
แนะนาํสถานทีท่องเทีย่วหลกัของฟารมฟูโซวซาน 

1.ศูนยบริการการทองเที่ยว 

(GPS: 24°14'41.6"N 121°14'44.7"E、24.244893, 121.245741) 

  ศูนยการบริการและการทองเที่ยวฟารมฟูโซวซานคือแหลงที่รวมการจดทะเบียนที่พั

ก การบริการรานอาหาร รานกาแฟ รานขายของเกษตรกรรม ศูนยการบริการนักทองเที่

ยวไดสรุปการประชุมไววา นอกจากศูนยบริการจะมีการบริการใหขอมูลการทองเที่ยวแล

ว ยังมีโตะสอบถามและปายไวใหขอมูล ทั้งน้ียังสามารถสอบถามปญหาตางๆไดผานทาง

อินเตอรเน็ตดวย 

 



2.ซงหลู 

(GPS: 24°14'40.4"N 121°14'45.2"E、24.244542, 121.245896 ) 

ต้ังอยูที่ดานหนาของศูนยการทองเที่ยว ภายนอกเปนอาคารไม3ช้ัน ในปเดียวกันน้ันคุณ

จิงกั๋วไดเปนผูตรวจสอบที่อยูอาศัยช่ัวคราว ภายหลงัไดตําแหนงเปนผูดูแลที่พักซานชิวฝ

งตะวันออก บริเวณรอบบานทั้งส่ีทิศน้ันลอมรอบไปดวยตนสน ตนพลัมและตนเมเปลสีแด

งและยังเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญที่มีช่ือเสียง ในทุกๆปชวงกลางเดอืนพฤศจิกายน ถึง

กลางเดือนธันวาคมคือชวงที่ดอกเมเปลสีแดงจะงดงามที่สุด ตนเมเปลเดิมของที่ซงหลูคือ

ตนเมเปลใบปาลม ที่ใบคอนขางเล็ก การเปลี่ยนสีของใบก็มีหลากหลาย โดยเฉพาะชวงฤ

ดูใบไมผลิเปนชวงที่ใบไมเปลี่ยนเปนสีเขียวเยอะแยะมากมาย พอถึงชวงตนฤดูใบไมรวง

ก็เปลี่ยนเปนสีเหลือง การเปลี่ยนแปลงเปนไปตามลาํดับสีเหลือง สีเขียวและสีแดง เปนส่ิง

ที่สะทอนความโบราณของทางซงหลู  การที่ใบไมขยับไปตามแรงลมทําใหคนน้ันรูสึกถึง



ความผอนคลายไดไปพรอมกันกับสวนที่สวยงามสไตลญี่ปุน ชวงฤดูใบไมรวงกับตนเมเป

ลสีแดงที่ซงหลูรอคุณอยู 

 

3.เจียะโซวซง 

(GPS: 24°14'42.5"N 121°14'45.9"E、24.245138, 121.246077) 

  เจียะโซวซงมีอายุกวา 150 ป ต้ังอยูตรงขามกับฟารมฟูโซวซาน ความเกาแกของเจี

ยะโซวซงสามารถสังเกตไดจากการเปลีย่นแปลงของฟารม ตนไมมีสัญลักษณ  “壽” ที่แป

ลวาอายุยืน เน่ืองจากช่ือเดิมของที่น่ีคือเจียะโซวซง คุณหยี๋วจั่วเรินไดสรางปายหินไวหน

าตนไมดวย ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและภรรยายงัเคยถายภาพกับหินน้ีไวเปนที่ระลึกด

วย ในชวงเปลี่ยนยุคน้ัน หลังจากที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คไดเสียชีวิตลง เจียะโซวซง

ถูกฟาผาเสียหายหลายคร้ัง แตบัดน้ี หากคุณลองแหงนหนาดูตนสนที่มีอายุกวารอยปน้ัน 



จะพบวาธรรมชาติไดฟนฟูจนแทบไมเหลือรองรอยความเสียหายเดิมแลว 

 

4.สามราชาผลไม  

(GPS: 24°14'43.8"N 121°14'47.0"E、24.245488, 121.246401 ) 

แอปเปลที่ปลูกอยูหนาสํานักงานของฟารมถือเปนส่ิงมีคาของฟารมแหงน้ี ทั้งยังเปน

ส่ิงที่ผูมาเยือนฟารมแหงน้ีควรเยี่ยมชม เพราะตนแอปเปลน้ีสามารถออกผลแอปเปลตางช

นิดกันถึง 43 ชนิด  เปนส่ิงล้ําคาที่มีเพียงที่ฟารมฟูโซวซานที่เดียวเทาน้ัน นอกจากจะมีลู

กแอปเปลที่สามารถหนักไดถึง 0.6 กิโลกรัม ยังมีเชอร่ีที่มีรูปรางเหมือนแมงกระพรุนที่เป

นส่ิงที่ดึงดูดนักทองเที่ยวดวย 

นอกจากราชาแอปเปลแลว ยังมีราชาลูกแพรกับราชาพีช  มีบริการนําเที่ยวฟารมเพ่ื

อใหรูจักราชาผลไมทั้งสามชนิดมากขึ้นอีกดวย ราชาแอปเปล ราชาลูกแพรและราชาพีช

ไดรับการขนานนามวาเปนสามราชาผลไมของฟูโซวซาน นอกจากน้ันยังมีการผสมขาม

สายพันธุแลวนําไปเผยแพรแกผูคน เพ่ือใหผูคนไดเห็นถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี



การเกษตรอีกดวย 

 

5.เสนทางเดินทองเที่ยวทะเลสาบหยวนยาง 

(GPS: 24°14'42.4"N 121°14'47.5"E、24.245118, 121.246524 ) 

  เสนทางเดินทองเที่ยวทะเลหยวนหยางต้ังอยูตรงขามสนามของสํานักงาน นอกจาก

สวนเซียงฉาว พิพิธภัณฑพืช และสวน Calla lilli ที่ต้ังอยูบริเวณประตูทางเขา ยังมีตนเมเ

ปลนานาพันธุ ยามฤดใูบไมรวง หากมาเดินทางทางเดินแหงน้ีจะพบกับใบเมเปลหลากช

นิดลิ่วลอสายลม ทําใหผูทีม่าเยือนตองหยุดยืนอยูกลางทางเดินอยางชวยไมได ชมความ

งามของทะเลสาบหยวนหยาง ซึมซับความสุนทรียและเปรมปรียจากชวงเวลาน้ี  เม่ือเดิน

ตอไปก็จะพบกบัเขตปารุนที่สอง (secondary forest) ชมแองนํ้าสีเขียวจากบนภเูขา สัมผัส

ความสุขสมจากการเผชิญหนากับปาเขา คร้ันขากลับยังสามารถเดินชา ๆ ตามทางกลับไ



ปชมเปดแมนดารินในทะเลสาบขางสวน Calla lilli  คุณสามารถใชโอกาสน้ีบอกเลาประ

สบการณจากบนเขาที่เพ่ิงผานพนมากับนกที่คุณไมรูจักช่ือเหลาน้ีได  

  หลังจากที่ผาน Calla lilli  กลับมาที่พิพิธภัณฑพืชแลว  คุณสามารถชมการการปร
ะกวดตนไมแปลกประหลาดที่สามารถทําใหคุณประหลาดใจได สุดทายแลวคณุสามารถเ
ลือกไดวาจะจบเสนทางการเดินทางน้ีโดยกลบัไปทีสํ่านักงานฟารมหรือจะไปชมทิวทัศน
อันสวยงามของสวนผลไมก็ได 

 

6.อนุสรณสถานฮวาไท (ศาลาชมหิมะ) 

(GPS: 24°14'44.9"N 121°14'50.8"E、24.245809, 121.247438 ) 

เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2558 ฟูโซวซานกอต้ังอนุสรณสถานฟูโซวซาน ตรงบริเวณ

ขาง ๆ ศาลาชมหิมะ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในปสาธารณรัฐที่ 59 คณุซ

ง ชิง ยวิน รองผูจัดการฟารมไดเดินทางไปยังประเทศไทยเพ่ือที่ทําการสํารวจเบื้องตนแ

ละเขียนรายงานเกี่ยวกับการสํารวจ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก



ษัตริยของไทยในขณะน้ันไดใหคําปรึกษาและเขียนการพัฒนาเกษตรกรรมของเขตภูเข

าทางภาคเหนือของไทยไว โดยมอบหมายให H.S.H. PRINCE BHISATEJ RAJANI เป

นผูวางแผน ในป 62 ประเทศจีนไดส่ังการใหดาํเนินการโครงการ “Thailand Royal Proj

ect” เพ่ือชวยเหลือประเทศไทยและมอบหมายบคุลากรที่มีความชํานาญใหมาประจําอยูท

างเหนือของประเทศไทย การพัฒนาพ้ืนที่แหงแลงทางเหนือของไทยเปนเร่ืองที่ยากมาก 

แตหลังจากที่ดําเนินการเปนระยะเวลากวา 40ป ชีวติความเปนอยูของชาวไทยภูเขากพั

ฒนาไปมาก ผลกระทบจากพิษของยาสูบลดลง สามารถปกปองปาไมไดมากขึน้ ราชวงศ

ของไทยยังไดพัฒนาความสัมพันธทางการฑูตกับประเทศจีนใหแนบชิดมากขึ้นอีกดวย 

  ศาลาหิมะไดรับการต้ังช่ือตามเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม สวนดอกไมทางดานหนาศา
ลามีดอกไมที่ออกดอกที่แตกตางกันตลอดทั้งป ในจาํนวนน้ีที่มีช่ือเสียงมากที่สุดคือดอกลู
ปงฮวา ในเดือนพฤษภาคม ผูเยี่ยมชมสามารถน่ังในศาลาและเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่สว
ยงามของภูเขาได 

 



7.ศาลาหิมะ 

(GPS: 24°14'53.5"N 121°14'46.8"E、24.248199, 121.246321) 

  ศาลาหิมะต้ังอยูระหวางเสนทางเยี่ยมชมสวนผลไมกับสวนทอ โดยตรงกลางของศา

ลาหิมะน้ันจะมีรูปปนของคุณจาวจวี่จวินต้ังอยู นอกจากจะไวเพ่ือรําลกึแลวยังเปนเคร่ืองเ

ชิดชูเกียรติแดความคิดริเร่ิมของนายจาวที่เปนคนแนะนําการริเร่ิมสรางโรงแรมหลีซาน 

ทําใหเปนจุดชมวิวที่มีช่ือเสียงที่หน่ึง นอกจากประวติัศาสตรเหลาน้ีแลวน้ันยังสามารถชม

ดอกไมที่บานอยูเต็มตนไดทั้งในชวงฤดูรอนและใบไมรวงไดดวย ในฤดูหนาวถาเกิดหิมะ

ตกก็จะเห็นความงามของหิมะในสวนผลไมไดดวย 

 



8.เสนทางธรรมชาติซงหลิน 

(GPS: 24°14'47.4"N 121°14'53.6"E、24.246489, 121.248230 ) 

  เสนทางธรรมชาติซงหลินเปนเสนทางทองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อยูรอบนอกเขตเกษ

ตรกรรม ตลอดระยะทางใชเวลาทั้งหมดประมาณ 40 นาที ระหวางทางมีสระนํ้าธรรมชา

ติและศาลาชมวิว ตลอดทางอุดมไปดวยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ และสามารถมองเห็นลี่

ซานไดจากระยะไกลตลอดจนวิวทิวทัศนเทือกเขาทีล่วนถูกปกคลุมไปดวยหิมะ ในชวงฤ

ดูใบไมผลกิ็สามารถดื่มด่ําไปกับทัศนียภาพของดอกไมพรรณตาง ๆ อาท ิดอกแอปเปล ด

อกแพร ฯลฯ  โดยเสนทางดังกลาวน้ันถกูโอบลอมไปดวยตนสนสายพันธุไตหวันที่คุณสา

มารถเดินชมพรอมสัมผัสถึงธรรมชาติอันสวยงาม 

  เดินตอมาก็จะพบกับทะเลสาบยวนยาง(Yuanyang lake) ที่อยูใกลกับเสนทางธรรมช

าติซงหลิน ที่คุณก็สามารถเดินชมลานจอดเคร่ืองบนิเฮลิคอปเตอรและปาสนอันเขียวขจี เ



ดินตามเสนทางธรรมชาติตอมาจะเห็นเนินเขาซ่ึงบนน้ันมีอางกักเก็บนํ้า ที่สามารถมองเห็

นวิวทิวทัศนของเทือกเขาที่ถูกปกคลุมไปดวยหิมะและหลี่ซาน นอกจากน้ีเสนทางธรรมช

าติในปาสนเองก็สามารถรับชมทัศนียภาพยามพระอาทิตยขึ้นและตกได แมวาจะไมมีทะเ

ลหมอกที่สวยสดงดงามนัก ทวายามรุงอรุณหลังจากพระอาทิตยขึ้นแลว สถานที่น้ีก็สามา

รถใชในการดูนกไดเปนอยางดี ยามอาทิตยอัสดงกส็ามารถรับชมความงามทางทางทัศนี

ยภาพไดเปนอยางด ี

9.เสนทางเยี่ยมชมสวนผลไม 

(GPS: 24°14'47.0"N 121°14'45.2"E、24.246401, 121.245874) 

  เสนทางเยี่ยมชมสวนผลไมต้ังอยู ณ ใจกลางทางดานหลังของพ้ืนที่การเกษตรน้ีสา

มารถเดินผานไปทางขางหนาของทะเลสาบยวนยางหรือขางภัตตาคารการเกษตร เสนท

างดังกลาวสามารถแยกไดเปนพ้ืนที่เยี่ยมชมสวนแอปเปล พ้ืนที่เยี่ยมชมสวนลูกแพร พ้ืน

ที่เยี่ยมชมสวนผลไมแบบผสม และสวนทอ นอกจากน้ียังเก็บรักษายีนสของผลิตภัณฑตา



ง ๆ ไวดวย โดยในพ้ืนที่จะมีผลไมหลากหลายพันธุ ซ่ึงจะมีปายคําอธิบายติดเอาไวทกุตน

 เพ่ือใหผูที่มาเยี่ยมเยือนไดสัมผัสถึงความงดงามและหลากหลายของตนผลไมสายพันธุต

าง ๆ ตลอดจนไดรับความรูและมีความเขาใจเกี่ยวกบัพันธุไมน้ัน ๆ ไปในตัวดวย 

  นอกจากน้ี หากทานสามารถรับฟงคําบรรยายจากวิทยากรเพ่ิมเติมได ทางเราเช่ือม่ั

นเปนอยางยิ่งวาทานจะเขาใจขอมูลอันเกีย่วเน่ืองกบัยีนสผลไมของทางฟารมเกษตรเรา

ไดอยางลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น แนนอนวาเม่ือยามตนผลไมออกผล ความสดใหมหอมหวานยอ

มดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยว ซ่ึง ณ ชวงเวลาดังกลาวทางฟารมเกษตรของเรายิน

ดีที่จะใหทุกทานไดรับชมและหลงเหลือไวซ่ึงความทรงจําอันงดงามกบัหมูมวลผลไมอันส

ดใหม หากทานยังลังเลหรือตัดสินใจไมไดก็สามารถใชบริการฝายขายของฟารมเรา เพ่ื

อซ้ือผลไมที่สดใหม รสชาติถูกปากติดตัวกลับบานไปได 

 

10. อาคารฟูโซวซาน 

(GPS: 24°14'11.9"N 121°14'30.6"E、24.236645, 121.241838 ) 



  อาคารฟูโซวซานต้ังอยูหางจากศูนยทองเที่ยวฟารมเกษตรน้ีประมาณ 3 นาที (หาก

เดินทางโดยรถยนต) อดีตอาคารแหงน้ีเคยเปนเกตสเฮาส (บานพักสําหรับผูมาเยือน) ขอ

งประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ก อาคารดังกลาวสมบูรณแบบทั้งภายในและภายนอก ประตูท

างเขาทีรูปปนเสือและสิงโตที่ต้ังไวสําหรับตอนรับนักทองเที่ยว เม่ือเดินตามประตูทางเขาเ

ขาไปขางในจะพบตนไมเกาแกยืนตนสูงตระหงานเรียงยาวสองขางทาง กอปรกับตนเมเ

ปลเรียงรายเปนแถวยาว  รังสรรใหเกิดบรรยากาศอนัเงียบสงบ เม่ือเขาไปขางในจะพบกั

บเกสตเฮาสที่มีประตูไมบานใหญ โคมไฟประตูเกาแกลวนเปนการออกแบบตามยุคสมัยน้ั

น แมจะผานกาลเวลามาชานานก็ยังสามารถใชการได ขางหลังอาคารมีสวนที่กวางพอใ

หเด็ก ๆ วิ่งเลนได สวนน้ีในอดีตเคยใชเปนสถานที่จดักิจกรรมกลางแจงของประธานาธิบ

ดีเจียง ไคเช็ก 

  ทางเขาดานซายของอาคารฟูโซวซานประดับรถยนตโดยสารฟอรดที่ประธานาธิบดี
เจียง ไคเช็ก เคยใชโดยสารเม่ือเดินทางไปตรวจตรายังพ้ืนที่ฟารมเกษตรแถบหลี่ซาน น
อกจากน้ียังใชในการตอนรับมิตรสหายของทานประธานาธิบดีเจียง ไคเช็กดวย รถคันน้ี
มีการออกแบบใหมีที่น่ังขางหนาสําหรับพลขับเทาน้ัน ทั้งน้ีก็เพ่ือปองกันความปลอดภัย ด
านหนาเกสตเฮาสมีวงเวียนสําหรับกลับรถ เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางไปในตัว แมว
าในพ้ืนที่ฟารมเกษตร เชน สระแหงฟาจะต้ังอยูในพ้ืนที่ราบสูง ทําใหไมสามารถมองเห็น
วิวของอาคารดังกลาวได แตรอบ ๆ ก็มีตนเหมย ตนสน ตนเมเปล ตนชาภูเขาที่ขึ้นเรียงร
ายใหไดสัมผัสถึงความงามมาทดแทนกัน จากสวนดอกไมหลังอาคารทานสามารถมองเห็
นทิวเขาที่ถูกปกคลุมไปดวยหิมะเรียงรายสลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา โดยเฉพาะอยางยิ่งย
ามที่พระอาทิตยลับขอบฟา ยิ่งมิอาจสรรหาถอยคาํใด ๆ มาพรรณาถึงความงามได นอกจ
ากน้ีในสวนยังปลูกตนไมนานาพันธุใหนักทองเที่ยวไดชม อาทิ ตนเหมย ตนซากุระ ตน
ชา ตนกุหลาบพันป ดูเขากับบานประตูหนาตางแบบฝร่ังเศสในสวน，ยามอาทิตยสาดแสง
ฉาบหลังตาสีแดงกําแพงสีขาวของตัวอาคาร พรอม ๆ กับฉายแสงสองทองฟาสีครามและ
เมฆสีขาว หากไดเดินอยูบนเฉลียงยิ่งทําใหสัมผัสไดถึงบรรยากาศแหงความรุงโรจนของ
ครอบครัวผูนําในวันวาน 



11. โรงผลิตชาฟารมเกษตรฟูโซวซาน 
(GPS: 24°14'02.7"N 121°14'32.8"E、24.234088, 121.242448) 
  “Fushou Ever spring Tea” นับเปนผลิตผลทางการเกษตรที่ไดรับความนิยมมากที่สุ
ดของฟารมเกษตรฟูโซวซานทั้งการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ และการจาํหนาย ลวนเกิดจาก
นํ้าพักนํ้าแรงของฟารมเกษตรน้ี ทุกปในชวงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและกันยายนถึง
ตุลาคม โรงผลิตชาจะเร่ิมเก็บเกี่ยวใบชา ในปค.ศ.2011 โรงผลิตชาแหงใหมจะสรางขึ้น
แลวเสร็จ นอกจากจะมีเคร่ืองจักรที่ทันสมัยตลอดจนส่ิงแวดลอมใหมแลว ยังสามารถเพ่ิม
จํานวนผลิตผลและควบคมุปริมาณไดอีกดวย ปจจบุันการบรรจุแบงออกเปน 2 ประเภท คื
อการบรรจุแบบสุญญากาศและการบรรจุกระปอง บนกระปองติดตราของ ”ตากวานถิง” ไ
วเปนยี่หอ บนฝากระปองมีโลโกตัวอักษร “榮 (glory)” ของVeterans Affairs Council ติด
อยู บนตัวกระปองยังมีโลโกรูปสามเหลี่ยมของฟารมรวมทั้งเคร่ืองหมายการคาอื่น ๆ เชน
ช่ือยี่หอ “福壽長春茶 (Fuhou Ever spring Tea)” ดวย  มีการประทับวันที่ผลิตลงบนบรร
จุภัณฑเพ่ือควบคุมมาตรฐานคุณภาพ ตัวบรรจุภัณฑดูเรียบงาย Fuhou Ever spring Tea 
จึงเปนยี่หอชาที่ดูดี ในป 2012 โรงผลิตชาไดนําชาอูหลงหมักคัดอยางดี ภายใตเคร่ืองห
มายการคาและบรรจุภัณฑ “Fuhou Ever spring Tea” เขาสูตลาด เพ่ือตอบรับความตองก
ารของตลาด ดึงความนิยมจากผูบริโภค 

 ฟารมกําลังจะพัฒนาการผลิตใบชาใหกาวขึ้นไปอีกขั้น การจัดการการผลติจะเนนที่ก
ารเพาะปลูกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ไดแก เกษตรอนิทรีย (organic) และการบริโภคเพ่ือสุ
ขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพใบชา Fuhou Ever spring Tea ไดรับการสนับสนุนและความ
รักจากลูกคาเกาและใหมมาเปนเวลานาน นอกจากฟารมจะซาบซ้ึงในการสนับสนุนของ
ลูกคาแลว ยังมุงหวังที่จะพัฒนาไปขางหนาและสรางความเปนเลิศตอไป 

  ในเดือนกันยายนของทุกป ที่โรงงานผลิตชาสามารถชมความงามของทะเลดอกดอ



กดาวกระจายสีชมพูกลางหุบเขา มีฉากหลังเปนสวนแอปเปล สนญี่ปุนและเทือกเขาหิมะอั
นสงางาม เปนภาพทิวทัศนที่ผูรักการถายภาพควรมาชมอยางยิ่ง 

 

12.สวนชา 

(GPS: 24°13'40.1"N 121°14'34.4"E、24.227796, 121.242883 ) 
ฟารมปลูกชาต้ังอยูเหนือระดับนํ้าทะเล 2300-2500 เมตร ตามสภาวะการเติบโตของชาที่
มากมายน้ันทําใหพ้ืนที่น้ันกลายเปนสถานที่ที่อดุมสมบูรณ เพราะวาเปนสถานที่บริสุทธ์ิ ดิ
นอุดมสมบูรณ ปลอดมลพิษ แสงแดดเพียงพอและแสงอัตราไวโอเลตคอนขางแรง ซ่ึงใน
ชวงบายก็จะมีเมฆปกคลุม ใบของมันจะอุดมไปดวยแรธาตุตางๆ เพราะวาอากาศที่หนาว
ทําใหมันเจริญเติบโตชา และการเพาะปลูกในชวงน้ีน้ันเปนการปลูกแบบออแกนิค ดังน้ัน
จึงทําใหมีไปดวยแรธาตุ วิตามิน กรดอะมิโน ฯลฯ มากขึ้นกวาการปลูกชาในที่ที่มีความสู
งระดับตํ่า 

เพ่ือที่จะปองกันใบชามีนํ้าคางแข็ง พัดลมปองกันนํ้าคางแข็งจึงถกูติดต้ังขึ้นในพ้ืนที่น้ันเ
พ่ือใหเหมาะกับสภาพอากาศบนภูเขาในการปลูกชา เม่ือเซ็นเซอรพัดลมวัดไดวาอุณหภู
มิน้ันตํ่ากวา 6 องศา พัดลมก็จะเร่ิมทํางาน โดยพ้ืนฐานแลวการใชพัดลมน้ีก็เพ่ือจะใหอา
กาศอุนที่ความสูง 6-10เมตรน้ันตํ่าลงและทําลายผลกระทบจากรังสีความเย็น เพ่ิมอุณหภู
มิใหกับตนใบชาเพ่ือที่จะปองกันการทําลายชาจากนํ้าแข็งคาง 
 



13. ศาลาจิงกวาน 

(GPS: 24°13'25.2"N 121°14'41.3"E、24.223657, 121.244810) 

  ศาลาจิงกวานเปนจุดชมวิวชั้นเลิศท่ีต้ังอยูขางหนาถนนสระแหงฟา นักทองเ

ท่ียวจะมองเห็นความสวยงามของเทือกเขาสูงตาง ๆ กลุมภูเขาเหอหวันและกลุมภูเ

ขาหนานหู นอกจากน้ียังสามารถมองเห็นท่ีราบสูงบนเทือกเขาในฟารมเกษตร ท่ีย

ามฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน กอปรกับบรรยากาศทองถ่ิน ทําใ

หนักทองเท่ียวรูสึกเหมือนไดไปเยือนสวิสเซอรแลนด ท้ังท่ีสวยงาม ตราตรึงใจ ยา

กท่ีจะลืมเลือน 

  ยามอาทิตยลับขอบฟา ณ ศาลาจิงหวานน้ี นักทองเท่ียวสามารถมองเห็นดวงด
าวนานับพันท่ีสองแสงประกายระยิบระยับบนทองฟาและวิวของภูเขาตาง ๆ นอกจ
ากน้ีศาลาดังกลาวยังนับเปนสถานท่ียอดนิยมของผูท่ีรักการชมดาวอีกดวย  

 



14. Fushoushan Farm Campground  

(GPS: 24°13'11.3"N 121°14'22.5"E、24.219818, 121.239595 ) 
นอกจาก Camping Area Service Center ใหบริการเชาเตนท ใหคําปรึกษาว

างแผนเดินทางและบริการอ่ืน ๆ แลว ยังมีจุดจําหนายสินคาท่ีจําหนายสินคาตาง ๆ
 อาทิ อาหาร ขนม ลูกกวาดและของใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหทานสามารถซื้ออ
าหารและของใชจําเปนไดอยางสะดวกสบายตลอดระยะเวลาต้ังแคมป  ฟารมเกษ
ตรฟูโซวซานยินดีเปนอยางย่ิงท่ีไดบริการทาน 

เพ่ือรักษาทิวทัศนอันเปนเอกลักษณ campground แหงน้ีหามไมใหต้ังเตนทบ
นสนามหญา (รวมถึงเตนทนอนธรรมดา เต็นทแบบอุโมงค เต็นทแบบบาน รถเตน
ทและอ่ืน ๆ) ในกรณีท่ีเปนเตนทแบบพิเศษหรือตองการต้ังแคมปแบบกลุม ตองติด
ตอขออนุญาตกับทาง campground ลวงหนา เมื่อไดรับอนุญาตสามารถต้ังแคมปได
ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดกับเจาหนาท่ีของ Campground การบํารุงรักษาพ้ืนท่ีในเขตเขาสู
งน้ันไมงาย ทาง campground ขอใหทานรวมใจดูแลรักษาภูเขาและผืนปาอันสวย
งามแหงน้ีดวยกัน 

 



15. ทะเลสาบสีนํ้าเงิน 

(GPS: 24°13'20.1"N 121°14'28.1"E、24.222242, 121.241147) 

  ขาง ๆ ท่ีจอดรถบริเวณแคมปจะพบกับเสนทางเดินตามธรรมชาติขางทะเลสา

บสีนํ้าเงิน  ตลอดขางทางจะพบกับดอกหญาท่ีสูงปกคลุมอาณาบริเวณ แตเมื่อลองเ

ดินเขาไปเร่ือย ๆ จะพบกับทะเลสาบอันสวยงามอยูเบื้องหนาทะเลสาบสีนํ้าเงินเปน

ทะเลสาบตามธรรมชาติบนเทือกเขาสูง เน่ืองจากพ้ืนท่ีขางใตทะเลสาบมีแผนหินใ

หญอยู ทําใหกักเก็บนํ้าฝนท่ีตกลงมาไดโดยไมไหลเออออกมา เพราะถูกลอมรอบ

โดยตนสนและดอกหญา ทําใหลมภูเขาไมสามารถสัมผัสกับพ้ืนนํ้าได ดวยเหตุน้ีจึ

งทําใหทะเลสาบสีนํ้าเงินเปรียบเสมือนกระจกธรรมชาติบานใหญ ยามสภาพอากา

ศดีก็จะสะทอนกับทองฟาสีครามเบื้องบน   

  บริเวณลอมรอบทะเลสาบสีนํ้าเงินมีพืชหลากหลายชนิด อุดมไปดวยความสม
บูรณและนับเปนแหลงรวบรวมระบบนิเวศทางธรรมชาติท่ีสคัญท่ีสุดในฟารมเกษต



รแหงน้ี หากทานเดินรอบทะเลสาบสีนํ้าเงินจะใชเวลาประมาณ 40 นาที ซึ่งเหมาะ
สําหรับการเดินเลนพักผอนหยอนใจ ถามไถสารทุกขสุขดิบกันระหวางคนในครอ
บครัว แมวาในฤดูใบไมรวงและฤดูหนาวนํ้าในทะเลสาบจะเหือดแหงไป ทวาในฤ
ดูใบไมผลิและฤดูรอนทานก็จะสามารถเห็นนํ้าท่ีใสดั่งกระจกไดจากทะเลสาบสีนํ้าเ
งินน้ี  

 

16.สระแหงฟา 

(GPS: 24°13'13.2"N 121°14'15.4"E、24.220330, 121.237608 ) 

  สระแหงฟาต้ังอยูท่ีจุดสูงสุดของฟูโซวซาน สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,614เมตร 

ท่ีสามารถมองเห็นยอดเขาซานซีได ในตอนบายน้ันยอดเขาท่ีปกคลุมไปดวยหิมะ

ของจังหวัดซานซีจะมีวิวทิวทัศนท่ีสวยราวกับเทพนิยาย โดยชาวบานเลาตอกันมา

วาถาขอพรวาจะมาเท่ียวท่ีสระแหงฟา 3 คร้ังแลวจะไดมา สระแหงฟายังเปนอีกจุด

หน่ึงท่ีขึ้นชื่อดานการทองเท่ียวในชวงกลางคืน ทางจากสระแหงฟาไปยังแคมปเป



นทางท่ีสวยท่ีสุด ย่ิงไปกวาน้ันทิวทัศนในพ้ืนท่ีแลวยังเปนจุดชมวิวท่ีนาต่ืนเตนท่ีสุ

ดสําหรับการดูเมฆท่ีอยูติดกับลานจอดรถสระแหงฟาดวยเสนขอบฟาอันกวางใหญ

เปนสถานท่ีเหมาะสําหรับการชมแสงและเมฆตอนเย็น จุดพิเศษท่ีสุดคือจุดดึงดูดท่ี

สําคัญท่ีสุดและเปนสถานท่ีทําสมาธิท่ีมีชื่อเสียงของไตหวัน 

 

17. ศาลากวานกวัง 

(GPS: 24°13'14.8"N 121°14'15.1"E、24.220788, 121.237536) 
  ศาลากวานกวังเปนสถานท่ีท่ีใชในการฝกฝนจิตใจและวางแผนนโยบายประ
เทศของประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ก ทางเขาเปนทางยาวท่ีสามารถเดินตรงไปถึงท่ี
จอดรถได โดยมีทหารรักษาความปลอดภัยภายนอกยืนประจําการอยู เดินเขาไปไ
ดไมไกลก็จะพบกับทหารรักษาความปลอดภัยภายใน ขาง ๆ มีอาคารท่ีสรางจากไ
มเปนหอพักสําหรับทหารรักษาความปลอดภัยเหลาน้ี  จากศาลากวานกวังน้ีสามา
รถมองเห็นยอดเขาบริเวณฟารมเกษตรและบริเวณแคมปได เขาไปขางในจะพบกั
บศาลากวานกวังท่ีออกแบบใหแตละทิศย่ืนออกมาท้ังสี่ดาน โดยมีลักษณะเปนสิ่งป
ลูกสราง 2 ชั้น บริเวณชั้นท่ี 1มีหองโถง หองสงสารทหาร หองโถงกลาง หองสมุด 



และหองพักผอนชั่วคราวท่ีมีไวใหประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ก ใชในการฝกฝนจิตใ
จและคิดวางแผนนโยบายประเทศ ในสวนของโถงกลางน้ันจัดแตงอยางเรียบงาย 
ประดับดวยโคมไฟกระดาษใหแสงสวาง  ในสวนของหองสมุดก็กลายสภาพเปนห
อประวัติศาสตร หองพักผอนชั่วคราวยังมีเตียงนอน 2 เตียงและเกาอ้ี 1 ตัวประดับ
อยู หลังประตูอาคารมีโถงประวัติศาสตรแนะนําประวัติของศาลากวานกวังและรูป
ภาพท่ีเก่ียวของประดับไวอีกดวย บริเวณชั้น 2 มีระเบียงชมวิวดานนอกและหองป
ระชุม โดยท้ังสี่ดานลวนเปนกระจกใส ทําใหเห็นภาพท้ังสี่ทิศไดชัดเจน โดยขางใ
นน้ันมีเกาอ้ีน่ังประชุม โดยสถานท่ีแหงน้ีมีใหประธานาธิบดีเจียง ไคเช็กไดใชในก
ารใชความคิดและประชุมในยามท่ีสภาพอากาศไมดี 

 

18.ทิวทัศนแนวสระแหงฟา 

(GPS: 24 ° 13'15.3 "N 121 ° 14'16.6" E, 24.220911, 121.237947) 

           จุดท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในการชมพระอาทิตยขึ้นในไตหวันคือจุดพระอาทิตยขึ้
นอาหลีซาน แตพระอาทิตยท่ีขึ้นในภูเขาฟูโซวก็มีความโดดเดนมาก  พระอาทิตย
ขึ้นในหุบเขาเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของฟูโซวซาน แสดงใหเห็นขึ้นสภาพแวดล
อมในพ้ืนท่ีสูง ถ่ินทุรกันดารอันเงียบสงบ เชน พระอาทิตยขึ้นจากทองฟาเคล่ือนไ
ปตามขอบฟาแสงจะสองผานไปเร่ือย ๆ ปรากฏในตอนเชา สภาพอากาศสดใสมา
กสีแดงและสีสม สีฟาเขียวเหลืองและขาวตัดกับทะเลและเมฆท่ีงดงามอยูใกลราวกั
บวามันอยูไมไกลจากเราท่ีจะกาวไปสูทองฟา 



 

19.ศาลาดูดาว 

(GPS: 24°13'19.3"N 121°14'24.0"E、24.222023, 121.239985 ) 

  ในจุดต้ังแคมป มีจุดหน่ึงท่ีเหมาะสมกับการดูดาวมากท่ีสุดคือศาลาดูดาว เปน
สถานท่ีปลอดมลพิษและเปนท่ีทิศทางลมอยูใตชวงภูเขา คุณสามารถมองเห็นทอง
ฟาชวงกลางคืนไดอยางชัดเจน ตัวอยางกลุมดวงดาวมากมายอยูในแผนปายใหค
วามรูเก่ียวกับกลุมดาวท่ีทําใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูไปพรอมกับการดื่มด่ําความส
วยงามของกลุมดาวบนท่ีฟาท่ีสองแสงระยิบระยับ 

 



20.สวนทอ 

(GPS: 24°13'19.3"N 121°14'24.0"E、24.222023, 121.239985) 

          เดินมาจากศาลาเซว่ียะถิง ก็จะถึงสวนทอของฟารมเกษตร โดยในชวงเดือ

นมีนาคมเมื่อดอกทอเบงบานอยางเต็มท่ีแลว ทางสวนทอจะเปดบริการใหนักทองเ

ท่ียวไดเดินเท่ียวชมอยางเบิกบานใจ 

         ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมน้ัน เปนชวงผลิดอกออกผลของตนทอ จึงมี

การเก็บเก่ียวผลทอในฟารม แมวาผลทอดังกลาวจะมีอายุอยูไดไมนานแตวากล่ิน

หอม ความหวานและความชุมชื้นของผลทอก็ย่ัวยวนใจใหทุกทานไดล้ิมลอง ทําใ

หผลผลิตขาดตลาดทุกป 

 

 


