องรู้สึกกล้ามเนื้อตึงตัวไปหมด

จุดย้อนกลับน�้าตกหยุนหลงเป็นทัศนียภาพท่ีเป็นตัวแทน
ของเส้นทางปาทงกวน ซึ่งเป็นน�้าตกหุบเขาแขวนสาม
ชั้นไหลตกลงท่ีหน้าผาโดยตรง และทางเดินไดท้ะลุผ่าน
ระหว่างชั้นบนกับชั้นกลาง เม่ือเดินไปถึงสะพานแขวน
หยุนหลงแล้วเหลียวมองกลับมา น�้าตกท่ีไหลลงอย่าง
เชี่ยวกรากเสมือนมังกรสีขาวเงินท่ีบินอยู ่บนฟ้า ท้ัง
สวยงามและมีชีวิตชีวา เรื่องท่ีต้องใส่ใจคือหลังผ่าน
สะพานแขวนหยุนหลงไปแล้ว จะเป็นเขตอนุรักษ์ระบบ
นิเวศ ซ่ึงต้องยื่นค�าขออนุญาตเข้าเขตภูเขาล่วงหน้าใน
เว็บไซต์อุทยานแห่งชาติภูเขาหยกจึงสามารถเข้าไปใน
พื้นที่ได้
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หมู่บ้านชนเผ่าตงผู่
หมู่บ้านชนเผา่ตงผู่ตั้งอยู่ระหว่างรอยเลื่อนซาหลี่เซียนและรอยเลื่อนสุ่ยหลี่เคิง มีน�้าพุพุ่งออกมาจากหน้าผา
หิน เป็นน�้าพุร้อนโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตท่ีมีค่าความเป็นด่างเล็กน้อย น�้าใสไร้กลิ่น มีความนุ่มลื่น ซึ่ง
มีสรรพคุณบ�ารุงผิว ที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ในเขตภูเขาที่มีความสูงจากระดับน�้าทะเล 1,120 เมตร กระทั่งในคืน
ช่วงหน้าร้อน อากาศยังคงเย็นสบายอยู่ประมาณ 23 องศา เหมาะส�าหรับอาบออนเซ็นตลอดทั้งปีในทุกฤดู

สะพานแขวนตงผู่มีระยะทาง 200 เมตร ข้ามผ่านโกรกธารปาเซี่ยง โดยมีหมูป่าแกะสลักหินท่ีน่ารักสอง
ตัวเฝา้อยู่ตรงทางเข้า เส้นเหล็กโค้งเสมือนพิณของมนุษย์ยักษ์ท่ีแขวนอยู่กลางอากาศ ก�าลังบรรเลงดนตรี
ต้อนรับผู้คนเข้าสู่เส้นทางปาทงกวน เม่ือเดินผ่านสะพานแขวนแล้ว ก็จะเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูเขา
หยก หมู่บ้านตงกวงของชนเผ่าปู้หนงท่ีอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นรอยต่อของเส้นทางโบราณราชวงศ์ชิงและเส้นทาง
ข้ามเขาในสมัยอาณานิคมญี่ปุ่น

 INFORMATION 

นั่งรถไฟเส้นทางจี๋จี๋ลงรถที่สถานีสุ่ยหลี่ จากนั้นต่อรถประจ�าทางสาย 6732 ของบริษัทขนส่งหยวนหลิน และลง
รถที่ป้ายตงผู่ เดินไปอีกประมาณ 800 เมตรก็จะถึงทางเข้าเส้นทางขึ้นเขา

ทางเข้าที่หมู่บ้านชนเผ่าตงกวงศาลาอ้ายยู่วหน้าผาพ่อลูกน�้าตกหยุนหลงเดินย้อนกลับมาทางเดิม
4 กม. (ไม่รวมขากลับ) ไปกลับรวม 5 ชั่วโมง

 INFORMATION 

นั่งรถไฟเส้นทางจี๋จี๋ลงรถที่สถานีสุ่ยหลี่ จากนั้นต่อรถประจ�าทางสาย 6732 ของบริษัทขนส่งหยวนหลิน และลงรถที่ป้ายตงผู่

จดุแวะเทีย่ว
ใกล้เส้นทาง
เดนิทีแ่นะน�า
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ที่มารูปภาพ /Cindy Lee

เมื่อพูดถึงพระเอกที่เป็นซุปเปอร์สตารท์่ามกลางเทือกเขาต่างๆ 
ในภาคใต้ จะต้องเป็นภูเขาหยกที่สูงสุดในไต้หวันอย่างแน่นอน 
ลักษณะที่สูงใหญ่และโดดเด่น มีความยิ่งใหญ่เสมือนราชาแห่ง
ภูเขา จึงดึงดูดคนรักภูเขาจากทั่วทุกมุมโลก ให้ข้ามน�้าข้ามทะเลเพื่อ
มายลโฉมภูเขานี้

เขายอดนิยมอีกหนึ่งก็คือเทือกเขาอาลีซาน พื้นที่ชมวิวแห่งชาติ
อาลีซานมีพื้ นที่ ครอบคลุมอย ่างกว ้างขวาง นอกจากพื้นที่
นันทนาการป่าไม้แล้ว ก็ยังมีจุดท่องเที่ยวตลอดทางของทางหลวง
ภูเขา เช่นซ่ีติ่ง เฟิ่นฉี่หู รุ ่ยหลี่และไทผิ่งในอ�าเภอเหมยซาน และ
หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าโจวต่างๆ เช่นซานเหม่ย หลี่เจีย และ
เท่อฟู ่เหยี่ย ในบริเวณนี้มีหลายเส้นทางที่ใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็
สามารถเที่ยวชมได้อย่างสบายๆ นอกจากนี้ รูปลักษณ์ของพืช
พรรณในป่ายังเปลี่ยนไปตามความสูงจากระดับน�้าทะเล โดยใน
พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน�้าทะเลต�่าจะเป็นป่าผลัดใบผสมและป่า
ไม้ไผ่ ส่วนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางจะเป็นไร่
ชาขั้นบันได และจากพื้นที่เหนือกว่าระดับน�้าทะเลปานกลางขึ้นไป 
จะเป็นบริเวณป่าต้นสนและกลุ่มต้นไม้ใหญ่สนไซเพรสไต้หวัน ช่วง
ระหว่างฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ในหุบเขามีโอกาสสูงที่จะเกิด
ทะเลหมอกและน�้าตกหมอก ซ่ึงเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและหาดู
ได้ยาก

ตอนใต้ของเทือกเขากลางเกาะยื่นออกไปจนถึงเอ๋อหลวนปี๋ที่ผิง
ตง โดยมีภูเขาเปย่ต้าอู่อันเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับชนเผ่าหลู่ไข่ 
ยืนหยัดยึดครองแผ่นดินตอนใต้ นอกจากนี้ ยังสามารถเยี่ยมชม
ทางโบราณร้อยปีจิ้นสุ่ยอิ๋งที่ตัดผ่านภาคใต้ของไต้หวันโดยเช่ือมต่อ
ฝั่งตะวันออกและตก หรือเส้นทางโบราณอาหลั่งอีที่สามารถเห็น
ทิวทัศน์ทั้งทางภูเขาและทะเล โดยไม่เพียงแต่จะได้ส�ารวจระบบนิเวศ
เฉพาะถิ่นของไต้หวัน แต่ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับประวัติ
ศาสตร์และวัฒนธรรมเกาะไต้หวันแบบเชิงลึกอีกด้วย

บรรยากาศหลากหลายในเทือกเขาอาลีซานและตอนใต้ของเทือกเขากลางเกาะ
การท่องเที่ยวภูเขาสูง
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ทางเดินเอ้อร์เหยียนผิง เจียอี้
ซี่ติ่งขึ้นชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งเมฆหมอก" เดิมเป็นเขตล่าสัตว์ของชนเผ่าโจว(Tsou) ในประวัติศาสตร์การ
บุกเบิกเขตภูเขาของไต้หวันน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจมีความเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นอย่างมาก 
เม่ือมาถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาปลูกชาภูเขาสูงและเพาะปลูกดอกกล้วยไม้ฟาแลนเป็นหลัก แต่เหตุผลแท้
จริงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวมาถึงท่ีน่ีก็คือ การมาดูทะเลหมอกในช่วงพระอาทิตย์ตกบนทางเดินเอ้อร์เหยียน
ผิง 

ที่มารูปภาพ /Cindy Lee
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ระเบียงชมวิวท่ีอยู่ทางเข้ามีทิวทัศน์ท่ีกว้างขวาง สามารถมองเห็นเทือกเขาหยกและทางหลวง
อาลีซานท่ีคดเคี้ยว เม่ือเข้ามาในทางเดิน ก็จะเห็นข้ันบันไดหินใต้ร่มเงาค่อยๆ ขึ้นตามเนิน ซ่ึง
สามารถเดินไปและฟังเสียงกระซิบของป่าไผ่ไปด้วย หลังเดินผ่านก�าแพงกันดินท่ีก่อด้วยศิลา
ใหญ่ในหมู่บ้านต�านาน(ฉวนซัวชุน) ก็จะเห็นไร่ชาพระหัตถ์ปกคลุมไปท่ัวท้ังภูเขา และเรียงเป็น
เส้นโค้งสีเขียวเข้มอยา่งเป็นระเบียบ ระยะทางเดินเท้าท่ีใช้เวลาเพียง 15 นาที สามารถเห็น
ทัศนียภาพที่แตกต่างถึง 3 ครั้ง

หลังผ่านศาลาพักผ่อนหมายเลขหน่ึงแล้ว จะเชื่อมต่อไปท่ีทางเดินไม้ และเม่ือไปถึงสุดเส้นทาง
ก็จะถึงยอดเขาเอ้อร์เหยียนผิงท่ีมีทิวทัศน์กว้างใหญ่ ในวันท่ีอากาศแจ่มใส มองไปฝั่งตะวันออก 
จะเห็นท่ีราบเจียอี้ สระน�้าเหรินอี้ และเขื่อนหลันถันได้อย่างชัดเจน ชว่งเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ในฤดูใบไม้ร่วงและหนาว ในขณะท่ีมีลมหนาวพัดมาจะมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดทะเล
หมอกและน�้าตกหมอก ตอนเย็นจะเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดส�าหรับการชมหมอก เม่ือถึงยามค�่าคืน ใน
ตัวเมืองจะเปิดไฟทุกดวงเพื่อสะท้อนทะเลหมอก หรือบางที่อาจเป็นหมอกเพียงบางๆ หากโชคดี
ก็จะได้เห็นแสงสีไฟเป็นสายรุ้งเสมือนแก้วผลึก

ที่มารูปภาพ /Cindy Leeที่มารูปภาพ /Cindy Leeที่มารูปภาพ /Cindy Lee

น่ังรถ "ชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิ่งสายอาลีซาน" ท่ีสถานีรถไฟความเร็วสูงเจียอี้หรือสถานีรถไฟเจียอี้ และลงรถท่ีป้ายเอ้อร์เหยียนผิง 
โดยทางเข้าเส้นทางจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของป้ายรถเมล์  หรือนั่งรถประจ�าทาง "สายเจียอี้-เฟิ่นฉี่หู" หรือ "สายเจียอี้-อาลีซาน" ของบริษัท
ขนส่งเจียอี้ และลงรถที่ป้ายอันติ่ง

ทางเข้าอยู่บนทางหลวงอาลีซาน กม.53.2ศาลาพักผ่อนหมายเลขหน่ึงระเบียงชมหมอก (ระเบียงกวนหยุน)เดินย้อนกลับ
ตามทางเดิม

1 กม. (ไม่รวมขากลับ) รวมไปกลับประมาณ 1 ชั่วโมง

 INFORMATION 

จดุแวะเทีย่ว
ใกล้เส้นทาง
เดนิทีแ่นะน�า
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พื้นที่นันทนาการป่าไม้อาลีซาน 
เทือกเขาอาลีซานเต็มไปด้วยต้นสนไซเพรสไต้หวันและต้นสนฮิโนกิ ซึ่งเคยเป็นหน่ึงในสามป่าไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ไต้หวัน โดยมีพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก ทางรถไฟ ป่าไม้ และวิวพระอาทิตย์อัสดง เป็นทิวทัศน์ประจ�าถิ่นท่ี
ห้ามพลาดแน่นอน การชมพระอาทิตย์ท่ีระเบียงชมวิวภูเขาเสี่ยวลี่หยวน จะเห็นแสงแดดท่ีเจิดจ้าส่องลงภูเขา 
กลายเป็นแสงสีทองวับวาวบนทะเลหมอกในหุบเขา ต้นฤดูใบไม้ผลิ จะเห็นซากุระบานสะพรั่งรอบสถานีเจ่าผิง 
บรรยากาศในบริเวณน้ีจะกลายเป็นสีชมพูท่ีโรแมนติก หากต้องการหลีกเลี่ยงความคึกคัก สามารถเดินตาม
ทางรถไฟเก่าไปท่ีต้นไม้ใหญ่สุ่ยซาน การเตร็ดเตร่อยู่ในป่าต้นสนไซเพรสท่ีเงียบสงบ อาจเป็นช่วงท่ีท�าให้ผู้คน
หลงรักมากสุดในเวลาทั้งหมดที่อยู่อาลีซาน

 INFORMATION 

น่ังรถ "ชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิงสายอาลีซาน" ท่ีสถานีรถไฟความเร็วสูงเจียอี้หรือสถานีรถไฟเจียอี้และลงรถท่ีพ้ืนท่ีนันทนาการปา่ไม้อาลี
ซาน หรือขึ้นรถประจ�าทางไปยังเส้นทางอาลีซานที่ร่วมบริการโดยบริษัทขนส่งต่างๆ ที่อู่รถเมล์เจียอี้

ราคาเต็ม 300 NTD
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เส้นทางโบราณอาหลั่งอี ผิงตง
ต ่างจากทางเดินอื่นๆ ท่ีตัดผ ่านป ่าไม ้หรือทุ ่งหญ ้า 
เส้นทางโบราณอาหลั่งอีมีจุดที่พิเศษว่า เป็นเส้นทางไฮก้ิงที่
สามารถสัมผัสท้ังทะเลและป่าไม้ในวันเดียวกัน โดยมีท้ัง
ทางเดินหินกรวดริมทะเล และทางเบี่ยงตัดผ่านป่าไม้ที่เดิน
อ้อมข้ึนท่ีสูงและมีเนินสูงชัน พ้ืนท่ีใกล้เคียงยังคงรักษาไว้
ซึ่งป่าไมช้ายฝั่งธรรมชาติ โดยปัจจุบันน้ีเหลือเพียงไม่ก่ี
แห่งในไต้หวัน ซึ่งอุดมไปด้วยทิวทัศน์เชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติที่มีสีสัน

เส้นทางโบราณอาหลั่งอีตั้งอยู่ระหว่างผิงตงและไถตง ฝั่ง
ตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก สร้างตามตอนตะวัน
ออกเฉียงใต้ของเทือกเขากลางเกาะ ซึ่งเป็นเส้นทาง
ส�าหรับชนเผ่าในการย้ายถิ่นล่าสัตว์หรือเส้นทางส�ารวจ
ส�าหรับนักวิจัยท่ีมาจากโลกฝั่งตะวันตก อีกท้ังยังเป็นเส้น
ทางบุกเบิกของผู้คนในอดีตและทางทหารในสมัยราชวงศ์
ชิง ซึ่งเป็นหน่ึงช่วงของ "เส้นทางหลังเฉียว-เปยหนาน 
(เร่ิมต้ังแต่เหิงชุนท่ีผิงตงจนถึงเปยหนานท่ีไถตงในวันน้ี)" 
อันได้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง
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เส ้นทางส ่วนใหญ ่จะอยู ่ริมทะเลสีน�้ า เ งิน 
โดยสามารถมุ่งไปข้างหน้าบนทางหินกรวด
ทรงกลม แต่มีเพียง "ช ่วงซู ่วไห่ภูเขากวน
อิมปี๋" ต้องขึงเชือกเดินทางอ้อมข้ึนท่ีสูง โดย
เป็นเนินสูงชันท่ีใกล้เป็นฉาก และมีระยะทาง
ประมาณ 70 เมตร ซ่ึงมีความน่าทา้ทายเป็น
อย่างมาก เมื่อมองมาจากบนยอดเขา ทิวทัศน์ที่
ประกอบด้วยภูเขาและทะเลจะท�าให้สดชื่น
ขึ้น เม่ือข้ามมาอีกฝั่งหน่ึงของภูเขาจะเป็นการ
ลงเนินท่ีไม่ชันมากนัก ซึ่งจะน�าทางเข้าสู ่ป่า
ธรรมชาติท่ีคล้ายกับป่าเขตรอ้น ล้อมรอบ
ด้วยต้นมะพร้าวและต้นเฟิร ์น และมีแมลง
หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ท่ีน่ี

รัฐบาลเคยวางแผนท่ีจะสร้างทางหลวงท่ีน่ี 
เพ่ือท�าให้เส้นทางชายฝั่งรอบเกาะสมบูรณ์
ไม่มีช่วงขาด แต่เน่ืองจากทางองค์กรรักษา
สิ่งแวดล้อมไม่เห็นด้วยและมีการประท้วง จึง
ตกลงจัดตั้งเส้นทางโบราณน้ีไว้ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของ "เขตสงวนธรรมชาติกวนอิม
ปี๋ซู ่วไห่" โดยได้รักษาไว้ซึ่งชายฝั่งหินหนาน
เถียนในสภาพที่ครบถ้วน และความงดงามแบบ
ธรรมชาติที่ไม่เคยผ่านการขุดเจาะ

ตั้งอยู่ช่วงปลายของทางหลวงไต้หวันสาย 26 ระหว่างหมู่บ้านหนาน
เถียนในอ�าเภอต๋าเหรินท่ีไถตงและหมู่บ้านชนเผ่าซู่วไห่ในอ�าเภอหมู่ตัน
ท่ีผิงตง เน่ืองจากการเดินทางไปท่ีทางเข้าเสน้ทางโบราณฝั่งใต้หรือฝั่ง
เหนือ ล้วนไม่สะดวกโดยการขนส่งมวลชน จึงขอแนะน�าให้ติดต่อผู้ให้
บริการรับส่งในพื้นที่ หรือร่วมทัวร์น�าเที่ยวแบบมีมัคคุเทศก์

ทางเข้าเส้นทางโบราณฝั่งใต้กวนอิมปี๋ชายหาดหินกรวดหนาน
เถียนปากน�้าล�าธารถ่าหว่าทางเข้าเส้นทางโบราณฝั่งเหนือ

ประมาณ 8.4 กม. เข้าออกได้ทั้ง 2 ฝั่ง 4-5 ชั่วโมง
เน่ืองจากเส้นทางบางช่วงตั้งอยู่ในเขตสงวนธรรมชาติกวนอิมปี๋ซู่วไห่ 

จึงถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเดินทาง 8-30 วันล่วงหน้า จ�า
ต้องท�าการขออนุญาตในเว็บไซตข์องเขตสงวนธรรมชาติกวนอิมปี๋-ซู่วไห่ 
โดยสามารถยื่นขอเม่ือมีผู้เข้าร่วมครบ 3 คนขึ้นไป และมีจ�านวนคนจ�ากัด
ในทุกวัน เม่ือมีผู้เข้าร่วมครบทุก 20 คนจะต้องจ้างไกด์ในพ้ืนท่ีผู้ได้รับ
อนุญาตในการประกอบอาชีพ สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อก�าหนด
ในเว็บไซต์ทางการ

 INFORMATION 
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หมู่บ้านชนเผ่าซู่วไห่
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีหันหลังให้กับภูเขาและหันหน้าไปทางทะเล จึงไดช้ื่อเรียกซู่วไห่ท่ีมีความหมายว่า 
"พระอาทิตย์ขึ้นจากบนทะเลในทิศตะวันออก" ก่อนเข้าสู่เส้นทางโบราณอาหลั่งอี สามารถพักอยู่ท่ีน่ี ซึ่งจะได้
อาบน�้าพุร้อนซู่วไห่ในค�่าคืน สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านชนเผ่าอาเหม่ยท่ีบริสุทธ์ิและเรียบง่าย ในเช้ามืดของ
วันรุ่งขึ้นสามารถปีนขึ้นไปท่ีทุ่งหญ้าซู่วไห่บนภูเขาหมูตั่นปี๋อันมีทิวทัศน์กว้างขวาง เพ่ือชมพระอาทิตย์ข้ึนจาก
มหาสมุทรแปซิฟิก หากโชคดี อาจได้เห็นพระอาทิตย์ค่อยๆ ขึ้นระหว่างเกาะลู่วเต่าและเกาะหลันหยู่ว

มุ่งสู่ทางใต้บนทางหลวงไต้หวันสาย 26 ยังมีจุดน่าเยี่ยมชมอีกแห่งหนึ่ง ก็คือทะเลทรายใหญ่เจี่ยวเผิง ปากน�้า
ของล�าธารเจี่ยวเผิงมีดินทรายตกค้างไว้และโดยแรงพัดของลมฤดูจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ จึงกลายเป็น
เนินทรายริมทะเลท่ียื่นออกไปถึงหลายกิโลเมตร ซ่ึงเหมาะส�าหรับกิจกรรมซิ่งรถจี๊ปบนทรายอย่างสนุกและ
หวาดเสียว

 INFORMATION 

ขึ้นรถประจ�าทางสาย 302 ของบริษัทขนส่งผิงตงที่เหิงชุน(เที่ยวรถค่อนข้างน้อย)

จดุแวะเทีย่ว
ใกล้เส้นทาง
เดนิทีแ่นะน�า
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เขตภูเขาภาคตะวันออกถูกเรียกว่าเป็น "เขาหลัง" โดยเป็นป่า
ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพลังชีวิต มีแม่น�้าเชี่ยวกราก น�้ามากไหลแรง  
พืชและเฟิร์นหลากหลายชนิดที่เติบโตตามธรรมชาติ ได้แผ่ขยาย
จนเกือบจะครอบครองทางเดินทั้งเส้น เขตที่นอกเหนือจากพื้นที่
นันทนาการนับได ้ว ่าเป ็นแดนสวรรค ์ของสัตว ์ ป ่าเขาที่ ไม ่มี
ร่องรอยเข้ามาของมนุษย์ ก็คือเสน่ห์ของเทือกเขาภาคตะวันออก

ช้ันหินที่ภาคตะวันออกของเทือกเขากลางเกาะแสดงให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์การก่อก�าเนิดของไต้หวัน ในขณะที่แผ่นเปลือกโลก
ฟิลิปปินส์และแผ่นยูเรเชียเข้าชนกัน แรงดันท�าให้เกาะไต้หวันโผล่
ขึ้นมาจากพื้นผิวน�้าทะเล และกระบวนการโก่งตัวจากแรงอัดได้
ท�าให้เกิดเทือกเขากลางเกาะ แผ่นเปลือกโลกที่โก่งตัวขึ้นเพราะ
แรงอัดร่วมกับการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟท�าให้เกิดเทือกเขาชาย
ฝั่งทะเลที่เปน็แนวยาวและแคบ; จากนั้น ได้ผ่านการกัดเซาะโดย
แม่น�้า การสึกกร่อนโดยลมพัดเป็นเวลาหลายล้านปี ช้ันหินอ่อนที่
อยู ่ด้านในก็ได้ปรากฏออกมา เจอกับการสึกกร่อนที่ลึกลงไปจน
กลายเป็นหุบผาชันทาโรโกะที่มีความชันเกือบเป็นแนวตั้งฉาก พื้นที่
อุทยานแห่งชาติข้ามผ่านฮวาเหลียน หนานโถว ไถจง ปกคลุมด้วย
ภูเขาสูงใหญ่ ตั้งแต่ยอดภูเขาใหญ่หนานหูไปจนถึงหน้าผาชิงสุ่ย ซึ่ง
มีความสูงต่างกันถึง 3,742 เมตร ในพื้นที่ได้วางแผนจัดตั้งทางเดิน
และกิจกรรมปีนเขาที่แบ่งความยากเป็นหลายระดับ

เทือกเขาชายทะเลมีความสูงจากระดับน�้าทะเลต�่าสุดในบรรดา
เทือกเขาที่ใหญ่ที่สุด 5 แห่ง ความสูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1000 เมตร 
มีความยาวถึง 150 กม. แต่มีความกว้างเพียง 10 กม. เทือกเขาที่
ยาวและแคบอยูต่ิดกับชายฝั่งทะเล จากฮวาเหลียนยื่นออกไปจนถึง
ไถตง จึงท�าให้ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีทิวทัศน์สวยงามที่ประกอบ
ด้วยภูเขาที่อยู่ด้านหลังและทะเลที่อยู่ด้านหน้า

น้�าตกและล�าธารของเทือกเขากลางเกาะ
การท่องเที่ยวภูเขาสูง
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ทางเดินไป๋หยาง 320 ฮวาเหลียน 
ทางเดินไป๋หยางถูกสร้างขึ้นเพราะความบังเอิญท่ีคาดไม่ถึง เดิมเป็นเส้นทางท่ีขุดเจาะข้ึนมาเพ่ืออ�านวย
ความสะดวกในการก่อสร้าง "โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าล�าธารลี่อู้" ของบริษัทไฟฟ้าไต้หวัน แต่ก็
ต้องยุติการก่อสร้าง เพราะเกิดเสียงต่อต้านจากหลายฝ่าย เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ท่ีจะท�าลายระบบ
นิเวศของทาโรโกะ จากน้ันในปี 1986 ได้ก่อตั้งอุทยานแห่งชาติทาโรโกะข้ึน และได้จัดต้ังเป็นทางเดิน
ท่องเท่ียวท่ีตลอดเส้นทางราบเรียบและเดินได้ง่าย อีกท้ังระหว่างทางเดินยังจะได้ยินเสียงน�้าไหลใน
ล�าธาร ได้เหน็ก้อนหนิประหลาดต่างๆ รวมถงึต้องผ่านอโุมงค์   7 แห่ง ซึง่น่าตืน่เต้นมากส�าหรบัการผจญภยัใน
ที่เที่ยวอันซีน 
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หลังเดินออกมาจากอุโมงค์ท่ีอยู ่ตรงทางเขา้ จะได้เห็นทิวทัศน์ท่ีกว้างขวาง
ทันที ล�าธารท่ีเชี่ยวกรากสึกกร่อนทะลุชั้นหินอ่อน กลายเป็นหน้าผาท่ีสูงและ
โดดเด่น และท�าให้เกิดลวดลายหินบนหน้าผาท่ีแตกต่างกัน ทางออกของอุโมงค์
หมายเลข 5 เป็นจุดรวมธารน�้าของล�าธารถ่าชื่อจีหลี่และล�าธารซานจ้าน กระแส
น�้าท่ีแรงได้ท�าให้เกิดภูมิลักษณ์ท่ีเรียกว่า "ทางน�้าโค้งตวัด" และอีกด้านหน่ึงจะมี
น�้าตกไป๋หยาง สง่างามเสมือนดั่งบทกวี เม่ือธารน�้าไหลตกลงมาจากยอดเขาแลว้ 
จะผ่านช่วงโก่งสามแห่ง และสุดท้ายตกลงในสระเล็กๆ ท่ีเขียวใส เม่ือผ่านอุโมงค์
หมายเลข 7 แลว้ ก็เปน็จุดปลายทาง "ถ�้าม่านน�้า"(ถ�้าสุ่ยเหลียน) โดยจะได้เห็นน�้า
ซึมออกจากเพดานอุโมงค์ ไหลเป็นเส้นๆ เสมือนม่านน�้า ซึ่งเป็นภาพที่น่าทึ่งยิ่งนัก

ตลอดเส้นทางมีถ�้าและหินถล่มอยู ่หลายแห่ง อีกท้ังในถ�้าม ่านน�้าก็มีน�้าไหล
กระเด็นไปท่ัว จึงขอแนะน�าให้พกร่มหรือชุดกันฝนและไฟฉาย ท้ังยังสามารถยืม
หมวกนิรภัยจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยได้ด้วย
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น่ังรถ "ชัทเทิลบัสไถวันห่าวสิง" สายทาโรโกะ หรือรถประจ�าทางสาย 1126 หรือ 1141 ของบริษัทขนส่งฮวา
เหลียนท่ีสถานีรถไฟฮวาเหลียน และลงท่ีเทียนเสียง จากน้ันก็เดินตามทางหลวงจงเหิงไปยังทิศตะวันตกอีก 800 
เมตรก็จะถึงทางเข้าของทางเดินไป๋หยาง

ทางเข้าอุโมงค์หมิงทางเข้าทางเดินไป๋หยางอุโมงค์หมายเลข 5ระเบียงชมวิวน�้าตกไป๋หยางถ�้าม่าน
น�้าเดินย้อนกลับตามทางเดิม

2.1 กม. (ไม่รวมขากลับ) รวมไปกลับประมาณ 2 ชั่วโมง

 INFORMATION 

อุโมงค์เก้าโค้ง
ช่วงท่ีสนุกท่ีสุดในหุบเขาผาชันทาโรโกะ และเป็นช่วงท่ีแคบท่ีสุดในหุบเขาผาชันคู่กับทางเดินถ�้านกนางแอ่น 
หุบเขาแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยล�าธารลี่อู้ท่ีเชี่ยวกราก ต้ังอยู่ตรงข้ามใกล้กัน ซึ่งสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้เพียง
จากช่องเล็กๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นฝีมือการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมหรือภูมิลักษณ์ที่สูงชัน ล้วนแต่เป็นจุดที่น่าทึ่งและ
น่าชมเชยอย่างยิ่ง

อุโมงค์เก้าโค้งเป็นทางเก่าของถนนจงเหิง มีทัศนียภาพอุโมงค์ที่ "วนเวียนเสมือนล�าไส้ โค้งตัวดุจดั่งแม่น�้า" ตลอด
เส้นทางยาวประมาณ 700 เมตร ขากลับต้องเดินย้อนตามเส้นทางเดิม สามารถเตร็ดเตร่ใต้แสงแดดและร่มเงา
เป็นช่วงๆ เพื่อมองดูภูมิลักษณ์รอยเลื่อน ชั้นหินและการโก่งตัวอยู่บนผาหินอย่างใกล้ๆ

 INFORMATION 

นั่งรถ "ชัทเทิลบัสไถวันห่าวสิง" สายทาโรโกะ และลงรถที่ป้าย "อุโมงค์เก้าโค้ง" ทางเข้าทางเดินตั้งอยู่บนถนนจงเหิง กม.173.7 ฝั่งตะวัน
ตกของอุโมงค์เก้าโค้ง
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ทางเดินหว่าลาหมี่ ฮวาเหลียน
malavi ในภาษาชนเผ่าปู้หนง(Bunun) หมายความว่า 
"ตามฉันมา" ซึ่งออกเสียงคล้ายกับ "Warabi"(เฟิร์น) 
ในภาษาญี่ปุ่น โดยเป็นชื่อท่ีชาวญี่ปุ่นใช้เรียกป้อมหว่า
ลาหมี่ที่ถูกล้อมรอบด้วยต้นเฟิร์นต่างๆ เพราะฉะนั้น ทาง
เดินหว่าลาหม่ีมีความหมายทางภายในเป็น "ตามฉันมา
บ้านแห่งต้นเฟิร์น"

ทางเดินหว่าลาหม่ีเป ็นตอนตะวันออกของเส ้นทาง
ปาทงกวนท่ีสร้างข้ึนในสมัยอาณานิคมญี่ปุ ่น โดยเส้น
ทางจะค่อยๆ เดินข้ึนตามล�าธารลาคู่อยู่บนฝั่งใต้โดยไม่
ชันมาก ความสูงระหว่างทางอยู่ประมาณ 600-1,060 
เมตร เส้นทางระหว่างทางเข้าหนานอันและบ้านพกัภูเขา
หวา่ลาหม่ีไม่ชันมากและเดินได้ง่าย ตลอดเส้นทางได้
ผ่านสะพานแขวน 5 แห่ง ซึ่งปกคลุมด้วยร่มเงาอันร่ม
เย็นจากป่าไม้หนาแน่นท่ีเขียวชอุ่ม พืชต่างต่างนานา
ประกอบเปน็อาณาจักรสีเขียวแห่งเทพนิยาย ผืนป่าท่ีมี
ความสงูจากระดับน�า้ทะเลปานกลางเป็นพ้ืนท่ีอาศยัอย่าง
ดีส�าหรับสัตว์ป่าต่างๆ เช่น เก้ง กวางป่า กบไสวน์โฮว 
ค่างไต้หวัน เลียงผาไต้หวัน ล้วนเป็นสัตว์ท่ีสามารถพบ
เหน็ได้บ่อยในระหว่างทาง หากโชคดก็ีอาจจะได้เหน็หมีด�า
ฟอร์โมซาด้วยตา 
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เส้นทางปาทงกวนท่ีชาวญี่ปุ ่นสร้างขึ้นมีจุดประสงค์
เพื่อใช้งานในด้านการทหาร ซึ่งได้ตั้งป้อมไว้ทุกๆ 4-5 
กม. เพ่ือควบคุมดูแลชนเผ่าปู้หนงท่ีกล้าหาญและเชี่ย
วชาญในการสู้รบ ในช่วงทางเดินหว่าลาหม่ีท่ีมีเพียง 
14 กม. ได้ตั้งป้อมไว้อย่างหนาแน่นรวมทั้งหมด 5 แห่ง
ได้แก่ ป้อมซานเฟิง ป้อมเจียซิน ป้อมหวงหมา ป้อม
เค่อซีพ่าหนาน ป้อมหว่าลาหม่ี ซึ่งท�าให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ท่ีตึงเครียดระหว่างชาวญี่ปุ ่นและชาวปู ้หนง 
หลังจากทหารญี่ปุ่นได้ไปจากพ้ืนท่ีแห่งน้ี โครงสร้าง
ป้อมก็ถูกท�าลายไปทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเสาไม้ฮิโนกิหรือ
ก�าแพงกันดินช่วงฐาน ล้วนถูกขนไปหมดสิ้น มีเพียง
บันไดหินและก�าแพงหินกันดินท่ีอยู่ข้างทางของป้อม
เจียซิน ที่ยังคงเหลือร่องรอยประวัติศาสตร์ไว้บางส่วน

โปรแกรมเที่ยววันเดียว แนะน�าให้เดินไปถึงเจียซินแล้ว
ย้อนกลับ ซึ่งจะได้ดื่มด�่าไปกับละอองน�้าท่ีเย็นสดชื่น
จากน�้าตกซานเฟิง และสัมผัสการเดินสะพานแขวนท่ี
แกว่งโยกเยกไปมา หากมีก�าลังมากพอ สามารถเดิน
ต่อไปถึงท่ีบ้านพักภูเขาหว่าลาหม่ี เข้าสู่โลกท่ีเต็มไป
ด้วยต้นเฟิร์น ระหว่างทางจะได้เห็นอนุสาวรีย์เค่อซีพ่า
หนานอันเป็นพยานถึงการต่อสู้ท่ีรุนแรงระหว่างชนเผ่า
ปู้หนงและต�ารวจญี่ปุ่น

 INFORMATION 
ออกเดินทางท่ีเมืองยู่วหลี่ในฮวาเหลียนบนถนนจังหวัดไต้หวันสาย 30 มุง่ไปยังทิศทาง

ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวหนานอันของส�านักงานบริหารอุทยานแห่งชาติภูเขาหยก และเดิน
รถไปอีก 6 กม. ก็จะถึงจุดสุดเส้นทางถนน โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที  หรือนั่งแท็กซี่ที่
สถานีรถไฟยู่วหลี่ไปยังทางเข้าเส้นทางขึ้นเขา ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 350 NTD

ทางเข้าเส้นทางขึ้นเขาหนานอันน�้าตกซานเฟิงเจียซินหวงหมาบ้านพักภูเขา
หว่าลาหมี่เดินย้อนกลับตามเส้นทางเดิม

14 กม. (ไม่รวมขากลับ) จากทางเข้าเส้นทางขึ้นเขาถึงเจียซิน ไปกลับต้องใช้เวลา
ประมาณ 4-5 ชั่วโมง; ถึงบ้านพักภูเขาหว่าลาหมี่ต้องใช้ 6-7 ชั่วโมงไม่รวมขากลับ แนะน�า
จัดเป็นรายการท่องเที่ยวสองวันหนึ่งคืน

หลังผ่านเจียซินไปแล้ว ก็จะเข้าสู่เขตอนุรักษ์ระบบนิเวศ ซึ่งต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่และ
ตั้งค่ายล่วงหน้าในเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติภูเขาหยก

68



ที่มารูปภาพ /Cindy Leeที่มารูปภาพ /Cindy Leeที่มารูปภาพ /Cindy Lee

น�้าพุร้อนอันทง
นับตั้งแต่สมัยอาณานิคมญี่ปุ่น น�้าพุร้อนอันทงก็เป็นสถานท่ีอาบออนเซ็นท่ีโด่งดัง "การอาบออนเซ็นอันทง" 
เป็นหน่ึงในทิวทัศน์ 8 แห่งของฮวาเหลียน น�้าพุร้อนอันทงเป็นน�้าพุซัลเฟตคลอไรด์มีค่าความกรดเป็นด่าง
อ่อน ๆ อุณหภูมิน�้าสูงถึง 66 องศา สีของน�้ามีลักษณะโปร่งใส แต่เม่ือสัมผัสกับอากาศแล้วก็จะกลายเป็นสี
ครีม เมื่อแช่อยู่ในสระน�้าพุที่ล้อมรอบด้วยไอน�้า ความเหน็ดเหนื่อยก็จะหายไปทันที

ในบริเวณน�้าพุร้อนมีห้องอาบน�้าพุร้อนและโรงแรมอยู่หลายแห่ง โดยโรงแรมน�้าพุร้อนอันทงนับว่ามีประวัติ
ศาสตร์ยาวนานท่ีสุดซึ่งได้สืบทอดมาจาก "ห้องอาบน�้าสาธารณะน�้าพุร้อนยู่วหลี่" ต้ังแต่สมัยอาณานิคมญี่ปุ่น 
จนถึงวันนี้ก็คงยังรักษาไว้ซึ่งบ้านไม้บังกะโลญี่ปุ่นและห้องปูเสื่อทาทามิ ให้บรรยากาศโบราณย้อนยุค

 INFORMATION 
เดินรถบนทางหลวงไต้หวันสาย 11 เมื่อถึง กม. 96 แล้ว เลี้ยวไปทางตะวันตก วิ่งต่อไปบนทางหลวงไต้หวันสาย 30 อีกประมาณ 8 กม. 

ซึ่งห่างจากต�าบลยู่วหลี่โดยระยะเวลาเดินรถประมาณ 20 นาที

จดุแวะเทีย่ว
ใกล้เส้นทาง
เดนิทีแ่นะน�า
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แต่ละเกาะที่ไต้หวันมีทิวทัศน์ทางธรณีวิทยาที่
หลากหลาย สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศที่พิเศษ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ ปรับ
ตัวเข้าสู่โหมดพักรอ้นเพื่อมาเที่ยวข้ามเกาะและ
สะสมความทรงจ�าอันแตกต่างที่ไต้หวัน!

เที่ยวสนุกแบบข้ามเกาะ ชมทิวทัศน์เชิงระบบนิเวศ
การท่องเที่ยวภูเขาสูง
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เสี่ยวหลิวฉิว
น�้ าทะเลท่ีอบอุ ่นได ้ท�าให ้เ กิดปะการังหลาย
พันกวา่ชนิด และท�าให้เสี่ยวหลิวฉิวกลายเป็น
แดนสวรรค์ของเต่าตนุ ช ่วงเดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนตุลาคมเป็นฤดูข้ึนฝั่งเพ่ือวางไข่ของ
เต่าตนุ หลังจากฟักตัว จะมีเต่าน้อยประมาณ 
5,000 กว่าตัวกลับสู ่ทะเล หลายปีท่ีผ ่านมา 
เน่ืองจากประสบความส�าเร็จในการอนุรักษ์ จึง
มีเต่าตนุอาศัยอยู่ในทะเลท่ีใกล้เคียงเป็นจ�านวน
มากกว่า 160 ตัว ไม่เพียงแต่จะสามารถว่ายน�้า
ไปพร้อมกับเต่าตนุเท่าน้ัน กระท่ังยืนอยู่บนฝั่งก็
ยังจะได้เห็นเต่าตนุลอยขึ้นมาหายใจบนพ้ืนผิวน�้า

เสี่ยวหลิวฉิวเป็นเกาะปะการังเพียงแห่งเดียวใน
ท่ามกลางเกาะต่างๆ ท่ีไต้หวัน บนเกาะเล็กๆ ท่ีมี
พ้ืนท่ีไม่มาก เต็มไปด้วยก้อนหินประหลาดขรุขระ 
โดยมีแจกันหิน ถ�้านางงามและถ�้าผีด�า เป ็น
ทิวทัศน์พิเศษที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม

ที่มารูปภาพ / SU,JHUN

นั่งเรือที่ท่าเรือตงกั่ง ผิงตง

 INFORMATION 
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ปลานกกระจอกและเรือทาทาลา
เดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี กระแสน�้าญี่ปุ่นจะพัดพาปลานกกระจอกซึ่งเป็นหน่ึงในอาหาร
ที่ส�าคัญของชนเผ่าต๋าอู้ ในชุมชนจะมีการจัด "เทศกาลเรียกปลา" เพื่อเปิดฤดูกาลปลานกกระจอก ถ้าหาก
มาถึงเกาะหลันอวี่ในช่วงน้ี จะได้เห็นบ้านทุกหลังแขวนปลานกกระจอกอยู่หน้าบ้าน ภาพลักษณ์ของเกาะ
หลันอวี่อีกอย่างหน่ึงก็คือเรือทาทาลา(พินปั่นโจว) ซึ่งมีรูปทรงสวยงาม และเป็นเครื่องมือท�ามาหากิน
ท่ีส�าคัญส�าหรับชนเผ่าต๋าอู้  นอกจากน้ี สิ่งของท่ีใช้ในพิธีเก่ียวกับเรือก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงฐานะใน
สังคมอีกด้วย

แพะและหมู่บ้านชนเผ่าต๋าอู้ (Tao)
หลันอวี่เป็นถิ่นอาศัยของชนเผ่าต๋าอู้ และเพ่ือตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่พิเศษ ชนเผ่าต๋าอู้ได้น�าวัสดุในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงหิน ไม้ไผ่ 
และใบจากมาสร้างเป็นบ้านก่ึงใต้ดินซึ่งทุกวันน้ีก็ยังสามารถเห็นชุมชนแบบ
ดั้งเดิมที่หมู่บ้านเหยี่ยอิ๋งและหมู่บ้านหลั่งเต่า แพะเป็นทรัพย์สินที่ส�าคัญของ
ชนเผ่าต๋าอู้ แพะท่ีปล่อยเลี้ยงไว้ท่ีภูผา ชายทะเล ทุ่งหญ้า และบนถนน จึง
กลายเป็นทิวทัศน์พิเศษอีกอย่างหนึ่งของเกาะหลันอวี่

นั่งเครื่องบินหรือนั่งเรือไปยังหลันอวี่ที่ท่าเรือประมงฟู่กังที่ไถตง

 INFORMATION 
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หินหมาปั๊กและหินเจ้าหญิงนิทรา
หากมองออกไปจากไห่เซินผิงจะเห็นทิวทัศน์ท่ีมหัศจรรย์อยู่บนทะเล
ฝั่งตะวันออกของเกาะลวี่เต่า ซึ่งเกิดขึ้นเพราะภูเขาไฟระเบิดและ
การกัดเซาะโดยทะเล หินก้อนใหญ่เสมือนหมาปั๊กท่ีเฝ้ามองเจ้าหญิง
นิทราอย่างซื่อสัตย์ ในต�านานเล่าว่า พวกเขาเป็นคู่รักท่ีรักกันมาก 
แต่เนื่องจากล่วงเกินต่อเทพเจ้าจึงถูกสาปให้กลายเป็นก้อนหิน

กวางซิก้า
เกาะลวี่เต่ามีชื่อเรียกในสมัยก่อนว่า "เกาะกวาง" ซึ่งเคยยึดการ
เลี้ยงกวางซิก้า(Formosan sika deer)เป็นแหล่งรายได้ แต่หลัง
จากหมดกระแสนิยมในการเลี้ยงกวาง กวางซิก้าก็ถูกปล่อยไปตาม
ป่าเขา ซึ่งถ้าหากต้องการพบกวางซิก้าป่าก็ต้องลองเสี่ยงโชคค้นหา
ในเวลากลางคืน แต่ยังมีสวนนิเวศกวางซิก้าท่ีเป็นช่องทางอย่าง
ง่ายในการเข้าใกล้ชิดกับกวางซิก้า โดยมีโซนพิเศษท่ีสามารถอยู่กับ
กวางอย่างใกล้ชิด

ภูเขาหัววัว (ภูเขาเหนียวโถว)
ภูเขาหัววัวเป็นแหลมทะเลท่ีมีน�้าทะเลล้อมไว้สามด้าน เม่ือมองออก
ไปจากสวนสาธารณะระลึกสิทธิมนุษยชน จะเห็นรูปร่างคล้ายกับวัว
แก่ที่นอนคว�่าอยู่บนฝั่ง บนยอดเขาจะเป็นทุ่งหญ้าที่มีเนินขึ้นลงไม่ชัน
มาก มีวัวและแกะเล็มหญ้ากันอย่างสบาย นับเป็นสถานท่ีชมวิวทะเล
และพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุด เพราะมีทิวทัศน์ที่มีภาพกว้าง 360 องศา

น�้าพุร้อนเจารื่อ
น�้าพุร้อนเจาร่ือเป็นน�้าพุร้อนใต้ท้องทะเลท่ีหาได้ยาก เพราะมีอยู่
เพียงสามแห่งในโลก ซึ่งได้แก่เกาะลวี่เต่า ภาคเหนือของอิตาลี และ
คิวชูท่ีญี่ปุ่น น�้าพุร้อนแห่งน้ีตั้งอยู่ในเขตน�้าขึ้นน�้าลงท่ีชายฝั่งตะวัน
ออกเฉียงใต้ของเกาะลวี่เต่า น�้าพุร้อนก�ามะถันจะน�าความเค็มและ
ความอบอุ่นจากน�้าทะเลซึ่งช่วยบ�าบัดให้รู้สึกผ่อนคลายได้ ในเวลา
กลางคืนสามารถดูดาว ฟังเสียงคลื่น และในยามเช้าสามารถต้อนรับ
แสงรุ่งอรุณ อุณหภูมิน�้าจะเปลี่ยนแปลงตามน�้าขึ้นน�้าลง ก่อให้เกิด
การอบอุ่นแบบธรรมชาติมากที่สุด

น่ังเครื่องบินหรือเรือไปถึงเกาะลวี่เต่า และเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับไปประมาณ 19 
นาทีก็จะถึงจุดหมาย

 INFORMATION 

น่ังเครื่องบินหรือเรือไปถึงเกาะลวี่เต่า และเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับไปประมาณ 19 
นาทีก็จะถึงจุดหมาย

 INFORMATION 

No. 167, Wenquan, Ludao Township, Taitung County 951 นั่งเครื่
องบินหรือเรือไปถึงเกาะลวี่เต่า และเช่ามอเตอร์ไซคข์ับไปอีกประมาณ 20 นาที ก็จะ
ถึงจุดหมาย (089)671-113 

 INFORMATION 

No. 201, Caoshan, Gongguan, Ludao Township, Taitung County นั่ง
เคร่ืองบินหรือเรือไปถึงเกาะลวี่เต่า และเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับไปประมาณ 13 นาทีก็
จะถึงจุดหมาย (089)672-510 

 INFORMATION 
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หินบะซอลต์
เผิงหูเป็น "เมืองแห่งหินบะซอลต์" ท่ีประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยรวม 90 
แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเกาะหินบะซอลต์ท่ีเกิดจากลาวา ทิวทัศน์ท่ีมีชื่อเสียงท่ี
สุดก็คือ กลุ่มเสาหินบะซอลต์ต้าก่ัวเยี่ยท่ีอยู่อ�าเภอซีอวี่ บนเสาหินรูปทรง
หกเหลี่ยมตั้งเป็นฉากน้ัน มีลวดลายชั้นหินท่ีชัดเจน ยืนหยัดสูงเด่นอยู่ริม
ทะเล หลังฝนตกหนักทุกครั้ง 

การด�น�้าตื้น
ท่ีเผิงหูนอกจากมีชายหาดทรายขาวละเอียดแลว้ โลกใต้ท้องทะเล
ก็สวยงามอย่างยิ่ง ในขณะลอยอยู ่บนพ้ืนผิวน�้า โลกท่ีมองผ่าน
หน้ากากจะเป็นสีน�้าเงินสวยงามสดใส แสงแดดวับวาวบนอาณาจักร
ปะการังเป็นแสงสีสวยงามเหมือนฝัน ฝูงปลาหลากหลายสีละลานตา
แหวกว่ายไปมาผ่านตาไปอย่างสบายใจ เสน่ห์ทางมหาสมุทรของ
เผิงหู จะต้องลงไปอยู่ในน�้าจึงจะสัมผัสได้เต็มที่

No. 10, Chidong Vil., Xiyu Township, Penghu County
นั่งเครื่องบินไปยังสนามบินหม่ากง ต่อรถ "ชัทเทิลบัสไถ่วันห่าวสิง" 

สายมากง-เป่ยหวนและลงที่กลุ่มเสาหินบะซอลต์ต้ากั่วเยี่ย เช่ารถและขับรถไป 40 นาที

 INFORMATION 

บริเวณทะเลในละแวกเกาะต่างๆที่เผิงหู

 INFORMATION 
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ก�แพงหินทะเลคู่หัวใจ
ก�าแพงหินทะเลเป็นภูมิปัญญาของผู้คนในสมัยก่อน ซึ่งเป็นวิธีดักจับปลา
โดยก่อก�าแพงหินเป็นเส้นโค้งในเขตน�้าขึ้นน�้าลงด้วยหินบะซอลต์และ
ปะการัง เพ่ือขังปลาไว้ในขณะน�้าลง ปัจจุบันท่ีเผิงหูยังคงเหลือก�าแพง
หินทะเลอยู่มาก แตก่�าแพงหินทะเลคู่หัวใจได้รับการรักษาไว้ได้สมบูรณ์ท่ี
สุด รูปทรงท่ีโรแมนติกท�าให้กลายเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีเป็นตัวแทนของเผิง
หู แต่ในทุกวันมีเพียงช่วงน�้าลงเท่าน้ันท่ีสามารถเห็นก�าแพงหินทะเลได้
ครบถ้วน

ภูเขาขุยปี้เป่ยเหลียว
"เกาะชื่ออวี่" เป็นเกาะเล็กๆ ท่ีไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับภูเขา
ขุยปี้บนทะเล โดยอยู่ห่างกันประมาณ 300 เมตร ในเวลาน�้าลง ทางเดิน
หินกรวดท่ีเป็นรูปทรง S ระหว่างสองจุดจะปรากฏขึ้นมาจากทะเลอย่าง
ช้าๆ โดยจะเห็นทางเดินค่อยๆ กว้างขึ้น น�้าทะเลถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง 
เสมือนปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในขณะโมเสสข้ามผ่านทะเลแดง

อ�าเภอชีเหม่ย เผิงหู นั่งเครื่องบินไปที่สนามบินชีเหม่ย

 INFORMATION 

หมู่บ้านเป่ยเหลียว อ�าเภอหูซี เผิงหู
นั่งเครื่องบินไปที่สนามบินหม่ากง จากนั้นเช่ารถขับไปอีก 20 นาที

 INFORMATION 
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นั่งเครื่องบินไปที่สนามบินจินเหมิน

 INFORMATION 

พื้นที่ภูเขาจ๋ายซานที่อยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบกู่กัง ต�าบลจินเฉิง จินเหมิน
นั่งรถ "ชัทเทิลบัสไถวันห่าวสิง" สาย A ที่สถานีขนส่งจินเฉิง และลงที่อุโมงค์จ๋ายซาน

 INFORMATION 

ชมนก
จินเหมินตั้งอยู่บนเส้นทางท่ีต้องผ่านส�าหรับนกอพยพ โดยยังมีข้าวสาลี
และข้าวฟ่างในนา กุ้งหอยปูปลาในเขตน�้าข้ึนน�้าลง ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารท่ี
อุดมสมบูรณ์ จึงกลายเป็นพ้ืนท่ีอาศัยอย่างดีส�าหรับนก โดยจะได้เห็นนก
ต่างชนิดในแต่ละพ้ืนท่ี ทะเลสาบฉือหู เขื่อนจินซา ทะเลสาบไท่หู ปากน�้า
ล�าธารอู้เจียงล้วนเป็นจุดชมนกที่ดี

อุโมงค์จ๋ายซาน
ในอุโมงค์แสงไฟสลัว มีภาพสะท้อนผนังหินบนพื้นผิวน�้า โดยยังคง
เหลือร่องรอยขุดเจาะ จุดสิ้นสุดของทางน�้ารูปทรงตัว A ที่เตรียม
รับสงครามชี้ไปทางทะเล อุโมงค์จ๋ายซานถูกเรียกว่า "จินเหมินใต้
ดิน" เป็นพยานหลักฐานประวัติศาสตร์ในสงคราม 823 อุโมงค์ท่ี
กว้างขวางสามารถรองรับเรือขนเสบียงเข้าออกได้ 42 ล�า ในการ
ก่อสร้างได้ใช้เวลา 5 ปีในการขุดเจาะด้วยมือ ในปจัจุบันสถานท่ี
แห่งนี้ได้กลายเป็นเวทีจัดคอนเสิร์ตช่วงฤดูใบไม้ร่วงในทุกปี
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ชายหาดและชายฝั่งตามเกาะต่างๆ ที่หม่าจู่

 INFORMATION 

นั่งเครื่องบินไปที่สนามบินเป่ยกัน ต่อรถบัสไปลงที่ป้ายฉินปี้

 INFORMATION 

ที่มารูปภาพ / LI, GUO-MIN

แสงสีน�้าเงิน (sea fireflies)
ในค�่าคืนช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายนท่ีเป็นคืนปลอดแสง ตามชายฝั่ง
ทะเลของหม่าจูจ่ะปรากฏเป็นแสงสีน�้าเงินเหมือนฝัน และกระโดดเต้นร�า
ในท่ามกลางความมืดตามแรงซัดของคลื่น ทิวทัศน์ทะเลแสงสีน�้าเงินท่ี
พิเศษน้ีเกิดจากไดโนแฟลกเจลเลตซึ่งเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวชนิดหน่ึง 
เม่ือถูกรบกวนโดยคลื่นหรือลม จะเปล่งแสงออกมาเป็นสีน�้าเงินอ่อน ๆ 
ประกอบเป็นทัศนียภาพจ�ากัดในฤดูกาลอย่างหนึ่ง

ชุมชนฉินปี้
หมู ่บ ้านฉินปี้เป ็นชุมชนบ้านโบราณท่ีรักษาไว ้ได ้สมบูรณ์ท่ีสุดในหม่าจู ่
บ ้านสองชั้น ท่ีสร ้างด ้วยหินแกรนิตเปน็ รูปทรงสี่ เหลี่ยม จึงถูกเ รียก
ว่า "บ้านตราประทับ" ค�าขวัญต่อต้านคอมมิวนิสต์ท่ีอยู ่บริเวณชายคา
ยังคงแสดงใหเ้ห็นถึงบรรยากาศสงครามในสมัยน้ัน สถาป ัตยกรรม
ฮกเก้ียนต่างๆ ได้สร้างตามภูเขา และมีหลังคากระเบื้องสีแดงสลับกันบนท่ี
สูงและท่ีต�่า เชื่อมต่อกับทะเลสีน�้าเงิน เต็มไปด้วยบรรยากาศ "ทะเลเมดิเตอร์
เรเนียนตะวันออก"
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ข้อมูลโรงแรม 
ร้านอาหาร 
และร้านค้า

ข้อควรระวัง
 ราคาห้องและค่าอาหารได้รวมภาษี 5% แล้ว แต่ต้องชำาระค่า

บริการเพิ่มเติม 10%

 เวลาเช็คเอาท์ : เที่ยง 12.00

	ขออภัยในความไม่สะดวกหากมีการปรับราคาโดยไม่สามา
รถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More Information:
www.taiwanstay.net.tw



Start your journey with our warmest welcome



NCFTA Yilan Park
Found in Wujie Township, Yilan County ,The National Center for 

Traditional Arts (NCFTA) Yilan Park has become a landmark on the 
Langyang Plain, and is a distinctive window to Taiwanese culture. 
Located on the bank of Dongshang River near where it meets the 
ocean, the Center is comprised of 24 hectares which are designed 
to promote historical arts, theater, music, dances and aerobatics. The 
whole complex, with it's traditional red-brick walls and black tiles, 
will whisk you away to an earlier time, and a dynamic reconstruction 
of Taiwan's folk culture will emerge before you at every turn.

The NCFTA Yilan Park is a dynamic museum; we bring traditional 
arts into everyday life, and remind the people of traditional arts in 
their everyday life. Let us together, light up a SUNMAKE lifestyle of 
goodness and beauty.

TICKET PRICE  NT$

Ticket 
type

Ticket Prices
NT$

Senior 
Tickets

Regular 
Tickets

150/per person
350/one year

General tourists

Discount 
Tickets

120/per person

Children ages 
6-12 (with 
identification), 
students (with 
student identity 
card)

Residential 
fare

100/per person
250/one year

Yilan County 
locals (with ID 
card)

Senior 
Tickets

75/per person
100/one year

Seniors age 65 
and above (with 
identity card)

Free 
Admission

children (height under 115 cm or 
under age 6), disabled persons and 
one necessary escorting companion 
(with certification) 

WEBSITE FB LINE

No. 201, Sec. 2, Wubin Rd., Wujie Township, Yilan County 26841 +886-3-9508859
http://www.px-sunmake.org.tw  pxsunmake@gmail.com

 INFORMATION 

Photo/NTDTV



Lihpao Resort
“รีสอร์ท หลี่เพา แลนด์” ต้ังอยูในฮัวหลี ไทจง เป็นรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ไต้หวัน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเล่นท่ีใหญ่ท้ังใต้นำ้าและบนสองแห่ง ได้แก่อ่าวมะลา
เบย์และดิสคัฟเวอร่ี เวิลด์ นักเดินทางสามารถเดินไปพักท่ีโรงแรมฟู่
ลน และห้างสรรพสินค้าหลี่เพา เอาท์เล็ต มอลล์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคกลาง 
สกายดรมี เป็นชงิช้าสวรรค์ติดอนัดบัสองของโลก หากคณุต้องการสมัผสั
ความต่ืนเต้นเม่ือวิง่รถด้วยความเรว็ ขอแนะนำาไปท่ีสนามแข่งรถนานาชาติ
เพ่ือขับรถคาร์ทและพักในโรงแรมท่ีมีธีมการแข่งรถ รีสอรท์ให้บริการ
รถรับส่งฟรีท่ีสถานีรถไฟความเร็วสูงไทจงและพ้ืนท่ีเมืองไทจง เชิญคุณ
เพลิดเพลินกับวันหยุดที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดายที่หลี่เพา!

จำานวนห้องพัก 502

ประเภทห้องพัก NT$
Superior Family 
Room NT$9,800+10%

T11 HOTEL T12 
HOTEL-Legend 
Room

NT$6,500+10%

สำาหรับข้อมูลประเภทห้องพักเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ห้องประชุม NT$

20~1,500คน NT$12,000+10%

No. 8, Fullon Rd., Houli Dist., Taichung City 42145 +886-4-2558-2459 https://www.lihpaoresort.com 
info_1@lihpaoresort.com
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Appendix
 Useful Phone Numbers實用電話 
 DIRECTORY ASSISTANCE & GENERAL INFORMATION  一般資訊 
Local Call 市內查號台 104

Long Distance Call 長途查號台 105

English Speaking 英文查號台 106

International Call 國際台 100

International Community Service Hotline 外國人在臺生活諮詢熱線 0800-024-111

Taipei City Police Department – Foreign A�airs Service Station 臺北市政府警察局外事服務站 886-2-2556-6007

Ministry of Foreign A�airs, MOFA 外交部 886-2-2348-2999

Bureau of Consular A�airs, MOFA 外交部領事事務局 886-2-2343-2888

Central Taiwan O�ce, MOFA 外交部中部辦事處 886-4-2251-0799

Southern Taiwan O�ce, MOFA 外交部南部辦事處 886-7-211-0605

Eastern Taiwan O�ce, MOFA 外交部東部辦事處 886-3-833-1041

 TRAVEL INFORMATION旅遊諮詢 
Travel Service Center  觀光局旅遊服務中心

 Taipei 臺北 886-2-2717-3737

 Taichung 臺中 886-4-2254-0809

 Tainan 臺南 886-6-226-5681

 Kaohsiung 高雄 886-7-281-1513

Tourism Bureau 交通部觀光局 886-2-2349-1500

24 Hour Toll-Free Travel Information Call Center 交通部觀光局旅遊諮詢熱線 0800-011-765

Tourist Service Center(Taoyuan Int'l Airport Terminal 1) 觀光局臺灣桃園國際機場旅客服務中心第一航站 886-3-398-2194

Tourist Service Center(Taoyuan Int'l Airport Terminal 2) 觀光局臺灣桃園國際機場旅客服務中心第二航站 886-3-398-3341

Tourist Service Center(Kaohsiung Int'l Airport) 觀光局高雄國際機場旅客服務中心 886-7-805-7888

 Overseas Tourism O�ces Directory  
JAPAN
TAIWAN VISITORS ASSOCIATION, TOKYO OFFICE

3F, Kawate Bldg., 1-5-8 Nishi-Shinbashi, Minato-Ku, Tokyo 105-0003, Japan
81-3-3501-3591  ∕   81-3-3501-3586  ∕   tyo@go-taiwan.net  ∕   https://jp.taiwan.net.tw/

TAIWAN VISITORS ASSOCIATION, OSAKA OFFICE
6F., Resorttrust Midousuji Building, 4-14-3, Nishitemma, Kita-Ku Osaka 530-0047, Japan
81-6-6316-7491  ∕   81-6-6316-7398  ∕   osa@go-taiwan.net 
https://www.facebook.com/seisyunwakatabi/     https://jp.taiwan.net.tw/

KOREA
TAIWAN VISITORS ASSOCIATION, SEOUL OFFICE

Rm. 902, 9F, Kyungki Building, 115 Samgak-Dong, Chung-Ku, Seoul, Korea
82-2-732-2358  ∕   82-2-732-2359  ∕   taiwan@tourtaiwan.or.kr
https://www.facebook.com/welcome2taiwan/     https://www.taiwantour.or.kr/

BUSAN OFFICE, TAIWAN TOURISM BUREAU
Rm.907,9F. YoochangBldg., 25-2 Jungang-dong,Jung-gu, Busan Korea
82-51-468-2358  ∕   82-51-468-2359  ∕   taiwan@tourtaiwan.or.kr  ∕   https://www.taiwantour.or.kr/

SINGAPORE
TAIWAN VISITORS ASSOCIATION, SINGAPORE OFFICE

10 Collyer Quay #06-03, Ocean Financial Center, Singapore 049315
65-6223-6546~7  ∕   65-6225-4616  ∕   tbrocsin@singnet.com.sg

mailto:tyo%40go-taiwan.net?subject=
https://jp.taiwan.net.tw/
mailto:osa%40go-taiwan.net?subject=
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mailto:taiwan%40tourtaiwan.or.kr?subject=
https://www.taiwantour.or.kr/
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KOREA
TAIWAN VISITORS ASSOCIATION, SEOUL OFFICE

Rm. 902, 9F, Kyungki Building, 115 Samgak-Dong, Chung-Ku, Seoul, Korea
82-2-732-2358  ∕   82-2-732-2359  ∕   taiwan@tourtaiwan.or.kr
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BUSAN OFFICE, TAIWAN TOURISM BUREAU
Rm.907,9F. YoochangBldg., 25-2 Jungang-dong,Jung-gu, Busan Korea
82-51-468-2358  ∕   82-51-468-2359  ∕   taiwan@tourtaiwan.or.kr  ∕   https://www.taiwantour.or.kr/

SINGAPORE
TAIWAN VISITORS ASSOCIATION, SINGAPORE OFFICE

10 Collyer Quay #06-03, Ocean Financial Center, Singapore 049315
65-6223-6546~7  ∕   65-6225-4616  ∕   tbrocsin@singnet.com.sg

NEW ZEALAND
TAIWAN TOURISM INFORMATION CENTER IN AUCKLAND

Level 4, 154 Queen Street, Auckland CBD 1010 New Zealand
64-9-218-5698  ∕   taiwantourismnz@switchdigital.net.nz

MALAYSIA
TAIWAN VISITORS ASSOCIATION, KUALA LUMPUR OFFICE

Suite 25-01, Level 25, Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur Malaysia
60-3-2070-6789  ∕   60-3-2072-3559  ∕   tbrockl@taiwan.net.my

Bahasa Melayu : www.taiwan.net.my/ms     Bahasa Indonesia : www.taiwan.net.my/id

THAILAND
TOURISM REPRESENTATIVE, TRAVEL SECTION, TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN THAILAND

Unit 13-14, 12th Floor, No.319, Chamchuri Square, Phayathai Road, Pathumwan, 10330 Bangkok, Thailand
66-2-068-6866  ∕   deputydirector@taiwantourism.org ∕  https://www.facebook.com/itstimefortaiwanth/

VIETNAM
TOURISM REPRESENTATIVE, TRAVEL SECTION, TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN HO CHI MINH CITY

336 Nguyen Tri Phuong St., District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
84-28-383-49160~65#3105  ∕   84-24-392-74996  ∕   apply@taiwan.net.vn  ∕   https://www.facebook.com/itstimefortaiwanvn/

UNITED STATES OF AMERICA
TOURISM REPRESENTATIVE, TRAVEL SECTION, TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN SAN FRANCISCO

555 Montgomery Street, #505, San Francisco, CA94111, U.S.A
1-415-989-8677  ∕   1-415-989-7242  ∕   info.visittaiwansf@gmail.com  ∕   https://eng.taiwan.net.tw/

TOURISM REPRESENTATIVE, TRAVEL SECTION, TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN NEW YORK
1 East 42nd St., 9th Fl., New York, NY10017, U.S.A
1-212-867-1632  ∕   eng.taiwan.net.tw  ∕   https://eng.taiwan.net.tw/

TOURISM REPRESENTATIVE, TRAVEL SECTION, TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN LOS ANGELES
3731 Wilshire Boulevard, Suite 780, Los Angeles, CA90010, U.S.A
1-213-389-1158  ∕   1-213-389-1094  ∕   taiwantourismla@gmail.com
www.facebook.com/TourTaiwan/      https://eng.taiwan.net.tw/

GERMANY
TAIWAN TOURISM OFFICE, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Friedrichstr.2-6, 60323 Frankfurt am Main, Germany
49-69-610-743  ∕   49-69-624-518  ∕   info@taiwantourismus.de  ∕   www.taiwantourismus.de

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
TAIWAN TOURISM BUREAU, LONDON OFFICE

5F, 29 Wilson Street, London EC2M 2SJ, UK
44-207-374-8239  ∕   info@taiwantourism.co.uk

CHINA
TAIWAN STRAIT TOURISM ASSOCIATION, BEIJING OFFICE

29th Floor, West Tower, the Exchange Twin Towers, B12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, PR China 100022
86-10-6566-4100  ∕   86-10-6566-1921  ∕   tsta5@tsta-bj.org  ∕   https://www.tsta-bj.com/

TAIWAN STRAIT TOURISM ASSOCIATION SHANGHAI BRANCH OFFICE
Room 1002,10F Headquarters Building No.168 Xizang Middle Road, Shanghai,200001
86-21-6351-0909  ∕   86-21-6351-0696  ∕   taiwan@tlhsh.org  ∕   https://www.tsta-bj.com/

TAIWAN STRAIT TOURISM ASSOCIATION SHANGHAI BRANCH FUZHOU OFFICE
Room 1806,18F Rongdu International Building No.82 Wusi Road,Fuzhou,350000
86-591-6333-5018  ∕   86-591-6333-5017  ∕   taiwan@tlhsh.org  ∕   https://www.tsta-bj.com/

HONG KONG
TAIWAN VISITORS ASSOCIATION HK OFFICE

Room 612, 6F, Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
852--2581-0933  ∕   852--2581-0262  ∕   info@ttbhk.hk
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