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10
สุดยอด

ประสบกำรณ์

ไท่หลู่เก๋อ ( Taroko Gorge ) หนำ้ 305

1  ทันทีที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงเมือง	ฮวาเหลียน(	Hualien	)	ของไต้หวัน	เขาและเธอ

จะสามารถบอกได้ว่าเมืองเมืองนี้มีอะไรที่แตกต่างออกไปจากเมืองอื่นๆ	 ทั่วโลก	 เพียง

แค่ก้มลงมองและสังเกตุดูจะพบว่าทุกอย่างต่างประดับประดาตกแต่งด้วยหินอ่อน	 ทั้งหมดนี้

มีที่มาจากแหล่งหินอ่อนขนาดใหญ	่“ไท่หลู่เก๋อ”	ที่ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ไป

เยี่ยมชม	และจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับประติมากรรมทางธรรมชาติของหน้าผาสูงชันที่ล้อมรอบ

บริเวณนี้เอาไว้ทั้งยังมีสายน�า้ของแม่น�า้หลี่วู่สีฟ้าเขียวมรกตไหลพาดผ่าน
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ไทเปและพื้นที่ใกล้เคียง (Taipei and Around) หนำ้ 71

2 กรุงไทเป	เมืองหลวงแห่งความศิวิไลซ์ในไต้หวัน	มีสถานที่ท่องเที่ยวไว้คอยบริการ 

นกัท่องเทีย่วในทกุรปูแบบไม่ว่าคณุจะเป็นคนทีช่อบการท่องเทีย่วแบบสะดวกสบาย 

หรอืหากคณุเป็นนกัผจญภยัและต้องการจะสมัผสักบัธรรมชาต	ิ 	 เมอืงเมอืงนีส้ามารถหลอมรวม 

ทุกอย่างไว้ให้ได้อย่างลงตัว	 โดยมีจุดขายที่กินขาดเมืองอื่นๆ	 ของโลก	 ด้วยค�าสามค�า	 คือ	

“สะดวก สะอำดและไม่แพง”
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กำรเช่ำสกู๊ตเตอร์ท่องไปตำมสถำนที่ต่ำงๆ หน้ำ 270,288,303

3 หากต้องการจะท่องเที่ยวให้ลงลึกอย่างถึงแก่นจริงๆ	 แบบที่ว่าอยากจะแวะจอด 

ที่จุดไหนก็ได้ตามแต่ใจต้องการ	 สิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราได	้ 

ก็คือ	 พาหนะเล็กๆ	 ที่ประเทศนี้อนุญาตให้ใช้ขับขี่ได้ตั้งแต	่ 100	 CC.	 ขึ้นไป....สกู๊ตเตอร์	

นั่นเองครับ	 ซึ่งจากความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่	 	 การจอดได้แทบจะ

ทุกที่โดยไม่ค่อยจะมีการเก็บค่าที่จอดรถ	 อีกทั้งยังกินน�า้มันเพียงน้อยนิด	 จึงส่งผลให้ใครๆ	

ในไต้หวั่นต่างก็มีพาหนะชนิดนี้ไว้ในครอบครองกันแทบจะทุกครัวเรือน	
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ฟำร์มชินจิ้ง(Cingjing) และภูเขำเหอฮวน(Mt.Hehuan) หนำ้ 224

4 อีกหนึ่งสถานที่ท่ีผู้รักธรรมชาติและชื่นชอบการชมวิวหรือการถ่ายรูปไม่ควรจะพลาด	

โดยฟำร์มชินจิ้งได้รับการขนานนามว่าเป็น	 สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนไต้หวัน	 ในขณะที่ 

ภูเขำเหอหวนเองนั้นได้ชื่อว่าเป็นภูเขาหิมะ	(	Snowy	Mountain	)	ที่มีวิวที่สวยงามแตกต่างกัน

ถึง	3	ฤดู	จุดดึงดูดส�าคัญของสถานที่แห่งนี	้คือ	ฟาร์มแกะ	แนวเทือกเขาสวยงามสลับซับซ้อน	และ

วิวของทะเลหมอกพร้อมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า

อุทยำนหินประหลำดเหย่หลิว 
(Yehliu Geopark) หนำ้ 178 

5 จุดเด ่นอีกจุดหนึ่ งของไต ้หวัน
คือ	 มีหลายสถานที่ที่มีหินรูปร่าง

ประหลาดซ่ึงต้ังอยู่คงทนผ่านการกัดกร่อน
ของคล่ืนลมและฝนมาเป็นเวลานานหลาย
ล้านป	ี 	 แต่สถานที่ที่มีจ�านวนหินประหลาด
เหล ่านี้ รวมตัวกันมากและสามารถใช ้
บริการรถสาธารณะมาถึงได้โดยง่ายที่สุด
ของกองหินประหลาดทั้งหลาย	คงจะหนีไม่
พ้น	อุทยำนลำนหินเหย่หลิว	ที่นี้นี่เอง	โดย
หินรูปร่างประหลาดที่มีช่ือเสียงเชิดหน้า
ชูตาของที่นี่ถูกตั้งชื่อว่า	 เศียรของรำชินี	
(Queen’s	Head	)
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ทะเลหมอก ขุนเขำและป่ำใหญ่ในอำหลี่ชำน (Alishan) หนำ้ 254

7 อำหลี่ชำน	 มีชื่อเสียงมาช้านานจากสภาพของป่าเขาธรรมชาติและทะเลหมอก	 ทั้งยังเป็น

จุดชมซากุระบานที่ขึ้นชื่อลือชามากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน	 น่าเสียดายที่รางรถไฟจากตัว

เมืองเจียอี้	 ได้ปิดปรับปรุงไปอีกนาน	 และเนื่องจากอันดับนี้จัดจากประสบการณ์ส่วนตัวของผม	

ซึ่งถ้าผู้อ่านได้มาในจังหวะเวลาที่ถูกต้อง	 ผมมั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะพุ่งทะยานขึ้นไปอยู่ใน

อันดับ	1	ในดวงใจของใครหลายๆ	คน

เมืองยูลิและเส้นทำงเดินป่ำ 

วำลำมิ หน้ำ 287

6 ส�าหรับผู ้ที่ อยากจะสัมผัส

บรรยากาศธรรมชาติและ

ความเป็นชนบทแท้ๆ	 สไตล์ไต้หวัน	

ผมขอเสนอเมืองยูลิเข้าชิงชัย	 โดยจุด

เด่นของเมืองนี้	 ได้แก	่ ทุ่งนาที่มีการ

วางระบบอย่างเป็นระเบียบซ่ึงมีภูเขา

ล้อมรอบไปเสียทุกด้าน	 และถ้าใครรัก

ธรรมชาติพร้อมการเดินป่า	 ก็ไม่น่าจะ

พลาดกับเส้นทางวาลาม	ิ ซึ่งเป็นเส้น

ทางเก่าที่ญี่ปุ ่นมาสร้างขึ้นไว้ในสมัย

เข้ายึดครอง	 โดยเส้นทางนี้ยังสามารถ

น�าเราไปถึงยังภูเขาหยกหรือภูเขายู่ชัน	

(Jade	or	Yushan	Mountain)	ซึ่งเป็น

ภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออก
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ใต้สุดที่เคิ่นติง ( Kenting ) เมืองตำกอำกำศอันดับ 1 หน้ำ 269

8 แม้ว่า	 เคิ่นติง	 จะไม่มีหาดทรายขาวงดงามเทียบเท่ากับภูเก็ตหรือกระบี่	 	 แต่จ�านวนของหิน

ประหลาดที่ผ่านการกัดกร่อนมากว่าล้านปีที่มีแนวยาวให้เห็นได้ตลอดแนวชายฝั่ง	 ประกอบ 

กับแสงแดดอันเจิดจ้าสะท้อนกับน�า้ทะเลระยิบระยับ	 ก็สามารถดึงดูดผู้คนทั้งเกาะไต้หวันให้พากัน 

แห่แหนหลัง่ไหลมายงัสถานทีแ่ห่งนี	้ จงึท�าให้บรรยากาศของทีน่ีน่ัน้เปรยีบเสมอืนภเูกต็ผสมกบัพทัยา

เลยเชยีว

เจ่ียวเฟิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง 

(Jiufen&Around)หน้ำ 187

9 เมืองเจี่ยวเฟิ่น	 เป็นเมืองเก่า

แก่ทางประวัติศาสตร	์ มีอาคาร

บ้านเรือนเก่าพร้อมตลาดขายของที่

คึกคักให้ได้เดินส�ารวจและช็อปปิ้งกัน	

อีกทั้งยังมีสถานที่น่าสนใจในบริเวณใกล้

เคียง	 เช่น	 พิพิธภัณฑ์ทองค�า	 น�้าตกธาร

ทอง	แหลมบี้โถวและชายหาดฟู่หลง	 ให้

ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ถ้ามี

เวลามากพอ	 โดยสถานที่เหล่านี้ใช้เวลา

เดินทางจากกรุงไทเปเพียงประมาณชั่ว

โมงเศษๆ	เท่านั้น
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	 ก่อนจะเริ่มท�าความรู้จักกับไต้หวันกันอย่างจริงจัง	 ลองมาดูรูปร่างหน้าตาเกาะนี้

กันอย่างคร่าวๆ	 กันก่อนดีกว่าครับ	 จากแผนที่ด้านบนจะเห็นจุดสีแดงใหญ่ๆ	 (ฝรั่งบอกว่ามี

รูปร่างคล้ายมันฝรั่งหวาน)	 และวงกลมสีแดงเล็กๆ	 กระจายตัวกันออกไป	 และนั่นก็คือพื้นที่

และอาณาเขตของเกาะไต้หวัน	ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิค	โดยพรมแดนส่วนใหญ่

จะอยู่แนบชิดติดกับประเทศจีน	 ท�าให้คนไทยมักจะเรียกเมืองจีนว่าจีนแผ่นดินใหญ่สาเหตุ

ส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพภูมิประเทศของทั้งสองจีนนี่เอง	

 ไต้หวัน	 สามารถแบ่งได้ออกเป็น	 19	 ภูมิภาคดังแผนที่ด้านล่างและมีอีก	 3	 เกาะ

หลักใหญ่ๆ	ที่คนทั่วไปในไต้หวันได้เข้าไปอยู่อาศัยกัน

หนีห่าว ไต้หวัน
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