
Taichung Đài Trung 

Sun Moon Lake Hồ Nhật Nguyệt 

Chùa Long Sơn ở Lộc Cảng (Longshan Temple)
Chùa Long Sơn là kiến trúc xây 

dựng thời nhà Thanh còn lại tương đối 
hoàn chỉnh hiện nay, chùa đứng hàng đầu 
trong các chùa chiền ở Đài Loan bởi kiến 
trúc tinh tế, điêu khắc tinh xảo. Khách viếng 
thăm chùa không khỏi trầm trồ trước cánh 
cửa cao rộng, giếng chìm với kết cấu tỉ mỉ, 
nét vẽ kinh điển của Quách Tân Lâm, sàn 
diễn, cửa sổ và các bức điêu khắc đá có 
kết cấu độc đáo. Chùa được xây dựng vào 
thế kỷ 17, đến năm 1786 mới được di dời 
đến vị trí hiện nay, trải qua nhiều lần trùng 
tu mới có quy mô bề thế. Chùa rộng rãi, 
yên tĩnh, vừa là nơi thờ Phật vừa là nơi tu 
hành, không giống những ngôi chùa khác 
ở Đài Loan chỉ để thờ phung.

Nhà văn hóa dân gian Lộc Cảng 
(Lugang Folk Arts Museum)

Nhà văn hóa dân gian Lộc Cảng 
trước đây là nhà của một địa chủ Lộc 
Cảng. Kiến trúc mô phỏng thời Phục 
Hưng,với một tòa nhà phong cách Ba-
roque và một tòa kiến trúc phong cách 
Mân Nam. Bên trong trưng bày khoảng 
6000 hiện vật là các dụng cụ gia đình, đồ 
sứ, công trình kiến trúc… Trong khu nhà 
ở truyền thống còn có các phòng sản phụ, 
đọc sách, phòng sổ sách, phòng cưới thời 
xưa, tái hiện rõ nét hình ảnh sinh hoạt 
của các cư dân Đài Loan thời kỳ đầu khai 
thiên lập địa.

Shei-Pa Công viên Tuyết Bá 

Miêu Lật (Miaoli) • Đài Trung (Taichung • Chương Hóa (Changhua)
Nam Đầu (Nantou) • Vân Lâm (Yunlin)

 Bản đồ hướng dẫn du lịch
MIỀN TRUNG ĐÀI LOAN

Cục Du lịch, Bộ Giao thông Đài Loan 
(Tourism Burea)
9F, 290, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Sec.4, Taipei, Taiwan
Điện thoại: 886-2-2349-1500     Fax: 886-2-2760-1112
URL: http://taiwan.net.tw     e-mail: tbroc@tbroc.gov.tw
Đường dây nóng tư vấn 24h: 0800-011-765

Trung tâm Thông tin Du lịch, 
Cục Du lịch Đài Loan
Travel Information Service Center

 Dunhua N. Rd., Taipei 240
Điện thoại: (02) 2717-3737/ 0800-011765
Fax: (02) 8712-9173
Email: tisc@tbroc.gov.tw

Phòng Thông tin Du lịch Đài Trung
Taichung Travel Section
1F, 95 Gancheng St., Nantun Dist., Taichung
Điện thoại: (04) 2254-0809, 0800-422-022
Fax: (04) 2254-5485
Email: tisctch@ms39.hinet.net

Phòng Thông tin Du lịch Đài Nam
Tainan Travel Section
10F, 243 Minqyuan Rd., Sec.1, Tainan
Điện thoại: (06) 226-5681, 0800-611-011
Fax: (06) 226-4905
Email: traintna@ms48.hinet.net

Phòng Thông tin Du lịch Cao Hùng
Kaohsiung Travel Section
5F-1, 235 Zhongzheng 4th Rd., Kaohsiung
Điện thoại: (07) 281-1513, 0800-711-765
Fax: (07) 281-4660
Email: tisckhh.tbroc@msa.hinet.net

Trung tâm Dịch vụ Du lịch Cảng hàng 
không Quốc tế Đào Viên 
Taoyuan International Airport 
Tourism Service Center
Terminal 1: (03) 398-2194
Terminal 2: (03) 398-3341
Điện thoại: (03) 398-2956
Fax: (03) 383-4250
Email: cks@tbroc.gov.tw

Trung tâm Thông tin Du lịch Cảng 
hàng không Quốc tế Cao Hùng
Kaohsiung International Airport 
Tourism Service Center
Điện thoại: (07) 805-7888
Fax: (07) 802-7053
Email: khtsc.tbroc@msa.hinet.net

Khu phong cảnh Đông Bắc và bờ biển Nghi Lan
Northeast and Yilan Coast Scenic Area 
36, Xinglong St., Fulong Village, Gongliao District, New Taipei City
Điện thoại: (02) 2499-1115
URL: http://www.necoast-nsa.gov.tw 

Khu phong cảnh bờ biển Bắc Hải và Quan Âm Sơn
North Coast and Guanyinshan Scenic Area 
33-6, Xiayuankeng, Demao Village, Shimen District, New Taipei City
Điện thoại: (02) 8635-5100
URL: http://www.northguan-nsa.gov.tw/

Khu phong cảnh Tam Sơn
Tri-Mountain Scenic Area 
738, Zhongzheng Rd., Wufeng District, Taichung City 
Điện thoại: (04) 2331-2678
URL: http://www.trimt-nsa.gov.tw 

Khu phong cảnh Hồ Nhật Nguyệt
Sun Moon Lake Scenic Area 
599, Zhongshan Rd., Shuishe Village, Yuchi Township, Nantou 
County
Điện thoại: (049) 285-5668
URL: http://www.sunmoonlake.gov.tw 

Khu phong cảnh Ali Sơn
Alishan Scenic Area 
3-16 Chukou, Chukou Village, Fanzhu Township, Chiayi County 
Điện thoại: (05) 259-3900
URL: http://www.ali-nsa.net

Khu phong cảnh bờ biển Vân Lâm-Gia Nghĩa-Đài Nam
Southwest Coast Scenic Area 
119, Jiucheng, Beimen District, Tainan City
Điện thoại: (06) 786-1000
URL: http://www.swcoast-nsa.gov.tw

Khu phong cảnh Siraya
Siraya Scenic Area
1-1, Xiancao, Xiancao Village, Baihe District, Tainan City 
Điện thoại: (06) 684-0337
URL: http://www.siraya-nsa.gov.tw/ 

Khu phong cảnh Mậu Lâm
Maolin Scenic Area
120 Lane Saijia, Saijia Village, Sandimen Township, Pingtung County
Điện thoại: (08) 799-2221
URL: http://www.maolin-nsa.gov.tw/

Khu phong cảnh Vịnh Đại Bằng
Dapeng Bay Scenic Area
169, Datan Rd., Donggang Township, Pingtung County
Điện thoại: (08) 833-8100
URL: http://www.dbnsa.gov.tw

Khu phong cảnh bờ biển Miền Đông
East Coast Scenic Area 
25, Xincun Rd., Xinyi Village, Chenggong Township, Taitung County
Điện thoại: (089) 841-520
URL: http://www.eastcoast-nsa.gov.tw 

Khu phong cảnh thung lũng tách giãn Hoa Đông
East Rift Valley Scenic Area
168 Neighborhood 8, Hegong Village, Ruisui Township, Hualien 
County
Điện thoại: (03) 887-5306
URL: http://www.erv-nsa.gov.tw 

Khu phong cảnh Bành Hồ
Penghu Scenic Area
171, Guanghua Village, Magong City, Penghu County
Điện thoại: (06) 921-6521
URL: http://www.penghu-nsa.gov.tw 

Khu phong cảnh Mã Tổ
Matsu Scenic Area
95-1, Renai Vilage, Nangan Township, Lienchiang County
Điện thoại: (0836) 25631
URL: http://www.matsu-nsa.gov.tw

Quảng cáo
Bản đồ này do Cục Du lịch, Bộ Giao thông Đài Loan cung cấp miễn phí

Báo án khẩn cấp: 110
Cứu hộ khẩn cấp: 119
Tra cứu bằng tiếng Trung: 104
Tra cứu bằng tiếng Anh: 106
Tổ Ngoại vụ Tổng cục Cảnh sát: (02)2321-3175
Đường dây nóng tư vấn 24h: 0800-011-765

Số điện thoại thường dùng

Số ĐKXB: 534-2015/CXBIPH/45 - 15/HD cấp ngày 27/3/2015
In: 2000 tờ. KT: 60x85cm. In tại Nhà máy in Bản đồ

http://www.taiwantrip.com.tw/

Tourists Shuttle Bus

Du lịch Đài Loan thật dễ dàng. 
Xe đón bạn tại ga tàu hoặc bến xe tới điểm tham quan. 

Chỉ cần một tấm vé!

0800-011765

Hơn 40 chương trình du lịch hấp dẫn đưa du khách đi khắp 
miền Bắc, Trung, Nam, Đông  Đài Loan. 
Dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, thân thiện, chất lượng cao.

http://www.taiwantourbus.com.tw/

Xe Du lịch Đài Loan Taiwan Tour Bus

Xuất phát! Du lịch thật dễ! 

Đường dây nóng tư vấn miễn phí dịch vụ du lịch 24h:

Vui lòng truy cập trang web hoặc gọi điện thoại

Xe đưa đón đến điểm tham quan

Baxianshan Forestry Road

Hot Springs Culture Center/
Guguan Visitor Center

Hot Springs Culture Center/
Guguan Visitor Center

Mt. Basianshan Forest
Recreation Area

Zhiliang

To Fengyuan

To Qingjing Farm and Aowanda

Cốc Quan

Trung tâm du lịch Cốc Quan

đường Bát Tiên

đi Phong Nguyên

Khu nghỉ dưỡng rừng 
Vụ Lăng

Nông trường Vũ Lăng

Làng Hoàn Sơn

Trung tâm du lịch Lê Sơn

Hồ chứa nước Đức Cơ

Đức Cơ

Nông trường Phúc Thọ Sơn

đi nông trường Thanh Cảnh

Khu nghỉ dưỡng rừng Bát Tiên Sơn

Tứ Nguyên

Thắng Quang

Chi Lương

Hoàn Sơn

Lê Sơn

Bảo tàng Lê Sơn

đi Taroko

Khu nghỉ dưỡng núi Hợp Hoan

Núi Đại Vũ

Lishan Khu phong cảnh Lê Sơn Miaoli Miêu Lật 

Khu nghỉ dưỡng sinh thái rừng rậm Sam Lâm Khê (Shanlinxi Forest Rec-
reation Area)

Sam Lâm Khê có độ cao 1600m, thuộc khí hậu ôn đới gió mùa, nổi tiếng với rừng cây 
nguyên sinh. Ở đây bốn mùa hoa đua nhau nở rộ, tỏa hương khoe sắc giữa chốn hoang dã. Mùa 
xuân có hoa anh đào, đỗ quyên, thạch nam; mùa hạ có hoa cúc Ba Tư, thược dược; mùa thu lá 
phong đỏ, mùa đông lạp mai tinh khiết. Trung tâm ươm trồng hoa nổi tiếng với giống Đỗ Quyên 
Đài Loan, màu sắc rực rỡ vào mỗi dịp tháng 4 về. Khu nghỉ dưỡng có khu cắm trại và các nhà gỗ 
trong rừng cho du khách nghỉ đêm. Cảnh quan thiên nhiên rất phong phú, trong đó có thác Thanh 

Long (Qinglong Waterfall) cao 
116m tráng lệ và hùng vĩ; nơi 
lòng sông có hơn 10 huyệt động 
trông như những miệng giếng, 
nước trong xanh; “Thạch Nam 
Tuyền” (Rhododendron Spring) 
có tên bởi dòng suối uốn lượn 
tưới cho những cây thạch thảo. 
Bên suối có “Am Yến (Swallows’ 
Cottage)”, do nước từ trên động 
chảy xuống như những hạt 
châu ngọc, hình thành chiếc 
“rèm châu”, tạo ra cảnh tượng 
hết sức độc đáo và đẹp mắt. 

Xitou

Zhushan

Zhushan

Chuxiang

Sitou

Làng giấy Quảng Hưng

Bia trung tâm Phố Lí

Xưởng rượu Phố Lí

Bảo tàng thiên nhiên

Làng gốm Xà Diêu Thủy Lí

Thung lũng Thái Cực
Khu nghỉ dưỡng rừng Khê Đầu

Khu nghỉ dưỡng sinh thái rừng San Lâm Khê

Đ
i Bắc Sơn Khanh

Đi Thảo Đồn

Đi Nam Đầu

Đi Chương Hóa 

Nút giao Minh Gian

BQL khu Phong Cảnh
Hồ Nhật Nguyệt

Hồ Nhật Nguyệt

Đường sắt Tập Tập

Tập Tập

Trung tâm du lịch Thủy Lí
Diên Bình

Lộc CốcTrúc SơnĐi Đ
ấu

 Lụ
c

Đi Nhị Thủy

Đi Vân Lâm
Trúc Hương

Ga Tập Tập

Khê Đầu

Thủy Lí

Vân Hải

Đi Địa Lợi

Đi suối nước nóng Lô Sơn

Miền Trung 

Bao gồm các huyện thị: Miêu Lật (Miaoli), Đài Trung (Taichung), Chương Hóa (Changhua),  
Vân Lâm (Yunlin), Nam Đầu (Nantou), với các thắng cảnh nổi tiếng như “Khu phong cảnh Hồ 
Nhật Nguyệt (Sun Moon Lake  Scenic Area )”, “Công viên Tuyết Bá (Shei-Pa  Park)”, “Khu 
phong cảnh Lê Sơn (Lishan  Scenic Area)”, “Khu phong cảnh Bát Quái Sơn (Bagua Mountain  

Suối nước nóng Thái An (Taian) 

Địa điểm: xã Thái An (Taian), huyện Miêu Lật (Miaoli). Nhiệt độ nước: 47oC. Loại 
nước: chứa alkaline carbonate (kiềm các bon nat). Khu suối khoáng Thái An bao 
gồm khu suối khoáng Hổ Sơn (Hushan) và Thái An, đều bắt nguồn từ suối Thái 
An. Nguồn nước ở đây trong xanh dồi dào, vừa uống vừa tắm được. Cảnh quan 
quanh vùng cũng rất đẹp với non xanh nước biếc và khu ngắm lá phong gần xã 
Đại Hồ (Dahu). 

Suối nước nóng Cốc Quan (Guguan Hot Springs)

Địa điểm: quận Hòa Bình (Heping) thành phố Đài Trung (Taichung). Nhiệt độ nước 
60oC. Loại nước: chứa alkaline carbonate. Nằm trên đường cao tốc cắt ngang 
miền Trung, Nước suối nóng Cốc Quan có chứa các lưu huỳnh, vị xộc thẳng lên 
mũi khá đặc thù. Tuy vậy, nước ở đây không giống với nước chứa lưu huỳnh ở núi 
Đại Đôn (Datun), bởi là nước chứa carbonic acid mang tính kiềm yếu, vừa uống 
vừa tắm được nên thu hút đông đảo du khách. Với các nhà  nghỉ, nhà hàng ngày 
càng nhiều, du khách tới đây sẽ được thỏa mãn cả về nhu cầu ngắm cảnh, tắm 
suối khoáng hay thưởng thức món….

Suối nước nóng Lô Sơn (Lushan Hot Springs)

Địa điểm: xã Nhân Ái 
(Renai) huyện Nam 
Đầu (Nantou). Nhiệt 
độ nước: 45oC đến 
90 oC. Loại  nước: 
chứa sodium bicar-
bonate. Suối nước 
nóng Lô Sơn là suối 
chứa kiềm sodium 
carbonate, có chất 
lượng cao nhất trong 
các loại suối khoáng. 
Nước suối  t rong, 
không màu không 
mùi, vừa uống vừa tắm được, nhiệt độ nước thay đổi theo mùa. Ngoài ra, nơi đây 
còn là địa điểm lý tưởng thưởng ngoạn cầu treo, lá phong, hoa anh đào hay tuyết 
rơi. Do hơi nước lâu ngày bốc lên khiến vách núi sừng sững bên suối biến thành 
màu tím xám, tạo nên cảnh quan hết sức lạ mắt. Đầu nguồn nước còn có các hồ 
nước nhỏ để du khách luộc trứng. Nơi đây cũng nổi tiếng với đặc sản mochi anh 
đào, bánh gạo, hoa bách hợp…

Suối nước nóng Xuân Dương (Chunyang Hot Springs)

Địa điểm: xã Nhân Ái (Renai) huyện Nam Đầu (Nantou). Loại nước: chứa chứa 
alkaline carbonate. Nước suối không màu không mùi, còn có tên gọi “Suối nước 
nóng Anh Đào”. Nơi đây cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có điểm cắm trại cho du 
khách. Đi quan Cầu treo Xuân Dương, du khách sẽ đến với thác nước Xuân Dương.

Suối nước nóng (Dongpu Hot Springs)

Địa điểm: xã Tín Nghĩa (Xinyi) huyện Nam Đầu (Nantou). Nhiệt độ nước: 40oC. 
Loại nước: chứa carbonic acid. Đông Phố là nơi cư trú truyền thống của người bản 
địa Bố Nông (Bunun), cũng là cửa khẩu quan trọng dẫn tới Công viên Ngọc Sơn, 
đường cổ Việt Lĩnh (Yueling) Bát Thông Quan (Batongguan). Vào mùa xuân, hoa 
mai, anh đào, lê, hoa đào đua nhau nở rộ, khắp triền núi tô điểm những sắc đỏ, 
sắc trắng. Cuối mùa hạ, khắp nơi thoang thoảng hương hoa cau, khiến du khách 
không muốn rời chân đi. 

Vân Lâm là vùng đất của truyền thống và sáng tạo song hành. Về nghệ thuật truyền 
thống, nơi đây có võ thuật Thất Khảm (Cikan) Tây Loa, biểu diễn trống hoa, kịch rối tay …; 
Về nhân văn và cảnh quan tự nhiên, có cà phê Đài Loan sản xuất tại Cổ Khanh (Gukeng), 
vườn Đà điểu Cổ Khanh (Gukeng), cùng với cảnh quan sinh thái, di tích lịch sử phong phú 
đan xen thu hút và làm hài lòng du khách.

“Đường hầm xanh” Cổ Khanh 
(Gukeng Green Tunnel)

Nằm gần cầu Sài Lí (Chaili) ở Đấu 
Lục (Douliou), trên tuyến tỉnh lộ số 3 đi Vĩnh 
Quang (Yongguang), tổng chiều dài 2km. 
Bên đường có tàu hỏa mini của tập đoàn Đài 
Đường chạy dọc theo đường hầm với thiết 
kế đường ray, ga tàu và toa tàu hết sức độc 
đáo. Vì vậy, mỗi năm vào dịp tháng 10, Lễ hội 
Cà phê Đài Loan cùng với công viên, “đường 
hầm xanh” và đường sắt biến nơi đây thành 
“Đại lộ cà phê” đầy phong cách và đặc sắc.

Khu nghỉ dưỡng Hoa Sơn (Huashan 
Recreation Area)

Hoa Sơn là vùng đất trồng cà phê nổi 
tiếng ở Đài Loan. Do địa thế đất cao, tầm 
nhìn thoáng rộng, có thể phóng tầm mắt tới 
đồng bằng Chương Hóa, Vân Lâm, nên nơi 
đây trở thành điểm dừng chân yêu thích của 
du khách. Đường mòn thôn Hoa Sơn uốn 
lượn chạy xuyên qua các vườn cà phê, tạo 
nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và môi 
trường sinh thái độc đáo, phong phú. Khu vực 
này vẫn còn phường làm giấy thủ công với phương thức hoàn toàn tự nhiên theo phương 
pháp cổ xưa hiện chỉ có ở Đài Loan. Du khách đến đây có thể tự mình trải nghiệm sự thú 
vị của công việc làm giấy. 

Khu vui chơi rừng rậm Aowanda (Aowanda  Forest 
Recreation Area)

 Là khu phong cảnh nổi tiếng với rừng lá phong, thời gian 
thưởng ngoạn từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Khu vực này 
thuộc địa hình thung lũng. Trong khu vui chơi có cầu treo, đường 
đi bộ.

 Phong cảnh Aowanda thay đổi theo bốn mùa trong năm, 
nổi tiếng với suối nước nóng “Bắc Khê (Beisi)” và “Nam Khê 
(Namsi)”, truyền thống văn hóa của hai sắc dân bản địa là người 

Atayal và người Bunun, cùng với lớp lớp lá phong đỏ điểm khắp núi rừng, những loài chim thú 
quý hiếm, rừng sâu xanh tốt rậm rạp, giúp du khách quên hết những ồn ào đô thị.

“Di tích Khúc  Băng (Chyubing)” tại thôn Thân Ái (Qinai) là di tích vùng núi cao đầu tiên 
được khai quật tại Đài Loan, hiện lưu giữ các di chỉ đá phiến tương đối hoàn chỉnh, rìu đá, thương 
đá, quan tài đá lần lượt được khai quật, là điểm du lịch khảo cổ văn hóa Đài Loan quan trọng.

Nông trường Thanh Cảnh (Qingjing Farm)
Được mệnh danh là “Tiểu Thụy Sĩ”, Nông trường Thanh Cảnh thuộc huyện Nam Đầu 

(Nantou), đoạn tuyến Vụ Xã (Wushe) thuộc cao tốc Trung Hoành đi núi Hợp Hoan (Hehuan 

Khu phong cảnh Lê Sơn nằm ở quận 

Hòa Bình (Heping), thành phố Đài Trung, 

được coi như “thiên đường tự nhiên miền 

Trung”. Do phía Tây bị cắt ngang bởi đường 

cao tốc Trung Hoành (cao tốc cắt ngang Miền 

Trung Đài Loan), nên phải đi vòng mới đến 

được Lê Sơn. Du khách có thể  xuất phát 

từ Phố Lý (Puli),  Nam Đầu, đi qua núi Hợp 

Hoan (Hehuan), núi Đại Vũ (Dayu), hoặc từ 

xã Đại Đồng (Tatung), Nghi Lan qua Thê Lan 

(Cilan).  Lê Sơn có độ cao 1.670m, trông ra dãy núi Tuyết Sơn (Xueshan) và dãy núi Trung Ương 

(Central), lúc trời quang có thể nhìn thấy đỉnh Tuyết Sơn. Nơi đây không khí trong lành, ánh 

nắng chan hòa, tài nguyên thiên nhiên phong phú, là điểm nghỉ dưỡng mùa hè tuyệt vời, đặc biệt  

thích hợp cho các du khách thích ngắm sao trời. Trên đường đi dạo, du khách có thể bắt gặp các 

loại động vật đặc thù của Đài Loan như họa mi Đài Loan, chim sẻ Aegithalos concinnus, bướm 

phượng Atrophaneura horishana. tại sông Thất Gia Loan (Cijiawan) còn có thể thấy loài cá hồi 

Đài Loan. Không những thế, nơi đây còn là nguồn cung cấp các loại rau trái được du khách ưa 

thích như táo, lê, bắp cải. Xung quanh Lê Sơn là khu vực cư trú quan trọng của dân tộc Atayal 

nổi tiếng với kỹ thuật dệt thổ cẩm tinh tế, đẹp mắt. Lễ hội xăm mặt vào dịp trưởng thành của 

người Atayal cũng là một biểu tượng cho sự sống và vinh quang.

Đài Trung là thành phố đạt tầm quốc tế lớn nhất miền Trung Đài Loan, nơi đây quanh 
năm khí hậu ôn hòa, công thương nghiệp phát triển, hoạt động văn hóa phong phú. 

Bảo tàng Mỹ thuật Đài Loan ( Taiwan Museum of Fine Arts) 
Bảo tàng Mỹ thuật Đài Loan là trung tâm mỹ 

thuật của miền trung Đài Loan, được xây dựng 
bao bọc bởi rừng cây xanh, cảnh quan ngoài 
trời và các tác phẩm điêu khắc tinh tế. Trong khu 
văn bia trên sườn núi là hàng hàng lớp lớp bia 
làm từ đá hoa cương nối tiếp nhau, mỗi tấm có 
chiều rộng 3 thước, cao 6 thước, trên đó lưu giữ 
bút tích của các thư pháp gia thời Minh, Thanh 
và cận đại. Đây là khu trưng bày bia đá đặc sắc 
hiếm có ở Đài Loan.

Bảo tàng Khoa học tự nhiên ( Museum 
of Natural Science) 

Đây là Bảo tàng Khoa học tự nhiên đầu 
tiên, kết hợp giữa tính chân thực và duy mỹ, là 
điểm đến tuyệt vời cho những du khách yêu du 
lịch khám phá. Bảo tàng được chia thành bốn khu 
trưng bày chính: Trung tâm khoa học, Khoa học 
sự sống, Môi trường địa cầu, Khoa học và Công 
nghệ Trung Hoa và một phòng chiếu phim. Ngoài ra, còn có một vườn cây rộng 4,9 ha, chia 
làm 8 khu sinh thái với tổng số hơn 800 loại thực vật. 

Đại học Đông Hải (Tunghai Universiy)
Đại học Đông Hải nổi tiếng miền Trung Đài Loan nằm trên núi Đại Đỗ (Dadu), có diện 

tích rộng lớn, khuôn viên trường có những con đường trồng toàn hoa phượng, tán cây xanh 
mát đan xen rợp bóng.Trong trường còn có “Nhà nguyện Luce” lợp ngói lưu ly do I.M.Pei 

Công viên Tuyết Bá nằm trên các xã Ngũ Phong (Wufong), xã Tiêm Thạch (Jianshih) huyện 
Tân Trúc (Hsinzhu), xã Thái An (Taian) huyện Miêu Lật  (Miaoli) và quận Hòa Bình (Heping)Thành 
phố Đài Trung, chủ yếu gồm dãy núi Tuyết Sơn (Xueshan, còn gọi là Sylvia), với nhiều ngọn núi 
nổi tiếng cao hơn 3000m, trong đó có đỉnh Tuyết Sơn cao thứ 2 Đài Loan , Đỉnh Đại Bá (Daba) 
được mệnh danh “Đỉnh núi kỳ quan của thế kỷ”. Khu nghỉ dưỡng Vũ Lăng (Wuling)  và Quan 
Vụ(Guanwu) là điểm đầu leo lên đỉnh Tuyết Sơn và Đỉnh Đại Bá có phong cảnh tuyệt đẹp và tài 
nguyên thiên nhiên phong phú.

Trong công viên có nhiều loại động 
thực vật đặc hữu quý hiếm, trong đó có rừng 
viên bách ở Ngọc Sơn diện tích lớn nhất Đài 
Loan,hoa Impatiens devolii thuộc loài hoa 
phụng tiên chỉ có ở Tuyết Bá, Taiwan Sas-
safras thuộc họ nguyệt quế 2 triệu năm tuổi, 
gấu đen, cá hồi Đài Loan và bướm phượng 
Agehana maraho.

Cư trú chính tại khu vực này là dân tộc 
Thái Nhã (Atayal) và Tái Hạ (Saisiat), dân 
tộc Atayal nổi tiếng với văn hóa xăm mặt và 
kỹ thuật dệt vải thổ cẩm đẹp nhất, sợi vải và 
đường nét phối hợp tinh tế, đầy chất nghệ 

thuật. Saisiat là một dân tộc khá ít người, nổi tiếng với “Lễ tế linh hồn người lùn” thần bí, một 
trong những nghi lễ tôn giáo điển hình còn lại của người dân tộc bản địa Đài Loan. Ngoài ra, 
Công viên Tuyết Bá cũng là cái nôi của văn hóa dân tộc bản địa, với các di sản văn hóa quan 
trọng như di chỉ Nhị Bản Tùng (Erbensong), Tuyết Kiến (Xuejian) , Thất Gia Loan (Cijiawan), 
đường cổ Bắc Khanh Khê (Beiqingxi).

Khu vui chơi rừng Vũ Lăng (Wuling  Forest Recreation Area)
Nằm tại quận Hòa Bình (Heping) thuộc thành phố Đài Trung, Khu vui chơi rừng Vũ Lăng 

(Wuling  Forest Recreation Area)mùa xuân nở rộ hoa đào hoa mận, mùa hè rau trái phong phú, 
mùa thu lá phong đỏ rung rinh, mùa đông đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, bốn mùa với phong cảnh 
hấp dẫn khác nhau làm say lòng du khách.Trong đó, thác nước Đào Sơn (Taoshan waterfall) là 
một trong những thác nước nổi tiếng ở Đài Loan. Đến đây, du khách có thể ngắm các ngọn Đào 
Sơn(Taoshan), Tuyết Sơn (Xueshan) và toàn cảnh Vũ Lăng. Ngoài ra, Khu chứa nước Sông Thất 
Gia Loan (Cijiawan) hiện nay là “Khu bảo tồn cá hồi Đài Loan” lớn nhất Đài Loan.

Thắng cảnh lân cận

thiết kế. Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu ở thành phố Đài Trung, thu hút rất đông du khách 
đến tham quan, chụp ảnh.

Trung Đài Thiền Tự (Chung Tai Chan Monastery)
Trung Đài Thiền Tự kết hợp điểm đặc sắc của phong cách kiến trúc Trung Hoa và Châu 

Âu, là thánh địa của một trong bốn giáo phái Phật giáo lớn nhất Đài Loan (cùng với Pháp Cổ 
Sơn (CFagushan) Đài Bắc, Thiền đường Từ Tế (Tzuchi Jingsi Hall) Hoa Liên và Phật Quang 
Sơn (Foguangshan) Cao Hùng (Kaohsiung). Trận động đất ngày 21/9/1999 khiến nơi đây bị 
hư hại nặng phải xây dựng lại và hoàn thành vào năm 2001. Thiết kế chùa mang đậm phong 
cách Thiền tông, thể hiện dấu ấn tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật và học thuật sâu sắc, được coi 
là công trình điển hình trong kiến trúc Phật giáo xưa nay. Trung Đài Thiền tự nhấn mạnh việc 
đời sống hóa Phật pháp nên thường tổ chức các Lễ Thiền Thất với mong muốn giúp các tín đồ 
Phật giáo được tịnh tâm.

Khu vui chơi Lệ Bảo (Lihpao Land )
Khu vui chơi Lệ Bảo được chia làm hai phần chính: “Khu thám hiểm (Discovery World)” và 

“Vịnh Mala (Mala Bay). “Khu thám hiểm” bao gồm các trò chơi nhiều thể loại kích thích cảm giác 
của du khách,thách thức khả năng giới hạn của con người như “Giải cứu trái đất”- trò chơi thả 
rơi người tự do,được thiết kế không gian 360o, mức độ “kinh dị” có thể nói độc nhất vô nhị trên 
thế giới. Ngoài ra,tại “Vịnh Mala”,cứ mỗi 90 giây lại có một trận sóng thần nhân tạo cao 2.4m,du 
khách có thể vừa thích thú thả mình trong làn nước vừa nghe những giai điệu âm nhạc tuyệt hay.

Cung Trấn Lan Thị trấn Đại Giáp (Dajia’s Jhenlan Temple)
Được xây dựng vào năm Ung Chính thứ 8 đời Thanh, trải qua 280 năm, đến nay Cung vẫn 

giữ được nét tao nhã, tinh tế trong kiến trúc, dáng vẻ trang nghiêm của bài vị, tượng thờ, là trung 
tâm tín ngưỡng ở Miền Trung Đài Loan. Lễ dâng hương tế “Thiên Thượng Thánh Mẫu” vào tháng 
3 hàng năm là hoạt động lớn và quan trọng nhất của Cung. Đây là lễ dâng hương lớn nhất, đông 
người tham dự nhất và quy mô rộng nhất ở Đài Loan, diễn ra từ Đài Trung, Chương Hóa, Vân 
Lâm cho đến  Gia Nghĩa. Trong buổi lễ có các nghi thức tôn giáo và biểu diễn các tập tục truyền 
thống, thể hiện hoạt động tôn giáo đặc biệt, giàu ý nghĩa văn hóa truyền thống của Đài Loan.

Làng văn hóa Cửu tộc (Formosan Aboriginal Culture Village)
Làng Văn hóa Cửu tộc là khu vui chơi hội tụ đầy đủ các yếu tố văn hóa, nghỉ dưỡng và 

cảnh quan sinh thái. Làng văn hóa thể hiện văn hóa và sinh hoạt truyền thống của 14 sắc dân bản 
địa Đài Loan như  Đạt Ngộ (Tau), A Mỹ (Amis), Thái Nhã (Atayal), Tái Hạ (Saisiat), Trâu (Tsou), 
Thiệu (Shao), Bố Nông (Bunun),  Ti Nam (Puyuma), Lỗ Khải (Rukai), Bài Loan (Paiwan), Cát 
Mã Lan (Kavalan), Thái Lỗ Các (Taroko),  Tát Kỳ Lai Nhã (Sakiraya) và Tái Đức Khắc (Seediq). 
Dọc con đường mòn dài 1.865m là các ngôi nhà vách đá hoặc gỗ của dân bản địa được lưu giữ 
đúng theo kiến trúc truyền thống. Nơi đây còn có vườn hoa mang phong cách cung đình Châu 
Âu, ngoài ra, công viên giải trí với xe tàu lượn siêu tốc đầu tiên ở Đài Loan, cáp treo tuần hoàn, 
UFO rơi tự do đầu tiên ở Đông  Á là những trò giải trí được du khách ưa thích nhất. Vào tháng 
2 hàng năm khi hoa anh đào nở rộ, nơi đây lại tổ chức “Lễ  tế hoa anh đào”, lễ hội thưởng hoa 
lớn nhất miền Trung Đài Loan.

Làng văn hóa Xà Diêu Thủy Lí (Snake Kiln Ceramics Cultural Park)
Xà Diêu Thủy Lí xây dựng năm 1926, là lò nung bằng lửa lâu đời nhất, mang đậm dấu ấn 

văn hóa nông thôn truyền thống của Đài Loan. Nhìn từ xa, nơi đây có hình như con rắn đang nhe 
nanh nên mới có tên là Xà Diêu (lò nung hình con rắn). Các sản phẩm chế tác bởi lò nung ở đây 
đều rất tinh xảo, màu sắc phong phú, mang vẻ mộc mạc mà không sản phẩm nung hiện đại nào 
có được. Phần chính của Xà Diêu bị hủy hoại bởi trận động đất năm 1997 và được xây dựng 
lại năm 2000. Sản phẩm “Bình hai miệng thiên hỷ” cao 6,68m đã phá kỷ lục Guiness thế giới.

Xa Trình (CheCheng)
        Xa Trình là bến cuối 

tuyến đường sắt Tập Tập (Jiji), 
cũng là nơi tọa lạc của xưởng gỗ 
Chấn Xương (Jhenchang). Thời kỳ 
nghề khai thác gỗ còn hung thịnh, 
cư dân trong thôn đông tới hơn hai 
nghìn người, trong đó có đến một 
nửa là nhân viên xưởng gỗ. Khi 
chính sách khai thác gỗ thay đổi, 
sự nghiệp kinh doanh của Chấn 
Xương đi xuống, công nhân rời 
đi, nhà xưởng bỏ không, nơi đây 
cũng chỉ còn lại vài chục hộ gia 
đình; Đến đầu thập kỷ 80, tuyến đường sắt Tập Tập trở thành tuyến đường cho khách du lịch, 
với sự nỗ lực của cư dân, cùng việc xây dựng đường sắt, đường điện, tái sản xuất các nghề 
cũ như nghề gỗ, nghề nấu rượu, nơi đây trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Ga tàu hỏa nằm 
trong khu dân cư phía dưới nhà máy điện Minh Đàm (Mingtan Reservoir), đường ray được xây 
dựng từ thời Nhật cai trị mang một vẻ cổ xưa, hiên vẫn còn lưu giữ các thiết bị thêm nước, thêm 
than cho tàu chạy khí đốt thời xưa. Trong khi tản bộ, du khách không chỉ được ngắm vẻ đẹp của 
đường hầm, đường ray lâu đời, mà còn thấy sự hùng vĩ của núi rừng, của nhà máy phát điện, 
được trải nghiệm cảm giác như trở về cuộc sống thôn xóm thư nhàn thập kỷ 50.

Khu giáo dục Khê Đầu (Si-
tou Forest Recreation Area)

K h ê  Đ ầ u  n ằ m  ở  đ ộ 
cao1150m dưới chân núi Phượng 
Hoàng (Phoenix) xã Lộc Cốc 
(Lugu), do nằm đầu nguồn sông 
Bắc Thế (Beishi River) nên được 
gọi là Khê Đầu (đầu sông). Đây là 
vùng rừng thực nghiệm của trường 
Đại học Đài Loan với hệ sinh thái 
động thực vật phong phú và hoàn 
chỉnh, các con đường mở ra mọi 
phía rất tiện cho việc ngắm cảnh. 
Ở đây có vườn tiêu bản trúc và các 
loại cây gỗ, có khoảng 1200 loài 
cây, trong đó vườn trúc có hơn 50 
loại. Ngoài ra còn có vườn ươm cây, 
vườn bạch quả, vườn nai, cây Cổ 
thụ, hồ Đại học (University Lake), 
Trung tâm hoạt động thanh niên 
(Youth Activity Center)... Khê Đầu 
cũng là thiên đường ngắm chim, 
dọc đường đi, du khách có thể thấy 
các loại họa mi Đài Loan, khướu bụi 
đầu đỏ, diều hâu Ấn Độ.Cảnh đẹp 
Khê Đầu độc đáo, thu hút nhiều du 
khách đến cắm trại, nghỉ ngơi. 

Hồ Đại học là hình ảnh tiêu 
biểu của Khê Đầu. Trên hồ bắc một 
chiếc cầu tre cong cong, bờ hồ rợp 
bóng các cây cổ thụ, vẽ phong cảnh 
thiên nhiên thành bức tranh đẹp. 
Trong khu rừng lá kim, có cây đỗ tùng 2800 năm tuổi chỉ có ở Khê Đầu. Ngoài ra, du khách còn 
có thể tham quan rừng bạch quả hóa thạch có từ 2 trăm triệu năm trước. 

Làng văn hóa Cửu tộc (Formosan Aboriginal Culture Village)  (049)289-5361    Số 45 
ngõ Kim Thiên thôn Đại Lâm (Dalin), Xã Ngư Trì (Yuchi),Nam Đầu

1.  Đáp xe đi Đài Trung,chuyển sang Xe khách Nhân Hữu (Renyeou Bus) Đài Trung 
đến Làng văn hóa Cửu tộc. Xe khách Nhân Hữu (Renyeou Bus)(04)2225-5166

2. Bắt Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) đến Phố Lí (Puli) ,chuyển sang xe khách Nam Đầu hoặc Mini 
Bus Phố Lí (Puli)  để đến Làng văn hóa Cửu tộc 

 Xe khách Nam Đầu: (049)298-4031,Mini Bus Phố Lí (Puli): (049)299-6937
Hướng Nam: 
1. Quốc lộ số 1→Nút giao Vương Điền (Wangtian)→Thảo Đồn (Caotun)→Phố  Lí (Puli) →Tỉnh lộ số 

21→Ngư Trì (Yuchi)→Làng VH Cửu tộc
2. Quốc lộ số 3→Nút giao Thảo Đồn (Caotun) →Thảo Đồn (Caotun)→Phố Lí (Puli) →Tỉnh lộ số 21→Ngư 

Trì (Yuchi)→Làng VH Cửu tộc
Hướng Bắc:  
1. Quốc lộ số 1→Nút giao Đấu Nam (Dounan)(hoặc đi cao tốc Đông Tây, đến Quốc lộ số 3 đi vào Nút giao 

Trúc Sơn (Zhushan)   → Đấu Lục (Douliou)→Trúc Sơn (Zhushan)→Tỉnh lộ số 16→Tập Tập (Jiji)→Thủy 
Lí (Shuili)→Hồ Nhật Nguyệt (Sunmoon Lake)→Làng VH Cửu tộc

2. Quốc lộ số 3→Nút giao Trúc Sơn (Zhushan)(hoặc Minh Gian (Mingjian)) →Minh Gian (Mingjian)→Tỉnh 
lộ số 16→Tập Tập (Jiji)→Thủy Lí (Shuili)→Hồ Nhật Nguyệt (Sunmoon Lake)→Làng VH Cửu tộc 

Xà Diêu Thủy Lí (Snake Kiln Ceramics Cultural Park) (049)277-0967  
Số 41, ngõ Đỉnh Khám (Dingkan), xã Thủy Lí (Shuili), Nam Đầu 

Từ cửa số 3 ga tàu cao tốc Đài Trung đi đến ga Tân Ô (Hsinwu) bắt tàu hỏa đến ga Nhị Thủy (Ershui). 
Từ ga cũ chuyển sang ga tàu hỏa tuyến Tập Tập (Jiji) đến Thủy Lí (Shuili). 
Từ Đài Trung đến gần Can Thành, bắt xe khách đi Thủy Lí (Shuili). Xe khách Tổng Đạt (Zongda): 
(04)2213-3023
1. Quốc lộ số 1→Nút giao Trung Cảng (Zhonggang)→ Tỉnh lộ số 74→Tỉnh lộ số 14→Nam Đầu →Tỉnh 

lộ số 3→Minh Gian (Mingjian)→Thủy Lí (Shuili)
2. Quốc lộ số 1→Nút giao Vương Điền (Wangtian)→Tỉnh lộ số 14→ Phần Viên (Fenyuan)→Nam Đầu 

→Tỉnh lộ số 3→Minh Gian (Mingjian)→Thủy Lí (Shuili)
3. Quốc lộ số 3→Nút giao Minh Gian (Mingjian)→Minh Gian (Mingjian)→ Tỉnh lộ số 16→Thủy Lí (Shuili)

Khu giáo dục Khê Đầu (Sitou Forest Recreation Area)  (049)261-2210 
Số 9 ngõ Sâm Lâm (Senlin), xã Lộc  Cốc (Lugu)Huyện Nam Đầu

1. Từ cửa số 6 ga tàu cao tốc Đài Trung bắt xe bus nhanh tuyến Công viên Đài Trung (Taizhong Park)  
xuống bến Công viên Đài Trung (Taizhong Park),đi bộ đến bến trung chuyển Cán Thành (Gancheng),bắt 
Xe khách Liên Doanh (Ubus) tuyến ”Sam Lâm Khê (Shanlinxi)” đến bếnKhê Đầu (Sitou). Xe Liên 
Doanh-Xe khách Chương Hóa (Changhua Bus)(049)233-3502

2. Từ Trúc Sơn (Zhushan) bắt Xe khách Viên Lâm (Yuanlin) đi Khê Đầu (Sitou).  Xe khách Viên Lâm:  
(049)264-2005

Hướng Nam  Quốc lộ số 3→Nút giao Trúc Sơn (Zhushan)→Lộc  Cốc (Lugu)→Khê Đầu (Sitou)
Hướng Bắc  Quốc lộ số 3→Nút giao Trúc Sơn (Zhushan)→Lộc  Cốc (Lugu)→Khê Đầu (Sitou)

Khu nghỉ dưỡng sinh thái rừng rậm Sam Lâm Khê (Shanlinxi Forest Recreation Area)
(049)261-1217 Số 6 đường Khê Sơn (Xishan), Đại An (Daan), thị trấn Trúc Sơn (Zhushan) huyện Nam Đầu 

1. Từ cửa số 6 ga tàu cao tốc Đài Trung bắt xe bus nhanh đến Công viên Đài Trung (Taizhong Park),đi 
bộ đến Bến trung chuyển Cán Thành,bắt Xe khách Liên Doanh (Ubus) tuyến 6871 ”Sam Lâm Khê 
(Shanlinxi)”,xuống bến ”Bến Sam Lâm Khê (Shanlinxi)”. 

2. Có thể Từ bến Xe khách Chương Hóa (Changhua Bus)(Carefour) bắt Xe khách Liên Doanh đi  ”Sam 
Lâm Khê (Shanlinxi)”. 

Hướng Nam: 
1. Quốc lộ số 3→Nút giao Trúc Sơn (Zhushan)→Tỉnh lộ số 3→Trúc Sơn (Zhushan)→chuyển sanghuyện 

lộ số 151→Lộc  Cốc (Lugu),Khê Đầu (Sitou)→chuyển sang cao tốc Khê A (Xi’a)17km  là đến. 
 2. Quốc lộ số 1→Nút giao Trung Cảng (Zhonggang)→tỉnh lộ số 74(Cao tốc Chương Hóa,Đài 

Trung)→Quốc lộ số 3→Nút giao Khuái Quan (Kuaiguan)→→Nút giao Trúc Sơn (Zhushan)→Tỉnh 
lộ số 3→Trúc Sơn (Zhushan)→huyện lộ số 151→Lộc  Cốc (Lugu),Khê Đầu (Sitou)→chuyển sang 
cao tốc Khê A (Xi’a)17km là đến. 

Hướng Bắc  
1. Quốc lộ số 3→Nút giao Trúc Sơn (Zhushan)hoặc Đấu Lục (Douliou) →Tỉnh lộ số 3→Trúc Sơn 

(Zhushan)→huyện lộ số 151→Lộc  Cốc (Lugu)→Khê Đầu (Sitou)→chuyển sang cao tốc Khê A 
(Xi’a)17km→Khu nghỉ dưỡng sinh thái rừng rậm Sam Lâm Khê 

 2. Quốc lộ số 1→Nút giao Đấu Nam (Dounan)→Đấu Lục (Douliou)→Tỉnh lộ số 3→Đấu Lục (Douliou),Trúc 
Sơn (Zhushan)→huyện lộ số 151→Lộc  Cốc (Lugu)→Khê Đầu (Sitou)→chuyển sang cao tốc Khê A 
(Xi’a)17km→Khu nghỉ dưỡng sinh thái rừng rậm Sam Lâm Khê

Hồ Nhật Nguyệt nằm ở vị trí trung 

tâm của Đài Loan, là hồ nước ngọt lớn 

nhất, cũng là một trong tám thắng cảnh 

nổi tiếng nhất Đài Loan. Nhìn từ tháp Từ 

Ân (Cien), phía đông hồ tròn như mặt 

trời, phía tây cong hình bán nguyệt, bởi 

vậy mới có tên gọi Hồ Nhật Nguyệt. Từ 

khi mở cửa du lịch, Hồ Nhật Nguyệt là 

một trong những thắng cảnh được du 

khách tìm tới nhiều nhất.

Khu thương mại (Business District) và chợ đêm (Night Market)
Đài Trung là thủ phủ, trung tâm kinh tế của miền Trung Đài Loan, bởi vậy nơi đây 

tập trung nhiều khu mua bán như:  “Khu thương mại Đại Đôn (Dadun)”,” Khu thương mại 
Nhất Trung (Yizhong)” với nhiều nhà hàng, “Khu thương mại Tam Dân (Sanmin) ” nhiều 
cửa hàng áo cưới, bánh cưới, “Phố Tinh Minh 1 (Jingming 1st)  mang phong cách Châu 
Âu đậm nét, “Phố Hoàn Trung (Huanzhong)” nổi tiếng 
với đồ gia dụng cao cấp, “Khu thương mại Phùng Giáp 
(Fengjia) ” nổi tiếng với các món ăn chợ đêm… Đâu 
đâu cũng thu hút đông đảo khách hàng. Đặc biệt, chợ 
đêm Phùng Giáp (Fengjia) phát triển nhanh chóng với 
số lượng khách vô cùng đông đúc.

Miêu Lật (Miaoli) còn được gọi là “Phố núi”, nơi đây đa phần người Khách gia (Hakka) 
sinh sống, với đặc tính cần cù, tiết kiệm, cứng rắn và kiên nghị.  Miêu Lật không chỉ nổi tiếng 
với điêu khắc gỗ Tam Nghĩa (Sanyi), mà còn được biết đến với ẩm thực Khách Gia truyền 
thống như gà luộc, lòng già xào gừng, ba chỉ kho (khấu nhục). Bên cạnh đó, cầu gãy Long 
Đằng (Longteng Bridge), ga tàu hỏa Thắng Hưng (Shengsing Station), đường sắt cũ trên núi, 
dâu tây Đại Hồ (Dahu), hoa quả Trác Lan (Zhuolan), trà Bàng Phong Đầu Phận (Pengfong 
Tea of Toufen) để lại ấn tượng sâu sắc. Hàng năm, “Lễ hội hoa Trẩu” thu hút đông đảo du 
khách tới tham quan.

Tam Nghĩa (Sanyi), Thắng Hưng 
(Shengsing), Cầu Long Đằng (Long-
teng Bridge)

Tam Nghĩa nổi tiếng với các tác phẩm 
chạm khắc gỗ, các cửa hàng lớn nhỏ bày bán 
đồ điêu khắc nằm liền nhau dọc theo đường 
quốc lộ số 13 chạy qua thành phố Tam Nghĩa,  
bầu không khí nơi đây luôn phảng phất mùi 
hương của gỗ khiến tinh thần con người phấn 
chấn. Các sản phẩm chạm khắc gỗ ở đây 
không chỉ có tượng Phật, bài vị, còn có những 
tác phẩm mô tả đời sống sinh hoạt thường ngày được đẽo gọt tinh tế, sinh động mà đầy 
chất nghệ thuật, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là du khách đam mê đồ chạm khắc gỗ.

Ở vùng núi Tam Nghĩa, từng có ga tàu hỏa “Thắng Hưng”, ga nằm cao nhất trong 
mạng lưới đường sắt Đài Loan. Tuyến đường sắt ngày nay đã thay đổi, ga Thắng Hưng 
được quy hoạch thành đường sắt du lịch với một đầu máy hơi nước cổ được sử dụng định 
kỳ thu hút rất nhiều hành khách. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, hay dưới ánh chiều tà, tàu chầm 
chậm chạy  qua những chiếc cầu vốn cao sừng sững đã bị hủy hoại bởi động đất như Cầu 
gãy Hồng Chuyên, Cầu gãy Long Đằng, tái hiện hình ảnh xa xưa, đem lại cảm giác hoài cổ 
đầy thú vị cho du khách.

Thế giới Núi Kiếm Hồ (Jianhushan Fancyworld)
Thế giới Núi Kiếm Hồ là khu vui chơi quy mô nhất miền Trung Nam Bộ Đài Loan với nhiều 

loài cây trăm tuổi như tùng, mai. Khu vui chơi này chú trọng vào cảnh quan nhân tạo và các thiết 
bị vui chơi, từ khi mở cửa đến nay đã đem đến niềm vui cho đông đảo du khách. Các thiết bị vui 
chơi ở đây có tàu lượn phi thiên G5, đu quay khổng lồ, tàu lượn xoáy trôn ốc…Ngoài ra, có nhà 
hát kịch và khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Nhà hát kịch Cự Vô Bá (Juwuba) cao 7 tầng là 
nhà hát có màn hình lớn nhất thế giới.

Triều Thiên Cung ở Bắc Cảng (Chaotian Temple, Beigang)
Còn có tên gọi là Thiên Hậu Cung, đến nay đã hơn 300 năm tuổi, được xếp hạng di tích 

cấp 2, Triều Thiên Cung là 1 trong 3 đền thờ Ma Tổ lớn nhất thế giới, cũng là đền thờ Ma Tổ trung 
tâm ở Đài Loan. Có thể coi đây là đền thờ Ma Tổ cấp quốc tế với khoảng 6 triệu lượt du khách 
và tín đồ trong và ngoài Đài Loan đến dâng hương tế lễ mỗi năm... Triều Thiên Cung có kiến trúc 
và chạm trổ tinh tế, cầu kỳ, chiếm vị trí hết sức quan trọng cả về lịch sử, kiến trúc và tôn giáo.

Lễ  rước Ma Tổ ngày 19-20 tháng 3 âm lịch hàng năm và Lễ diễu hành ngày 19-23 tháng 3 
âm lịch là những sự kiện trọng đại của Triều Thiên Cung ở Bắc Cảng. Ngoài ra, tại đây còn diễn 
ra hội thi hoa đăng vào dịp Tết Nguyên tiêu hàng năm. Hoạt động diễu hành được Triều Thiên 
Cung tổ chức trên diện rộng đã thu hút hàng vạn du khách tham dự mỗi năm.

Cầu Tây Loa (Xiluo Bridge)
Nằm ở hạ du sông Trạc Thủy (Zhuoshui), Cầu Tây Loa có chiều dài 1939m, ngày xưa là 

điểm nút giao thông miền Tây Đài Loan. Trước đây còn có đường ray tàu hỏa mini của tập đoàn 
Đài Đường, tạo thành tuyến đường sắt và đường bộ chay song song với nhau.

Scenic Area)” …Miền Trung Đài Loan có bề dày nhân văn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, 
khí hậu ôn hòa, với vị trí địa lý thuận lợi, nơi đây có nhiều khu nghỉ dưỡng và khu vui chơi trong 
rừng, là điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách.

Đến với Miền Trung, du khách sẽ có nhiều trải nghiệm không thể quên với văn hóa dân 

Khu phong cảnh núi Bát Quái phía Bắc bắt đầu từ bờ nam sông Đại Đỗ (Dadu 
River), phía Nam kéo dài tới bờ bắc sông Trạc Thủy (Zhuoshui), phía Đông tiếp giáp bồn 
địa Đài Trung, phía Tây cận kề đồng bằng Chương Hóa (Changhua). Địa thế nơi đây 
Nam cao Bắc thấp, dãy núi dài mà hẹp chạy ngang như hình quả bí đao, nằm trong hai 
huyện Chương Hóa và Nam Đầu (Nantou). Đặc sản nơi đây có có trà xanh Tùng Bách 
từ núi Tùng Bách (Songboling), ô mai núi Bách Quả (Baiguo), Viên Lâm (Yuanlin), vải 
Phân Viên (Fenyuan), dứa, thịt viên Chương Hóa, cơm thịt kho.

Tượng Phật lớn lâu đời trên đỉnh Bát Quái và các đền chùa Hổ Sơn (Hushan), Bích 
Sơn (Bishan), Thanh Thủy (Qingshui), Bảo Tàng (Baozang) hình thành cảnh quan văn hóa 
phong phú nơi đây. Khu sinh thái Đại Phật, đường xe đạp Trường Thanh (Changqing), 
Vườn Điền Trung (Tianzhong), Quảng trường Phong Bách (Fongbo Plaza), Nhị Thủy và 
đường mòn Đăng Miếu (Dengmiao) là điểm đến yêu thích của các du khách thích leo 
núi và đạp xe. Tháng 3 hàng năm, loài chim ưng Ấn Độ di cư trở về bay rợp trời tạo nên 
phong cảnh vô cùng hấp dẫn. 

Khu phong cảnh Đại Phật (Great Buddha Scenic Area)
Tượng Phật lớn có tổng chiều cao là 22m, là cột mốc tiêu biểu của Chương Hóa 

(Changhua). Lối vào được trưng bày bức tượng Quan Âm bằng đá thần thái nghiêm 
trang, hiền từ. Tại Hồ Cửu Long (Nine Dragon Pond) có đài ngắm cảnh, từ đây có thể 

Thắng cảnh lân cận

Wuling Recreation Area
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nhìn toàn cảnh thành phố Chương Hóa. Bên trái có Công viên nước thiếu nhi Ngân Kiều (Silver 
Bridge Children Water Park), đường mòn Văn học và Khu phong cảnh C-119. Nơi đây phong cảnh 
đẹp, có chim hót hoa thơm, khiến du khách cảm thấy hết sức thư giãn và tự tại.

tộc Khách gia (Hakka) ở Miêu Lật, rừng hoa Trẩu khoe sắc trắng, đô thị hiện đại Đài Trung và 
núi rừng hoang dã, làng quê mộc mạc, cảnh quan thiên nhiên và con người dân dã ở Chương 
Hóa (Changhua), non nước Nam Đầu và tình người nồng hậu, cà phê Cổ Khanh (Gukeng) ngon 
nổi tiếng và văn hóa nghệ thuật truyền thống ở Vân Lâm ….

Bảo tàng Mỹ thuật Đài Loan (Taiwan Museum of Fine Arts)  (04)2372-3552) 
Số 2, đoạn 1, đường Ngũ Tuyền Tây, Đài Trung   (2 Wuquan W.Rd, Sec.1, Taichung)
Thời gian mở cửa: Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu  09:00~17:00    Thứ 7, Chủ Nhật  09:00~18:00

1. Từ cửa số 6 ga tàu cao tốc Đài Trung đáp xe bus nhanh tuyến “Công viên Đài Trung (Taizhong 
Park)”, đến  bến “Bãi đỗ xe Thổ Khố (Tuku)”thì xuống xe đi bộ khoảng 20 phút là đến.

2. Từ thành phố Đài Trung đáp Xe khách Nhân Hữu (Renyeou Bus) số 10, 30, 40, 59, 89 qua 
đường Lãnh Đông (Lingdong), Hướng Thượng (Xiangshang), đường Mỹ Thôn (Meicun),  
đường Ngũ Tuyền Tây (Wuquan) là đến. Xe khách Nhân Hữu (Renyeou Bus) (04)2225-5492

3. Từ thành phố Đài Trung đáp Xe khách Đài Trung số 71, qua đường Ngũ Tuyền Tây (Wuquan) 
là đến. Xe khách Đài Trung   (04)2222-4102

1. Quốc lộ số 1→Nút giao Trung Cảng (Zhonggang)→Đường Trung Cảng (Zhonggang)→rẽ phải 
vào đường Mỹ Thôn (Meicun)→ Bảo tàng Mỹ thuật 

2. Quốc lộ số 1→Nút giao Nam Đồn (Nantun)→Đường Ngũ Tuyền Tây (Wuquan)→(đi Đài 
Trung)→Bảo tàng Mỹ thuật(bên trái)

3.Quốc lộ số 3→Nút giao Trung Đầu (Zhongtou)→Đường Ngũ Tuyền (Wuquan)→ Bảo tàng 
Mỹ thuật

Bảo tàng Khoa học tự nhiên ( Museum of Natural Science) 
Số 1, đường Quản Tiền (Guancian Rd.), Taichung   (04)2322-6940   http://www.nmns.edu.tw   
Thời gian mở cửa: Từ thứ Ba đến Chủ Nhật  09:00~17:00 

1. Từ cửa số 6 ga tàu cao tốc Đài Trung đáp xe bus nhanh tuyến Công viên Đài Trung (Taizhong 
Park) đến bến “Bảo tàng Khoa học tự nhiên” thì xuống xe.

2. Từ trước ga Đài Trung đáp Xe khách Đài Trung (Taichung Bus) số 27, 35, 70, 71, 88, 103, 
106,146, 147 hoặc Xe khách Nhân Hữu (Renyeou) số 22, 37, 45, 48, 25 xuống bến “Bảo 
tàng KHTN”, đi bộ 5 phút là đến.

1. Quốc lộ số 1→Nút giao Trung Cảng (Zhonggang)→Đường Trung Cảng (Zhonggang)→ hướng 
vào thành phố→đến đường Quản Tiền (Guancian) rẽ trái là tới.

2. Quốc lộ số 1→Nút giao đường Trung Thanh (Zhongqing)→Đường Trung Thanh 
(Zhongqing)→Đường Đại Nhã (Daya)→Đường Kiện Hành (Jianxing→Bảo tàng.

Đại học Đông Hải (Tunghai Universiy)  (04)2395-0121  
Số 181 Đường Trung Cảng (Zhonggang), đoạn 3 (Sec.3), Đài Trung

1. Từ cửa số 6 ga tàu cao tốc Đài Trung đáp xe bus nhanh tuyến “Cục Quản lý KH Đài Trung” đến bến 
“Đại học Đông Hải”.

2. Từ bến Xe khách Đài Trung (Taichung Bus) hoặc bến Triều Mã (Chaoma) đáp xe số 57,88,106,146,6147,xuống 
bến “Bệnh viện Cựu chiến binh (Veterans General)”,đi theo đường ngầm là đến cửa Đại học Đông Hải 
(Tunghai Universiy).

3. Từ bến Xe khách Cự Nghiệp (Jyuye) hoặc bến Triều Mã (Chaoma) đáp xe số 6354,168,169,67, xuống 
bến “Bệnh viện Veterans General”,đi theo đường ngầm là đến cửa Đại học Đông Hải (Tunghai Universiy).

4. Từ bến xe Triều Mã (Chaoma) đáp Xe khách Thống nhất (UBus) số 75,83,86,87, đi theo hướng bến 
Thiên Địa (Tiandi) Thụy Liêu (Rueilia, xuống bến “Bệnh viện Veterans General”, đi theo đường ngầm là 
đến cửa Đại học Đông Hải (Tunghai Universiy).

Xe khách Đài Trung (Taichung Bus)(04)2222-4102. Xe khách Cự Nghiệp (Jyuye)(04)2225-7003. Xe khách 
Thống Liên (UBus)(04)2705-0899
Phòng  Giao thông Tỉnh Đài Trung:(04)2228-9111 ext 1641
1. Quốc lộ số 1→Nút giao Trung Cảng (Zhonggang)→Đường Trung Cảng (Zhonggang) (đi theo hướng Sa 

Lộ (Shalu)- cảng Đài Trung) khoảng 3km là đến.
2. Quốc lộ số 3→Nút giao Long Tỉnh (Longjing)→Đường Trung Cảng (Zhonggang) (hướng đi thành phố) là đến.

Trung Đài Thiền Tự (Chung Tai Chan Monastery)  (049)293-0215  
Số 2 phố Trung Đài, làng Nhất Tân, Phố Lí (2 Zhongtai Rd., Yisin Li, Puli, Taichung)

1. Bắt Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) đến bến “Phố Lí (Puli)”, đáp taxi( khoảng 20 phút)đến Trung 
Đài Thiền Tự.

2. Bắt xe khách đến Bến Phố Lí (Puli), chuyến sang xe tuyến phố du lịch Hoàn Chân (Huanzhen)đến 
Trung Đài Thiền Tự.

1. Quốc lộ số 3→Nút giao hệ thống cao tốc Trung Hoành→Quốc lộ số 6→Nút giao Phố Lí (Puli)→Tỉnh lộ 
số 21 →đi theo biển chỉ dẫn là tới.

2. Quốc lộ số 1→Nút giao hệ thống Chương Hóa→Quốc lộ số 3→Nút giao hệ thống cao tốc Trung 
Hoành→Quốc lộ số 6→Nút giao Phố Lí (Puli)  →Tỉnh lộ số 21 →đi theo biển chỉ dẫn là tới.

Khu vui chơi Lệ Bảo (Lihpao Land )  (04)2558-3488,0800-054080  
Số 115 đường An Mi, quận Hậu Lí, Đài Trung (115 Anmei Rd., Houli Dis., Taichung City)
http://www.lihpaoland.com.tw 

1. Từ bến xe Quốc Đạo (Kuodao) Đài Bắc đáp Xe khách Thống Liên (UBus) đến “Khu vui chơi 
Lệ Bảo”.  Xe khách Thống Liên (UBus)-Bến Thừa Đức (Chengde) Đài Bắc: (02)2555-1114 

2. Từ ga Đài Trung đáp Xe khách Nhân Hữu (Renyeou Bus),hoặc đến phía chếch đối diện ga 
Phong Nguyên(Fengyuan) đáp Xe khách Phong Nguyên là đến. Xe khách Phong Nguyên 
(Fengyuan):  (04)2524-6603,  Xe khách Nhân Hữu (Renyeou Bus) : (04)2225-5492

3. Từ ga Hậu Lí (Houli) bắt xe taxi chuyên dụng. Taxi chuyên dụng Lipaoh: (04)2558-1003  
Quốc lộ số 1→ Nút giao Ngoại Phố (Waipu)- Hậu Lí (Houli)→ Khu vui chơi Lệ Bảo 

Cung Trấn Lan Thị trấn Đại Giáp (Dajjia’s Jhenlan Temple)(04)2676-3522  
 Số 158 đường Thuận Thiên, Đại Giáp, Đài Trung (158 Shuntian Rd., Dajia Dis., Taichung City)
 http://www.dajiamazu.org.tw.   
Đáp tàu tuyến ven biển (sea line), xuống tại ga “Đại Giáp (Dajia)”. 

1. Từ bến xe Đài Trung đáp Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) đến Đại Giáp. Xe khách Quốc 
Quang (Kuokuang Bus): (04)2222-2830

2. Từ bến xe Đài Trung đáp Xe khách Phong Nguyên (Fengyuan) hoặc Xe khách Cự Nghiệp 
(Jyuye) đến Đại Giáp. 

Xe khách Cự Nghiệp (Jyuye) : (04)2225-7003.  

Xe khách Phong Nguyên (Fengyuan): (04)2524-6603
1. Quốc lộ số 3→Nút giao Đại Giáp (Dajia)→Ngoại Phố (Waipu)→đi theo biển chỉ dẫn là tới.         
2. Quốc lộ số 1→Nút giao Hậu Lí (Houli)→Ngoại Phố (Waipu)→đi theo biển chỉ dẫn là tới.  

Nam Trang (Nanzhuang)
Nam Trang nằm ở vùng núi phía đông 

huyện Miêu Lật, là cánh cửa giao thoa văn hóa 
của dân tộc Atayal, Saisiat và Khách Gia (Hakka). 
Những năm gần đây, nhờ biết khai thác nguồn 
tài nguyên thiên nhiên phong phú, truyền thống 
văn hóa dân tộc bản địa cũng như cảnh sắc 
thiên nhiên tươi đẹp, Nam Trang đã trở thành 
thiên đường nghỉ dưỡng.  Đến đây, du khách 
sẽ được thưởng thức các món ăn ngon truyền 
thống, đồ thủ công mỹ nghệ tinh tế, cà phê 
thơm ngon, hưởng thụ chuỗi ngày nghỉ dưỡng 
đầy hạnh phúc.

Công Quán (Gongguan), Đại Hồ (Dahu), Trác 
Lan (Zhuolan)

Dọc theo Tỉnh lộ số 3, qua huyện Miêu Lật (Miaoli), 
trên đoạn đường dốc núi quanh co, du khách sẽ đi vào 
quê hương hoa quả Đài Loan. Từ lê Tam Loan(Sanwan), 
quýt Sư Đàm(Shitan), Táo đỏ Công Quán(Gongguan) đến 
dâu tây Đại Hồ(Dahu), hồng Thái An(Taian), nho Trác Lan 
(Zhuolan), bốn mùa hoa trái tươi ngon đủ loại, du khách 
không chỉ dừng xe mua mà còn có thể vào 
tận trong vườn, tận hưởng thú vui tự tay thu 
hoạch hoa trái.

Trên đường phố Đại Hồ, còn có “Trang 
trại rượu Đại Hồ” chuyên bán các loại rượu 
hoa quả được dày công tinh chế, rượu ở đây 
có hương vị thanh nhẹ, độc đáo, được du 
khách hết sức yêu thích. Hai bên đường là 
những vườn hoa hướng dương rộng mênh 
mông, đem đến cho du khách thích chụp ảnh 
những tấm hình tuyệt vời.

Suối nước nóng

Thiên Hậu Cung ở Lộc Cảng (Queen of Heaven Temple)
Thiên Hậu Cung được xây dựng vào năm 1573, là ngôi chùa duy nhất ở Đài Loan thờ 

Khai Cơ Thánh Mẫu ở tổ miếu Mi Châu  thu hút đông đảo khách thập phương. Chùa quanh 
năm hương khói nghi ngút, lâu dần khiến Tượng Thánh Mẫu Ma Tổ từ màu đỏ hồng chuyển 
thành màu đen nhánh nên còn gọi là “Mẹ mặt đen”.

Kết cấu kiến trúc, màu sắc và điêu khắc của Thiên Hậu Cung đều rất tinh tế, bởi vậy 
còn được gọi là thiên đường nghệ thuật. Trong Cung bày các tài liệu lịch sử và vật phẩm 
tôn giáo quý giá như các bức hoành phi do hoàng đế Ung Chính, Càn Long, Quang Tự ngự 
bút. Hậu điện có nhà trưng bày các vật dụng ngày xưa Ma Tổ dùng khi đi thị sát như kiệu, 
mũ phượng…Ngày sinh Ma Tổ 23 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày hội hết sức long trọng 
ở Lộc Cảng với sự tham gia đông đảo của du khách và Phật tử.

Khổng Miếu ở Chương Hóa (Confucius Temple)
Khổng Miếu còn gọi là 

Văn Miếu, được xây dựng vào 
năm 1726 đời Ung Chính nhà 
Thanh, là di tích lịch sử cấp 
1 của Đài Loan, trong đó có 
“Điện Đại Thành (Dacheng 
Temple)” với kiến trúc và điêu 
khắc tinh tế. Chính giữa Miếu 
là đôi cột đá trắng vận chuyển 
từ Tuyền Châu được chạm trổ 
rồng, phong cách gần giống 
với Chùa Long Sơn, là một 
trong những tác phẩm nghệ 
thuật hiếm có.

Nội điện có đặt bài vị của 
các vị thánh hiền, chính giữa 
là bài vị của Khổng Tử, trên có 
treo hai bức hoành phi “Đạo quán cổ kim” (do nhà cố lãnh đạo Đài Loan Tưởng Kinh Quốc đề 
tặng), “Dữ thiên địa tham” (do vua Càn Long ngự bút). Vào ngày kỷ niệm các nhà giáo, phía 
trước Điện Đại Thành trở thành sàn diễn múa“Bát Dật” với nghi lễ trang nghiêm, long trọng.

Ga tàuTập Tập và “Đường hầm xanh” (Jiji Railway Station and the “Green 
Tunnel”)

Tuyến đường sắt Tập Tập đến nay đã tròn 79 năm tuổi, với tổng chiều dài 30km từ ga 
Nguyên Tuyền (Yuanquan), Trạc Thủy(Zhuoshui), Long Tuyền (Longquan), Tập Tập (Jiji), Thủy 
Lí (Shuili) đến Xa Trình (Checheng). Ga Tập Tập là ga trung tâm của tuyến tàu hỏa này. Kiến 
trúc ga mang phong cách cổ kính, ấm áp. Đoàn tàu chầm chậm chạy dọc theo con đường 
phủ bóng cây xanh mướt, khiến du khách có cảm giác đang trở về ngày xưa.

 “Đường hầm xanh” thực ra là một đoạn huyện lộ 152 thuộc thị trấn Tập Tập, hai bên 
đường là hàng cây long não đan xen rợp bóng, tạo thành một mái vòm xanh tự nhiên như 
một đường hầm màu xanh kéo dài tới 4,5km. Đạp xe thư nhàn dưới bóng râm xanh mát là 
thú vui của không ít du khách.

Thông tin du lịch 
(Information)

Thông tin du lịch 
(Information)Bảo tàng Điêu khắc gỗ Tam Nghĩa (Sanyi Museam of Wood Sculpture) 

(037)876-009  
Số 88, xãTam Nghĩa (Sanyi),thôn Quảng Thịnh (Guangsheng),huyện Miêu Lật
Ngày nghỉ : Do Bảo tàng thông báo 

1. Xuống ga Miêu Lật,chuyển sangXe khách Tân Trúc (Hsinzhu) (bên phải ga) đi Phong 
Nguyên (Fengyuan),Đài Trung đến Tam Nghĩa . 

2. Xuống ga Tam Nghĩa,bắt taxi khoảng 5 phút hoặc đi bộ khoảng 35 phút đến Bảo tàng. 
3. Xuống ga Phong Nguyên ,chuyển sang Xe khách Tân Trúc (Hsinzhu) đến Tam Nghĩa 

–bến Thủy Mỹ (Shuimei)( trước cửa hàng 7-11) đi bộ khoảng 8 phút. Xe khách Tân Trúc 
(Hsinzhu): (03)522-5151

 Quốc lộ số 1→Nút giao Tam Nghĩa →Tỉnh lộ số 13→ khoảng 2km rẽ trái lên núi (huyện 
lộ số 130 )→đến  ngã ba rẽ phải →đi đến thôn Thần Điêu (Shendiao) →Bảo tàng Điêu 
khắc gỗ Tam Nghĩa.

Thông tin du lịch 
(Information)Công viên Tuyết Bá  (037)996-100  

Số 100 xóm Thủy  Vĩ, thôn Phú Hưng, xã Đại Hồ, Miêu Lật (100 Shuiweiping, Fuxing 
Village, Dahu Township, Miaoli)

1.  Từ ga tàu Miêu Lật (Miaoli) đáp Xe khách Tân Trúc (Hsinzhu) tuyến Đại Hồ/Trác Lan,xuống 
bến “Thủy Vĩ Bình (Shuiweiping)” là đến Ban quản lý Công viên Tuyết Bá. Xe khách Tân 
Trúc: (Hsinzhu): (03)522-2468

2. Từ Nghi Lan (Yilan) đáp Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) tuyến Nông trường Vũ Lăng 
(Wuling),hoặc từ ga Đài Trung đáp Xe khách Phong Nguyên (Fengyuan) đến “Khu nghỉ 
dưỡng Vũ Lăng” . Xe khách Quốc Quang bến Nghi Lan: (03)936-5441  Xe khách Phong 
Nguyên bến Đài Trung: (04)2222-3435

3.Từ ga Tân Trúc (Hsinzhu) đáp Xe khách Tân Trúc đi Trúc Đông (Zhudong),song Xe khách 
Tân Trúc chỉ dừng tại Thanh Tuyền (Qingquan),du khách muốn đi tiếp phải tự lái xe cỡ nhỏ. 
Xe khách Tân Trúc : (03)522-2468

1. Quốc lộ số 1→nút giao Miêu Lật (Miaoli)→Tỉnh lộ số 6→Công Quán (Gongguan)→Tỉnh lộ 
số 3→huyện lộ Miêu Lât số 62→đi theo biển chỉ dẫn là tới Công viên Tuyết Bá 

2. Từ Phố Lí (Puli),Vụ Xã (Wushe),núi Hợp Hoan (Hehuanshan),núi Đại Vũ (Dayuling) và Lê 
Sơn (Lishan) hoặc từ Nghi Lan (Yilan) đi tuyến Trung Hoành đến Khu nghỉ dưỡng Vũ Lăng . 

3. Từ Trúc Đông (Zhudong)→Ngũ Phong (Wufeng),Thanh Tuyền (Qingquan)→đường rừng 
Đại Lộc (Dalu)→Khu nghỉ dưỡng Quan Vụ

Khu vui chơi rừng Vũ Lăng (04)2590-1020
Đáp tàu hỏa đến ga Nghi Lan (Yilan), chuyển bắt Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) đi Lê Sơn 
(Lishan) là đến. 

Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) ga La Đông (Luodong): (039)542-054
Đài Trung→Thiên Lãnh (Tianleng)→Quốc Tính (Guoxing) →Cao tốc Trung Đầu→Thảo 
Đồn (Caotun)→Phố Lí (Puli)→cao tốc Phố Lí (Puli)→Vụ Xã (Wushe)→núi Hợp Hoan 
(Hehuanshan)→núi Đại Vũ (Dayuling)  →Vũ Lăng 

Mt.,). Công viên rộng 700 ha, với độ cao 
1.750 m, do thường được bao phủ bởi một 
lớp sương mù nên còn được gọi là “Đào 
Nguyên trong sương”.  Nơi đây khí hậu ôn 
hòa, lượng mưa phong phú, rất thích hợp 
cho nuôi thả dê cừu, cũng như trồng các 
loại rau quả ôn đới. Bốn mùa phong cảnh 
hữu tình: Mùa xuân, hoa đào, hoa lê, hoa 
táo đua nhau khoe sắc, tháng 4 mao địa 
hoàng phủ khắp, tháng 5 hoa cúc, đỗ quyên 
đua nhau nở rộ; tháng 10 lá phong rải khắp 
núi rừng. Cây trồng cũng hết sức phong 
phú với đào, lê, mận Cali, Kiwi, rau ôn đới…

Gần khu vực nông trường còn có doanh trại của bộ đội Điền Miến khi mới từ Vân Nam 
đến Đài Loan. Hơn 60 năm qua vẫn giữ nguyên văn hóa dân tộc Tày, ẩm thực Vân Nam, làm 
phong phú hơn sự lựa chọn của du khách.

 Khu vui chơi núi Hợp Hoan (Hehuan Mt.,  Forest Recreation Area)
Núi Hợp Hoan nằm ở khu vực giáp ranh giữa huyện Hoa Liên (Hualien) và Nam Đầu 

(Nantou), đỉnh cao nhất là 3.416m,  xung quanh là các đỉnh Đông, Bắc, Tây, là đỉnh phân nước 
của các dòng chảy chính của Đài Loan: Đại Giáp (Dajia), Trạc Thủy (Zhuoshui), Lập Vụ (Liwu). 
Do nằm ở vị trí cao, khu vực này có bốn mùa rõ rệt, cảnh quan thiên nhiên thay đổi phong phú, 
mùa hè cây xanh mát mắt, trăm hoa đua nở; tháng 7, 8 có thể ngắm mi bạch tạng, hồng tước 
núi cao; tháng 12 đến tháng 3 năm sau là mùa tuyết rơi ở núi Hợp Hoan, một vùng phủ tuyết 
trắng tinh khôi làm nức lòng du khách.

Thông tin du lịch 
(Information)Khu phong cảnh Tam Sơn (Lê Sơn )

(04)2598-1331  Số 95 đường Trung Chính (Zhongzheng), Lê Sơn, quận Hòa Bình 
(Heping), Đài Trung.    Khu phong cảnh Tam Sơn (Cốc Quan)  (04)2595-1496  

Số 102,đoạn 1,đường Đông Quan (Dongguan),quận Hòa Bình (Heping),Đài Trung
Từ Nghi Lan (Yilan) bắt Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) đi Lê Sơn. Xe khách Quốc Quang 
(Kuokuang) bến Nghi Lan (Yilan) : (03)936-5441. Bến La Đông (Luodong): (03)954-2054
1. Quốc lộ số 3(Thảo Đồn (Caotun))→Tỉnh lộ số 14→Vụ Xã (Wushe)→Tỉnh lộ số 14A→Nông 

trường Thanh Cảnh (Qingjing Farm)→núi Đại Vũ (Dayuling)  →Tỉnh lộ số 8→Lê Sơn
2. Đài Bắc- Nghi Lan/cao tốc ven biển (Coastal Highway)→Thê Lan (Qilan)→Tỉnh lộ 7A→Nông 

trường Vũ Lăng (Wuling)→Lê Sơn
3. Hoa Liên→Tỉnh lộ số 8→Thiên Tường (Tianxiang)→núi Đại Vũ (Dayuling)  →Lê Sơn

Nông trường Thanh Cảnh (Qingjing Farm) (049)280-2748   
Số 25 ngõ Định Viễn (Dingyuan Lane),thôn Đại Đồng (Datong),xã Nhân Ái (Renai),huyện Nam Đầu

1.Đáp tàu hỏa,xe khách đến Đài Trung,Từ Đài Trung đáp xe khách Nam Đầu đến Phố Lí (Puli) 
,chuyển sang xe khách Nam Đầu tuyến Tùng Cương (Songgang),Thúy Phong (Cueifeng) 
đến Nông trường Thanh Cảnh. 

2. Từ bến cửa Tây Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) Đài Bắc đáp xe đi Phố Lí (Puli),chuyển 
sang xe khách Nam Đầu tuyến Tùng Cương (Songgang),Thúy Phong (Cueifeng) đến 
Nông trường Thanh Cảnh. 

3. Từ bến cửa Đông Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) Cao Hùng đáp xe đi Phố Lí (Puli),chuyển 
sang xe khách Nam Đầu tuyến Tùng Cương,Thúy Phong đến Nông trường Thanh Cảnh. Ga 
Đài Trung: (04)2222-7236. Bến cửa Tây Xe khách Quốc Quang Đài Bắc:  (02)2311-9893.

Xe khách Quốc Quang Cao Hùng: (07)235-2616. Xe khách Phố Lí (Puli) Nam Đầu: (049)298-4031
Quốc lộ số 1→Nút giao Vương Điền (Wangtian)→Tỉnh lộ số 14→Tỉnh lộ số 14→Thảo Đồn 
(Caotun)→Phố Lí (Puli) →Tỉnh lộ số 14A→Vụ Xã (Wushe)→Nông trường Thanh Cảnh 
Quốc lộ số 3→Nút giao Thảo Đồn (Caotun)→Tỉnh lộ số 14→Phố Lí (Puli) →Tỉnh lộ số 14A→Vụ 
Xã (Wushe)→Nông trường Thanh Cảnh 

Khu vui chơi rừng rậm Aowanda 
(Aowanda  Forest Recreation Area) (049)297-4511    Số 153, Đại An,thôn Thân Ái,xã Nhân Ái,Nam 
Đầu (153 Da-an Rd., Cinai Village, Renai Township, Nantou County)

1. Quốc lộ số 1→Nút giao Vương Điền (Wangtian)→Tỉnh lộ số 1→Trung Trang 
(Jhongjhuang)→Tỉnh lộ số 14→quaThảo Đồn (Caotun),Phố Lí (Puli) →Vụ Xã 
(Wushe)→đường Sản Nghiệp (Chanye)→Vạn Đại (Wanda)→Aowanda

2. Quốc lộ số 3→Nút giao  Vụ Phong (Wufeng)→Quốc lộ số 6→Nút giao Phố Lí (Puli)→Phố 
Lí (Puli) →Vụ Xã (Wushe)→huyện lộ số 83→Vạn Đại (Wanda)→Aowanda

Khu vui chơi rừng núi Hợp Hoan 
(Hehuan Mt.,  Forest Recreation Area) (049)280-2732. 

Từ Phố Lí (Puli) bắt Xe khách Nam Đầu  đến ga Thúy Phong (Cueifeng),xuống xe  đi bộ 
hoặc bắt taxi đi . 
Xe khách Nam Đầu: (049)298-4031
1. Quốc lộ số 3→Nút giao hệ thống cao tốc Trung Hoành→Quốc lộ số 6→Nút giao Phố Lí 

(Puli)→Phố Lí (Puli) →Vụ Xã (Wushe)→Tỉnh lộ số 14A→núi Hợp Hoan (Hehuanshan)(tuyến 
Vụ Xã (Wushe) cao tốc Trung Hoành)

2. Hoa Liên→tỉnh lộ số 9→Taroko→Tỉnh lộ số 8→núi Đại Vũ (Dayuling)  →Tỉnh lộ số 14A→núi 
Hợp Hoan (Hehuanshan)

3. Thành phố Nam Đầu→Tỉnh lộ số 3→Thảo Đồn (Caotun)→Tỉnh lộ số 14→Phố Lí (Puli) →Vụ 
Xã (Wushe)→núi Hợp Hoan (Hehuanshan)

Trung tâm Du lịch Tùng Bách Lĩnh (Songboling),Khu phong cảnh Tam Sơn 
(049)258-0525  Số 181 đoạn 2,đường Danh Tùng (Mingsong), xã Minh Gian 
(Mingjian), Nam Đầu

Khu phong cảnh núi Bát Quái (Mt.Bagua  Scenic Area)  (04)728-9608   
Số 7/13, đường Quái Sơn (Guashan),Thành phố Chương Hóa

1. Từ Nam Đầu bắt Xe khách Chương Hóa (Changhua Bus)đi Tùng Bách Lĩnh  là đến.  Xe 
khách Chương Hóa (Changhua Bus) (04)722-4603

2. Từ ga Điền  Trung (Tianjhong)bắt Xe khách Chương Hóa (Changhua Bus) đi Tùng Bách 
Lĩnh  là đến. 

Quốc lộ số 3(Minh Gian (Mingjian))→Tỉnh lộ số 3→huyện lộ số 139B→Khu nghỉ dưỡng 
Tùng Bách Lĩnh 

Nhà văn hóa dân gian Lộc Cảng (Lugang Folk Arts Museum)  (04)777-2019    
Số 152 đường  Trung Sơn (Chungshan), thị trấn Lộc Cảng, Chương Hóa  
Thời gian mở cửa: 09:00-17:00, nghỉ vào thứ Hai

1.Từ cửa số 5 ga tàu cao tốc Đài Trung đáp Xe khách Chương Hóa (Changhua Bus) tuyến 
Lộc Cảng đến bến Bệnh viện Lộc Cơ (Luji). 

2.Từ Chương Hóa Đài Trung, bắt Xe khách Chương Hóa (Changhua Bus) đi Lộc Cảng  là đến. 
3.Từ Triều Mã (Chaoma) Đài Trung bắt xe United minibus là đến. 
Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) bến Bắc: (02)2558-3060; Thống Liên (UBus)bến Thừa 
Đức: (02)2555-1115; Xe khách Chương Hóa (Changhua Bus): (04)722-5111
Quốc lộ số 1→Nút giao Chương Hóa (Changhua)→huyện lộ số 142 về hướng nam→đường 
Chương Lộc (Changlu)→đường Trung Sơn (Zhongshan) là đến.  

Thiên Hậu Cung Lộc Cảng (Queen of Heaven Temple)  (04)777-9899  
Số 430, đường Trung Sơn (Zhongshan), Thị trấn Lộc Cảng (Lugang)

1. Từ cửa số 5 ga tàu cao tốc Đài Trung đáp Xe khách Chương Hóa (Changhua Bus)tuyến 
Lộc Cảng đến bến Bệnh viện Lộc Cơ  là đến. 

2. Từ Chương Hóa,Đài Trung bắt Xe khách Chương Hóa (Changhua Bus) đi  Lộc Cảng. Xe 
khách Quốc Quang (Kuokuang) bến Đài Bắc: (02)2558-3060; Xe khách Thống Liên (UBus): 
0800-241-560; Xe khách Chương Hóa (Changhua Bus): (04)722-4603

Quốc lộ số 1 → Nút giao Chương Hóa (Changhua)→huyện lộ số 142→ Lộc Cảng →đường Chương 
Lộc (Changlu)→đường Trung Sơn (Zhongshan)→ đường Dân Sinh (Minsheng)→Thiên Hậu Cung . 

Khổng Miếu ở Chương Hóa (Confucius Temple)
Số 30, đường Khổng Môn (Kongmen),Thành phố Chương Hóa

Hướng Nam:  1.Quốc lộ số 1→Nút giao Vương Điền (Wangtian)→Thành phố Chương Hóa      
            2.Tỉnh lộ số 1→Thành phố Chương Hóa
Hướng Bắc:  1.Quốc lộ số 1→Nút giao Chương Hóa (Changhua)→Thành phố Chương Hóa      
            2.Tỉnh lộ số 19/Tỉnh lộ số 17→Thành phố Chương Hóa

Thông tin du lịch 
(Information)

Yunlin Vân Lâm 

 “Đường hầm xanh” Cổ Khanh (Gukeng Green Tunnel)
Thành phố Đấu Lục (Douliou)→Tỉnh lộ số 3→đi  Vĩnh Quang (Yongguang)
Khu nghỉ dưỡng Hoa Sơn (Huashan Recreation Area)

1.Từ Thành phố Đấu Lục (Douliou) đáp Xe khách Đài Tây (Taisi) đi Thạch Kiều (Shiqiao), Quá Liêu 
(Guoliao), xuống bến Hoa Sơn (Huashan),đi theo đường đến Cung Phú Hoa (Fuhua Temple) hoặc 
Đỉnh Thác (Dingcuo) (Mỗi ngày 2 chuyến khứ hồi) 

2. Từ Đấu Nam (Dounan) đáp Xe khách Đài Tây đến Hoa Sơn (Huashan) (Mỗi ngày 6 chuyến khứ hồi)
 Hướng Nam  
1. Quốc lộ số 1 →Nút giao Đấu Nam (Dounan)→Đấu Nam (Dounan)→huyện lộ số 158/158B→Vĩnh 

Quang (Yongguang)→huyện lộ số 210→Hoa Sơn (Huashan)
2. Thảo Đồn (Caotun)→Quốc lộ số 3 →Nút giao Cổ Khanh (Gukeng)→Tỉnh lộ số 3→Vĩnh Quang 

(Yongguang)→huyện lộ số 210→Hoa Sơn (Huashan)
 Hướng Bắc 1.Quốc lộ số 1→Nút giao Đại Lâm (Dalin)→huyện lộ số 162→Tỉnh lộ số 3→Mai Sơn 

(Meishan)→huyện lộ số 149→Hoa Sơn (Huashan)
3. Quốc lộ số 3 →Nút giao Mai Sơn (Meishan)→huyện lộ số 162→Mai Sơn (Meishan)→huyện lộ số 

149→Hoa Sơn (Huashan)
Thế giới Núi Kiếm Hồ (Jianhushan Fancyworld)  (05)582-5789   Số 67,Đại Hồ Khẩu (Dahukou), thôn Vĩnh 
Quang (Yongguang) xã Cổ Khanh (Gukeng),huyện Vân Lâm (Yunlin) 
Hotline phục vụ du khách: 0800-053-888,trang web:  http://fancyworld.janfusun.com.tw/

1.Từ bến Đấu Lục (Douliou) Xe khách Đài Tây →Thế giới Núi Kiếm Hồ 
2. Từ ga Đài Trung đáp Xe khách Nhân Hữu (Renyeou Bus) đến Thế giới Núi Kiếm Hồ 
3. Từ Đài Bắc bắt Xe khách Nhật Thống (Solar Bus)( Số 11 đoạn 2 đường Trung Hiếu Tây) đến Thế 

giới Núi Kiếm Hồ 
 Xe khách Đài Tây: (05)532-2016,Xe khách Nhân Hữu (Renyeou Bus): (04)2225-5166, Xe khách 

Nhật Thống (Solar Bus): (02)2558-3131
 Hướng Nam:  1. Quốc lộ số 1→Nút giao Vân Lâm (Yunlin)→Cao tốc số 78 →Nút giao Cổ Khanh  

                     (Gukeng)→Tỉnh lộ số 3→Thế giới Núi Kiếm Hồ
                   2. Quốc lộ số 3→Nút giao Cổ Khanh (Gukeng)→Thế giới Núi Kiếm Hồ 
 Hướng  Bắc :   1.  Xe Quốc Quang số 1→Nút giao Vân Lâm (Yunlin)→Cao tốc số 78 →Nút giao  

                      Cổ Khanh (Gukeng)→Tỉnh lộ số 3→Thế giới Núi Kiếm Hồ 
                    2. Quốc lộ số 3→Nút giao Mai Sơn (Meishan)→Tỉnh lộ số 3 →Thế giới Núi Kiếm Hồ 

Triều Thiên Cung ở Bắc Cảng (Chaotian Temple, Beigang)  (05)783-2055 Số 178 đường Trung Sơn 
(Zhongshan),thị trấn Bắc Cảng (Beigang),Vân Lâm

1.Từ bến xe Đài Bắc bắt Xe khách Thống Liên (UBus) đi Bắc Cảng 
2.Từ ga Đài Trung bắt Xe khách Đài Trung đi Bắc Cảng . 
3.Từ Cửa sau Ga Đấu Lục (Douliou) đáp Xe khách Đài Tây (Taisi) đi  Bắc Cảng 
4. Từ đường Trung Sơn (Zhongshan) bắt Xe khách Gia Nghĩa (Chiayi) đi Bắc Cảng
5.Từ Cao Hùng bắt Xe khách Thống Liên (UBus) đi Bắc Cảng
 Xe khách Thống Liên (UBus) bến Đài Bắc: (02)2311-9893,Xe khách Đài Trung: (04)2222-4102 
 Xe khách Đài Tây (05)532-2016,Xe khách Gia Nghĩa (Chiayi) (05)275-0895
 Hướng Nam 
1. Quốc lộ số 1→Nút giao Vân Lâm→Cao tốc số 78 →Nút giao Hổ Vĩ (Huwei) →huyện lộ số 145→Bắc Cảng
2. Quốc lộ số 1→Nút giao Đấu Nam (Dounan)→Hổ Vĩ (Huwei) →Tỉnh lộ số 158→Tỉnh lộ số 145→Bắc Cảng         
3. Quốc lộ số 3→Nút giao Cổ Khanh (Gukeng)→Cao tốc số 78 →Nút giao Hổ Vĩ (Huwei) →huyện lộ 

số 145→Bắc Cảng
 Hướng Bắc:  Quốc lộ số 1→Nút giao Gia Nghĩa (Chiayi)→huyện lộ số 159→Tân Cảng 

(Xingang)→huyện lộ số 164→Bắc Cảng
Cầu Tây Loa (Xiluo Bridge)   thị trấn Tây Loa (Xiluo), huyện Vân Lâm (05)533-6104

Đến ga Đấu Lục (Douliou)thì xuống,bắt taxi đi . Quốc lộ số 1→Nút giao Tây Loa (Xiluo)→Tỉnh lộ số1→ 
đường Đại Đồng (Datung)→ Đại Kiều Qúa→Cầu Tây Loa (Xiluo Bridge)

Thông tin du lịch 
(Information)

Thông tin du lịch 
(Information)

Mt.Bagua Khu phong cảnh núi Bát Quái 

Chú ý khi tắm suối nước nóng

Trước khi tắm phải tắm tráng và vận động cho người nóng lên. Sau đó từ từ dội nước suối 
khoáng lên người để thích ứng dần với nhiệt độ nước.
Trước tiên dùng chân thử nhiệt độ nước, rồi ngâm người xuống nước từ từ.
Lần đầu tiên chỉ nên ngâm trong nước 3-10 phút, sau đó nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục xuống 
nước . Mỗi lần ngâm không nên vượt quá 15 phút.
Khi rời khỏi bể cần đứng dậy từ từ để  tránh hoa mắt, chóng mặt. Sau khi tắm cần nghỉ ngơi 
khoảng 30 phút và bổ sung nước cho cơ thể.
Tắm khoáng nóng xong, các khoáng chất trong nước lưu trên da sẽ ngấm dần vào cơ thể, 
vì vậy chỉ cần dùng khăn thấm nhẹ là được.
Nếu khách sạn của bạn có lắp thiết bị spa, vui lòng thực hiện theo đúng quy trình và thời gian 
nói trên.

中 区 国 際 光 点

Điểm sáng Miền Trung Đài Loan 

Vui sống và tìm hiểu Miền Trung Đài Loan
Khám phá những câu chuyện, văn hóa, doanh nghiệp, ẩm thực và con người Miền 

Trung Đài Loan, cảm nhận chương trình du lịch thú vị “vui sống khắp nơi, tìm hiểu khắp 
chốn” và cảm nhận “du lịch khỏe mạnh và bền vững”. Điểm sáng Miền Trung Đài Loan 
bắt đầu từ đườngThảo Ngộ (Caowu) (đường Lục Viên (Luyuan), đoạn 5 đến đoạn 7 
phố Ngũ Quyền (Wuquan)). Nơi đây có nhiều nhà hàng ẩm thực nước ngoài, du khách 
không chỉ được thưởng thức món ăn ngon mà còn được tự tay thử làm và trò chuyện 
với chủ nhà hàng, qua đó tìm hiểu và trải nghiệm thú vui sống nơi dải đất Miền Trung.

Suối nước nóng Cốc Quan

Bảo tàng Mỹ thuật

Bảo tàng khoa học tự nhiên

Khu vui chơi Tuyết Bá

Hoa ở Nông trường Vũ Lăng

Núi Tuyết Bá

Suối Thất Gia Loan

Núi Đại Bá

Tuyết rơi núi Hợp Loan
Sáng sớm ở Lê Sơn

Dâu tây Đại Hồ

Hoa cúc ở Đồng Loa

Bảo tàng điêu khắc gỗ Tam Nghĩa

Cầu gẫy Long Đằng

Khu phong cảnh núi Bát Quái

Ngõ Mạc Nhũ

Phố cổ Lộc Cảng

Thiên Hậu Cung Lộc Cảng

Cáp treo Hồ Nhật Nguyệt

Khung cảnh hồ Nhật Nguyệt

Làng văn hóa Cửu Tộc

Làng gốm Xà Diêu

Du lịch Hoài cổ Xa Trình

Rừng Sam Lâm Khê

Rừng Trúc Khê đầu

Cầu Tây Loa

Cảnh sắc miền núi

Đường hầm xanh Cổ Khanh

Đường Hầm Xanh

Cừu ở Nông trại Thanh Cảnh

Nông trại cảnh

Lá phong khu Aowanda

Tế lễ linh hồn người lùn



Khu phong cảnh Tam Sơn (Núi Sư Đầu)

Công viên Taroko

Công viên Tuyết Bá 

Khu vui chơi rừng Vũ Lăng 

Khu phong cảnh Tam Sơn (Núi Lê Sơn)

Khu phong cảnh Núi Bát Quái

Khu phong cảnh Ali Sơn

Khu phong cảnh Tam Sơn (Núi Lê Sơn)

Công viên chủ đề Lục Phúc Thon

Sông Hậu Long

Tp. Miêu Lật

Huyện Miêu Lật

Suối khoáng Nhân Trạch

Suối nước nóng Thái An

Suối nước nóng Cốc Quan

Suối khoáng lạnh Bắc Phố

Khu phong cảnh núi Thái Bình

Cảng Đại An
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THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

Chợ đêm Phùng Giáp

Khu mua sắm Phùng Giáp

Đi nút giao Nam Đồn
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Đi sân bay Thanh Tuyền

Khu thương mại Nhất Trung
Bảo tàng Mỹ thuật Đài Trung

Ga trung tâm Đài Trung


