
ChapTER 1



	 เกาะไต้หวัน (Taiwan / 臺灣  /  台灣  /  ไถวัน) ชื่ออย่างเป็นทางการคือ  

สาธารณรัฐจีน  (Republic of China /  中華民國) อยู่ในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออก

	 แต่เดิมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha  

Formosa ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า  “เกาะที่สวยงาม” เนื่องจากเมื่อ 

ป ีพ.ศ. 2060 ชาวโปรตุเกสได้เดินทางมายังเกาะแห่งนี้และตั้งชื่อเอาไว ้

รู้จัก ไต้หวัน
กันก่อน
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ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต ้ 
ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร  
(ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วย 
เกาะหลัก  ๆ ได้แก่ ไต้หวัน เผิงหู จินเหมิน  
และหมาจู ่ และเกาะเล็กอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

เมืองหลวง

กรุงไทเป
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Taiwan

ไทเปมีประชากรประมาณ  

2,704,410 คน
(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ ์ 2559)
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อาณาเขต
ไต้หวันมีรูปร่างคล้ายมันเทศหรือใบยาสูบ คือจะแคบที่ส่วนปลายของทั้งสองข้าง

ทิศเหนือ ติดกับทะเลจีนตะวันออก
ทิศใต้ ติดกับทะเลจีนใต้
ทิศตะวันออก ติดกับทะเลฟิลิปปินส์
ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบไต้หวัน

พื้นที่

35,882.6 

เปน็เกาะทอดยาวจากเหนอืสูใ่ต้ โดยมแีนวเขาอยูท่ีส่ว่นกลาง 
ของเกาะ เนื้อที่สองในสามของเกาะไต้หวันเป็นภูเขา ที่เหลือ 
คือที่ราบ ภูเขาสูงที่สุดของเกาะมีความสูง  3,990 เมตร 
จากระดับทะเล ซึ่งอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

ตารางกิโลเมตร
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ภูมิอากาศ 
ไต้หวันมีอากาศแบบร้อนชื้นใกล้เขตร้อน
และมีฤดูกาลทั้งหมด 4 ฤดู 

ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม -กันยายน)
อุณหภูมิเฉลี่ย 27 - 38 องศาเซลเซียส 
*พายุไต้ฝุ่นเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ของทุกป ี

ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน)
อุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 30 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม -กุมภาพันธ์)
อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 15 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน)
อุณหภูมิเฉลี่ย 15 - 24 องศาเซลเซียส

เวลา
เร็วกว่าประเทศไทย
1 ชั่วโมง (GMT + 8)

+1

จำนวนประชากร

23,496,935 คน
(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ ์ 2559)
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ศาสนา หน่วยเงิน
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
(new Taiwan Dollar หรือ nT$)

จีนกลาง (Mandarin)
เป็นภาษาราชการ

และภาษาไต้หวัน (Taiwanese) 
เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับ
จีนกลาง

ภาษาราชการ

1 1.23=
เศรษฐกิจ
ในช่วงกลางศตวรรษที่  20 เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตอย่าง 
รวดเร็ว ไต้หวันจึงกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และยัง 
ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชียด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่มีจำนวนน้อย แต่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นสูง  
เน้นไปที่ภาคการผลิต มีการนำเข้าน้ำมันดิบและแร่เหล็ก  
เพือ่นำไปผลติรถยนต ์ เครือ่งใช้ไฟฟา้ อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ส่งออกไปจำหน่าย 
จากการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอุตสาหกรรม ทำให้ ไต้หวัน 
มบีทบาทสำคญัในเศรษฐกจิโลก และยงัไดเ้ปน็สมาชกิองคก์าร 
การค้าโลกและความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย  - แปซิฟิก 
(เอเปค) 

เมื่อป ีพ.ศ. 2558

สภาเศรษฐกิจโลก
จัดอันดับให้ไต้หวัน
มีเศรษฐกิจใหญ่

เป็นอันดับที่

พุทธ
มหายาน ขงจื๊อ

เต๋า คริสต์
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ บาท

(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559)

15 ของโลก
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ไทเป (Taipei)
เมืองหลวงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา มีประชาชน
อยู่อย่างหนาแน่นที่สุดของเกาะ

เมืองสำคัญต่าง ๆ 

เกาสง (Kaohsiung)
เมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจ
ทางภาคใต ้ เป็นเมืองใหญ่
อันดับสองของไต้หวัน 

และมีท่าเรือใหญ่ที่มีปริมาณการขนส่ง
อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก

ไถจง (Taichung)
เมืองศูนย์กลางธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

ทางภาคกลางของไต้หวัน 
เป็นเมืองใหญ่อันดับสาม 
รองจากไทเปและเกาสง

เถาหยวน (Taoyuan)
เมืองอุตสาหกรรมสำคัญของไต้หวัน

และมีแรงงานไทยอยู่มากที่สุด 
เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติที่สำคัญคือ
Taiwan Taoyuan International Airport จีหลง (Keelung)

เมืองท่าที่สำคัญที่สุด
ทางภาคเหนือ
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เนื่องจากสภาพอากาศที่แตกต่างกัน จึงทำให้ 
ไต้หวันเที่ยวได้ทั้งปี เพียงแต่เลือกช่วงเวลาที่ 
เหมาะสมในแต่ละเมือง

ช่วงเวลาน่าเที่ยว

ไทเป

ไถจง

ไถหนาน

เกาสง

ฮัวเหลียน

ม.ค. พ.ค. ต.ค.มี.ค. ส.ค.มิ.ย.ก.พ. ก.ค. พ.ย.เม.ย. ก.ย. ธ.ค.

ม.ค. พ.ค. ต.ค.มี.ค. ส.ค.มิ.ย.ก.พ. ก.ค. พ.ย.เม.ย. ก.ย. ธ.ค.

ม.ค. พ.ค. ต.ค.มี.ค. ส.ค.มิ.ย.ก.พ. ก.ค. พ.ย.เม.ย. ก.ย. ธ.ค.

ม.ค. พ.ค. ต.ค.มี.ค. ส.ค.มิ.ย.ก.พ. ก.ค. พ.ย.เม.ย. ก.ย. ธ.ค.

ม.ค. พ.ค. ต.ค.มี.ค. ส.ค.มิ.ย.ก.พ. ก.ค. พ.ย.เม.ย. ก.ย. ธ.ค.
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การเดินทางสู่เกาะไต้หวัน
ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สายการบิน ที่ให้บริการบินตรง 
จากประเทศไทยสู่เกาะไต้หวัน

การบินไทย (Thai Airways) 
 เส้นทาง กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - ไทเป 
 www.thaiairways.com
 ราคาประมาณ 10,000 - 18,000 บาท

สายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ
(Full Service airline) 

ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน (Tigerair Taiwan) 
 เส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไทเป 
 www.tigerair.com 
 ราคาประมาณ 3,500 - 8,000 บาท

สายการบินที่เป็นสายการบินแบบประหยัด
(Low Cost airline)



 

เที่ยวไต้หวันง่ายมาก 11

ไชน่าแอร์ ไลน์ส (China Airlines) 
 เสน้ทาง กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - ไทเป

 และกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เกาสง
 www.china-airlines.com
 ราคาประมาณ 10,000 - 20,000 บาท

อีวีเอแอร์ (EVA Air) 
 เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ไทเป 
 www.evaair.com / en - global / index.html
 ราคาประมาณ 10,000 - 18,000 บาท

นกสกู๊ต (NokScoot) 
 เส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไทเป 
 www.nokscoot.com
 ราคาประมาณ 4,000 - 9,000 บาท
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คาเธ่ย์แปซิฟิก (Cathay Pacific) 
 เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - ไทเป
 www.cathaypacific.com 
 ราคาประมาณ 9,000 - 15,000 บาท

สายการบินที่ต้องเปลี่ยนเครื่อง

ฮ่องกงแอร์ ไลน์ส (Hongkong Airlines) 
 เสน้ทาง กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - ฮอ่งกง - ไทเป
 www.hongkongairlines.com 
 ราคาประมาณ 10,000 - 15,000 บาท

แอร์เอเชีย (Air Asia) 
 เสน้ทาง กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - กวัลาลมัเปอร ์ - ไทเป
 www.airasia.com 
 ราคาประมาณ 5,000 - 10,000 บาท
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มาเลเซียแอร์ ไลน์ส (Malaysia Airlines) 
 เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - กัวลาลัมเปอร ์ - ไทเป
 www.malaysiaairlines.com 
 ราคาประมาณ 10,000 - 15,000 บาท

เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ส (Jetstar Airways) 
 เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สิงคโปร์ - ไทเป
 www.jetstar.com 
 ราคาประมาณ 10,000 - 15,000 บาท

แอร์มาเก๊า (Air Macau) 
 เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - มาเก๊า - ไทเป
 www.airmacau.com.mo/eng 
 ราคาประมาณ 12,000 - 16,000 บาท

เวียดนามแอร์ ไลน์ส (Vietnam Airlines) 
 เสน้ทาง กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - โฮจมินิห ์ - ไทเป
 www.vietnamairlines.com 
 ราคาประมาณ 10,000 - 16,000 บาท
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สถานที่ยื่นขอวีซ่า
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจำประเทศไทย
ชั้น 20 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2670-0200 - 9
เวลายื่นขอวีซ่า 9.00 - 11.30 น.
เวลารับวีซ่า 13.30 - 15.00 น.

วันที่  1 สิงหาคม  2559 ถึง 
วันที่  31 กรกฎาคม  2560  
ทางไต้หวันประกาศทดลอง 
ยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่จะเดินทางไปยัง 
ไต้หวันเพื่อการท่องเที่ยว  
โดยพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

วีซ่า

ค่าธรรมเนียม
สำหรับการเข้าออกครั้งเดียว
(Single Entry Visa)

แบบเข้าออกครั้งเดียว 
จ่ายเพิ่ม

แบบเข้าออกหลายครั้ง 
จ่ายเพิ่ม

1,700 บาท

3,400 บาท

850 บาท

1,700 บาท

สำหรับคนไทยต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปยังเกาะไต้หวัน

เข้าออกหลายครั้ง
(Multiple Entry Visa)

หากเป็นกรณีเร่งด่วน
ใชเ้วลาอนมุตัิ 2 วนัทำการ

ค่าธรรมเนียมกรณีปกติ
ใช้เวลาอนุมัต ิ 3 วันทำการ

จะไปยื่นเองหรือให้ตัวแทนไปยื่นก็ได้

สำหรับคนไทยที่มีวีซ่าของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ กลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้น  
(Schengen  Visa) ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องขอวีซ่า (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าได้ใน Chapter 5)
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รถไฟฟ้า (MRT)
ในสองเมืองใหญ ่ๆ 
คือ ไทเปและเกาสง

การเดินทางภายในเกาะไต้หวัน

รถไฟความเร็วสูง
(Taiwan High Speed Rail / THSR)
สำหรบัพืน้ทีฝ่ัง่ซา้ยหรอืฝัง่ตะวนัตกของเกาะ โดยไลล่งมาจาก  
หนันกั่ง ไทเป ป่านเฉียว เถาหยวน ซินจู๋ เหมียวลี่ ไถจง  
จางฮั้ว อวิ๋นหลิน เจียอี้ ไถหนาน และจั่วอิ๋งหรือเกาสง

รถไฟธรรมดา
(Taiwan Railways
Administration / TRA)
เชื่อมโยงกันทั่วทั้งเกาะ

รถเมล์หรือรถบัส
การเดินทางด้วยวิธีนี้ในไต้หวันถือว่าสะดวกมาก ๆ เพราะ 
เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง ชำระค่าโดยสารด้วย 
บัตร  Easy Card หรือชำระเป็นเงินสดก็ ได้  แต่ต้อง 
เตรยีมเงนิใหพ้อด ี เพราะรถเมลข์องไตห้วนัไมม่กีารทอนเงนิ

รถแท็กซี่
สำหรับแท็กซ่ีมิเตอร์ราคาเร่ิมต้นท่ี 70  nT$ ในเวลา 6.00 - 23.00 น.  
และเพิ่มค่าบริการ 20 nT$ ในเวลา 23.00 - 6.00 น. ส่วนแท็กซี่ 
แบบเหมาส่วนใหญ่คิดราคาที ่ 500 nT$ ต่อชั่วโมง
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วิธีการยืมจักรยาน

1. ลงทะเบยีนบตัร Easy Card กบัตู ้ Kiosk ขา้ง 
สถานีจุดจอดจักรยาน ต้องใช้คู่กับเบอร์โทรศัพท์ 
มอืถอืทีล่งทะเบยีนในไตห้วนั ระบบจะสง่รหสัมาทาง  
sMs เพ่ือใช้ลงทะเบียน โดยหน่ึงหมายเลขสามารถ 
ลงทะเบียนได้ 5 ใบ เลือกเมนูภาษาอังกฤษและกด  
Join YouBike จากน้ันลงทะเบียนตามข้ันตอนท่ีแสดง

หากไม่มีบัตร Easy Card หรือไม่มีเบอร์โทรศัพท์ 
มือถือที่ลงทะเบียนในไต้หวัน ใช้บัตรเครดิตยืม 
จักรยานแทนก็ได้ โดยเลือกแบบ Single Rental

2 .  ตรวจสภาพของจักรยานที่ ต้ องการยืม  
เช่น  เบรก  ลมยาง  และเบาะนั่ง  แล้วใช้บัตร  
Easy Card ที่ลงทะเบียนไว้แล้วแตะเซ็นเซอร์ที่ 
จักรยานจอดอยู่

3. เมือ่ไดย้นิเสยีงติด๊และสญัญาณไฟสเีขยีวกะพรบิ  
ก็ดึงจักรยานออกไปใช้ได้เลย

วิธีการคืนจักรยาน

1. นำจักรยานไปจอดในช่องที่ว่าง
อยู ่ เซ็นเซอร์จะขึ้นสีฟ้า

2. ตรวจสอบวา่จกัรยานในชอ่งจอด 
ล็อกเรียบร้อยดีแล้ว

3.  นำบัตร  Easy Card ไปแตะ 
เซ็นเซอร์ที่มีไฟสีฟ้าขึ้นอยู่เพื่อจ่าย 
ค่าเช่า เมื่อจ่ายเสร็จแล้ว ไฟสีฟ้า 
จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

จักรยาน
อีกวิธีที่จะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 
นอกจากรถไฟฟ้าแล้ว ก็มีบริการจักรยานให้ยืม

ค่าบริการ
30 นาทีแรก 5 nT$ 
หลังจากนั้นชั่วโมงที ่ 1 - 4 ทุก 30 นาท ี ราคา 10 nT$

ชั่วโมงที่ 4 - 8 ทุก 30 นาท ี ราคา 20 nT$

มากกว่า 8 ชั่วโมงขึ้นไป ทุก 30 นาท ี ราคา 40 nT$





ChapTER 2



แผนที่

	 แม้เกาะไต้หวันไม่ได้ใหญ่มากนัก เพราะนั่งรถไฟความเร็วสูง (THSR) จาก 

เหนือลงใต้ ใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมงนิด  ๆ  ก็ถึงแล้ว แต่เกาะเล็ก  ๆ  แห่งนี้มีทรัพยากร 

ธรรมชาติที่เพียบพร้อม ภูเขาและป่าไม้หนาแน่น มีกิจกรรมต่าง  ๆ  ให้เลือกทำ 

มากมาย เช่น เดินเขา ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ปั่นจักรยาน ดำน้ำ เรียนรู้ 

วัฒนธรรม เป็นต้น

ไต้หวัน
northern 

Taiwan 

Southern 
Taiwan

Central 
Taiwan

Eastern 
Taiwan
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ไต้หวันตอนเหนือ 
northern Taiwan 
北台灣

นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของไต้หวันแล้ว 
ยังเป็นจุดตั้งต้นของนักท่องเที่ยวไต้หวัน
มือใหม่หลาย ๆ คน เพราะระบบการเดินทาง
ด้วยรถสาธารณะที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ
ความเร็วสูง รถไฟฟ้า รถไฟธรรมดา รถเมล ์
และจักรยาน ทำให้การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เป็นเรื่องง่ายมาก
	 นอกจากนี้ยังมีความลงตัวของสถานที่ทางประวัติศาสตร ์  
ธรรมชาต ิ และแหล่งช็อปปิ้ง ทั้งยังมีการผสมผสานระหว่าง 
วัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น และตะวันตก ที่ถ่ายทอดผ่านรูปแบบ
การใช้ชีวิตและอาหารการกิน ตลาดกลางคืนคือสถานที่ยอดฮิต 
ที่เป็นศูนย์รวมทั้งเรื่องกินและช็อปปิ้งเอาไว้ในที่เดียว

Taipei
台北

ไทเป

The National Chiang Kai - Shek
Memorial Hall 

Yangmingshan 
National Park 

National Palace Museum

Longshan Temple

Taipei 101



Maokong

Pingxi
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เป็นเขตการปกครองที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ เนื่องจากจำนวน 
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องแยกตัวออกจากเมืองไทเป  
พูดให้เห็นภาพง่าย ๆ คือ ไทเปเปรียบเหมือนกรุงเทพมหานคร  
และนิวไทเปก็คือเขตปริมฑลนั่นเอง
	 สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเน้นธรรมชาติ เช่น 
แช่น้ ำแร่ ไร้สี ไร้กลิ่นที่ เมืองอู่ ไหล  ศึกษาประวัติการ 
ทำเหมืองทองในอดีตที่จินกวาสือ  เที่ยวตลาดโบราณ 
ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงในแอนิ เมชั่นเรื่อง	 Spirited 
Away  ที่จิ่วเฟิ่น เดินสัมผัสรับลมเย็นเลียบริมทะเลที่ตั้นสุ่ย
	 การเดนิทางกส็ะดวกสบาย มรีถไฟฟา้ รถไฟ และ 
รถบสัเขา้ถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วดงั ๆ ไมต่า่งจากการเทีย่วไทเป  
ในหนึ่งวันสามารถจัดทริปชื่นชมธรรมชาติในช่วงเช้าถึงบ่าย 
และตอนเย็นกลับเข้ามาสัมผัสแสงสีของเมืองในไทเปต่อได้เลย

new
Taipei City

新北市

นิวไทเป

เป็นเหมือนหน้าด่านที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เพราะเป็นที่ตั้งของสนามบิน 
ขนาดใหญแ่ละสำคญัของเกาะไตห้วนั คอื สนามบนินานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน อกีทัง้ยงัเปน็ทีต่ัง้ 
ของเมืองหลวงคือ ไทเป เพียบพร้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และ 
การเดินทางที่สะดวกสบาย



All About Taiwan22

ตึกไทเป 101
Taipei 101 / 台北 101

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไต้หวันและไทเป ในช่วง 
ปี  พ.ศ.  2547 - 2550 ตึกไทเป 101 เป็นอาคาร 
ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงรวมทั้งหมด 509.20  
เมตร ก่อนที่ตึกเบิร์จคอลีฟะฮ์ (Burj Khalifa)  
ของดูไบจะมาแย่งชิงตำแหน่งไปในปี  พ.ศ.  2550  
(ความสูง  828 เมตร)  อาคารนี้ ได้รับการ 
ออกแบบให้ทนพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวด้วย  
ช่วงปีใหม่จะมีการยิงดอกไม้ไฟออกจากตัวตึก  
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่าง 
เป็นทางการของไต้หวัน

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง 
National Palace Museum / 
國立故宮博物院
สถานที่ เก็บรักษาทรัพย์สมบัติล้ำค่า  เช่น  
วัตถุโบราณ ภาพเขียน และภาพวาดต่าง  ๆ  
ในสมัยราชวงศ์ซ่ง  หยวน  หมิง  ชิง  และ 
ราชวงศ์อื่ น  ๆจากพระราชวั งหลวงในจีน  
รวมแล้วมีจำนวนกว่า 690,000 ชิ้น ล้วนเป็น 
สมบัติล้ำค่าที่ตกทอดกันมาจากสมัยโบราณ  
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงได้รับการขนานนามว่า 
เป็นคลังสมบัติแห่งวัฒนธรรมจีน

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
The National Chiang Kai - Shek
Memorial Hall / 中正紀念堂
อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงอดีต 
ประธานาธิบดีเจียงไคเชกผู้ล่วงลับ ลักษณะ 
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตำหนักจีนโบราณ ย่ิงใหญ่  
และสงา่งามมาก ตวัหลงัคาไดแ้รงบนัดาลใจจาก 
รูปแบบหอเทียนถันในกรุงปักกิ่ง โครงสร้าง 
ทั้ง ส่ีด้านมีลักษณะเหมือนพีระมิดของอียิปต์   
ซ้ายขวาสองฝั่งเป็นโรงละครและหอแสดงดนตรี  
ทุกวันจะมีพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษา- 
การณ์ในเวลา 10.00 - 16.00 น. ทุกวัน ยกเว้น 
วันพุธมีพิธีเปลี่ยนเวรยามถึงเวลา 18.00 น.  
เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป

วัดหลงซาน
Longshan Temple / 龍山寺
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของไทเป ในสมัย 
สงครามโลกครั้ งที่  2 อุ โบสถหลักของวัด 
หลงซานถูกโจมตีด้วยระเบิดจนพังทั้งหมด  
เหลือเพียงแต่รูปบูชาของพระโพธิสัตว์กวนอิม  
พระประจำวัด ที่รอดพ้นจากเปลวเพลิง และ 
ไม่ ได้รับความเสียหายใด  ๆ  ทำให้ยิ่ ง เป็นที่  
เลื่อมใสศรัทธาของคนไต้หวัน ตลอดจนชาว 
ต่างชาติ
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ตั้นสุ่ย Tamsui / 淡水
เมืองท่าสำคัญในอดีต ปัจจุบันเป็นสถานท่ีพักผ่อน 
ตากอากาศของคนไต้หวันและนักท่องเที่ยว  
เพราะอยู่ไม่ไกลจากไทเป นั่งรถไฟฟ้าออกไป 
เพียงแค่ 45 นาที ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศ 
สบาย  ๆรมิทะเล ทีน่ีม่ถีนนสายเกา่คอื Tamsui  
old street ให้เดินเที่ยวและชิมอาหารท้องถิ่น 
ได้ตลอดทาง ของกินขึ้นชื่อคือ ไข่เหล็ก หรือ 
เถี่ยตั้น เป็นไข่ที่แช่พะโล้นาน จนไข่ขาวออกมา 
ใส  ๆกรอบ ๆ และเตา้หูอ้าเกย่ เตา้หูย้ดัไสวุ้น้เสน้  
ราดด้วยน้ำซอสข้น  ๆ นอกจากนี้ยังมีเส้นทาง 
ปัน่จกัรยานเลยีบทะเลทีส่วยและโรแมนตกิมาก ๆ 

อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซัน  
Yangmingshan National Park / 
陽明山國家公園
หนึ่งในเก้าอุทยานแห่งชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ 
ระหว่างเมืองไทเปกับนิวไทเป มีพื้นที่ทั้งหมด  
113.38 ตารางกิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
สำหรับคนที่ชื่นชอบกิจกรรมทางธรรมชาติ   
มีเส้นทางเดินป่า  ปล่องภู เขาไฟที่ยังไม่ดับ  
บ่อน้ำร้อน และเทศกาลชมดอกไม้ในแต่ละช่วง 
เดือน เช่น ซากุระ คาลลาลิลี ่ เป็นต้น

ผิงซี Pingxi / 平溪
แต่ เดิมเส้นทางรถไฟนี้สร้างไว้ เพื่อใช้ขนส่ง 
ถ่านหิน เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2464 แต่เมื่อ 
เหมืองถ่านหินปิดกิจการไป จึงปรับเปล่ียนมาเป็น 
รถไฟเพื่อการท่องเที่ยว ช่วงหลังวันตรุษจีน  
15 วัน ที่นี่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล 
โคมลอยฟ้า Pingxi Sky Lantern Festival  
ซึ่งทาง  Discovery  Channel ของสหรัฐฯ 
ยกย่องให้เป็นเทศกาลมหัศจรรย์ของโลกและ 
เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ดีที่สุดในโลกด้วย

เมาคง Maokong / 貓空
สมัยก่อนเมาคงเป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุด 
ของภาคเหนอื ปจัจบุนักลายเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทเป เหมาะกับผู้ที่ชอบ 
จิบชาและชมวิวทิวทัศน์ของไทเปในมุมสูง หาก 
วันที่อากาศดี ฟ้าเปิด จะมองเห็นตึกไทเป 101  
จากตรงนีด้ว้ย นกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการขึน้มาชม 
ธรรมชาติ  นิยมใช้บริการกระเช้าลอยฟ้า  
ซึ่งมีที่นั่งให้เลือกทั้งแบบพื้นกระจกใสและพื้นทึบ  
หากใครกลัวความสูง จะเลือกนั่งรถบัสจาก 
สวนสัตว์ไทเปขึ้นมาบนนี้ก็ได้เช่นกัน



All About Taiwan24

ไต้หวันตอนกลาง 
Central Taiwan
中台灣 พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของเกาะไต้หวัน แต่เดิม 

เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ภายหลังเมื่อมีการพัฒนาทางด้าน 
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จึงกลายเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรม 
ขนาดกลางและเล็ก รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่มีความ 
เท่ียงตรงสูงของไต้หวันอีกด้วย ศูนย์กลางการท่องเท่ียวท่ีสำคัญ 
ของภูมิภาคนี้คือ เมืองไถจงและทะเลสาบซันมูนเลก มีการ 
ผสมผสานระหว่างเมืองโบราณและความทันสมัยที่ เข้ากัน 
ได้อย่างลงตัว

ไถจงเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจาก 
ไทเปและเกาสง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 22.4 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะกับการ 
ท่องเที่ยว และยังเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ  
แหล่งช็อปป้ิง และอาหารอร่อย ๆ รวมถึงเป็นศูนย์รวมการเดินทางทางฝ่ังตะวันตกของไต้หวันด้วย

Taichu
ไถจง

The National Taichung Theater

Fengjia Night Market 

Gaomei Wetlands

Rainbow Village
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หมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village / 彩虹眷村
ในอดีตเป็นที่อยู่ของทหารผ่านศึก  แต่ปัจจุบันหมู่บ้าน 
สายรุ้งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากภาพวาดสีสันสวยงาม 
ที่อยู่ตามกำแพงของหมู่บ้านโดยฝีมือของคุณปู่หวงหย่งฟู่  
วัย 93 ป ี ที่ได้เริ่มต้นลงมือวาดเมื่อป ีพ.ศ. 2548 

ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย 
Fengjia Night Market / 逢甲夜市
ตลาดกลางคืนที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในไต้หวัน ได้รับ 
การโหวตให้เป็นตลาดกลางคืนยอดนิยมจากชาวไต้หวัน 
เมื่อปี  พ.ศ.  2558 ด้วย ตลาดแห่งนี้เริ่มต้นจากร้านค้าเล็ก  ๆ  
ลอ้มรอบมหาวทิยาลยัเฝงิเจีย่ ซึง่เปน็แหลง่รวมของกนิอรอ่ย ๆ  
เสื้อผ้าวัยรุ่น และรองเท้ากีฬาราคาถูก

พื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหม่ย 
Gaomei Wetlands / 高美溼地
พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของเมืองไถจง มีส่วนผสมจากโคลน 
และทราย มีความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ นก ปลา  
ปู สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง และพืชต่าง  ๆ คนไต้หวันนิยม 
มาเดินเล่นและถ่ายรูปยามดวงอาทิตย์ตก นักท่องเที่ยว 
สามารถถอดรองเท้าแล้วเดินเล่นบนพื้นที่นี้ได้

โรงละครแห่งชาติไถจง 
The National Taichung Theater / 台中國家歌劇院
ออกแบบโดยโทโย อิโตะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่น มีแนวคิด 
มาจากโพรงถ้ำและหลุมดิน ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์  
เป็นอาคารที่มีผนังทรงโค้งและอุโมงค์เสียงที่มีเอกลักษณ์ 
เฉพาะตัว ได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนนานาชาติว่า 
เป็นหนึ่งในเก้าแลนด์มาร์คใหม่ของโลก
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นักท่องเที่ยวรู้จักเมืองนี้ดี เพราะเป็นที่ตั้งของ 
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างทะเลสาบซันมูนเลก  
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง และภูเขาเหอหวน

nantou
南投

หนานโถว

Hehuanshan 

Cingjing Farm 

Sun Moon Lake Natioanal 
Scenic Area 

Chung Tai Chan Monastery
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วนอุทยานแห่งชาติซันมูนเลก 
Sun Moon Lake Natioanal
Scenic Area / 日月潭國家風景區
คนไทยรูจ้กักนัดใีนชือ่ของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  
เป็นทะเลสาบอยู่บนภูเขาที่งดงามที่สุดในไต้หวัน  
หากมองจากด้านตะวันออกจะเห็นเป็นรูป 
ดวงอาทิตย์ หากมองจากด้านตะวันตกจะเห็น 
เป็นรูปดวงจันทร์เสี้ยว ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า 
ทะเลสาบซันมูนเลก รอบทะเลสาบออกแบบ 
ให้เป็นเส้นทางปั่นจักรยาน ในปี  พ.ศ.  2555  
ได้รับการคัดเลือกจาก Cnn ให้เป็นหนึ่งในสิบ  
ของเส้นทางปั่นจักรยานที่สวยที่สุดในโลก

วัดจงไถฉานซื่อ
Chung Tai Chan Monastery / 
中台禪寺
หนึ่งในวัดพุทธที่มีขนาดใหญ่ของไต้หวัน มี 
ความสูง  136 เมตร รูปแบบสถาปัตยกรรม 
เป็นการผสมผสานระหว่างจีนและตะวันตก  
ตัวอาคารสร้างจากหินเป็นหลัก สะท้อนให้เห็น 
ถึงความหนักแน่นมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงของ 
การบำเพ็ญเพียร  รูปทรงภายนอกเหมือน 
เครื่องบินไอพ่น แสดงถึงปรัชญาสูงสุดของ 
ศาสนาพทุธนกิายเซน คอืการรูแ้จง้เริม่ตน้จาก 
จิตของตน กระทั่งบรรลุพุทธภาวะ

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
Cingjing Farm / 清境農場
อยู่ห่างจากเมืองไถจงเพียงแค่ 2 ช่ัวโมง ทุ่งหญ้า 
กว้างกับอากาศเย็น ๆ บนภูเขาที่ความสูง 1,750  
เมตรจากระดบัทะเล นอกจากกจิกรรมใหอ้าหาร 
แกะด้วยตัวเองแล้ว ยังมีการแสดงจากฝูงแกะ 
ในวันเสาร ์ - อาทิตย์อีกด้วย

เหอหวนซัน
Hehuanshan / 合歡山
ตั้ งอยู่ ในเขตเมืองหนานโถวและฮัวเหลียน 
ของเกาะไต้หวัน รวมถึงอยู่ในอุทยานแห่งชาติ 
ทาโรโกะ ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน  
7 ลูก  จุดสูงสุดของเทือกเขาเหอหวนซันมี  
ความสู งถึ ง  3 , 422  เมตรจากระดับทะ เล  
ช่วงฤดูหนาวในบางปีจะมีหิมะตก


