
5 มหัศจรรย์

8 วิวทิวทัศน์

พระอาทิตย์ขึ้น

ทะเลเมฆ

รถไฟสายป่าธรรมชาติ

ต้นไม้ยักษ์หมายเลข 28

แสงสนธยา

ป่าธรรมชาติ

ทิวทัศน์วัดฉือหวิน

สะพานข้ามน้ำตก ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาอาลีซัน

หินแปลกแห่งภูเขาถ่าซัน

ภูเขาเสี่ยวลี่หยวน ต้นไม้ยักษ์แห่งส่วยซัน สะพานโค้งแห่งเซียงหลิน

7 นาที

25 นาที

A1.

120 นาที

45 นาที

A2.

A3.

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ทางเข้า

B.สถานีรถไฟเจ่าผิง C.ต้นไม้ยักษ์แห่งส่วยซัน5 นาที

D.พิชิตยอดเขาต้วยเกาเยว่

E.สวนพฤกษศาสตร์อาลีซัน / ภูเขาเสี่ยวลี่หยวน

รถไฟสายป่าธรรมชาติ / พระอาทิตย์ขึ้น / ป่าธรรมชาติ / ทะเลเมฆ / แสงสนธยา

A.สถานีรถไฟอาลีซัน

B.สถานีรถไฟอาลีซัน

C.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สถานีรถไฟจู้ซัน

สถานีรถไฟเจ่าผิง

สถานีรถไฟเจ่าผิง

D.ทางเข้า

ภูเขาเสี่ยวลี่หยวน(เดินทาง  40 นาที)

ภูเขาเสี่ยวลี่หยวน(เดินทาง  70 นาที)

ภูเขาเสี่ยวลี่หยวน(เดินทาง 100 นาที)

ภูเขาเสี่ยวลี่หยวน(เดินทาง  70 นาที)

(ทางเดินชมพระอาทิตย์จู้ซันต่อด้วยทางเดินป่าจู้ซัน)

(ทางเดินชมพระอาทิตย์จู้ซันต่อด้วยทางเดินป่าจู้ซัน)

(ทางเดินชมพระอาทิตย์จู้ซันต่อด้วยทางเดินป่าจู้ซัน)

ภูเขาถ่าซัน

สะพานข้ามน้ำตก

ต้นไม้ยักษ์หมายเลข 28

สะพานโค้งแห่งเซียงหลิน

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาอาลีซัน

ทิวทัศน์วัดฉือหวิน

ต้นไม้ยักษ์แห่งส่วยซัน

ภูเขาเสี่ยวลี่หยวน

มีลักษณะเป็นชั้นเป็นขั้น หน้าผาสูงชัน หินใหญ่มหึมาแลดูประหลาดตา

สามารถชมวิว 5 มหัศจรรย์และดูดาว 
หรือชมทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของภูเขาอว้ีซันและทิวเขาตอนกลางของไต้หวัน
(Central Mountain Range)

อายุต้นไม้ราวๆ 2,700 ปี ตามลำต้นมีปุ่มไม้หลอมเข้ากันเป็นเส้นสวยงาม

ชมทะเลเมฆ แสงสนธยาและวิวพระอาทิตย์ตก 
สามารถมองเห็นกลุ่มชนพื้นเมืองและวิวภูเขาถ่าซัน 
ข้างวัดเป็นต้นไต้หวันเฟอร์(Taiwania cryptomerioides) 
เป็นพันธ์ไม้อนุรักษ์ที่มีเฉพาะในไต้หวัน

เป็นตัวแทนสปิริตแต่งอาลีซัน ค้นพบเมื่อปี 1906 
แต่ต้านแรงลมพายุไม่ไหวจนล้มลงในปี 1998

น้ำใสไหลเชี่ยว ล้อมรอบต้นไม้ยักษ์สูงเสียดฟ้า

เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในเหล่าบรรดาต้นไม้ยักษ์ที่อาลีซัน 
มีพืชและดอกไม้หลากหลายงอกโตตามลำต้น โดยเฉพาะดอกสีเหลืองท่ีมีช่ือว่า 
Rhododendron kawakamii (หวงฮว้าจู้เซิงตู้จวน)และ ใบเฟิร์น Oleandra 
musifolia (เถียวเจวี๋ย)ที่เป็นพันธ์ที่มีเฉพาะในไต้หวัน

โอบล้อมป่าเขียวขจีและน้ำใสไหลเชี่ยว
เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งเซน

แต่เดิมเคยเป็น 1 ใน 3 ป่าไม้เศรษฐกิจของไต้หวัน 
แต่หลังจากที่ไต้หวันเริ่มรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
ป่าไม้อาลีซันจึงเริ่มผันตัวกลายเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โคนต้นเก่าแก่ เสาส่งไม้ เจดีย์เทพแห่งป่าและรถไฟสายป่าธรรมชาติ 
ล้วนเป็นโบราณสถานที่จารึกความทรงจำเก่าๆ ของเหล่าคนงานตัดไม้ในอดีต

ชนิดของพืชพรรณในเขตนี้มีมากมายหลากหลาย รวมทั้งซากุระ กล้วยไม้เอื้อง
(Pleione formosana) แมกโนเลีย(Magnolia) กุหลาบพันปี(Rhododendron) 
ไฮเดรนเจีย(Hydrangea macrophylla) โครคัส(Crocus Tritonia) คาลล่า ลิลลี่
(Zantedeschia aethiopica) ดอกเดซี่(Daisy) วีสเตียเรีย(Wisteria floribunda)
ต่างเบิกบานแต่งแต้มสีสันในฤดูใบไม้ผลิให้กับป่าผืนนี้ และเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 
ก็จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีแดงอบอุ่นของต้นเมเปิล พันธ์ Acer morrisonense และ 
Acer serrulatum และสีทองอร่ามของใบไม้จากต้นแป๊ะก๊วย

ในบริเวณผืนป่าแห่งนี้ นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชนานาพรรณแล้ว 
ยังเป็นสถานที่อาศัยชั้นเยี่ยมสำหรับนกที่ราบกลางและที่ราบสูง 
ในอดีตเคยดึงดูดนักวิชาการและนักผจญภัยจากต่างประเทศ 
ปัจจุบันพันธ์นกที่สามารถพบเห็นได้บ่อยมี นกภูหงอนไต้หวัน(Yuhina brunneiceps) 
นกติตหลังเขียว(Green-backed Tit) นกหางรำหูขาว(White-eared sibia)เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีพันธ์นกที่พบเจอเป็นครั้งแรกที่อาลีซัน เช่น นกเขนน้อยสร้อยคอสีส้ม
(Collared bush robin) และไก่ฟ้ามิกาโด้(Mikado pheasant)   
ทำให้บริเวณแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่คนรักนกต้องมาสักครั้งในชีวิต

จัดแสดงบันทึกเกี่ยวกับประวัตินักวิจัย วัตถุโบราณ ข้อมูลยีนพูลของเมล็ดพันธ์ต่างๆ 
และโมเดลสัตว์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาลีซันตั้งแต่สมัยปี 1896 จนถึงปัจจุบัน 
และแสดงผลงานวิจัยการอนุรักษ์ซาลาแมนเดอร์อาลีซัน และกล้วยไม้เอื้อง

                  เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ และมีเมฆหมอกรายล้อมตลอดทั้งปี 
ทำให้เขตนี้เป็นต้นกำเนิดที่ดีสำหรับต้นฮิโนกิ เดินตามทางเดินเส้นกลุ่มต้นไม้ยักษ์ 
จะได้พบกับต้นฮิโนกิที่มีอายุมากกว่าพันปีถึง 36 ต้น สัมผัสกับป่าใหญ่แห่งฮิโนกิยักษ์อย่างใกล้ชิด
ต้นฮิโนกิพันปีที่อยู่ใกล้กับทางเดินนั้น มีอายุถึง 2,000 ปีแล้ว 
รูปทรงลำต้นคล้ายกับกำลังส่งเสียงตะโกนว่า”บันไซ”(หมื่นปี) และต้นศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างวัดฉือหวิน 
มีอายุกว่า 2,300 เช่นกัน เป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์รุ่นที่สองแห่งอาลีซัน

ต้นฮิโนกิ:

                                ต้นไม้ร่วมสามรุ่นเติบโตบนรากต้นเดียวกัน แสดงถึงพลังแห่งชีวิต 
เป็นสัญลักษณ์ของการสืบทอดต่อของวงจรชีวิตที่ไม่ดับสิ้น
ต้นไม้ร่วมสามรุ่น:

                    ลักษณะคล้ายงวงของช้างที่นอนหมอบบนพื้นดิน เป็นโคนต้นเก่าแก่ของต้นฮิโนกิไม้งวงช้าง:

                                         เริ่มใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่าร้อยปีมาแล้ว 
วิ่งตามเส้นทางคดเคี้ยว ราวกับเสียงเพลงบันทึกประวัติศาสตร์การทำป่าในอาลีซัน 
สายทางรถไฟเริ่มต้นจากตัวเมืองเจียอี้ วิ่งตามทางรถไฟขึ้นสูงถึงระดับน้ำทะเลราว 2,000 
กว่าเมตร สามารถชมภาพการเปลี่ยนแปลงของป่าเขตร้อน เขตชื้น เขตอบอุ่น 
และเขตหนาวได้ตามตลอดทาง เป็นทางรถไฟที่รวมสายป่าธรรมชาติ สายปืนเขา 
และสายภูเขาสูงภายในเส้นเดียว เป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของไต้หวัน

รถไฟสายป่าธรรมชาติ:

                 ตั้งอยู่ข้างกับเครื่องส่งไม้ เป็นอุปกรณ์ตั้งแต่สมัยที่มีการบุกเบิกพื้นที่ป่าไม้ 
ใช้เครื่องส่งไม้ เสาส่งไม้และสายสลิงเพื่อส่งท่อนไม้ทางกลางอากาศ
เสาส่งไม้:

                               เมื่อสมัยที่ไต้หวันบุกเบิกพื้นที่ป่าไม้ 
ต้นไม้ยักษ์อายุนับพันปีหลายต้นถูกโค่นลง จึงได้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นในปี 1935 เพื่อบูชาเทพแห่งป่า 
ฐานเป็นรูปวงกลมสื่อถึงวงเติบโตของต้นไม้ และส่วนของเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของลำต้น

เจดีย์เทพแห่งปา่:

                                  เป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้ฮิโนกิ สร้างเมื่อปี 1935 
โครงหลังคาได้ประทับชื่อในสมัยญี่ปุ่นปกครองว่า “สำนักงานบริหารป่าไม้แห่งรัฐไต้หวัน” 
และได้ทำการบูรณะให้เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ป่าไม้ จัดเก็บวัตถุโบราณต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับรถไฟสายป่าไม้และอุปกรณ์สมัยบุกเบิกป่าไม้ โมเดลหัวรถไฟรุ่นต่างๆ 
การได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้ราวกับได้อ่านเรื่องราวประวัตินับร้อยปีของการป่าไม้อาลีซัน

พิพิธภัณฑ์อาลีซัน:

                                                             เพื่อเป็นการระลึกถึงด็อกเตอร์คาวาอิ ชิทาโรชาวญี่ปุ่น 
ผู้ที่อุทิศตนเพื่อป่าไม้อาลีซัน อนุสาวรีย์นี้สร้างเสร็จเมื่อปี 1933 
ปัจจุบันนับเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งของเมืองเจียอี้

อนุสาวรีย์ด็อกเตอร์คาวาอิ ชิทาโร:

ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ พิพิธภัณฑ์กล้วยไม้เอื้อง 
พิพิธภัณฑ์ซาลาแมนเดอร์อาลีซัน : 

เจดีย์เทพแห่งป่า ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งเซียงหลิน พิพิธภัณฑ์อาลีซัน

ไฮเดรนเจีย(Hydrangea macrophylla)

นกเขนน้อยสร้อยคอสีส้ม(Collared bush robin)

นกติตหลังเขียว(Green-backed Tit)นกหางรำหูขาว(White-eared sibia)

ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ

ต้นไม้ร่วมสามรุ่น

ราชาซากุระ

ใบเมเปิลที่ร่วงตามรางรถไฟ

 โครคัส(Crocus Tritonia) กล้วยไม้เอื้อง
(Pleione formosana) 

ไม้งวงช้าง

ชมพืชพรรณตามฤดูกาลต่างๆ :

แมกโนเลีย(Magnolia)

กุหลาบพันปี(Rhododendron)

ซากุระ

กล้วยไม้เอื้อง(Pleione formosana)
คาลล่า ลิลลี่(Zantedeschia aethiopica) /
ดอกเดซี่(Daisy)

วีสเตียเรีย(Wisteria floribunda)

ไฮเดรนเจีย(Hydrangea macrophylla) 

โครคัส(Crocus Tritonia)

Acer serrulatum / เมเปิลไทรเดนท์ 

(Taiwan Trident Maple)  / 

Acer morrisonense

Ginkgo biloba

กุมภาพันธ์ สวนสาธารณะเจ่าผิง / วัดฉือหวิน

สวนพฤกษศาสตร์อาลีซัน / 
โรงเรียนประถมเซียงหลิน / 
สวนสาธารณะเจ่าผิง / ด่านตรวจที่ 1

ด้านหน้าของศูนย์ปฏิบัติงานอาลีซัน
(เขตราชาซากุระ) / 
ตลอดเส้นทางเดินป่า / 
สวนสาธารณะเจ่าผิง / สถานีรถไฟจู้ซัน

ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศ

มีนาคม

มีนาคม~เมษายน

ปลายมีนาคม~
ต้นพฤษภาคม

มีนาคม~มิถุนายน ทั่วทั้งเขต
สวนพฤกษศาสตร์อาลีซัน / วัดฉือหวิน / 
โรงแรมอาลีซัน(Alishan House) / 
สวนสาธารณะเจ่าผิง
ตลอดเส้นทางสายต้นไม้ / 
ศูนย์ปฏิบัติงานอาลีซัน

ภูเขาเสี่ยวลี่หยวน / วัดฉือหวิน / 
สวนสาธารณะเจ่าผิง / 
ทางเดินเท้าภูเขาถ่าซัน / 
ทางเดินเท้าภูเขาต้วยเกาเยว่ / 
โรงแรมอาลีซัน(Alishan House)

ปลายเมษายน~
กลางพฤษภาคม

พฤษภาคม~สิงหาคม

มิถุนายน~สิงหาคม

พฤศจิกายน~

ธันวาคม

พฤศจิกายน~ธันวาคม วัดฉือหวิน

ชนิดพืชและดอกไม้ ช่วงเวลาที่เหมาะสม สถานที่ที่แนะนำ

ตลอดเส้นทางสายต้นไม้ / 
ศูนย์ปฏิบัติงานอาลีซัน

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนเซินหลินซี เมืองเจียอี้
โทรศัพท์:05-2787006

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่บ้านจงเจิ้ง เขตเมืองอาลีซัน เมืองเจียอี้
โทรศัพท์:05-2679917

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์ป่าเมืองเจียอี้ ภายใต้ทบวงป่าไม้ คณะการเกษตร
กระทรวงการบริหารแห่งไต้หวัน

อุทยานป่าแห่งชาติอาลีซัน

โฆษณา

อาลีซัน

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์ป่าเมืองเจียอี้ ภายใต้ทบวงป่าไม้
คณะการเกษตร กระทรวงการบริหารแห่งไต้หวัน

เดินเที่ยวป่าธรรมชาติอาลีซัน ระลึกประวัติศาสตร์ป่าไม้ พืชพรรณและสัตว์ป่า
อาลีซัน คือชื่อรวมของบริเวณเหล่าภูเขาน้อยใหญ่ที่ยื่นต่อออกมากจากด้านตะวันตกของภูเขาอวี้ซัน
(Jade Mountain) ชื่อของอาลีซันที่ระบุเอาไว้ได้เก่าแก่ที่สุด พบได้ในอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ที่ชื่อว่า 
“ไต้หวันฝู่จื ้อ”(Taiwan Prefecture Gazetteer) ที่เขียนขึ้นในปี 1696 แต่ไม่สามารถทราบได้ว่า 
ชื่ออาลีซันนั้นมีต้นกำเนิดมาจากที่ใด 
ปัจจุบันอุทยานป่าแห่งชาติอาลีซันตั้งอยู่ระหว่างเมืองหนานโถวและเมืองเจียอี้ พื้นที่ราวๆ 1,400 
เฮกตาร์(8,750 ไร่) ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,000~2,700 เมตร อาลีซันมี 5 มหัศจรรย์ 8 วิวทิวทัศน์ 
และป่าไม้ธรรมชาติที่รักษาความความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จนมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก

45 นาที

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

ชม 5 มหัศจรรย์

เยือน 8 วิวทิวทัศน์

ทางเดินชมพระอาทิตย์จู้ซันต่อด้วยทางเดินป่าจู้ซัน

( เส้นทางแห่งบทกว ี/
  สวนสาธารณะเจ่าผิง /
  สายทางซากุระ )

( ชานชาลาสถานีส่วยซัน /
  สะพานจำลองทางรถไฟโบราณสร้างจากไม้ฮิโนกิ /
  ต้นไม้ยักษ์แห่งส่วยซัน )

( ชมวิวภูเขา / เมฆ / ทิวทัศน์อันกว้างใหญ่‧
  สีสันใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง )

( ชมนก / ชมดอกไม้บานสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ / 
  สีสันใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง / ชมวิวภูเขา / 
  เมฆ )

รถไฟสายป่าธรรมชาติ / พระอาทิตย์ขึ้น / ป่าธรรมชาติ

ไก่ฟ้ามิกาโด้(Mikado pheasant) 

ศิลาแห่งวรรณกรรม / ดื่มด่ำกับบรรยากาศของภูเขาลำธาร

แดนสนธยาในป่าใหญ่ / 
พิชิตยอดเขาชมวิวทิวทัศน์

อุทยานป่าแห่งชาติอาลีซัน

สถานีรถไฟอาลีซัน



สะพานทรงเรือ

หลังจากที่ทางรถไฟสายย่อยจื้อจงได้หยุดให้บริการ บริเวณนี้จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติ 
ตามทางรถไฟเก่านี้ มีกลิ่นหอมของพรรณไม้นานาพันธุ์อบอวลไปทั่วบริเวณ ต้นสนสึกิ(Japanese 
Cedar)และต้นฮิโนกิ(Taiwan cypress)เติบโตสูงใหญ่เขียวขจี 
เดินไปถึงสุดทางมีชานชาลาและสะพานจำลองทางรถไฟโบราณที่สร้างจากไม้ฮิโนกิ 
ข้ามสะพานไปก็จะพบกับต้นไม้ยักษ์แห่งส่วยซัน ที่เลื่องลือในความสูงใหญ่และสวยงามของธรรมชาติ

ในสวนสาธารณะเจ่าผิง 
มีกวีนิพนธ์ของกวียิ่งใหญ่หลายท่านเช่นเจิ้งโฉ่วอวี๋ 
อวี๋กวงจงและอีกสิบกว่าท่านได้ร่ายบทกวีให้กับอาลีซัน 
สลักจารึกไว้บนหิน บนไม้ หรือบนกระจก 
เปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายความเป็นอาลีซันผ่านบทกวีเหล่านี้ 
สายทางซากุระ
เป็นทางเดินยกระดับสูงที่สร้างจากไม้โดยคำนึงถึงผู้พิการก็สามารถนั่งรถเข็นชมได้อย่างสะดวก 
สุดทางเดินเป็นแท่นสามารถยืนชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาถ่าซัน สามารถชมวิวซากุระ 
กุหลาบพันปีและคาลล่า ลิลลี่จากที่สูงได้ในฤดูใบไม้ผลิ หรือเดินเที่ยวตามทางของสถานีรถไฟเจ่าผิง 
ชมโครงสร้างของอาคารไม้ ที่สร้างด้วยการเข้าไม้โดยไม่ใช้น็อตแม้แต่อันเดียว

บึงน้ำสองพี่น้อง เจี่ยเม่ยถัน รวมด้วย เจี่ยถัน และ
เม่ยถัน บึงทั้งสองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
โอบล้อมด้วยพรรณไม้เขียวขจี 
เต็มไปด้วยกลิ่นอายตำนานเก่าแก่ 
กลางบึงเจี่ยถันมีศาลาคู่ 
ฐานของศาลาสร้างด้วยไม้ฮิโนกิ 
ไม่ว่าสภาพอากาศแดดออกหรือฝนตก 
บรรยากาศรอบบึงนี้ยังเต็มไปด้วยความคำนึงคิด
ถึงของสองพี่น้องในตำนาน 
หรือเดินตามทางเท้ารอบบึง 
ก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศบึงน้ำในป่าใหญ่

ท่านสามารถเที่ยวชมอุทยานได้ด้วยรถบัสไฟฟ้า 
ซึ่งขึ้นรถได้ที่จุดขึ้นรถทั้ง 4 จุด 
รถทุกคันมีชื่อที่ตั้งตามโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์
ประจำท้องถิ่นของอาลีซัน

การแยกถนนเดินรถและทางเดินเท้าที่นี่ 
ส่วนใหญ่ใช้วิธีสร้างสะพานไม้แยกจากทางถนน 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมความงดงามของ
ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย
สะพานทรงเรือที่อยู่ข้างสะพานโค้งแห่งเซียงหลิน 
เป็นจุดที่ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพไม่ควรพลาด

ถ้าได้ไปถึงยอดเขานี้แล้ว 
จะพบว่าทิวทัศน์บนยอดเขากว้างไกล 
สามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของเหล่าภูเขา
น้อยใหญ่แห่งเทือกเขาอวี้ซันและและทิวเขาตอน
กลางของไต้หวัน 
ชมวิวรวมของเขตอาลีซันและทะเลเมฆอันงดงาม

สำหรับผู้ที่รักนกรักภูเขาไม่ควรพลาด 
พรรณไม้ชุ่มฉ่ำเขียวขจีตลอดทาง 
เต็มไปด้วยดอกไม้ใบไม้และต้นสนเข็ม 
สามารถชมซากุระ ดอกเดซี่ 
แมกโนเลียและกุหลาบพันปีในฤดูใบไม้ผลิ 
หรือชมพระอาทิตย์ขึ้น แสงสนธยาและดูดาวได้ตลอดปี 
หรือชมทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ไพศาลได้บนยอดเขาแห่งนี้

ทางเดินเท้าภูเขาต้วยเกาเยว่ 
ตามทางเดินจะพบกับต้นเฟอร์รูปทรงสวยงาม 
จากหน้าผาภูเขาต้วยเกาเยว่สามารถมองเห็น
ชุมชนหมู่บ้านซิ่นอี้
และข้างศาลาต้วยเกาถิง มีต้นเมเปิล  
Acer morrisonense  
พันธ์ที่พบเจอในไต้หวันให้ชมได้อย่างใกล้ชิด

ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามนำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวเข้าในพื้นที่อุทยาน

รถบัสไฟฟ้าท่องอุทยาน

ประกันอุบัติภัยกลุ่ม

บริการสำหรับผู้พิการ

โทรศัพท์ติดต่อ

บริการฉุกเฉิน

รู้ไว้เพื่อความปลอดภัย

ชมทิวทัศน์ของภูเขาเสี่ยวลี่หยวน~ 
เดินตามทางเดินป่าจู้ซัน /
ทางเดินเท้าภูเขาต้วยเกาเยว่ /
สวนพฤกษศาสตร์อาลีซัน

เส้นทางแห่งบทกวี

สายทางซากุระ

บึงน้ำสองพี่น้อง

ทางเดินป่า  / รถบัสไฟฟ้าท่องอุทยาน

สถานีรถไฟเจ่าผิง

เส้นทางแห่งบทกวี

สะพานจำลองทางรถไฟโบราณสร้างจากไม้ฮิโนกิ ทางรถไฟเก่า

ภูเขาเสี่ยวลี่หยวน

ใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
(ทางเดินเท้าต้วยเกาเยว่)

สวนพฤกษศาสตร์อาลีซัน

นอกจากบริเวณระหว่างประตูใหญ่ไปจนถึงด่านตรวจที่ 1 
ชุมชนเซียงหลินและโซนสูบบุหรี่ที่ทางอุทยานกำหนดเอาไว้ 
ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่อุทยานเด็ดขาด 
ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 10,000 หยวนไต้หวัน

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแพร่เชื้อในบริเวณป่า เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง เจ้าของ
และนักท่องเที่ยวทุกท่าน ทางคณะการเกษตรกระทรวงการบริหารได้ประกาศไว้
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2016 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2017 ห้ามนำสุนัข แมว
หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่อุทยาน 
(หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2017
ควรตรวจประกาศในเว็บไซต์ของทางการหรือโทรศัพท์สอบถาม, 
http://recreation.forest.gov.tw)

นักท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วหรือถือสิทธิ์ฟรีตั๋วเข้าเขตอุทยาน 
ควรกรอกข้อมูลครบถ้วนส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จะสามารถได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติภัยกลุ่ม 
ถ้าท่านได้รับบาดเจ็บโดยอุบัติภัยภายในเขตอุทยาน 
สามารถตรวจสอบขั้นตอนการเคลมประกันได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
ควรเก็บใบเสร็จค่าเข้าอุทยานไว้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นเคลมประกัน 
(หน่วยงานรับผิดชอบประกันภัย:
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / ศูนย์ปฏิบัติงานอาลีซัน / ช่องจำหน่ายบัตรผ่าน)  

ราคาตั๋วและเส้นทางเดินรถ สามารถเช็คได้ที่ 
http://www.jc-evbus.com.tw หรือโทรติดต่อ0800-263520

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ไม่ควรใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคล 
ที่ให้บริการข้างทางอย่างผิดกฏหมาย
ห้ามก่อไฟหรือตั้งแคมป์ปิ้งภายในเขตอุทยาน
เพื่อรักษาธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของท่านเอง 
ห้ามเข้าเขตที่ไม่ใช่ทางเดินเท้า

(1)

(2)
(3)

ศูนย์พยาบาลเซียงหลิน (บริการการแพทย์ฉุกเฉิน)  (05)2679806
สถานีดับเพลิงอาลีซัน  (05)2679900 หรือ 119
สถานีตำรวจนครบาลอาลีซัน  (05)2679975

(1)
(2)
(3)

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว   (05)2679917  ขอรับโบวชัวร์และสอบถามข้อมูล
ศูนย์ปฏิบัติงานอาลีซัน  ให้บริการ 24 ชั่วโมง  (05)2679715
สถานีรถไฟอาลีซัน  (05)2679200  เวลารถไฟ ราคาตั๋วและวิธีการซื้อตั๋ว
รถบัสไฟฟ้าท่องอุทยาน  0800-263520

(1)
(2)
(3)
(4)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการที่นั่งรถเข็น และมีบัตรรับรองผู้พิการ 
สำหรับผู้พิการและผู้ติดตาม 1 ท่านสามารถยื่นเรื่องล่วงหน้า 1 วัน 
เพื่อทำเรื่องขอผ่านทางเดินป่าจู้ซัน ด่านตรวจที่ 1 และ 2 
โดยโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  
http://chiayi.forest.gov.tw “บริการนักท่องเที่ยว” (มีจำนวนจำกัดต่อวัน)
โทรศัพท์ติดต่อรถบัสท่องอุทยาน 
หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อขอบริการ”รถท่องอุทยานสำหรับผู้พิการ”

(1)

(2)

อาลีซัน 450m 470m 360m 980m 920m 276m 690m 270m 170m 270m 190m 380m

ทางรถไฟ

ถนนเดินรถ ที่จอดรถผู้พิการ

ห้องน้ำผู้พิการ

ลิฟท์สำหรับผู้พิการ

ทางเดินเท้า

ไปเจียอี้

ไปถาถ่าเจีย

ทางเดินป่าเส้นส่วยซัน

ระยะเดินเท้าระหว่างจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ

ไปเจียอี้

สา
ยท

างซากุระ

ด่านตรวจที่1

ท่องไปในแดนสนธยา บทกวีจารึกอาลีซัน

ตำนานสองพี่น้อง

เที่ยวสบาย อย่างเบาแรง

ราตรีแสนงาม

ท้าพลังขา

ต้นไม้ยักษ์แห่งส่วยซัน

พิชิตภูเขาถ่าซัน

ทางเดินป่า / สะพานทรงเรือ

ป้ายข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ด่านตรวจ สถานีตำรวจ

รถบัสไฟฟ้าท่องอุทยาน

ร้านอาหาร

เขตชุมชนอาศัย

เขตโรงแรมที่พัก

สำนักงานโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์

สถานีรถไฟเสินมู่

สถานีรถไฟอาลีซัน

ทางเดินเส้นกลุ่มต้นไม้ยักษ์(1)

ทางเดินเส้นกลุ่มต้นไม้ยักษ์(2)

เขตร้านค้า

สวนแมกโนเลีย

วัดโซ่วเจิ้น

โรงแรม ALISHAN GOU

จุดปลายทาง จุดปลายทาง

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น

จุดปลายทาง

ทางเดินรอบบึง

(ความสูงจากระดับน้ำทะเล
 2,444m)

(ความสูงจากระดับน้ำทะเล 
 2,663m)

(ความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,488m)

ที่พักรับรองเก่า

เสาส่งไม้

ศาลาต้วยเกาถิง
ภูเขาถ่าซัน

ทา
งเ

ดิน
เท

้าภ
ูเข

าต
้วย

เก
าเ

ยว
่

ทา
งเ

ดิน
เท

้าภ
ูเข

าถ
่าซ

ัน่

บึงน้ำสองพี่น้อง

สวนสาธารณะเจ่าผิง

ราชาซากุระ

ต้นไม้ร่วมสามรุ่น

ไม้งวงช้าง
พิพิธภัณฑ์อาลีซัน

วัดฉือหวิน

ต้นไม้ยักษ์แห่งส่วยซัน

ทิวทัศน์วัดฉือหวิน

สะพานข้ามน้ำตก

ต้นไม้ยักษ์หมายเลข 28

สะพานโค้งแห่งเซียงหลิน

ห้องน้ำ

โซนสูบบุหรี่

ที่ลงรถสำหรับรถบัสขนาดใหญ่(P1)
ที่จอดรถยนต์ส่วนตัว(P2,P3)

ช่องจำหน่ายบัตรผ่าน

ป้ายรถโดยสาร ณ ทางเข้า

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาอาลีซัน

ศูนย์พยาบาลเซียงหลิน

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาเซียงหลิน
อนุสาวรีย์ด็อกเตอร์คาวาอิ ชิทาโร

เจดีย์เทพแห่งป่า
ฮิโนกิพันปี

ภูเขาเสี่ยวลี่หยวน

สถานีรถไฟจู้ซัน

สวนพฤกษศาสตร์อาลีซัน

ทางเดินป่า

  เส้
นท

างแ
ห่งบทกวี

สถานีตำรวจนครบาลอาลีซัน

โรงแรมอาลีซัน
(Alishan House)

สะพานทรงเรือ

ทางเดินป่าจู้ซัน

(ปิดเนื่องจากอุบัติภัย)

อุทยานป่าแห่งชาติ <คู่มือแผนที่>

คำอธิบายภาพ

อาลีซัน 8 วิวทิวทัศน์

สถานีรถไฟ

จุดชมหินแปลก
แห่งภูเขาถ่าซัน

ป้ายรอรถบัสไฟฟ้า(สถานีรถบัส)

ป้ายรอรถบัสไฟฟ้า
(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

ป้ายรอรถบัสไฟฟ้า(เจ่าผิง)

ตลาด
ด่านตรวจที่2

(ความยาวทั้งหมด 1,600m)

ความยาวทั้งหมด 600m

ความยาวทั้งหมด

 450m

(ความยาวทั้งหมด 890m)

(ความยาวทั้งหมด 

3,500m)

คว
าม

ยา
วท

ั้งห
มด

 1
,7

00
m

โซนร้านค้าเซียงหลิน

ศูนย์ปฏิบัติงานอาลีซัน

ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศอาลีซัน
พิพิธภัณฑ์กล้วยไม้เอื้อง
พิพิธภัณฑ์ซาลาแมนเดอร์อาลีซัน

โซนร้านค้าจู้ซัน

จุดชมวิวจู้ซัน

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์จู้ซัน

จุดชมวิวต้วยเกาเยว่

(โซนร้านค้าเจ่าผิง)
สถานีรถไฟเจ่าผิง

ทางเดินชมพระอาทิตย์ขึ้นจู้ซัน

ป้ายรอรถบัสไฟฟ้า(เซียงหลิน)

เจี่ยถัน

เม่ยถัน

ทางเ
ดินป่า

ราคาตั๋ว บริการไกด์นำทาง เส้นทางเดินรถ และข้อมูลต่างๆ 
กรุณาติดต่อ http://recreation.forest.gov.twhttps://www.facebook.com/AlishanForest


