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Khu phong cảnh Mã Tổ

Khu phong cảnh Bành Hồ

Hệ sinh thái tự nhiên ven 
biển  (Coastal Ecology on the 
East Coast)

Vùng biển Khu phong 
cảnh bờ biển Hoa Đông kéo dài 
từ Khê Khẩu (Xikou), Hoa Liên  
(Hualien) ở phía Bắc đến Khu 
phong cảnh Tiểu Dã Liễu  (Little 
Yeliou Scenic Area) ở phía Nam 
với hệ động thực vật biển đa 
dạng và phong phú. Đặc biệt, 
Đảo Lục  (Green Land), Thạch 
Thê Bình  (Shitiping), Đài Tam 
Tiên  (Sansiantai) và Tiểu Dã 
Liễu  (Xiaoyeliu) có nhiều loại san hô mọc thành rừng, trong đó Đảo Lục có tới hơn 220 
loài. Trong các rặng san hô này có hằng hà vô số loài cá nước ngọt, động vật không xương 
sống, rất hấp dẫn khách lặn biển. Hiếm có hòn đảo cùng loại nào trên thế giới có sự đa 
dạng như vậy. Từ tháng 3 đến tháng 8, sông Tú Cô Loan  (Xiouguluan) có hàng đàn cá 
hồi ôn đới di cư về, có thể nói là kỳ quan sinh thái  vùng á nhiệt đới. Vào mùa xuân, hàng 
đàn cá nhỏ từ biển bởi vào sông Tú Cô Loan, tạo nên điểm độc đáo về cảnh quan sinh 
thái của bờ biển Đông Hải.

Ngôi nhà hình chiếc thuyền ở Ba Ca Lãng (Pakelang Boathouse)
Bên bờ biển gần tuyến 

Cao tốc 11 đi Thạch Thê 
Bình  (Shitiping), có một ngôi 
nhà mang hình dáng chiếc 
thuyền tuyệt đẹp, do bốn anh 
em họ Hoàng lên ý tưởng và 
xây dựng. Sau 1 năm, công 
trình  đã được hoàn thành 
với rất nhiều công phu và 
sức lực của bốn anh em.Ngôi 
nhà được xây dựng với hình 
dáng chiếc thuyền trên biển, 
dựa trên sự sáng tạo tự do 
và trải nghiệm của cá nhân 
về tàu thuyền. “Ngôi nhà thuyền” được đặt tên là “Ba Ca Lãng  (Pakelang)”, trong tiếng 
dân tộc A Mỹ  (Amis) có nghĩa là “Tiệc khánh thành”. Sau khi lên tàu ra đại dương ngắm 
cá voi, hình ảnh “ngôi nhà thuyền” màu trắng hiên ngang nghênh mũi đón sóng gió khiến 
du khách không ngớt trầm trồ.

Làng âm nhạc Thôn Thiết Hoa (Tiehua Village)
Bên đường Thiết Hoa ở Đài Đông xuất hiện một thôn mới mang tên “Thiết Hoa”, là 

trung tâm âm nhạc và ca hát của các dân tộc bản địa. Làng được cải tạo từ khu nhà ở bỏ 
hoang của công nhân viên đường sắt thành điểm giao lưu âm nhạc ngoài trời, du khách 
ngồi ngay trên đất thưởng thức những tiết mục của các dân tộc bản địa địa phương, sàn 
diễn dựng ngay dưới gốc mấy cây cổ thụ. Không câu nệ, không hình thức, làng âm nhạc 
thể hiện đúng hình ảnh tự nhiên chân thật của người các dân tộc bản địa Đài Đông, làm 
tăng hứng thú cho du khách tìm đến.

Chợ Chậm (the Slow Market)
Bên cạnh âm nhạc truyền thống, Thôn Thiết Hoa  (Tiehua) còn có một điểm đến độc 

đáo nữa là “Chợ Chậm”, một điểm giới thiệu tác phẩm của các nhà sáng tác nghệ thuật, 
đặc sản nông nghiệp của các nhà nông. Các gian hàng nhỏ nằm vây quanh bãi cỏ, trong 
đó có tác phẩm của các nghệ thuật gia là người dân tộc bản địa, đồ sành sứ, sản phẩm dệt 
tay của các bà các mẹ thôn Gia Lan  (Chialan), những đặc sản Đài Đông như gạo, trà, mật 
ong…Du khách có thể vừa tham quan vừa thưởng thức, giao lưu trực tiếp với các chủ hàng, 
tận hưởng cuộc sống “chậm” thư nhàn , tự tại, trải nghiệm một hình thức chợ khác biệt.

Công viên Kim Môn

Công viên Taroko    

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/47 - 15/HD cấp ngày 27/3/2015
In: 2000 tờ. KT: 60x85cm. In tại Nhà máy in Bản đồ

 Bản đồ hướng dẫn du lịch
MIỀN ĐÔNG ĐÀI LOAN

Hoa Liên  (Hualien). Đài Đông  (Taitung). 
Bành Hồ  (Penghu). Kim Môn  (Kinmen). Ma Tổ  (Matsu)
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có các loài chim yến đến kiếm ăn 
hoặc làm tổ trên vách núi, hình 
thành cảnh “trăm yến đua tiếng” 
nên có tên là Cửa Yến Tử.

Động Cửu Khúc  (Tunnel of 
Nine Turns)

Qua một đoạn vách núi dựng 
đứng, do thung lũng uốn lượn chia 
cắt nên vách núi sừng sững cao 
vút, hẻm núi sâu hút. Đường cao 
tốc chạy giữa hai vách núi, uốn 
lượn ngoằn ngoèo, cảm giác quanh 
co vô tận, bởi vậy Động có tên là 
“Cửu Khúc”  (Tunnel of Nine Turns). 
Giữa hai vách đá hẹp là khoảng 
trời xanh ngắt, bởi vậy nơi đây còn 
có tên gọi “Nhất tuyến thiên  (Một 
khoảng trời)”. Vách đá cẩm thạch 
đối diện thung lũng có nhiều màu 
sắc, từ màu tro đến trắng tinh tạo 
nên những hình ảnh tưởng tượng 
phong phú. Nơi đây có đường hầm 
kéo dài từ đông sang tây, đi bộ 

chừng 30 phút có thể ngắm cảnh thung lũng, khe suối, vách núi, hệ động thực vật…Đây là 
một trong những đoạn đẹp nhất của Thung lũng Taroko, cũng là điểm đến đẹp nhất cho các 
du khách ưa thích du lịch sinh thái.

Đền Trường Xuân  (Eternal Sping Shrine)
Ngôi đền này được xây dựng để tưởng nhớ những công nhân đã ra đi khi xây dựng 

đoạn đường cao tốc Trung Hoành. Kiến trúc đền mang phong cách Trung Quốc, ngôi đền đẹp 
nối với chiếc cầu nhỏ, bên cạnh là dòng thác tung nước xuống dòng Lập Vụ, đẹp như một 
bức tranh phong cảnh, thể hiện tinh thần muôn đời ghi danh công đức những người bị nạn.

Đường mòn Bạch Dương  (Baiyang Trail)
Cách Thiên Tường  về phía Tây khoảng 860m, đường mòn Bạch Dương ven theo 

sông Ngõa Hắc Nhĩ  (Waheier) và sông Tháp Thứ Cơ Lý  (Tacihjili) với độ dài 2km. Đây 
là con đường nhất định phải đi khi tham quan Taroko, cũng là đoạn đường có cảnh quan 
vách núi hùng vĩ nhất. Dọc đường đi, du khách có thể ngắm cảnh khe núi, đường hầm, cầu 
treo và thác nước Bạch Dương đổ thẳng xuống. Con đường này có thể dẫn tới Động Thủy 
Liêm  (Shuilian), nước suối đổ từ trên đỉnh động trắng xóa một màu, tạo nên phong cảnh 
hết sức độc đáo và đẹp mắt.

Đảo Lan (Orchid Islan, Lanyu Island)
Đảo Lan là loại hình đảo đại dương hình thành bởi sự phun trào của núi lửa dưới đáy 

biển, trên đảo có nhiều núi, là đảo duy nhất ở Đài Loan có rừng mưa nhiệt đới. Đảo Lan có 
địa hình đa dạng, khí hậu ẩm thấp, do chịu ảnh hưởng của dòng khí ấm Kuroshio hệ sinh vật 
ở đây hết sức phong phú.  Cũng do nước biển không bị ô nhiễm nên các rạn san hô của Đảo 
Lan là là khu vực có hệ sinh vật phức tạp, số lượng nhiều nhất trong các vùng  biển quanh Đài 
Loan. Cư trú trên đảo là sắc dân Đạt Ngộ (Tau), dân tộc này có cùng nguồn gốc văn hóa với 
dân bản địa trên đảo Ba Đan ở Philippin. Trung tuần tháng 3 hàng năm, nơi đây diễn ra “Lễ 
tế cá chuồn”, với nghi thức đơn giản mà trang trọng, nhằm cầu xin sự phù hộ cho người Tau 
được khỏe mạnh, đánh bắt cá bình an. Ngoài ra, còn thỉnh thoảng tổ chức “Lễ tế thuyền lớn”, 
là lễ hạ thủy long trọng khi thuyền mới lần đầu được sử dụng. Trung tuần tháng 6 hàng năm, 
nơi đây còn có “Lễ tế mùa màng bội thu” nhằm cầu mong một năm bội thu.

Trên đảo còn có nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo như đá Đầu hồng, đá Cá Sấu, đá 
Vòi voi, đá Thảo nguyên…Du khách đến Đảo Lan không nhiều, nước biển trong và sạch hơn 
Lan Đảo, bởi vậy rất thích hợp cho hoạt động lặn biển ngắm san hô.

Quần đảo Bành Hồ nằm ở eo biển Đài Loan với gần trăm đảo lớn nhỏ, 
đường bờ biển dài tổng cộng 320 km. Bành Hồ có cảnh quan thiên nhiên độc 
đáo và tài nguyên biển phong phú, những ngôi nhà mang dấu ấn lịch sử, đền 
chùa, những hình thù đá bazan tự nhiên tuyệt đẹp, cảnh quan dưới đáy biển 
biến đổi đa dạng, hình ảnh từng đàn chim nhạn bay trên mặt biển, bãi biển 
sạch, bầu trời xanh, biển xanh trong và những cảnh quan đẹp đẽ khác hình 
thành nên tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng của Bành Hồ.

Tháng 4 đến tháng 10 là thời 
điểm du lịch đẹp nhất của Bành Hồ, 
cao điểm là tháng 6 đến tháng 8. Dựa 
theo vị trí và đặc điểm tài nguyên, quần 
đảo được chia thành ba khu du lịch 
chủ yếu là Bành Hồ  (Penghu), Bắc Hải  
(North Sea) và Nam Hải  (South Sea), 
mỗi nơi mỗi vẻ với ưu thế riêng có.

Đảo Bành Hồ (Penghu)
Khu du lịch Đảo Bành Hồ gồm bốn đảo: Mã Công  (Makung), Trung 

Đồn  (Jhongdun), Bạch Sa  (Baisha),  Tây Tự  (Siyu), trong đó trung tâm là 
thành phố Mã Công tập trung chủ yếu các dịch vụ du lịch của Bành Hồ như 
nhà nghỉ, khách sạn, cho thuê xe, cửa hàng đặc sản…. Có ba tuyến du lịch 
chính là tour du lịch thành phố Mã Công, tour du lịch Bành Nam Hồ Tây và 
tour du lịch đảo Bạch Sa, Tây Tự. Các điểm du lịch chính có những di tích 
lịch sử cấp “Thiên Hậu Cung  (Tianhougong) hơn bốn trăm năm tuổi, “Pháo 
đài Tây Đài Tây Tự” là chứng nhân lịch sử biến động của eo biển Đài Loan, 
ngọn hải đăng đầu tiên của Đài Loan “Hải đăng đảo Ngư ông  (Fisherman 
Island Lighthouse), cây cầu vượt biển nối hai làng Bạch Sa và Tây Tự,cây 
đa ba trăm tuổi, Phong Quỹ Thính Đào  (Kikunami) với nhiều hang động hình 
thành do nước biển xâm thực và các âm thanh như tiếng nổ lớn đều đặn, 
bãi biển nhiều vỏ sò sạch sẽ như bãi Lâm Đầu  (Lintou), Ích Môn  (Yimen)…

Bắc Hải  (North Sea)
Hệ thống khu du lịch Bắc Hải  gồm có tour du lịch Bắc Hải và Đông Hải. 

Tour  Bắc Hải dẫn du khách tới các đảo Cô Bà  (Gupo), Hiểm Tiêu  (Sianjiao), 
Cát  Bối  (Jibei), Mục Đấu  (Mudou), trong đó có bãi biển vỏ sò vàng, bầu trời 
xanh, biển xanh, thích hợp cho hoạt động lặn, vui chơi giải trí trên biển. Tour 
du lịch Đông Hải lại đưa du khách tới các đảo Viên Bối  (Yuanbei), Đảo chim  
(Niaoyu), Tiểu Bạch Sa  (Little Baisha), Kê Thiện  (Jishan), Đĩnh Câu  (Dinggou) 
để trải nghiệm nghề đánh cá,  thưởng ngoạn các cảnh quan địa chất. Đặc 
biệt, đảo Tiểu Bạch Sa  (Little Baisha), Kê Thiện  (Jishan), Đĩnh Câu  (Ding-

gou) hiện được liệt 
vào Khu bảo tồn đá 
bazan thiên nhiên, 
với vẻ đẹp đá bazan 
khiến du khách trầm 
trồ không ngớt. Ngoài 
ra, vào dịp nhạn biển 
sinh sản, vô số chim 
tập trung tìm kiếm 
thức ăn cũng tạo nên 
một cảnh quan hấp 
dẫn thu hút du khách.

Công viên Taroko nổi tiếng thế giới với những vách núi đá cẩm thạch. Dọc theo sông 
Lập Vụ (Liwu), phong cảnh vách núi, khe núi, thung lũng, hang đá, đường hầm, các lớp đá 
cẩm thạch và dòng sông uốn lượn quanh co hết sức đẹp mắt. Trong thời gian dài, đá cẩm 
thạch chịu sự xâm thực cắt gọt từ dòng chảy sông Lập Vụ và tác động của vỏ trái đất liên 
tục trồi lên, hình thành thung lũng hình chữ U gần như vuông góc, khiến du khách phải thán 
phục bàn tay điêu khắc, gọt giũa của thiên nhiên. “Thung lũng Taroko” dùng để chỉ chung 
đoạn đường cao tốc Trung Hoành cắt ngang miền Trung Đài Loan (Central Cross-Island 
Highway) từ Taroko đến Thiên Tường  (Tianxiang) dài gần 20km. Từ cửa Bài Khẩu (Paikou) 
phía Đông Taroko kéo dài đến phía Tây, càng đi vách núi càng hẹp, trong đó đoạn từ Cửa 
Yến Tử (Swallows’Grottos) đến Cầu Từ Mẫu (Cimu Bridge) là hùng vĩ nhất. Đường cao 
tốc được xây dựng dựa theo vách núi, hoặc khoét vách núi thành hình máng. Xe cộ đi trên 
quảng đưởng này chỉ có thể nhìn thấy “một khoảng trời”. Cửa Yến Tử (Swallows’Grottos) 
và Động Cửu Khúc (Tunnel of Nine Turns) là hai đoạn hẹp nhất của Thung lũng Taroko, 
cảnh quan độc đáo, tráng lệ. Nhiều đường mòn hai bên bờ sông được mở ra để du khách 
vừa dạo bộ vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây.

Vách núi Thanh Thủy (Qingshui Cliff) 
Nằm giữa bến xe Hòa Bình (Heping) và 

Sùng Đức (Chongde) thuộc cao tốc Tô Hoa (Su-
Hua Highway), là thắng cảnh hiếm có trên thế giới, 
Vách núi Thanh Thủy có độ cao hơn 1000m, với 
mỏm núi tiếp giáp biển Thái Bình Dương bằng góc 
gần 900, đoạn đường cao tốc dài khoảng 20km 
quanh co uốn lượn với một bên là vách núi cheo 
leo, một bên là biển cả mênh mông sóng cuộn, 
tạo nên cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ.  

Thiên Tường  (Tianxiang)
Thiên Tường là bộ lạc cũ của người Thái Nhã  (Atayay), nằm tại điểm hợp lưu của 

con sông Lập Vụ  (Liwu) và sông Đại Sa  (Dasha), là trung tâm của Thung lũng Taroko, vốn 
được người bản địa gọi là “Thái Bỉ Đa  (Tpdu)”, sau đổi thành “Thiên Tường” để tưởng nhớ 
tể tướng nhà Tống Văn Thiên Tường.

Thiên Tường có Chùa Tường Đức  (Xiangde Temple), Tháp Thiên Phong  (Tianfeng 
Pagoda), Cầu treo, Công viên Văn Thiên Tường, Vườn mai và Nhà thờ Văn Thiên Tường. 
Cứ mỗi độ đông về, vườn mai kéo dài từ đường cao tốc đến chùa Tường Đức rộ hoa khoe 
sắc tạo thành một biển hoa trắng  thu hút đông đảo du khách.

Cửa Yến Tử  (Swallows’ Grottos)
Đây là một đoạn vách núi cẩm thạch lớn thuộc Thung lũng Taroko, trên vách núi có 

nhiều lỗ nhỏ hình thành bởi sự xâm thực của dòng chảy và mạch nước ngầm. Do thường 

Suối nước nóng Thụy Tuệ  (Ruisui)

Địa điểm: xã Thụy Tuệ (Ruisui), 
huyện Hoa Liên (Hualien).   
Nhiệt độ nước: 48oC.   
Loại nước: chứa carbonate.  
Suối nước nóng Thụy Tuệ còn 
gọi là “Suối Ngoài (Outer Hot 
Springs)”. Suối đã được sử dụng 
lâu đời, là suối chứa oxide carbon-
ate duy nhất ở Đài Loan.  Du khách 
lần đầu đến sẽ nhầm rằng nước 
suối không sạch, bởi thấy nước 
màu vàng đục, có mùi mặn và mùi gỉ sét, không uống được. Trên thực tế, đó là 
do nước suối thuộc loại kiềm yếu, tinh thể muối nổi trên bề mặt nước có chứa 
sắt nên khiến nước trông có màu vàng.

Suối nước nóng An Thông (Antong Hot Springs)

Địa điểm: thị trấn Ngọc Lí (Yuli), huyện Hoa Liên (Hualien).    
Nhiệt độ nước: 55oC đến 65oC. Loại nước: chứa  hydrogen sulfate.   
Nằm bên sông An Thông phía Đông Nam thị trấn Ngọc Lí (Yuli), nước suối ở 
đây thuộc loại kiềm carbonate. Nước suối trong vắt, hơi có mùi lưu huỳnh. Nơi 
đây còn có nhà nghỉ suối nước nóng An Thông  (Antong Hot Spring Hotel) có từ 
thời Nhật cai trị với kiến trúc chia thành hai phần: kiến trúc cũ vẫn giữ nguyên 
phong cách Nhật Bản truyền thống, phần kiến trúc mới là tòa nhà hai tấng sơn 
màu trắng theo phong cách Châu Âu. Nhà nghỉ nay được đổi tên thành Biệt thự 
suối nước nóng An Thông. Cảnh trí xung quanh nơi này cũng hết sức hấp dẫn, 
phía sau là một con đường leo núi mới mở để du khách tắm xong có thể lên tản 
bộ thư giãn.

Suối nước nóng Hồng Diệp (Hongyeh Hot Springs)

Địa điểm: thôn Hồng Diệp (Hongyeh), xã Vạn Vinh (Wanrong), huyện Hoa Liên. 
Nhiệt độ nước: 47oC 7.  Loại nước: chứa carbonic acid.   
Suối nước nóng Hồng Diệp nằm giữa sông Hồng Diệp và Suối Ngoài, nên còn 
đươc gọi là “Suối Trong (Inner Hot spring)”. Đây là suối chứa sodium bicarbonate 
mang tính kiềm.  Nước suối trong, dồi dào, không màu không mùi, vừa uống vừa 
tắm được. Suối được phát hiện lần đầu bởi những người thợ săn Taroko vào 
thời nhà Thanh và nổi tiếng từ thời Nhật Bản cai trị. Ngày nay vẫn còn nhà nghỉ 
cũ kiểu Nhật làm nơi dừng chân cho du khách đến nghỉ dưỡng.  
Chú ý: Hiện nay Suối nước nóng Hồng Diệp vẫn chưa mở cửa do ảnh hưởng bởi lũ lụt. Du 
khách có thể liên lạc với ban quản lý xã Vạn Vinh (Wanrong) trước khi đến: 03-8751321.

Suối nước nóng Tri Bản (Zhiben Hot Springs)

Địa điểm: Xã Ti Nam (Beinan), huyện 
Đài Đông  (Taitung).    
Nhiệt độ nước: 45oC đến 56oC.        
Loại nước: chứa natri bicacbonat.  

Tri Bản là suối nước nóng kiềm cac-
bonat, nước ở đây không màu không 
mùi, hơi có vị mặn, chứa các khoáng 
chất phong phú. Nước chứa cacbonat có thể làm sản sinh carbonic acid tự do, là 
nước vừa uống vừa tắm được, được người Nhật gọi là “Nước khoáng Mỹ Nhân”.

Suối nước nóng Triều Nhật, Đảo Lục (Chaorih Hot Springs)

Địa điểm: xã Lục Đảo (Lyud-
ao), huyện Đài Đông (Taitung). 
Nhiệt độ nước: 55oC đến 91oC.  
Loại nước: chứa lưu huỳnh. 
Nằm ở phía đông nam Đảo 
Lục, Triều Nhật  (Chaorih) là 
suối khoáng hiếm duy nhất 
ở Đài Loan có nguồn nước 
khoáng từ dưới đáy biển. Sở 
dĩ có tên Triều Nhật là bởi 
suối nằm ở phía mặt trời mọc. 
Nước suối chứa các khoáng chất lưu huỳnh, magiê, nước từ đá ngầm dưới 
biển hòa với nước biển, vì chứa nhiều muối nên có vị mặn chát. Nơi đây còn có 
đường mòn đi dạo và ba suối nước nóng lộ thiên, một bể bơi nước nóng mini 
với các mức nhiệt độ khác nhau cho du khách tận hưởng cảm giác thư giãn 
trong làn nước khoáng.
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Khu phong cảnh bờ biển Hoa Đông  (The East Coast  Scenic Area) 
Khu phong cảnh bờ biển Hoa Đông gồm phần tiếp giáp biển ở Hoa Liên  (Hualien) và huyện 

Đài Đông  (Taitung), bắt đầu từ cửa sông Hoa Liên ở phía Bắc, phía Nam đến Khu phong cảnh 
Tiểu Dã Liễu  (Little Yeliou Scenic Area), phía Tây giáp vách núi, phía Đông tiếp giáp Thái Bình 
Dương, tổng chiều dài bờ biển hơn 170km. Đây là khu phong cảnh có diện tích lớn nhất Đài 
Loan. Phong cảnh ở đây nổi tiếng nhất là Thạch Thê Bình  (Shitiping), Đài Tam Tiên  (Sansiantai) 
và Tiểu Dã Liễu (Xiaoyeliu). Sông Tú Cô Loan  (Siuguluan) nổi tiếng toàn Đài Loan cũng là điểm 
đến mùa hè lý thú. Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động chèo thuyền, ngắm cá voi, 
cá heo, lặn…Địa hình và hệ sinh thái bờ biển độc đáo, văn hóa dân tộc phong phú nơi đây là 
điểm thu hút du khách đến tham quan.

Thạch Thê Bình  (Shitiping)
Thạch Thê Bình  (Shitiping) là 

một trong các thắng cảnh đặc biệt 
nhất của Bờ biển Miền Đông, là 
những tảng đá núi lửa chịu sự xâm 
thực lâu ngày của nước biển, nổi lên 
như những bậc thang bên bờ biển. 
Từng lớp sóng vỗ bờ lâu ngày làm 
hình thành những lỗ to nhỏ khác 
nhau trên các bậc thang này với hình 
dạng hết sức thú vị.

Đài Tam Tiên  (Sansiantai)
Đài Tam Tiên hình thành bởi 

một đảo nhỏ và cồn san hô, trên 
đảo có 3 tảng đá to, truyền thuyết 
dân gian nói rằng, trong tích “Bát 
Tiên Quá Hải”, Lữ Động Tân  (Lyu 
Dongbin), Hà Tiên Cô  (He Xiangu), 
Lý Thiết Quải  (Li Tieguai) đã từng 
dừng chân tại đây. Vì thế mới gọi là 
Đài Tam Tiên. Tại đây có chiếc cầu nối đất liền với đảo, có đường mòn quanh đảo. Thời gian 
tham quan đảo khoảng 2 tiếng đồng hồ, du khách có thể tham quan các huyệt động, hang, rãnh, 
vách chữ U hình thành do nước biển xâm thực, ngắm các loại thực vật biển quý hiếm, rặng san 
hô và các loài cá nhiệt đới.

 

Tiểu Dã Liễu  (Xiaoyeliu)
Tiểu Dã Liễu nằm cách thành phố Đài Đông (Taitung City) khoảng 6km, là thắng cảnh ở 

cực Nam Miền Đông. Sở dĩ gọi là Tiểu Dã Liễu là bởi nơi đây cũng có nhiều tảng đá hình dạng 
kỳ lạ như ở Dã Liễu  (Yeliou). Địa chất ở đây cấu thành từ sa thạch, các rạn san hô cao, xếp hình 
bậc thang với những cây đa biển phủ bóng che, có giá trị nghiên cứu cao. Đến đây, du khách 
có thể ngắm những tảng đá hình miếng đậu phụ, tổ ong, cây cỏ…

Đông Dẫn  (Dongyin)
Bao gồm Đảo Đông Dẫn, Tây Dẫn và đảo Trung Trụ, là điểm cực bắc toàn lãnh thổ 

Đài Loan, hầu hết thuộc kiểm soát của quân đội. Vùng biển lân cận giàu tài nguyên thủy 
sản, là các khu vực nổi tiếng với hoạt động câu cá trên biển. Đông Dẫn là khu vực sinh sản 
của loài mòng biển đuôi đen. Vào mùa hè, rất nhiều du khách yêu thích chim tìm đến đây 
để được ngắm cảnh chim bay hàng đàn tuyệt đẹp. Ngoài ra, ở đây còn có có nhiều cảnh 
đẹp tạo nên bởi sự xâm thực của nước biển như vực Liệt Nữ, động Chim Yến,  rượu cao 
lương Đông Dũng do nhà máy rượu  Đông Dẫn sản xuất cũng hết sức nổi tiếng.

Bắc Can  (Beigan)
Là hòn đảo hình thành bởi sự kết hợp núi đá và vịnh đảo, xưa kia là điểm dừng chân 

của ngư dân. Hiện nay, Bắc Can là một trong những cánh cửa  nối quần đảo Mã Tổ tới đảo 
Đài Loan. Bích San  (Bishan), điểm cao nhất của Mã Tổ nằm trên đảo Bắc Can. Tại đài quan 
sát, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh Bắc Can. Bắc Can  có bãi biển Ban Lí  
(Banli) nổi tiếng là bãi biển dài và hẹp với những hình ảnh phản chiếu mây trời. Làng Tần 
Bích là nơi bảo tồn khu cư trú Mân Đông tốt nhất và hoàn thiện nhất, làng có những ngôi 
nhà bằng đá granite sắp xếp hài hòa, dựa vào núi hướng ra biển, mang đậm phong cách 
lãng mạn miền  Địa Trung Hải, các hàng cà phê ven biển vì thế hết sức hấp dẫn du khách.

Nam Can (Nangan)
Là đảo chính của quần đảo Mã Tổ  (Matsu), là trung tâm kinh tế -chính trị, văn hóa 

-giáo dục  của Mã Tổ.Chính quyền huyện Liên Giang, hội đồng huyện và nhà máy rượu 
đều nằm ở đây. Sân bay Nam Can hiện tại là cửa ngõ chính nối Đài Bắc với Mã Tổ, các 
tàu thuyền nối với đảo Đài Loan cũng xuất phát từ đảo này.Từ cảng Phúc Áo có thể đáp 
thuyền tới đảo Đài Loan, Cử Quang, Đông Dẫn và Bắc Can.

Cử Quang (Jyuguang)
Gồm hai đảo Đông Cử  (Dongjyu) và Tây Cử  (Sijyu). Tây Cử vốn là căn cứ  chỉ huy 

quân sự  trong giai đoạn điều quân phòng ngự, nổi danh sau hàng trăm lần tấn công và 
phòng thủ. Sau thập kỷ 1950, nhờ sự  tiếp tế của các công ty Phương Tây, Cảng Thanh 
Phàm (Cingfan) ở Tây Cự trở nên nhộn nhịp và được mệnh danh là “Tiểu Hồng Kông” .

Đông Cử  nằm ở cực nam quần đảo Mã Tổ, nhiều vịnh cảng thuận lợi cho việc đánh 
bắt cá. Ngoài các công sự, ở đây còn có các làng chài lâu đời, ngọn hải Đông Khuyển  
(Dongcyuan) và điêu khắc đá Đại Phố  (Dapu) hấp dẫn du khách.

Đi dọc tỉnh lộ số 9 về phía nam, phía Bắc bắt đầu từ sông Mộc Qua  (Mugua), phía nam 
đến thành phố Đài Đông  (Taitung) chính là Khu phong cảnh Thung lũng tách giãn Hoa Đông. 
Hai bên đường cây cối xanh tươi, trong khu phong cảnh có nhiều ngọn núi, thung lũng, suối 
nước nóng, có lúa, hoa loa kèn, bưởi, trà, na, non xanh nước biếc và sản vật phong phú, cây 
cối tốt tươi, lúa gạo đầy đồng, cá tôm bơi lội, con người hiếu khách giản dị,  nơi đây giống như 
thiên đường của Đài Loan vậy.

Có bốn sắc dân bản địa Đài Loan tại Khu phong cảnh Thung lũng Hoa Đông : A Mỹ  (Amis), 
Thái Lỗ Các  (Taroko),Bố Nông  (Bunun) và Ti Nan  (Puyuma), bởi vậy văn hóa của dân bản địa 
là tài sản quý giá và tiêu biểu nhất  trong khu vực này.

Hồ Lí Ngư  (Liyu Lake)
Hồ Lí Ngư là hồ nước có vách ngăn tự nhiên lớn nhất Miền Đông, lấy theo tên ngon núi 

Lý Ngư ở phía đông hồ. Quanh hồ có đường xe đạp, có dịch vụ  thuê thuyền và xe đạp cho 
khách du lịch. Vào tháng Tư và tháng Năm, rừng ánh sáng đom đóm lấp lánh bên sườn núi 
trở thành trọng điểm du lịch sinh thái về đêm nổi tiếng. Ở đây cũng có thiết bị và địa điểm cho 
cắm trại rất hấp dẫn.

Khu vui chơi rừng Trì Nam  (Chinan  Forest Recreation Area)
Nằm ở phía nam Hồ Lí Ngư, nhìn ra toàn cảnh Hồ, trong công viên có nhiều cây cối, phong 

cảnh đẹp như tranh. Con đường vận chuyển, xe vận chuyển và thiết bị dùng trong  thời gian 
khai thác gỗ vẫn còn nguyên vẹn được trưng bày trong rừng. Bảo tàng Lâm nghiệp Đài Loan 
thu thập những tài liệu về lịch sử lâm nghiệp, có hình ảnh minh họa đa phương tiện về sự phát 
triển ngành lâm nghiệp của Đài Loan.

Khu vui chơi rừng Phú Nguyên  (Fuyuan  Forest Recreation Area )
Nằm ở phía tây làng Phú Nguyên xã Thụy Tuệ, là rừng long não giải trí lớn nhất của Đài 

Loan, nổi tiếng nhất với thung lũng bươm bướm và thác nước. Đi bộ dọc theo đường mòn giữa 
rừng là cách tuyệt vời để rèn luyện sức khỏe. Giữa lòng sông là rừng đá với nhiều hình thù kỳ 
lạ, lại có suối nước nóng  thỉnh thoảng phun trào. Tháng Tư đến tháng Bảy hàng năm là thời 
điểm đẹp nhất ngắm bươm bướm ở Thung lũng Bươm bướm Phú Nguyên, du khách sẽ được 
chiêm ngưỡng hàng hà sa số bươm bướm nhiều màu sắc bay rợp trời tạo thành hình ảnh vô 
cùng đẹp mắt.

Núi đá Lục Thập  (Mt. Liushidan)
Núi đá Lục Thập nằm ở vùng ruộng bậc thang có độ cao từ 200 đến 1.000 

mét, thuộc thôn Trúc Điền  (Jhutian), xã Phú Lý  (Puli),  hai bên đường đi là những 
khoảng trời cao rộng. Từ giữa tháng Tám đến tháng Chín hàng năm, hoa loa kèn 
nở rộ biến nơi đây thành một “thiên đường hạ giới”tuyệt đẹp làm say lòng du khách.

Cao nguyên Lộc Dã  
(Luye Plateau)

Nằm ở phía nam làng 
chè du lịch xã Lộc Dã, có độ 
cao 368 mét trên mực nước 
biển, độ cao chênh lệch 150 
mét, điều kiện địa lý tốt, luồng 
khí lưu vừa phải, là một trong 
số ít nơi thích hợp với môn 
thể thao nhảy dù đang “nóng” 
ở Đài Loan, là cơ sở nhảy dù 
Miền Đông Đài Loan.

Nhờ thổ nhưỡng tốt, khí hậu tuyệt vời, thời gian nắng dài, chênh lệch nhiệt 
độ lớn, nơi đây là khu vực sản xuất chè nổi tiếng vùng thung lũng tách giãn Hoa 
Đông, trà trồng ở đây có hương vị cực ngon. Nơi đây cũng có phong cảnh đẹp, 
tầm nhìn thoáng rộng, là địa điểm tuyệt vời để ngắm cảnh. Vùng chè có nhiều nhà 
nghỉ cho du khách dừng chân qua đêm.

Tĩnh Tư Tịnh Xá và Thiền Đường Từ Tế  (Tzu Chi’s Still Thought Hall and 
Still Thought Abode)

Tĩnh Tư Tịnh Xá Từ Tế là một trong bốn giáo phái Phật giáo lớn tại Đài Loan, nằm ở 
đường Trung Ương  (Central Road) thành phố Hoa Liên  (Hualien), bao gồm Trung tâm Y tế Từ 
Tế, thiền đường và Đại học Từ Tế. Bề ngoài Thiền đường xây dựng mô phỏng theo phong cách 
Tam Điệp Phi Chiêm đời Đường, với tu viện, cột  trụ cổ điển, toát lên vẻ tao nhã, trang nghiêm. 
Tĩnh Tư Tịnh Xá là kiến trúc giản dị với tường trắng ngói xám,đây là nơi khởi nguồn của Từ Tế, 
"hành lang văn hóa" có giới thiệu xuất xứ của Từ Tế, 4 chí hướng lớn, 8 dấu ấn lớn. Tĩnh Tư 
Tịnh Xá, Thiền Đường đã trở thành trung tâm tinh thần của các tín hữu, giúp họ quên đi lo lắng, 
phiền muộn, thanh lọc tâm trí, rất đáng để du khách tìm tới.

Khu vui chơi rừng Tri Bản  (Zhiban  Forest Recreation Area)
Nằm ở trung du sông Tri Bản, phía tây khu suối khoáng, cảnh quan thiên nhiên phong 

phú, trong đó có suối nước nóng, thác nước, cây đa ngàn gốc, rừng mưa nhiệt đới,  cây cổ thụ 
Gia Đông.  Vắt qua sông Tri Bản đến cửa Khu vui chơi là cây cầu treo Quan Lâm  (Guanlin) dài 
khoảng 80m, đứng trên cây cầu màu đỏ thẫm này có thể phóng tầm mắt ngắm dòng chảy rộng 
lớn của sông Tri Bản.

Dốc Hảo Hán  (Haohanpo) có chiều dài chỉ 320 mét, song chênh lệch độ cao tới 150 mét, 
với 792 bậc, là nơi tốt nhất để kiểm tra độ bền và độ dẻo dai, vì vậy mới được gọi là dốc Hảo 
Hán. Trong khu vui chơi có rừng nhân tạo long não, rừng tần bì, đinh hương, có cây cổ thụ Gia 
Đông, đường mòn đi bộ dưới bóng mát cây đa, khắp nơi đều có thể thấy rễ đa buông xuống 
thành rèm, phong cảnh ngoạn mục.

Mã Tổ nằm ở phía tây bắc Đài Loan, bao gồm 20 hòn đảo như Nam Can  (Nangan), 
Bắc Can  (Beigan), Đông Cử  (Dongjyu), Tây Cử  (Sijyu), Đông Dẫn  (Dongyin) với tổng diện 
tích 25.052 ha, là căn cứ quốc phòng quan trọng của Đài Loan. Tất cả các thiết bị trên chiến 
địa chủ yếu mang tính phòng ngự. Du khách có thể tận mắt tham quan điểm du lịch mang 
phong cách quân sự với cảnh trí chiến trường thực sự như tàu, doanh trại, pháo cổ, pháo đài 
sắt, đường hầm Bắc Hải…

        Mã Tổ là đảo đá granite, đá cứng chịu sự xâm thực và xói  mòn của sóng gió hình 
thành nhiều vách đá, hang động. Mã Tổ có nguồn tài nguyên biển dồi dào, các đảo đều có 
khu câu cá cấp một. Đây cũng là “trạm tiếp sức” của nhiều loài chim di cư, vào mùa xuân và 
mùa thu có hàng ngàn hàng vạn con chim dừng chân nơi đây trên đường di cư, mùa hè có 
rất nhiều chim nhạn biển sinh sống trên các hòn đảo chưa được đặt tên, bởi vậy là khu bảo 
tồn sinh thái quan trọng.

Thắng cảnh lân cận  

Ban quản lý Khu phong cảnh Mã Tổ  (Matsu  Scenic Area)    
(0836)25631     http://www.matsu-nsa.gov.tw/    

Có thể đáp máy bay từ sân bay Tùng Sơn (Songshan) Đài Bắc, 
sân bay Đài Trung đi đảo Nam Can, Bắc Can.
Tàu từ Đài Loan đi Mã Tổ: Có thể đáp tàu từ Cơ Long (Keelung) đi đảo Nam Can, Bắc Can.Từ  bến 
đò Phúc Áo (Fuao) ở Nam Can có thể ngồi thuyền đi các đảo nhỏ khác.
Nam Can và Bắc Can đều có xe bus công cộng. Có taxi ở các cảng chính, nên mặc cả giá trước khi đi. 

Thông tin liên quan
Cục Du lịch huyện Liên Giang (Lianjiang) (0836)25125 http://www.m-kaliu.com.tw/Webs/liedao.htm
Cảng hàng không Nam Can  (Nangan) http://www.tsa.gov.tw/0069/airport_b/index.shtm
Cảng hàng không Bắc Can  (Beigan) http://www.tsa.gov.tw/0069/airport_a/index.shtm 
Hàng không Uni Air 02-2518-5166, Tàu từ đảo Đài Loan: 02-2424-6868 (Cơ Long/Keelung)  0836-
26655 (Mã Tổ/Matsu)

Miền Đông Đài Loan  (Eastern Taiwan)
Miền Đông Đài Loan còn có tên gọi “Hậu Hoa viên”, gồm 2 thành phố lớn là Hoa 

Liên (Hualien), Đài Đông (Taitung), nằm giáp biển Thái Bình Dương với đường bờ biển 
dài, tài nguyên biển phong phú, là điểm giao nhau của thủy triều kuroshio và hải lưu gần 
bờ, cũng là điểm ngắm hoạt động của cá voi và cá heo.

Miền Đông Đài Loan đất rộng người thưa, địa hình phong phú từ núi cao, thung 
lũng, vách đá, địa hình bậc thang ở biển và sông, sông suối, thác nước, nông trường, suối 
nước nóng và văn hóa dân tộc bản địa, trong đó nổi tiếng với  Khu phong cảnh Thung 
lũng Hoa Đông (The East Rift Valley  Scenic Area), Khu phong cảnh Bờ biển Hoa Đông 
(The East Coast  Scenic Area) và Công viên Taroko (Taroko  Park).

Hoa Đông cũng là nơi cư trú chính của dân tộc thiểu số lớn nhất Đài Loan A Mỹ (Amis). 
Tháng 7, 8 hàng năm, các bộ lạc ven biển sẽ lần lượt tổ chức các lễ tế mừng mùa màng bội 
thu, thu hút số lượng lớn du khách tới tham quan. Du khách yêu thích hoạt động trên biển 
không thể bỏ qua hai hòn đảo “Đảo Lục (Green Island) và “Đảo Lan (Orchid Island)”. “Đảo Lục 
(Green Island) vốn có tên gọi là Đảo Lửa, nổi tiếng với nước khoáng nóng dưới đáy biển, đảo 
san hô, là thiên đường cho môn lặn biển. “Đảo Lan (Orchid Island)” có tên bởi nghề trồng hoa 
lan rộng rãi, trên đảo có người dân tộc Tau sinh sống. Do giao thông bất tiện nên vẫn lưu giữ 
thói quen sinh hoạt và văn hóa truyền thống. Cảnh sắc tươi đẹp cùng văn hóa truyền thống 
của các dân tộc là điểm thu hút du khách tham quan khi tới đây.

Kim Môn nằm phía cửa sông Cửu Long tỉnh Phúc Kiến, phía tây đối diện với Hạ 
Môn, tỉnh Phúc Kiến, cách eo biển Đài Loan về phía đông khoảng 227 km. Quần đảo Kim 
Môn bao gồm 12 đảo lớn nhỏ như Kim Môn, Lieyu (còn được gọi là Tiểu Kim Môn), Đại 
Đảm  (Dadan), Nhị Đảm  (Erdan). Khu vực này có khí hậu á nhiệt đới gió mùa, địa hình 
đồi núi, địa chất cấu thành bởi các đá granite.

Kim Môn nổi tiếng với các dấu tích chiến 
tranh, các lô cốt, công hào ngày nay đã trở thành 
tài nguyên du lịch phong phú. Chiến dịch Cổ Ninh 
Đầu  (Guningtou), chiến dịch 23.8 bảo vệ eo biển 
Đài Loan để lại nhiều dấu vết lịch sử và dấu ấn ở 
Kim Môn như tòa nhà Bắc Sơn  (Beishan House) 
đổ nát, lỗ đạn chi chít, Đền thờ Lý Quang Tiền 
tướng quân  (Li Guang-cian Temple) do nhân dân 
đóng góp xây dựng. Các công sự trên đảo rất kiên 
cố, có thể kể đến đường hầm Trung Ương xuyên 
núi Thái Vũ  (Taiwu), hầm ngầm chiến đấu Quỳnh 
Lâm  (Cyonglin), trạm phát sóng Mã Sơn  (Mashan), đường hầm, hầm phòng không…
Bảo tàng lịch sử chiến tranh trưng bày những hiện vật liên quan đến các chiến dịch Cổ 
Ninh Đầu  (Guningtou), 23.8, Hồ Tỉnh Đầu  (Hujingtou).

Công viên Kim Môn có 11 di tích cấp là nhà tưởng niệm, tháp cổ, nghĩa trang, đền 
chùa. Nhà ở và kiến trúc truyền thống là tài sản văn hóa phong phú nhất ở đây. Bảy 
khu định cư truyền thống tiêu biểu ở Âu Thác  (Oucuo), Chu Sơn  (Jhushan), Thủy Đầu  
(Sheuitou), Quỳnh Lâm  (Cyonglin), Sơn Hậu  (Shanhou), Nam Sơn  (Nanshan) và Bắc 
Sơn  (Beishan) hầu hết vẫn theo kiến trúc Chương Châu, Tuyền Châu với phong cách 
nghệ thuật địa phương sâu sắc, độc đáo và đầy sức sống.

Phong Sư Gia  (The Wind Lion)
Các Phong Sư Gia  (Sư tử chắn gió) với hình dạng khác nhau được đặt ở khắp nơi 

với mục đích bảo vệ Kim Môn “trấn phong tị sát  (chặn gió độc)” đã trở thành một cảnh 
quan độc đáo của Kim Môn, và là đặc trưng văn hóa của Kim Môn.

Lầu Cử Quang  (Jyuguang Tower)
Lầu Cử Quang là điểm du lịch nổi tiếng của Kim Môn, kiến trúc mô phỏng kiểu cổ, 

hàm chứa ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Bên trong lầu là các gian trưng bày cổ vật, phía trước 
có hai pháo đài  mang ý nghĩa lịch sử .

Núi Thái Vũ  (Mt. Taiwu)
Mặc dù chỉ cao 253 mét so với mực nước biển, 

song đây là điểm cao nhất và là nét tiêu biểu của Kim 
Môn. Đỉnh núi có tấm bia đá "Vô Vọng Tại Cử (Không 
quên chuyện xưa)" cao hơn mười trượng được khắc theo 
dòng chữ do Tưởng Giới Thạch đề bút năm 1952. Núi 
Thái Vũ sánh đôi với Thái Hồ ở phía đông của núi Thái 
Vũ tương đối xa, vẽ nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

Cổ Ninh Đầu  (Guningtou) 
Nổi tiếng với trận Cổ Ninh Đầu, nơi đây phát triển 

rất sớm với vô số danh lam thắng cảnh và di tích văn 
hóa. Ngoài các cảnh quan địa hình ven biển hấp dẫn, 
các loài chim hoang dã phong phú sống trong hồ đầm 
là tài sản quan trọng của Kim Môn,  là địa điểm ngắm chim quan trọng nhất của Kim 
Môn. Các điểm tham quan du lịch nổi tiếng khác như xưởng sản xuất rượu, Đường hầm 
Trĩ Sơn  (Jhaishan), Bảo tàng lịch sử chiến tranh 23.8, Đài quan sát Mã Sơn (Mashan), 
Làng Văn hoá dân gian, Nhà máy sản xuất dao từ xác pháo, Nhà máy gốm sứ Kim Môn 
đều có giá trị và ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Nhà máy rượu Kim Môn

Trung tâm du lịch công viên Kim Môn

Làng văn hóa dân tộc Sơn Hậu

Đài quan sát Mã Sơn

Bảo tàng Cổ Ninh Đầu

Trung tâm đất ẩm tự nhiên Song Lí

Bảo tàng chiến tranh Hồ Tỉnh Đầu

Lầu Cử Quang
Tứ Hồ Núi Thác Vũ

Đập nước Điền Phố

Lan Hồ

Đi Thác Hồ

Làng Liệt Tự

Đường hầm Tứ Duy

Làng Thủy Đầu

Hồ Cổ Quang

Sân bay Kim Môn

Xưởng gốm Kim Môn

Bảo tàng 23-8

Đường hầm Tử Sơn

Chèo thuyền trên Sông Tú Cô Loan (Rafting on the Xiouguluan River)
Sông Tú Cô Loan bắt nguồn từ chân núi Luân Thiên  (Luntian) thuộc dãy núi Trung Ương, 

chảy từ Nam đến Bắc, qua Thụy Tuệ  (Ruisui), cắt ngang dãy núi ven biển rồi đổ ra Thái Bình 
Dương. Đây là dòng chảy lớn nhất miền Đông Đài Loan, nước sông trong, tinh khiết. Dòng 
chảy hạ du sông Tú Cô Loan dài tới 25km, quanh co khúc khuỷu với hơn 20 đoạn nước chảy 
xiết. Hai bên bờ là hẻm núi hùng vĩ, dòng nước cuồn cuộn, đá mọc thành rừng với nhiều hình 
dạng độc đáo.

Hoạt động chèo thuyền trên Sông Tú Cô Loan lấy Kỳ Mĩ  (Qimei) làm trung tâm, dọc 
đường nhiều vách núi cao dựng đứng, phần đầu nước chảy ổn định, phần sau nước xiết với 
nhiều dòng nước xoáy, hiểm trở không ngừng. Tổng thời gian chèo thuyền khoảng 3 đến 4 
giờ. Dòng chảy bắt nguồn từ Kỳ Mĩ rồi chảy vào khu vực thung lũng, đoạn gần cầu Trường 
Hồng (Rainbow Bridge), có nhiều tảng đá to giữa lòng sông, do chịu sự xâm thực lâu ngày 
của nước song nên hình thành nhiều hình thù độc đáo. Qua đoạn cầu Trường Hồng, mặt sông 
trở nên rộng rãi, còn được gọi là “Tú Cô Thấu Ngọc”. Phần chính giữa cửa sông đổ ra biển có 
đảo nhỏ hình thành bởi các nham thạch núi lửa goi là đảo Sư Cầu (Shiciou). Hành trình chèo 
thuyền trải qua nhiều đoạn hiểm trở, kích thích du khách tham dự.

Fanchuanbi

Zhaori

Zhongliao

Suối nước nóng Triều Nhật

Hải đăng Đảo Lục

Công viên kỉ niệm Nhân Quyền Mũi Công Quán Đá Lâu Môn

Sân bay Đảo Lục

Trung tâm du lịch Đảo Lục

Trung Liêu

Sài Khẩu

Đá Tướng Quân

Công Quán

Núi Ngưu Đầu Hồ Nam Tử

Hồ Du TửNhà tù Đảo Lục

Động Quân Am

Đá chó Nhật
Đá người đẹp ngủCảng Nam Liêu

Nam Liêu

Núi A Mei

Đường mòn qua núi

Đường Tiểu Trường Thành

Đá Khổng Tử
Núi lửa cháy 
(hỏa thiêu)

Đường cao tốc

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.

Suối nước nóng

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

Đảo nhỏ ở Đài Loan     
Ngoài đảo chính Đài Loan, còn có các đảo lớn nhỏ phân bố xung quanh như Kim 

Môn  (Kinmen), Bành Hồ (Penghu) và Mã Tổ (Matsu). Các di tích lịch sử và dấu tích 
chiến tranh ở "Công viên Kim Môn", làng Phúc Kiến ở "Khu phong cảnh Mã Tổ (Matsu  
Scenic Area)", vách đá bazan hay các hoạt động trên biển ở " Khu phong cảnh Bành 
Hồ (Penghu  Scenic Area)" sẽ đưa du khách đến với những cảnh quan đẹp kỳ ảo và trải 
nghiệm tình đất, tình người nơi đảo xa.

Gạo Trì Thượng  (Chishang Rice)
Gạo Trì Thượng có chất lượng tuyệt hảo, hạt tròn đầy cơm dẻo, được người tiêu 

dùng Nhật Bản rất ưa chuộng, cơm hộp Trì Thượng cũng được người dân Đài Loan hết 
sức ưa chuộng. Để duy trì và phát triển bên vững thương hiệu gạo Trì Thượng, Uỷ ban xã 
Trì Thượng đã xây dựng hệ thống chứng nhận gạo Trì Thượng và quy trình quản lý nghiêm 
ngặt, bởi vậy, gạo Trì Thượng đã trở thành biểu tượng cho loại gạo ngon nhất.

Tất nhiên, gạo Trì Thượng không chỉ để nấu nồi cơm thơm ngon, mà còn là nguyên 
liệu tối ưu cho các loại bánh truyền thống như mochi, bánh trôi, thậm chí người ta còn 
sáng chế ra các sản phẩm mới như bánh gato gạo, kem gạo hết sức hấp dẫn, ngon miệng!

Hoạt động Bốn mùa 
Xã Trì Thượng thuộc tuyến Thung lũng Hoa Đông nổi tiếng với loại gạo ngon. Không 

chỉ có gạo ngon, nơi đây còn có nhiều phong cảnh đẹp. Người dân ở đây tự tin, vui sống 
và coi trọng văn hóa, bởi vậy “đất gạo” đang chuyển hướng thành “đất văn hóa”. Điểm sáng 
Trì Thượng là một loạt các hoạt động theo chủ đề nông nghiệp “xuân cấy, hè chăm, thu 
gặt, đông cất”, kết hợp với tài nguyên thiên nhiên và con người phong phú. Mùa xuân, du 
khách nhàn nhã hưởng thụ bữa ăn dã ngoại bên bờ hồ Đại Pha  (Dapo); mùa hè, thưởng 
thức bữa cơm địa phương thơm ngon; Mùa thu, cùng chia sẻ niềm vui thu hoạch trong Lễ 
hội âm nhạc thu hoạch; Mùa đông, tiến hành tìm hiểu văn hóa bên sắc vàng hoa cải dầu. 
Du khách cũng có thể tìm hiểu sâu hơn về vẻ đẹp làng gạo Trì Thượng bằng cách đặt các 
tour tư nhân. Từ năm 2010,Trì Thượng thực hiện kế hoạch mời các nghệ sĩ trong những 
lĩnh vực khác nhau ở lại lâu dài để sáng tác và thể hiện vẻ đẹp nơi đây.

Các bà các mẹ Trì Thượng hết sức khéo léo và sáng tạo để tạo ra nhiều món ngon 
như bánh gatogạo, túi Mifudai, quả bí ngô ... Du khách có thể đặt trước một bữa ăn ngoài 
trời bên hồ Đại Pha lung linh ánh nước, thư nhàn tận hưởng một buổi chiều dễ chịu. Du 
khách nên đặt trước nếu muốn đến Trì Thượng du lịch, việc còn lại hãy để cho các cửa 
hàng ở đây hoàn thành nốt. 

Trải nghiệm và chia sẻ văn hóa bộ lạc
Ở khu vực dài mà hẹp 

giữa núi và biển này, ngoài 
người Hán còn có người A Mỹ  
(Amis),  sắc người bản địa đông 
nhất Đài Loan cư trú. Văn hóa, 
phong tục tập quán, tín ngưỡng 
tôn giáo, nghi thức lễ nghĩa của 
người Amis so với người Hán 
có sự khác biệt lớn.Vì vậy, Ban 
quản lý Khu phong cảnh Thung 
lũng Hoa Đông đã  cho xây dựng 
Trung tâm Đời sống hoạt động 
dân tộc Amis, cho phép du khách 
trải nghiệm phong cách sống và 
con người bản địa, thúc đẩy sự 
hiểu biết và tôn trọng giữa các nhóm dân tộc khác nhau, tăng cường sự hài hòa và chia sẻ 
giữa các dân tộc. Ngoài ra, ngày càng nhiều người con Hoa Đông trở về quê hương, cùng 
với sự gia nhập của người nhập cư mới làm gia tăng sự thú vị của nền văn hóa nơi  đây. 
Văn phòng hoạt động dân tộc O’rip ở Hoa Liên phối hợp cung cấp các chương trình du lịch 
trải nghiệm, giúp khách du lịch hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, sinh hoạt người bản 
địa, có thêm nhiều thời gian để ngắm cảnh và tìm hiểu về con người Hoa Đông.

Công viên Taroko (Taroko  Park)  
(03) 862-1100 ext 360, 361      http://www.taroko.gov.tw/     

Đáp tàu hỏa xuống ga Hoa Liên hoặc ga Tân Thành (Xincheng), chuyển sang Xe khách Hoa Liên 
đến Thiên Tường  (Tianxiang).
Bắt Xe khách Hoa Liên từ bến Hoa Liên đến Thiên Tường (Tianxiang), xuống tại điểm đỗ các 
thắng cảnh ở Công viên Taroko.
Đáp máy bay của Mandarin, Far Eastern, TransAsia đến sân bay Hoa Liên, chuyển sang Xe khách 
Hoa Liên đến Thiên Tường  (Tianxiang).
 Xe khách Hoa Liên  (Hualien Bus): (03)833-8146, Hàng không Mandarin:  (03)8263989, Hàng 
không Far Eastern: 40666789 , Hàng không TransAsia: 4498123 
Tỉnh lộ số 9 hướng Nam→Taroko→Tỉnh lộ số 8→Các thắng cảnh ở Công viên Taroko .
Tỉnh lộ số 9 hướng Bắc→Tân Thành→Taroko→Tỉnh lộ số 8→Các thắng cảnh ở Công viên Taroko .
Các tuyến xe bus du lịch Đài Loan đi Taroko: 0800-011765     http://www.taiwantourbus.com.tw/

Thông tin du lịch 
(Information)

Khu phong cảnh bờ biển Hoa Ðông  

Ban quản lý/Trung tâm Du lịch Khu phong cảnh bờ biển Hoa Đông  
(The East Coast  Scenic Area)  (089)841-520   http://www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 
Ngắm cá voi ở Bờ biển Hoa Đông và Đài Đông

Từ thành phố Đài Đông đáp Xe khách Hoa Liên  (Hualien Bus) hoặc Xe khách Đỉnh Đông  
(Dingdong Bus) (tuyến bờ biển/Coastal line)đi Thành Công  (Chenggong) hoặc Hoa Liên, 
xuống tại bến Phú Cương  (Fugang) (tức Cảng cá Phú Cương  (Fugang fishing habour) ) 
bến hoặc Thành Công  (Chenggong) (Cảng cá Thành Công  (Chenggong fishing harbour)).
Xe khách Hoa Liên  (Hualien Bus):  (03)833-8146, Xe khách Đỉnh Đông  (Dingdong Bus) 
(tuyến bờ biển/Coastal line) (089)333443 
Trang web Hiệp hội cá voi và cá heo Trung Hoa http://whalewatching.org.tw/
Tỉnh lộ số 11 hướng Nam→Trường Tân (Changbin)→Cảng cá Thành Công  (Chenggong 
fishing harbour)
 Tỉnh lộ số 11 hướng Nam→Trường Tân (Changbin)→Thành Công  (Chenggong)→Đông Hà  
(Donghe)→Cảng cá Phú Cương  (Fugang fishing habour)
Tỉnh lộ số 11 hướng Bắc→Cầu Trung Hoa (Zhonghua  Bridge)→Cảng cá Phú Cương  (Fu-
gang fishing habour)；
Tỉnh lộ số 11 hướng Bắc→Cầu Trung Hoa (Zhonghua  Bridge)→Phú Cương  (Fugang)→Đông 
Hà  (Donghe)→Cảng cá Thành Công  (Chenggong fishing harbour)

Chèo thuyền Sông Tú Cô Loan (Rafting on the Xiouguluan River)
Đáp tàu hỏa xuống ga Thụy Tuệ (Ruisui)
Từ thành phố Hoa Liên đáp Xe khách Hoa Liên  (Hualien Bus) đi Phú Lí  (Fuli), Ngọc Lí  (Yuli), 
xuống tại bến Thụy Tuệ  (Ruisui).
Chèo thuyền Nam Sơn (Center Nan-sun Rafting): (03)833-9275, Chèo thuyền Thái Bình 
Dương  (Pacific Rafting): (03)887-2822
Tỉnh lộ số 9 hướng Nam →Quang Phục (Guangfu)→Phú Nguyên (Fuyuan)→Thụy Tuệ  
(Ruisui)→Huyện lộ số 193→Trung tâm chèo thuyền
Tỉnh lộ số 9 hướng Bắc→Quan Sơn (Guanshan)→Ngọc Lí  (Yuli)→Thụy Tuệ  (Ruisui)→Huyện 
lộ số 193→Trung tâm chèo thuyền

Công viên Hải dương Viễn Hùng  (Farglory Ocean Park):   (03)812-3123   số 189,  thôn Diêm Liêu  
(Yanliao), xã Thọ Phong  (Shoufeng), huyện Hoa Liên 
http://www.farglory-oceanpark.com.tw/

Phòng Du lịch và Lữ hành Uỷ ban xã Đảo Lục  (089)671-272 
Từ thành phố Đài Đông đáp Xe khách Đỉnh Đông  (Dingdong Bus)tuyến Sân bay Phong 
Niên  (Fengnian) Đài Đông, đến Sân bay Phong Niên chuyển sang đáp chuyến bay đến Đảo 
Lục của Hàng không Daily Air.
Từ thành phố Đài Đông đáp Xe khách Hoa Liên (Hualien Bus) hoặc Xe khách Đỉnh Đông 
(Dingdong Bus) (tuyến bờ biển/Coastal line) điThành Công (Chenggong) hoặc Hoa Liên, 
xuống xe tại bến Phú Cương (Fugang) (Cảng cá Phú Cương  (Fugang fishing habour) ), 
chuyển sang đáp thuyền tuyến định kỳ.
Xe bus chạy quanh đảo (khởi đầu từ Nam Liêu (Nanliao), Taxi (tại sân bay hoặc bến cảng),  
cũng có thể thuê xe đạp hoặc xe máy.
Hàng không Daily Air (089)362-489   Xe khách Đỉnh Đông (Dingdong Bus) (tuyến bờ biển/
Coastal line) (089)333443 
Thông tin các chuyến bay đếnSân bay Phong Niên (Fengnian) Đài Đông http://www.tta.
gov.tw/ch/ 
Thông tin các chuyến tàu đến các đảo nhỏ Đài Đông http://www.hlhb.gov.tw/ttu04.Asp
Uỷ ban xã Đảo Lục  (089)671-272

Đảo Lan  (Orchid Islan, Lanyu Island)
Từ thành phố Đài Đông đáp Xe khách Đỉnh Đông  (Dingdong Bus) điSân bay Phong Niên  
(Fengnian) Đài Đông, xuống xe tạiSân bay Phong Niên  (Fengnian) Đài Đông, đáp chuyến 
bay củaHàng không Daily Airđi Đảo Lan.
Từ thành phố Đài Đông đáp Xe khách Hoa Liên  (Hualien Bus) hoặc  Xe khách Đỉnh Đông  
(Dingdong Bus) (tuyến bờ biển/Coastal line)đi Thành Công  (Chenggong), Hoa Lien, xuống 
xe tại bến Phú Cương  (Fugang) (Cảng cá Phú Cương  (Fugang fishing habour)) , chuyển 
sang đáp thuyền tuyến định kỳ ra đảo.
Xe bus vòng quanh đảo (khởi hành tại Uỷ ban xã, mỗi ngày 4 chuyến), cũng có thể thuê 
xe đạp hoặc xe máy.
Hàng không Daily Air (089)362-489    Xe khách Đỉnh Đông (Dingdong Bus) (tuyến bờ biển/
Coastal line) (089)333443 
Thông tin chuyến bay tại Sân bay Phong Niên (Fengnian) Đài Đông http://www.tta.gov.tw/ch/ 
Thông tin chuyến tàu đến các đảo nhỏ Đài Đông  http://www.hlhb.gov.tw/ttu04.Asp
Uỷ ban xã Đảo Lan (089)732-001
Thông tin các tuyến Xe bus du lịch Đài Loan đi Taroko 0800-011765 
http://www.taiwantourbus.com.tw/

Thông tin du lịch 
(Information)

Ban quản lý/Trung tâm du lịch Khu 
phong cảnh Bành Hồ  (Penghu  Sce-
nic Area)
 (06)921-6445   http://www.penghu-nsa.gov.tw/  

Có thể đáp máy bay từ sân bay Tùng Sơn (Songshan) 
Đài Bắc, sân bay Đài Trung (Taichung), Cao Hùng 
(Kaohsiun), Gia Nghĩa (Chiayi), Đài Nam (Tainan) đi 
đảo Bành Hồ.
Tàu từ Đài Loan đi Bành Hồ: đáp tàu Tai-Hua từ Cơ 
Long (Keelung), hoặc tàu Ming-Rih từ  Gia Nghĩa 
(Chiayi) đi Mã Công (Makung).
Từ cảng Mã Công (Makung) đáp tàu đi đảo Thất Mỹ 
(Cimei), Vọng An (Wangan), hoặc đáp tàu du lịch đi 
các đảo nhỏ.
Từ huyện Bành Hồ có xe bus du lịch đi các đảo như 
Tây Tự, Bạch Sa. Du khách cũng có thể thuê xe tự lái.

Thông tin liên quan
Ban quản lý xe, thuyền công cộng huyện Bành Hồ: 
(06) 927-0334　
http://www.phhg.gov.tw/chinese/depart/traffic/ 
Hiệp hội tàu thuyền du lịch huyện Bành Hồ  (06)927-7036
Sân bay Mã Công (Makung) 
http://www.mkport.gov.tw/index.asp 
Hàng không Mandarin: (06)922-8688   
Hàng không TransAsia: (06)922-8888  
Hàng không Uni Air (06)922-8999 
Các tuyến Xe bus du lịch Đài Loan đi  Bành Hồ 
0800-011765   http://www.taiwantourbus.com.tw/

Thông tin du lịch 
(Information)

Thông tin du lịch 
(Information)Ban quản lý Công viên Kim Môn  (Kimmen  Park)    

(082)313-100   http://www.kmnp.gov.tw/  
Có thể đáp máy bay từ sân bay Tùng Sơn (Songshan) Đài Bắc, sân bay Đài Trung (Taichung), 
Cao Hùng (Kaohsiun), Gia Nghĩa (Chiayi), Đài Nam (Tainan) đi Kim Môn (Kimmen).
Tàu từ Đài Loan đi Kim Môn:  Có thể bắt tàu cao tốc từ cảng Cao Hùng đi Kim Môn.
Tuyến tàu đến các đảo nhỏ:  Từ  Kim Môn đáp thuyền đi Tiểu Kim Môn.  
Có các tuyến xe bus đến Trĩ Sơn, Cổ Ninh Đầu, Kim Sa Thái Vũ,  Thái Hồ. Ngoài ra, du khách 
có thể  tự thuê ô tô hoặc xe máy.

Thông tin liên quan 
Ban quản lý xe, thuyền công cộng huyện Kim Môn   (082)332721　 http://www.kcbfa.gov.tw/index.php     
Hàng không Kim Môn (Kimmen)  http://www.kma.gov.tw/ Hàng không Mandarin: (082)328000, 
Hàng không TransAsia: (082)4498123, Hàng không Uni Air (082)324481, Hàng không Far Eastern  
(082)40666789
Hiện tại không có các tuyến tàu định kỳ, chỉ có một số chuyến lẻ khi có nhu cầu. Du khách muốn đáp 
thuyền cần liên hệ trước.

Thông tin du lịch 
(Information)

Thông tin du lịch 
(Information)Ban quản lý. Khu phong cảnh Thung lũng Hoa Đông  

(East Rift Valley  Scenic Area)   (03)8875306   http://www.erv-nsa.gov.tw/     
Điểm sáng Hoa Liên  03-834-5968  Tấng 2, số 8 , đường Minh Lễ (Mingli), thành 
phố Hoa Liên
Cửa hàng Trì Thượng (Chishang)   089-862-046  số 222 đường Trung Sơn (Zhongshan), xã Trì Thượng  
(Chishang), huyện Đài Đông  (Taitung) 
Ban quản lý Hồ Lí ngư  (03)864-1691 số 100, đường Hoàn Đàm (Huantan), thôn Trì Nam (Chinan), xã 
Thọ Phong (Shoufeng), huyện Hoa Liên
Khu vui chơi rừng Trì Nam  (Chinan  Forest Recreation Area) (03)864-1594 ext 13           
số 76 đường Thôn Viên (Cunyuan), thôn Trì Nam (Chinan), xã Thọ Phong (Shoufeng), huyện Hoa Liên
Khu vui chơi rừng Phú Nguyên  (Fuyuan  Forest Recreation Area ) (03)881-2377 số 161, đường Quảng 
Đông (Guangdong), thôn Phú Nguyên  (Fuyuan), xã Thụy Tuệ  (Ruisui),  huyện Hoa Liên
 (hiện nay do Công ty TNHH Thung lũng Bươm bướm kinh doanh) http://www.bvr.com.tw/
Khu vui chơi rừng Tri Bản  (Zhiban  Forest Recreation Area) (089)510-961   
số 290, đường Long Tuyền (Lungquan), thôn Ôn Tuyền (Wuenquan), xã Ti Nam (Beinan), huyện Đài 
Đông  (Taitung)

Núi đá Lục Thập (Liushidan)
Từ Hoa Liên đáp Xe khách Hoa Liên  (Hualien Bus) đi Phú Lí  (Fuli), hoặc tuyến đường núi Hoa 
Liên-Đài Đông, xuống tại bến Trúc Điền (Zhutian); hoặc đáp tàu hỏa tuyến Hoa Liên, xuống tại ga 
Đông Trúc (Dongzhu), đều phải đi bộ khoảng 8km lên núi；cũng có thể bắt taxi đi từ Phú Lí  (Fuli).
1. Tỉnh lộ số  9 hướng Nam →Ngọc Lí  (Yuli)→An Thông  (Antong)→Trúc Điền (Đông Trúc)→đi 
theo biển chỉ dẫn lên núi, khoảng 8km là đến .
2. Tỉnh lộ số  9 hướng Bắc→Trì Thượng  (Chishang)→Phú Lí  (Fuli)→Trúc Điền (Đông Trúc)→đi 

theo biển chỉ dẫn lên núi,khoảng 8km là đến .

Thông tin liên quan  
Uỷ ban xã Phú Lí  (Fuli) (03)883-3111      http://www.fuli.gov.tw/ 
Xe khách Hoa Liên  (Hualien Bus):Bến Đài Đông  (Taitung)  (089)350-451 
Xe khách Hoa Liên  (Hualien Bus):Bến Hoa Liên (03)832-3485
Thôn nghỉ dưỡng Trì Thượng  (Chishang)   ( 089 ) 862-736
Số 100, xã Trì Thượng (Chishang), huyện Đài Đông (Taitung)   http://www.mongo.com.tw/

Khu phong cảnh Thung lũng Hoa Ðông Ðảo nhỏ ở Ðài Loan KINH MÔN - BÀNH HỒ - MÃ TỔ  

Đảo Lục  (Green Island)
Đảo Lục ở phía đông Đài Đông, là thiên đường lặn biển. Các điểm nghỉ dưỡng chủ 

yếu nằm trên con đường dài 16,3 km chạy quanh đảo. Điểm đến ở đây có Ngọn hải đăng, 
công viên, đá Tướng quân  (General), đá Cửa Lầu  (Gateway), động Quan Âm  (Guanyi), 
hồ Du Tử  (Yuzih), đá Chó Nhật, đá Người đẹp ngủ, suối nước nóng, mũi Thuyền buồm  
(Sail Cape), động Ô Quỷ  (Black Ghost). Trong đó, quý giá nhất là suối khoáng Triều Nhật  
(Chaorih), suối khoáng hiếm có trên thế giới có nguồn nước khoáng từ dưới đáy biển. Du 
khách có thể  ngâm mình trong làn nước khoáng ấm vừa thư giãn vừa ngắm bầu trời đầy 
sao đêm lấp lánh.

Shin Kong Chao Feng
Ranch Leisure Resort
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Cột đá Sao Ba

Vườn trà Ngũ Hạc
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Ngọc Lí
Đi Ngọc Sơn

Nam An Suối nước nóng An Thông

Núi đá Lục Thập
Khu nghỉ dưỡng Trì Thượng Phú Lí

Hải Đoan
Hải Đoan Hồ Đại Pha, Trì Thượng

Công viên nước Quan Sơn
Quan Sơn

Đi Đông Hà

Cao nguyên Lộc Dã

Suối nước nóng Hồng Dã

Làng Bu Non

Xuất Lộc

Ti Nam

Vườn trà Lộc Dã

Lộc Dã Núi Tiểu Hoàng
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Công viên văn hóa Tri Nam
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東 区 国 際 光 点
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Nam Hải  (South Sea)
Hệ thống giải trí đảo Nam Hải chủ yếu bao gồm Đảo 

Dũng Bàn (Tongpan), Đảo Hổ Tỉnh  (Hujing), Đảo Vọng An 
(Wangan), đảo Thất Mỹ  (Cimei), với cảnh quan đá bazan tự 
nhiên tuyệt đẹp, thảo nguyên Cương Khâu  (Gangqiu) mênh 
mông và những câu chuyện kể xúc động về đảo Thất Mỹ; Đảo 
Dũng Bàn có cảnh quan bazan điển hình nhất, bốn bề là các 
vách đá bazan đẹp ngoạn mục, là đại diện của cảnh quan 
địa chất Bành Hồ. Đảo Vọng An nổi tiếng là nơi sản xuất đá 
aragonit  (đá hoa), hình đá hai trái tim ở đảo Thất Mỹ là thánh 
địa cho các cặp đôi trao gửi lời yêu thương.

Vách đá Thanh Thủy

Động Cửu Khúc

Đài Tam Tiên

Công viên Bờ biển

Tiểu Dã Liễu

Đã người đẹp ngủ, Đá chó Nhật
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Sông Tú Cô LoanĐá chiến hạm ở đảo Lan

Thuyền ở đảo Lan Tự

Tế lễ cá Chuồn đảo Lan

Khu vui chơi rừng Tri Bản

Lễ mừng mùa màng bội thu của người Amis

Kiến trúc truyền thống ở Kim Môn

Đá Bazan Bành Hồ

Địa chất Bành Hồ

Hoa Cúc Vọng An

Làng Tần Bích

Hoa Loa kèn ở Liushidan

Ngọn Hải Đăng

TT du lịch Mã Tổ

Núi Thái Vũ

Lầu Cử Quang

Khu phong cảnh bờ biển Hoa Đông

Ngôi nhà hình chiếc thuyền ở Ba Ca Lãng
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