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พพิธิภัณฑ์พระราชวงัแหง่ชาติ ิ |  เก่ียวกับ

พิพิธภัณฑ์
พระราชวงัแห่งชาติ

ด้านบน: พพิธิภัณฑ์พระราชวงัแหง่ชาติท่ีตัง้อยูท่างทิศเหนือ
ด้านล่าง: พพิธิภัณฑ์พระราชวงัแหง่ชาติท่ีตัง้อยูท่างทิศใต้

การเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์พระราชวังแหง่ชาติท่ี
ตั้งอยู่ทางเหนือเปรยีบเสมือนการย้อนเวลากลับ
ไปสู่ยุคจักรวรรดิจีน มีงานศิลปะเก็บรวบรวม
เกือบ 700,000 ชิ้นใหคุ้ณได้เตรยีมดื่มด่ำากับ
ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมจีนนับพันปี

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแหง่ชาติท่ีตั้งอยู่ทางใต้เปิด
ใหบ้รกิารในเจียอ้ีเมื่อปลายปี 2015 อาคารน้ีได้
รบัการออกแบบท่ีวิจิตรงดงามผสมผสานองค์
ประกอบของจีน, อินเดีย และเปอรเ์ซยี รวมทั้งมี
สไตล์ตัวอักษรโบราณเข้าไว้ด้วยกัน
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ชมการจัดแสดงท่ีมีชื่ อเสียงท่ีสุดในพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ ได้แก่ 
1) ผักกาดหยก มีความละเอียดอ่อนคล้ายกับกะหล่ำ าปลีบ๊กโชยท่ีมีสีสันท่ีแสดงถึงความบริสุทธิ์  
และมีตั๊กแตนท่ีแกะสลักอย่างระมัดระวังเพื่ ออธิษฐานให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
2) หินเนื้ อหมู ซึ่งแกะสลักจากทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ดูคล้ายกับอาหารจีนท่ีเสมือนจริง 
ต่ืนตาไปกับการจัดแสดงนิทรรศการอันล้ำ าค่าเหล่าน้ี  และดูว่าเหตุใดพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติจึงได้รับการ
ยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่ งในสถานท่ีเก็บรวบรวมศิลปวัตถุท่ีดีท่ีสุดในโลก

ศิลปวตัถุท่ีต้องชม

ผักกาดหยก
ราชวงศ์ชิง / ค.ศ.1644-1911

ช่างฝีมือใช้สีธรรมชาติของหยก
อย่างชาญฉลาด เพื่ อสร้างชั้นของ
ใบเขียวชอุ่ม และใช้รอยแตกและ
ความไม่สมบูรณ์ในพื้ นท่ีสีขาวก่ึง
โปร่งใส เพื่ อสร้างก้านท่ีดูเหมือน
อวบอ่ิมไปด้วยน้ำ า

เครื่องป้ันดินเผา 
ทาสีรูปผู้หญิงยืน
ราชวงศ์ถัง / ค.ศ.1644-1911

ร่างกายท่ีอวบอ่ิม, แก้มกลม 
และรอยยิ้มท่ี อ่อนโยน แต่
มั่นใจว่าน่ี คือคุณลักษณะ
ความงามในอุดมคติของ
ราชวงศ์ถัง หลุมฝังศพแบบ
นี้ถูกฝังพร้อมกับคนตาย 
เพื่ อชีวิตหลังความตายและ
เป็นสัญลักษณ์แห่งความ
มั่งคั่งของครอบครัว

ซุน เรอืไวน์
ทำาเป็นรูปสัตว์
ทำาจากลวดโลหะและ
ฝังเทอรค์วอยซ์
ก่อนค.ศ.375-276

ส่วนลำาตัวสำาหรับใส่ด้วยไวน์ซึ่งจะถูกรินออกจากปาก เทคนิค
การฝังทองคำาและเงินน้ีเป็นท่ีนิยมในช่วงสงครามรัฐ
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กระถางสำารดิของเหมากง
ปลายราชวงศ์โจวตะวันตก ก่อนค.ศ.827-782

รูปทรงของเรือมีลักษณะท่ีเรียบง่ายและตั้งตรง
อย่างน่าท่ึง, โดยมีสลักจารึก 500 อักขระ - เป็น
จารึกเรือสำาริดท่ีเป็นท่ีรู ้จักกันยาวนานท่ีสุด - 
สามารถพบได้ในท้องหม้อ

ลูกบอลงาช้างชัน้ศูนย์
กลางท่ีซ้อนกันกับรูปมนุษย์ท่ี
สลักนูนออกมา
ราชวงศ์ชิง / ค.ศ.1850-1900

หินเน้ือหมู
ราชวงศ์ชิง / ค.ศ.1644-1911

ช่างฝีมือใช้หินคาลซิโดนีมาทำาให้ดูเหมือนเนื้ อหมู
อันโอชะ รอยย่นเล็กๆท่ีผิวด้านบนทำาให้แทบแยกไม่
ออกจากหนังหมูท่ีปรุงสุกแล้ว

ถ้วยชาในหยางไฉ่ เคลือบด้วย
ผ้าปักลายดอกไม้พื้นสีแดง
ราชวงศ์ชิง / ค.ศ.1742

ถ้วยชาน้ีแต่งแต้มด้วยผ้าปักลายดอกไม้บนพื้ น
หลังสีม่วงแดง ถ้วยชาประเภทน้ีมักปรากฏในภาพ
วาดชั้นศาลในสมัยราชวงศ์ชิง

งาช้างทรงกลม18 ชั้น เสมือนเป็นดาวเคราะห์เฉพาะ
ตัว โดยแกะจากงาช้างชิ้นเดียว แต่ละชิ้นสามารถ
ขยับได้อย่างอิสระ แสดงถึงความเฉลียวฉลาดและ
ความแม่นยำาทางทักษะการแกะสลักของช่างฝีมือ
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[DINE]
食

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติได้จัดทำาโปรโมชั่นพิ
เศษ เราขอเชิญคุณรบัข้อมูลล่าสุดเพื่ อรบัราคา
พิเศษในการสำารวจพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ

บัตรเดียวสำาหรบัเข้าชม 9 
พิพิธภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุดของไต้หวัน!

พ�ส iTaiwan Museum

iTaiwan Museum Pass

ท่ีอยู่ 221, ส่วน 2, ถนนจือชาน, เขตชือหลิน เมืองไทเป

โทร +886 2 2882-9393

NT$ 888

ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะของพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ Silks 
Palace เป็นศูนย์จัดเล้ียงภายใต้ Silks Hotel Group ก่อตั้ง
โดยมีพันธกิจ เพื่ อส่งเสรมิวัฒนธรรมอาหารจีน และได้เปล่ียน
วัฒนธรรมการสืบทอดด้านอาหารให้เป็นเนื้ อวัว ก๋วยเต๋ียวเสิรฟ์
ในกระถางสำารดิของเหมากงจำาลองและมีจำานวนจำากัด มีขนมปัง
แบบพิเศษท่ีทำาเป็นนางกำานัล คุณสามารถล้ิมรสอาหารอรอ่ยได้ท่ี
รา้นอาหารแห่งน้ี ท่ีนี่เป็นรา้นอาหารท่ีต้องห้ามพลาดสำาหรบันักชิม
อาหารและนักประวัติศาสตร์

พาส Silk Palace
ผู้เข้าชมชาวต่างชาติพิเศษ!

COUPONS
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เปล่ียนวัฒนธรรมคลาสสิกของพระราชวังต้องห้ามให้
เป็นอาหารชั้นเลิศ! เปล่ียนผักกาดหยกอันโด่งดังให้
กลายเป็นขนมปังน่ึง หรือหินเน้ือหมูให้กลายเป็น "กั้ว 
เปา" ท่ี  CookInn ซ่ึงเป็นห้องเรียนทำาอาหารท่ีใหญ่
ท่ี สุดในไทเป

พพิธิภัณท์พระร�ชวงัแห่งช�ติ พพิธิภัณท์พระร�ชวงัแห่งช�ติ พพิธิภัณท์พระร�ชวงัแห่งช�ติ

ท่ีอยู่ 8 เลขท่ี 210 ส่วน 3 ถนนนานจิงตะวันออก เขตจงซาน เมืองไทเป
โทร +886 2 2775-5375

Cookinnพาส 

บัตรเข้าชมฝ่ังทิศใต้และทิศ
เหนือ +

ตั๋วฝ่ังใต้ + บัตรเข้าชมฝ่ังทิศใต้และทิศ
เหนือ +

★ บัตรเข้าชมหอชมวิว 
ไทเป 101★

★ นิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์ฉี
เหม่ย ค่าเข้าชมเต็มจำานวน★ ★ บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ชวงเย

ของชาวเผ่าพื้ นเมืองฟอโมซา★

NT$ 950 NT$ 340 NT$ 400

จองท่ีน่ี: แสกน จองท่ีน่ี: แสกน จองท่ีน่ี: แสกน

NT$ 2300

แพคเกจ

[COOK]烹
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พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติทางทิศเหนือเป็นสถานท่ีรวบรวมสุด
ยอดงานศิลปะจีน ท่ีนี่จัดแสดงคอลเลกชันท่ีน่าท่ึงของราชวงศ์ อย่า
พลาดชมศิลปะวัตถุอันน่ามหัศจรรย์ อาทิเช่น ผักกาดหยก และ หิน
เนื้ อหมู รวมถึงเครื่ องทองลงหิน เช่น ระฆังแห่งซู-โจว และภาพวาด 
เช่น "นักเดินทางท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ า"

TOUR GUIDE

นิทรรศการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล
โปรดตรวจสอบท่ีหน้าเว็บไซต์ทางการของพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ เพื่อดูรายละเอียดนิทรรศการแต่ละฤดู

ท่ีอยู่ 221, ส่วน 2, ถนนจือชาน, เขตชือหลิน, เมืองไทเป

เปิด 9:00 - 17:00 น. / ปิดทุกวันจันทร์

ด้านทิศ 
เหนือ

พิพิธภัณฑ์พระราชวงัแห่งชาติ
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D I S C O V E RD I S C O V E R

藝心耳目
時間   常設展覽

การรวบรวมสมบัติล้ำ าค่าใน
พระราชวงัแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์ทิศเหนือและใต้

ท่ีสุดแห่งขุมทรพัย์:  
งานฝีมือล้ำ าค่าชิ้นเอกใน
คอลเลคชันของพิพิธภัณฑ์

สิ่งมหัศจรรย์ของงานป้ันดิน: 
ชุดเซรามิกแห่งพิพิธภัณฑ์
พระราชวงัแห่งชาติ

ห้องแสดงภาพสำาหรบัเด็ก

วันท่ีจัดแสดงถาวร
ห้องแสดงภาพสาขาภาคเหนือ
พื้ นท่ีจัดแสดง I ห้องแสดงภาพท่ี 302

วันท่ีจัดแสดงถาวร
ห้องแสดงภาพสาขาภาคเหนือ
พื้ นท่ีจัดแสดง I ห้องแสดงภาพท่ี 106

วันท่ีจัดแสดงถาวร
ห้องแสดงภาพสาขาภาคเหนือ
พื้ นท่ีจัดแสดง I ห้องแสดงภาพท่ี 201 และ 205

“ห้องแสดงภาพสำาหรบัเด็กยุค 2.0” แห่งใหม่จะใช้เทค
โนโลยีสื่ อใหม่ เพื่ อสรา้งประสบการณ์การเข้ารว่มและก
ารศึกษาแบบลงมือปฏิบัต ในขณะเดียวกันก็ส่งเสรมิป
ฏิสัมพันธ์และการเรยีนรู ้ต่างวัยอีกด้วย
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อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน เป็นท่ีเล่ืองลือทางด้านนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
อันอุดมสมบูรณ์ และเป็นอุทยานแห่งชาติลำาดับท่ีสาม ซึ่งอยู่ใกล้กรุงไทเปมากท่ีสุด
ด้วย เหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อนสุดสัปดาห์ท่ามกลางธรรมชาติ

ศูนย์บรกิารนักท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติหย 
างหมิงซาน

ไปปีนเขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติอันสวยงามกันเถอะ อย่าลืมเอารองเท้าปีน
เขามาด้วยล่ะ!

หยางหมิงซาน

มีสถานท่ีไหนให้เท่ียวอีกบ้าง? มีเวลาเหลือจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ จะ
ทำาอะไรต่อดี? ไทเปจะไม่ทำาให้คุณผิดหวัง! เพราะท่ีนี่ เต็มไปด้วย สิ่งมหัศจรรย์และสถานท่ี ท่ี
น่าสนใจมากมาย จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ส่ิงท่ีน่าสนใจรอบไทเป

★รา้นค้าท่ีน่ี จะเปิดรา้นกันแบบสบาย ๆ ฉะน้ันคุณไม่ต้องแปลกใจ หากบางรา้นมีการเปล่ียนเวลาเปิดปิด
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำาให้คุณเช็คเวลาก่อนจะเดินทางมาใช้บรกิาร แผนท่ีไทเป

ท่ีอยู่ 1-20,ถนนจู๋จื่ อหู, หยางหมิงซาน, 
เขตเป่ยโถว, ไทเป

เปิด 9:00  - 16:30 น. / วันจันทร ์- อาทิตย์
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ตลาดชือตง
ตลาดแห่งน้ีเต็มไปด้วยรา้นค้ากว่า 180 รา้น และหลังจากท่ี
ได้รบัการปรบัปรุงใหม่ ก็กลายเป็นสถานท่ีสุดแสนทันสมัยท่ี
รอคอยให้คุณได้ไปช็อปป้ิง!

บรเิวณชั้นสองของสถานท่ีแห่งน้ีเป็นห้างสรรพสินค้า 
ก่อนกลับอย่าลืมแวะขึ้นไปช็อปป้ิงด้วยล่ะ

ท่ีอยู่ 100, ถนนชือตง, เขตชือหลิน, ไทเป
เปิด 7:00 - 18:30 น. (ตลาดชัน้ท่ี 1)  
       7:30 - 21:00 น. (ตลาดชัน้ท่ี 2)

จุนเจียนเหยียน
ภูเขาหินแห่งนี้ถูกขนานนามตามลักษณะท่ีมีรูปรา่งคล้าย
เรอื เส้นทางเดินขึ้นเขาลูกนี้ไม่ยากมาก เมื่ อขึ้นมาบนเขา
แล้ว คุณจะได้เห็นวิวของกรุงไทเปจากมุมสูงด้วย ซึ่งจะ
สวยงามมากโดยเฉพาะตอนกลางคืน

เส้นทางเดินขึ้นเขาลูกนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ขอ
แนะนำาให้พกน้ำ าดื่ มมาด่ืมระหว่างทางด้วย

ท่ีอยู่ 2, ถนนหล่ีหนง,  เขตเป่ยโถว, ไทเป
เปิด 24 ชัว่โมง / วันจันทร ์- อาทิตย์

ตลาดชือหลิน
ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของไทเป มีชื่ อเสียงโด่งดังใน
การขายขนมพื้ นเมือง และตลาดกลางคืนชือหลินแห่งนี้เป็น
สถานท่ีท่ีได้รบัความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวอีกด้วย!

ตลาดแห่งนี้มีผู้มาเท่ียวชมเป็นจำานวนมาก โปรดดูแล
ทรพัย์สินของคุณเป็นอย่างดีขณะท่ีเดินซื้อของ

ท่ีอยู่ บรเิวณรอบ ๆ ถนนต้าตง / ถนนต้าหนาน / ถนนเวิ่นหลิน / 
ถนนจี้เหอ, เขตชือหลิน, ไทเป
เปิด 10:00 - 16:30 น. บรเิวณชัน้ 1 10:00 - 21:00 น. บรเิวณชัน้ 
2 / วันจันทร ์- อาทิตย์ 

บ่อน้ำ าพุรอ้นเป่ยโถว -  
หุบเขาแห่งความรอ้น
บ่อน้ำ าพุรอ้นแห่งน้ี เป็นแหล่งกำาเนิดของน้ำ าแรก่ำามะถันแห่ง
เป่ยโถว และมีฟองน้ำ าท่ีเกิดจากการเดือดอุณหภูมิประมาณ 
100 องศาเซลเซียส

เพื่ อความปลอดภัย ไม่ควรลงแช่น้ำ าในบ่อ เนื่ องจาก
น้ำ าในบ่อมีอุณภูมิสูงมาก

ท่ีอยู่ 30-10, ถนนจงซาน, เขตเป่ยโถว, ไทเป
เปิด 9:00 - 17:00 น. วันอังคาร - อาทิตย์
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แผนท่ีไทเป

มีสถานท่ีอันสวยงามและน่าสนใจของไทเปมากมาย ท่ีรอให้คุณได้ไปเยี่ยมชม สถานท่ีดังต่อไป
นี้จะทำาให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดแสนพิเศษและความทรงจำาท่ีลืมไม่ลงเลยทีเดียว

กิจกรรมท่ีน่าสนใจในไทเป

★รา้นค้าท่ีน่ี จะเปิดรา้นกันแบบสบาย ๆ ฉะน้ันคุณไม่ต้องแปลกใจ หากบางรา้นมีการเปล่ียนเวลาเปิดปิด
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำาให้คุณเช็คเวลาก่อนจะเดินทางมาใช้บรกิาร

พื้ นท่ีแห่งน้ีเต็มไปด้วยสถานท่ีทางประวัติศาสตรแ์ละรา้นค้าโบราณ เต็มไปด้วกล่ินอาย
ของความทันสมัยแบบปัจจุบันท่ีถูกผสมผสานลงไปกับความดั้งเดิมของวัฒนธรรม
เก่าแก่ได้อย่างลงตัว ลองมาเยี่ยมชมท่ีนี่เพื่ อสัมผัสความงามของไทเปในอดีตได้

อย่าลืมพกถุงผ้าลดโลกรอ้นมาช็อปป้ิงรา้นค้าต่างๆท่ีนี่ด้วย

ต้าเต้าเฉิง
ท่ีอยู่ ถนนต๋ีฮวา, เขตต้าถง, ไทเป
เปิด 24 ชัว่โมง / วันจันทร ์- อาทิตย์



11 12

พพิธิภัณฑ์พระราชวงัแหง่ชาติ  |  ทางเหนือ  |  สิง่ท่ีต้องทำาในไทเป

ซีเหมินติง
ซีเหมินติงท่ีไม่เคยหลับใหลแห่งนี้  เป็นสถานท่ีท่ีวัฒนธรรม
เก่าและใหม่ถูกผสมผสานกันอย่างลงตัว มีการจัดการแสดง
ความสามารถพิเศษตลอดเส้นทางเดินด้วย

ซีเหมินติงแห่งน้ีมีรา้นค้าให้เลือกซื้อของมากมาย แต่
ก่อนกลับอย่าลืมแวะช็อปป้ิงตลาดท่ีตึกแดงด้วยล่ะ

ท่ีอยู่ หมู่ 1, ถนนจงหัว, เขตว่านหัว, ไทเป
เปิด 24 ชัว่โมง / วันจันทร ์- อาทิตย์

ตึกไทเป 101 สกายไลน ์ 460
ใส่สายรดันิรภัย และก้าวเข้าสู่สกายไลน์ ทางเดินสกายวอล์ค 
เพื่ อสัมผัสความสูงใหม่สุดหวาดเสียวบนยอดตึกไทเป 101

นักท่องเท่ียวท่ีเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรอื
สตรมีีครรภ์ ไม่ได้รบัอนุญาติให้เข้ารว่มกิจกรรมนี้ 

ท่ีอยู่ 7, หมู่ 5, ถนนซินยี่, เขตซินยี่, ไทเป
เปิด 15:00 น. / 16:00 น. / 17:00 น.วันจันทร ์- อาทิตย์  
/ 3 รอบต่อวัน

สัมผัสประสบการณ์ชงชา
เยี่ยมชมไรช่าท่ีชานเมืองของไทเป สัมผัสและเรยีนรู ้ศิลปะ
ชาแบบดั้งเดิม และสูดอากาศอันบรสิุทธิ์

สภาพอากาศบนเขามีความแปรปรวน ขอแนะนำาให้นำา
เสื้ อกันฝนมาด้วย

ท่ีอยู่ หมู่ 3, ถนนจื่อหนาน, เขตเหวินซาน, ไทเป
เปิด 24 ชัว่โมง / วันจันทร ์- อาทิตย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวนั  
กรมรถไฟ
สถานท่ีห้ามพลาดสำาหรบัแฟนพันธุ์แท้รถไฟ คุณจะได้เรยีน
รู ้ความเป็นมาของเครื่องจักรกลในอดีต ณ สถานท่ีแห่งน้ี

พิพิธภัณฑ์ปิดทำาการทุกวันจันทร ์โปรดวางแผนการ
เดินทาง

ท่ีอยู่ 2, หมู่ 1, ถนนเหยียนผิงเหนือ , เขตต้าถง, ไทเป
เปิด 9:30 - 17:00 น. วันอังคาร - อาทิตย์ / ปิดวันจันทร์
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หิวแล้วใช่ไหม? ไทเปจะไม่ทำาให้คุณผิดหวังแน่นอน เพราะท่ีนี่ เต็มไปด้วยอาหารพื้ นเมืองหลากหลายชนิดให้คุณได้
เลือกสรร ไปหาอะไรกินกันเถอะ!

รา้นอาหารห้ามพลาดในไทเป

★รา้นค้าท่ีน่ี จะเปิดรา้นกันแบบสบาย ๆ ฉะน้ันคุณไม่ต้องแปลกใจ หากบางรา้นมีการเปล่ียนเวลาเปิดปิดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เรา
ขอแนะนำาให้คุณเช็คเวลาก่อนจะเดินทางมาใช้บรกิาร

น้ำ าซุปอันแสนเข้มข้น มาพรอ้มกับเส้นสุดเหนียวนุ่มและเน้ือสไลด์แสนละมุน เมนูนี้เป็น
อาหารเล่ืองชื่ ออย่างหนึ่งของไต้หวัน และสามารถหาทานในรูปแบบปรบัปรุงใหม่ได้ท่ี
ภัตตาคารซิลค์พาเลซแห่งน้ี

ขอแนะนำาให้ทำาการจองโต๊ะมาล่วงหน้า และอย่าลืมลองสั่งเมนูผักกาดและหมู
สามชั้น ซึ่งเป็นจุดขายของงานจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีด้วย

บะหม่ีเน้ือแห่งภัตตาคารซิลค์พาเลซ
ท่ีอยู่ 204, หมู่ 2, ถนนซินยี่, เขตต้าอัน, 
ไทเป 
เปิด 12:00 - 22:00 น. วันจันทร-์ศุกร ์ 
10:30 - 22:00 น. วันเสาร ์- อาทิตย์ 



13 14

พพิธิภัณฑ์พระราชวงัแหง่ชาติ  |  ทางเหนือ  |  ต้องไปกินในไทเป

(Sumber gambar : Ice Monster)

ชุน สุ่ย ถัง
ต้นตำาหรบัชาไต้หวัน ท่ีเสิรฟ์มาพรอ้มกับไข่มุก หรอืเม็ดแป้ง
สาคู ซึ่งท่ีนี่เป็นต้นฉบับของชาไข่มุกแห่งแรก

แนะนำาให้จองโต๊ะมาก่อนล่วงหน้า จะได้ไม่ต้อง
เข้าแถวรอคิว

ท่ีอยู่ 21-1, ถนนจงซานใต้, เขตจงซาน, ไทเป
เปิด 11:30 – 20:30 น. วันจันทร ์- วันอาทิตย์

ต่ิน ไท่ ฟง
ชิมเสี่ยงหลงเปาชื่ อดังระดับโลกท่ีปรุงขึ้นอย่างพิถีพิถัน
พรอ้มเสิรฟ์อย่างดีเยี่ยม เริ่มต้นวันท่ีดีของคุณ

รอคิวค่อนข้างนาน ถ้าไม่อยากต่อคิวขอแนะนำาให้
หลีกเล่ียงชั่วโมงเรง่ด่วน

ท่ีอยู่ เลขท่ี 194, หมู่ 2, ถนนซินยี่, เขตต้าอัน, ไทเป (ตึกซินยี่)
เปิด 11:30 - 21:00 น. วันจันทร-์ศุกร ์ 
       10:30 - 21:00 น. วันเสาร ์- อาทิตย์ 

ไอซ์ มอนสเตอร์
จมไปกับบรรยากาศของเกาะเขตรอ้นแห่งนี้  ด้วยน้ำ าแข็งใส
สุดคลาสสิค โรยหน้าด้วยมะม่วงสีทองอรา่มและไอศกรมี!

เป็นการต่อคิวกลางแจ้งรมิถนนหย่งคัง แนะนำาให้พก
รม่และน้ำ าดื่ มไปด้วย

ท่ีอยู่ 204, หมู่ 2, ถนนซินยี่, เขตต้าอัน, ไทเป
เปิด 12:00 - 22:00 น. วันจันทร-์ศุกร ์ 
       10:30 - 22:00 น. วันเสาร ์- อาทิตย์ 

ข้าวหน้าหมูไต้หวนัจินเฟิง
"ข้าวหน้าหมู-เมนูห้ามพลาดเมื่ อมาเยือนไต้หวัน"
เมนูเด็ดชวนน้ำ าลายสอนี้ ถูกส่งต่อความอรอ่ยจากรุ ่นสู่รุ ่น
มาหลายทศวรรษแล้ว!

รา้นนี้เป็นรา้นอาหารก่ึงกลางแจ้ง และต้องเข้า
แถวรอคิว

ท่ีอยู่ เลขท่ี 10, หมู่ 1, ถนนรูสเวลต์, เขตจงเจิ้ง, ไทเป
เปิด 8:00 - 1:00 น. (วันจันทร-์อาทิตย์)
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ฝ่ังทิศใต้ 
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติทางทิศใต้เป็นศูนย์รวมความงดงาม
อลังการ ทั้งทะเลสาบท่ีมนุษย์สร้างขึ้ นสองแห่งและสะพานข้าม 
พิพิธภัณฑ์ได้รับการออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะการ
เขียนพู่ กันท่ีแตกต่างกันในอักขระจีน โดยผสมผสานองค์ประกอบจาก
วัฒนธรรมจีน, อินเดีย และเปอร์เซีย การจัดแสดงนิทรรศการของ
ทางฝ่ังใต้จะครอบคลุมงานศิลปะและวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมของ
เอเชีย รวมถึงนิทรรศการถาวรท่ีมีงานศิลปะทางพุทธศาสนา และสิ่ง
ทอของเอเชีย

พิพิธภัณท์พระราชวงัแห่งชาติ

TOUR GUIDE

นิทรรศการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล
โปรดตรวจสอบท่ีหน้าเว็บไซต์ทางการของพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ เพื่อดูรายละเอียดนิทรรศการแต่ละฤดู

ท่ีอยู่ 888, ถนนกุกง, ไทเปา, เมืองเจียอ้ี

เปิด 9.00 - 17.00 น. / 18.00 น. วันเสาร ์/ ปิดวันจันทร์
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D I S C O V E R

藝心耳目
時間   常設展覽

สัมผัสกับความรูสึ้กท่ี
แปลกใหม่:ประสบการณ์
มัลติมีเดียท่ีพิพิธภัณฑ์
พระราชวงัแห่งชาติ

ความหอมของชาท่ีเข้าถึงได้
แต่ไกล: ศิลปะและวฒันธรรม
การด่ืมชาในเอเชยี

ศูนย์สรา้งสรรค์เด็ก

หีบสมบัติแห่งจักรพรรดิ
เฉียนหลง

วันท่ีจัดแสดงถาวร
ห้องแสดงภาพสาขาภาคใต้ ชั้นสอง S204

วันท่ีจัดแสดงถาวร 
สาขาภาคใต้ ชั้นสอง S202

ศูนย์น้ีมีเป้าหมายเพ่ือ "ทำาความรู้จักเอเชียให้มากขึ้น" 
โดยจัดให้มีพื้ นท่ีจัดแสดงแบบมีปฏิสัมพันธ์รว่มกัน 
เช่น เซรามิก, สิ่งทอ, วัฒนธรรมชาโรงละครเอเชีย 
และพื้ นท่ีจัดแสดงวัฒนธรรมเอเชียพิเศษสำาหรบัเด็ก 
(อายุ 5-12 ปี)

วันท่ี 2019.12.25 — 2021.12.26
ห้องแสดงภาพสาขาภาคใต้ ชั้นสอง S201
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แผนท่ีเมืองเจียอ้ี

เมืองเจียอ้ี  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไต้หวัน เป็นพื้ นท่ี ชุ่มน้ำ าท่ีสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ 
และมีความงดงามของธรรมชาติซ่อนตัวอยู่  นอกจากนี้คุณสามารถเยี่ยมชมสุดยอด
พิพิธภัณฑ์ท่ีนี่ ได้อีกด้วย

ข้อควรระวงั

★รา้นค้าท่ีน่ี จะเปิดรา้นกันแบบสบาย ๆ ฉะน้ันคุณไม่ต้องแปลกใจ หากบางรา้นมีการเปล่ียนเวลาเปิดปิด
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำาให้คุณเช็คเวลาก่อนจะเดินทางมาใช้บรกิาร

ท่ีฟารม์แห่งนี้  จัดเป็นแหล่งสัมนาทางการเกษตร ท่ีคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์
การเล้ียงปลา หอย และสาหรา่ย พรอ้มทานอาหารทะเลสุดพิเศษ รวมไปถึงหอย
นางรมปรุงสดๆจากทะเลอีกด้วย

โปรดทำาการจองล่วงหน้า และคำานึงถึงการรกัษาสภาพแวดล้อมของ
สถานท่ีแห่งน้ี

ฟารม์ปลาเซียงเหอ
ท่ีอยู ่ 67-6, ชิกุ, ดงชี ทาวน์ชิป, เจียอี้

เปิด 9:00 - 17:00 น. (วันจันทร ์- อาทิตย์) 
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โรงงานน้ำ าตาลฉวนโถว
สถานท่ีแห่งน้ี ประกอบไปด้วยอาคารเอนกประสงค์ 
พิพิธภัณฑ์ ทางป่ันจักรยาน สวนจีนแบบดั้งเดิม ทางรถไฟ
ขนาดเล็ก และอ่ืนๆ

ขอแนะนำาให้ทำาการจองมาล่วงหน้า เพื่ อหลีกเล่ียง
การรอคิว

ท่ีอยู่ 1, ฉวนโถวถังชั ่ง,ลิ่วเจียว ทาวน์ชิป, เจียอี้

เปิด 8:00 - 17:00 น. (วันจันทร ์- อาทิตย์)

สตูดิโอเครื่องป้ันดินเผาเจียวจ่ือและ 
เฉียนเหนียน บันโถวเหยา
คุณสามารถเยี่ยมชมสตูดิโอจัดแสดงเครื่องป้ันดินเผาและ
เวิรค์ช็อปงานฝีมือได้ท่ีนี่  รวมไปถึงเรยีนรู ้งานประดิษฐ์
ศิลปะแบบจีนโบราณได้ในคลาสต่าง ๆ ด้วย

ขึ้นรถบัสจากสถานีรถไฟความเรว็สูงเจียอ้ี มา
ลงท่ีสตูดิโอ

ท่ีอยู่ 45-1, ซินกัง ทาวน์ชิป, เจียอี้

เปิด 9:30 - 17:30 น. (วนัจนัทร ์- อาทิตย / ปิดใหบ้รกิารในวนัอังคาร)์

คาเฟ่ถ่ัวดำา
แวะชิมเมนูเพื่ อสุขภาพ ท่ีผลิตจากวัตถุดิบท้องถ่ินของท่ีนี่ 
ไม่ว่าจะเป็นเป้ียนตัง ข้าวกล่องแสนอรอ่ย ไปจนถึงสมูตต้ี
ผลไม้สด และเมนูอ่ืนๆ

ขอแนะนำาให้คุณใช้เวลาด่ืมด่ำากับอาหารท่ีปรุงจาก
วัตถุดิบคุณภาพของท่ีนี่ให้เต็มท่ี

ท่ีอยู่ 2-1, ซอย 111, ถนนเดงหยุน, ซินกัง ทาวน์ชิป, เจียอี้

เปิด 10:00 - 18:00 น. วันพุธ - จันทร ์/ ปิดวันอังคาร

(Sumber gambar: Biro Pelancongan dan Kebudayaan Daerah Chiayi)

พื้นท่ีชุ่มน้ำ าโอกุ
พื้ นท่ีชุ่มน้ำ าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของพืชและ
สัตว์ปีกหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีได้รบัความนิยมใน
การท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศน์ และการวิจัยเชิงนิเวศวิทยา

โปรดอย่ารบกวนสัตว์ปีก และทำาลายระบบนิเวศน์

ท่ีอยู่ ดงชี ทาวน์ชิป, เจียอ้ี
เปิด 9:00 - 16:30 น. (วันอังคาร - อาทิตย์ / ปิดวันจันทร)์
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แผนท่ีเมืองเจียอ้ี

ทางตอนใต้ของไต้หวนัเป็นพื้นท่ีท่ีพฒันาแล้วแหง่แรกของเกาะ จนทำาใหห้ลายคนคิดวา่ไถหนานเป็น
เมอืงของชาวไต้หวนัแท้ๆ นอกจากนี้ ตัง้แต่อาลีซานไล่ไปจนถึงไซเกา ภมูภิาคแหง่นี้ต่างเต็มไปด้วย
สถานท่ีทางประวติัศาสตรแ์ละธรรมชาติอันงดงาม ไปเท่ียวชมภมูภิาคนี้กันเถอะ

กิจกรรมท่ีน่าสนใจในเจียอี้ และไถหนาน

★รา้นค้าท่ีน่ี จะเปิดรา้นกันแบบสบาย ๆ ฉะน้ันคุณไม่ต้องแปลกใจ หากบางรา้นมีการเปล่ียนเวลาเปิดปิด
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำาให้คุณเช็คเวลาก่อนจะเดินทางมาใช้บรกิาร

เยี่ยมชมนาเกลือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียังหลงเหลืออยู่ และยังมีท่ีราบคล้ายกระเบื้ องโมเสค 
ท่ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมเกลืออันเล่ืองชื่ อของไต้หวัน

โปรดตรวจสอบเวลาพระอาทิตย์ตกดิน เพื่ อท่ีคุณจะได้ไม่พลาดทิวทัศน์
พระอาทิตย์ตกดินอันแสนงดงาม

พิพิธภัณฑ์เกลือไถหนาน เจียงไจ๋เจ้ียว
ท่ีอยู่ เขตเป่ยเหมิน, ไถหนาน
เปิด 9:30 - 18:00 น. วันจันทร ์- อาทิตย์ 
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อาลีซาน
อาลีซานเป็นสถานท่ีอันแสนมหัศจรรย์ท่ีสุดของไต้หวัน

โปรดงดเด็ดดอกไม้ หรอืทำาลายพืชพรรณในทุกกรณี

ท่ีอยู่ 17, 2 ลิน, อาลีซานทาวน์ชิป, เจียอ้ี
เปิด 24 ชัว่โมง (วันจันทร ์- อาทิตย์)

ป้อมปราการอันผิง / เมืองทองคำาอี๋ไจ้ 
/ วดัขงจ้ือ
เยี่ยมชมเมืองท่ีในอดีตเคยอยู่ภายใต้การปกครองของดัชต์ 
เท่ียวชมป้อมปราการสไตล์ตะวันตกแหง่แรก และโรงเรยีน
แหง่แรกของประเทศ ใครท่ีมาไต้หวันแล้วต้องมาเยือน  
ไถนานเมืองประวัติศาสตรแ์หง่นี้ ไม่อย่างนั้นจะถือว่ามาไม่ถึง

อย่าลืมไปแวะชมบ้านต้นไม้อันผิง และไม่ควรพลาด
แวะสักการะวัดขงจื้ อก่อนกลับด้วย

หมู่บ้านฮิโนกิ
สวนป่าแห่งแรกของไต้หวันแห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่ีจำาลอง
บรรยากาศและแฝงกล่ินอายของวัฒนธรรมญี่ ปุ่นไว้ รอให้
คุณมาสัมผัส

โปรดระมัดระวัง อย่าทำาให้รูปป้ันโบราณหรอืโบราณ
วัตถุเสียหาย

ท่ีอยู่ 1, ถนนลินเซนตะวันออก, เขตตะวันออก, เจียยี่

เปิด 10.00 - 18.00 น. (วันจันทร ์- อาทิตย์)
ท่ีอยู่ 82, ถนนเกาเชิง, เขตอันผิง, ไถหนาน
ปร�ส�ทอันผิง

เปิด 8:30 - 17:30 น. (วันจันทร ์- พฤหัสบดี)  
       8:30 - 20:00 น. (วันศุกร ์- อาทิตย์)

ท่ีอยู่ 3 ถนนกวางเจา, เขตอันผิง, ไถหนาน
เมืองทองคำ�

เปิด 8:30 - 17:30 น. (วันจันทร ์- อาทิตย์)

ท่ีอยู่ 2, ถนนหนานเหมิน, เขตตะวันตกกลาง, ไถหนาน
วัดขงจื้อไถหน�น

เปิด 8:30 - 17:30 น. (วันจันทร ์- อาทิตย์)

พื้นท่ีชุ่มน้ำ าไซเกา
ท่ีนี่ เต็มไปด้วยบึงน้ำ า แม่น้ำ า และลำาคลอง เป็นท่ีอยู่อาศัย
ของนกเป็นจำานวนมาก

โปรดนั่งอยู่กับท่ีในขณะท่ีเรอืกำาลังแล่น และไม่ยื่ นมือ
และแขนออกไปนอกเรอื

ท่ีอยู่ 360 ถนนต้าจง, เขตอันนัน, ไถหนาน
เปิด 8:30 - 12:00 น. / 13:00 - 16:00 น. วันจันทร ์- อาทิตย์
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เติมเต็มท้องท่ีวา่งเปล่าของคณุจากความเหนื่อยล้า พรอ้มสมัผสัรสชาติไต้หวนัแบบดัง้เดิมแท้ๆ ไมว่า่จะเป็นขา้วหน้าไก่ ไป
จนถึงเตาหูห้วานฉ่ำา เชญิล้ิมรสอาหารอันโอชะสดุพเิศษได้ท่ีนี่

รา้นอาหารห้ามพลาดในเจียอี้ และไถหนาน

★รา้นค้าท่ีน่ี จะเปิดรา้นกันแบบสบาย ๆ ฉะน้ันคุณไม่ต้องแปลกใจ หากบางรา้นมีการเปล่ียนเวลาเปิดปิดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เรา
ขอแนะนำาให้คุณเช็คเวลาก่อนจะเดินทางมาใช้บรกิาร

เมนูนี้  เป็นหน่ึงในเมนูแสนอรอ่ยของชาวไต้หวัน ท่ีได้รบัคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเมนูเด็ด
ของรายการสตรทีฟู้ด ออกอากาศทางเน็ตฟลิกซ์

โปรดเช็คเวลาเปิดทำาการของรา้นล่วงหน้า ก่อนเดินทางมาใช้บรกิาร

ปลาแสนฉลาด
ท่ีอยู่ 361,ถนนจงเจิ้ง, เขตตะวันออก, เจียอ้ี
เปิด 12:00 - 22:00 น. (วันจันทร ์- อาทิตย์)
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ไทเฉินฟรุตช็อป
กำาลังหาท่ีเย็น ๆ หนีอากาศรอ้นอยู่ใช่ไหม? ลองแวะมาชิม
ไอศกรมีผลไม้ไถหนานชื่ อดังหลากหลายรสชาติ โดยเฉพาะ
รสแคนตาลูปของท่ีนี่สิ

เมนูแคนตาลูปชื่ อดังของท่ีนี่เสิรฟ์เป็นเซ็ตขนาดใหญ่ 
เหมาะแก่การรบัประทานแชรกั์นกลายท่าน

ท่ีอยู่ 80, ถนนเจิ้งซิง, เขตตะวันตกกลาง, ไถหนาน
เปิด 14:00 - 21:30 น. (วันจันทร ์- วันพุธ/ศุกร)์  
       13:00 - 21:30 น. (วันเสาร ์- อาทิตย์)

เต้าหู้หวาน
ล้ิมรสความอรอ่ยของน้ำ าเต้าหู้อันหอมหวาน และเต้าหู้อัน
นุ่มละมุนล้ินท่ีจะทำาให้คุณลืมความรู้สึกอรอ่ยขนาดนี้ไม่ลง
อย่างแน่นอน

มีการรอคิวและจำากัดจำานวนโต๊ะนั่ง 

ท่ีอยู่ ถนนเหยียนผิง, เขตตะวันออก,เจียยี่

เปิด 14:30 - 24:00 น. วันจันทร ์/ วันพุธ - ศุกร ์ 
       13:30 - 24:00 น. วันเสารแ์ละอาทิตย์ / ปิดวันอังคาร 

ข้าวหน้าไก่เหอผิง
ข้าวหน้าไก่หน้าตาธรรมดา แต่รสชาติแสนอรอ่ยสไตล์  
เจียอ้ีนี้  ประกอบไปด้วยเนื้ อไก่งวงฉีก และซอสสูตรพิเศษไม่
เหมือนใคร เสิรฟ์พรอ้มข้าวสวยรอ้นๆ

ขอแนะนำาให้รบีไปเข้าแถวก่อนเวลา เพราะเน้ือไก่งวง
หมดเรว็มากๆ

ท่ีอยู่ 107, ถนนเหอผิง, เขตตะวันออก, เจียอ้ี, ไต้หวัน 600
เปิด 7:30 - 17:00 น. (วันจันทร ์- ศุกร)์

ซุปเน้ือวนิฉาง
เมนูห้ามพลาดของไถหนาน ท่ีใช้เนื้ อวัวสดนุ่ม ๆ ปรุงสุกใน
น้ำ าซุปรอ้น ๆ สูตรพิเศษไม่เหมือนใคร ท่ีรอให้คุณมาล้ิมรส
ความอรอ่ยอย่างแท้จรงิ

ขอแนะนำาให้ดูเมนูออนไลน์มาล่วงหน้า 

ท่ีอยู่ 590 ถนนอันผิง, เขตอันผิง, ไถหนาน
เปิด 10:00 - 2:00 น. วันอังคาร - อาทิตย์
       24:00 - 14:00 น. วันจันทร์



บันทึกเพื่อการเดินทางของคุณ
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