
Khu phong cảnh Mũi Đông Bắc và Nghi Lan

Suối nước nóng

Công viên Thế giới thu nhỏ Cửa sổ Trung Hoa (Window on China)
Công viên Thế giới thu 

nhỏ được xây dựng với ý tưởng 
mô phỏng các công trình kiến 
trúc nổi tiếng trên thế giới theo tỷ 
lệ 1/25. Tại đây có đu quay “Vòi 
rồng (Tornado)” đầu tiên ở Châu 
Á cao 24m, có thể xoay 360 0, 
quay vòng 3 lần, xoay hướng 
80 không gian theo nhiều điểm, 
tốc độ xoay chuyển một lần đạt 
500 mã lực, khiến du khách 
thực sự tận hưởng cảm giác 
“lướt gió thần tốc” đầy hấp dẫn 
và kích thích.

Công viên chủ đề Lục Phúc Thôn (Leofoo Village)
Công viên chủ đề Lục Phúc Thôn nằm ở thị trấn Quan Tây (Guanxi), huyện Tân Trúc 

(Hsinzhu), vốn là vườn thú hoang dã đầu tiên ở Đài Loan, hiện nay khu vườn khỉ ở đây vẫn 
là vườn giáo dục động vật linh trưởng lớn nhất ở Đông Nam Á. Về sau, khu vực này được 
bổ sung nhiều thiết bị vui chơi và dần trở thành mộ công viên chủ đề đa sắc thái. Tại đây 
có những trò chơi kích thích giác quan như tàu lượn máng  trượt “Tiếu ngạo phi ưng” dạng 
xoáy đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới, tàu cướp biển lớn thứ 4 thế giới khi rung lắc 
có thể lên độ cao bằng 8 tầng lầu khiến du khách phải nín thở, tim đập liên hồi.

Bắc Phố (Beipu)
Thị trấn Bắc Phố là một trong những khu cư trú truyền thống tiêu biểu của dân tộc Khách 

Gia (Hakka) với các di tích, dấu tích văn hóa Khách Gia còn lưu lại khá hoàn chỉnh, trong 
đó Thiên Thủy Đường (Tianshuei Hall), Nhà công vụ Kim Quảng Phúc (Jinguangfu Official 
Residence) được công nhận là di tích cấp 1, Từ Thiên Cung (Citian Temple) là di tích cấp 
3. Bắc Phố cũng nổi tiếng với Suối khoáng lạnh Tô Áo (Suao), loại hình suối khoáng hiếm 
gặp ở Đài Loan. Tại đây còn có khu sinh thái tự nhiên “Thế giới xanh” với các loại bươm 
bướm, chim, xương rồng hiếm gặp. 

Khu phong cảnh Nội Loan (Neiwan Scenic Area)
Nội Loan (Neiwan) nằm ở thượng du sông Đầu Tiền (Toucian River), là ga cuối tuyến 

đường sắt Nội Loan. Nơi đây non nước hữu tình, cảnh sắc tươi đẹp, là điểm đến của 
rất nhiều du khách thành phố để thư giãn, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức đặc sản 
dân tộc Khách Gia…Nội Loan là thị trấn của người Khách Gia với trung tâm tín ngưỡng 
Quảng Tế Cung (Guangji Temple) thờ phụng Nghĩa Dân Gia (Yiminye), Khai Trương Thánh 
Vương(kaizhangshengwang), ngoài ra còn có bài vị thờ Ma Tổ, thể hiện tính chất dung hòa 
cộng sinh giữa các dân tộc của Nội Loan.

Khu phong cảnh Hồ chứa nước Thạch Môn (Shimen Reservoir Scenic 
Area)

Khu phong cảnh Hồ chứa 
nước Thạch Môn nằm giữa thung 
lũng thuộc trung du sông Đại Hán 
(Dahan River), nối thị trấn Đại Khê 
(Daxi) và xã Long Đàm (Longtan), 
Đào viên (Taoyuan). Đây từng là 
hồ chứa nước lớn nhất Đông Nam 
Á, tích trữ nước sinh hoạt và nước 
tưới cho huyện Đào viên (Taoyuan) 
và phía nam Thành phố Tân Đài 
Bắc (New Taipei). Nước chứa ở đây 
trong, sạch, hồ có nhiều loài thủy tộc 
phong phú. Cá trong hồ mình béo 
thịt ngọt, vốn nổi tiếng với “Cá sống 
3 món”, nay càng nổi tiếng với nhiều 
cách chế biến khác nhau. Cùng với 
sự sáng tạo vô hạn của đầu bếp Đài 
Loan, các món “Cá 8 món”, “Cá 12 
món”, thậm chí“Cá 18 món” hấp dẫn 
đến mức chỉ cần nghe tên đã đủ thu 
hút thực khách.
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 Bản đồ hướng dẫn du lịch
MIỀN BẮC 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

North Coast and Guanyinshan
Bờ biển Bắc Hải và Núi Quan Âm 

cuối thu lá phong điểm đỏ những tán cây, mùa đông có thể thưởng thức món cam Dương 
Minh Sơn vừa thơm vừa ngọt, mùa hạ là nơi tránh nắng tuyệt vời. Bình Đẳng Lý không 
chỉ  có các biệt thự đẹp mắt, mà còn có nhiều nhà hàng ăn uống, quán cà phê hấp dẫn du 
khách dừng chân tận hưởng. Những trận gió núi mát lạnh khẽ vờn nhẹ trên khuôn mặt, giúp 
bạn trở nên tỉnh táo hơn, tận hưởng những giây phút đơn giản mà đẹp đẽ của cuộc sống. 

Chùa Phổ Tế (Puji Taoist Temple) – Vị Quan Âm bảo vệ suối nước nóng
Nằm ở số 112 đường Ôn Tuyền (Wuncyuan), Bắc Đầu (Beitou), phía trên cùng khu 

suối nước nóng. Chùa thờ “Thang Thủ Quan Âm”, tức vị Quan Âm Bồ Tát bảo vệ nguồn 
suối nước nóng. Chùa Phổ Tế vốn có tên gọi “Thiết Trân Viện (TieCheng Yuan)”, được 
xây dựng năm 1905 (Năm Minh Trị thứ 38), thời kỳ Nhật Bản đô hộ do một cán bộ Bộ 
Đường sắt Nhật Bản bấy giờ xây dựng, là ngôi chùa thờ Phật kiểu Nhật theo tông phái 
Chân Ngôn (Shingon) chỉ còn ở Đài Loan. Chùa có vẻ ngoài giản dị, trang nhã mà cổ kính, 
trang nghiêm tĩnh mịch, một lối kiến trúc cổ điển hình kiểu Nhật. Năm 1998, chùa chính 
thức được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố, là chứng nhân lịch sử và văn hóa 
hàng trăm năm của khu suối nước nóng Bắc Đầu.

thể thư nhàn dạo bước trong không 
gian sáng tác nghệ thuật, lắng nghe 
những điệu nhạc tao nhã, thưởng 
thức những tiết mục kịch sinh động, 
thậm chí còn được thử làm một nghệ 
sĩ, tham gia trực tiếp vào hoạt động 
sáng tạo nghệ thuật.

Công viên nước Sông Đông 
Sơn (Dongshan River Water 
Park)

Một chiếc cầu cong cong bắc 
qua sông Đông Sơn đoạn nhánh 
sông vòng vèo đi vào đường thẳng, 
phong cảnh tươi đẹp là điểm báo 
hiệu đã đến Công viên nước Sông 
Đông Sơn. Hàng năm, tại đây còn 
diễn ra Lễ hội Tết Nhi đồng và cuộc 
đua thuyền giữa các trường. Đến với 
nơi đây, du khách không chỉ được 
thưởng ngoạn cảnh sắc sơn thủy 
hữu tình của Nghi Lan, mà còn được 
thưởng thức đặc sản vịt hun khói, 
bánh lưỡi bò…

Bảo tàng Lan Dương (Lan-
yang Museum)

Bảo tàng Lan Dương nằm cạnh 
cảng Ô Thạch (Wushi) với tạo hình 
kiến trúc đặc biệt, bên trong được 
thiết kế thành 4 tầng, với ý tưởng 
“rừng núi”, “đồng bằng”, “biển cả” để 
thể hiện tổng thể vùng đất Nghi Lan 
từ địa lý, lịch sử, văn hóa xã hội, kích 
thích óc tưởng tượng của du khách.  
Ngoài ra, Bảo tàng còn thiết kế “Khu 
thám hiểm trẻ em” với màu sắc tươi 
tắn, âm thanh và ánh sáng sống 
động, kết hợp các trò chơi với giáo cụ 

trực quan, tạo dựng môi trường sinh động cho trẻ em khám phá những điều kỳ diệu của thế giới 
biển, giúp trẻ thông qua vui chơi nhận biết về biển, nhận thức tầm quan trọng và việc phụ thuộc và 
tôn trọng lẫn nhau giữa con người và tự nhiên, từ đó càng yêu quý và trân trọng tài nguyên biển.

Khu phong cảnh bờ biển mũi Đông Bắc (Northeast Coast Scenic Area)
Khu phong cảnh bờ biển mũi Đông Bắc có phong cảnh độc đáo, trải qua hàng trăm triệu 

năm biến đổi địa chất, nơi đây như hình ảnh một Đài Loan thu nhỏ. Các vân đá do gió thổi mòn 
khu Nam Nhã (Nanya), mũi Tỵ Đầu (Bitou) với các tảng đá hình dạng kỳ lạ: cây cỏ, đá, rãnh, bậc 
thang bị nước biển xâm thực, bãi cát vàng lãng mạn trải dài từ Diêm Liêu (Yenliao) đến Phúc 
Long (Fulong); Bắc Quan có núi một bên thoai thoải một bên dốc đứng, đá hình miếng đậu phụ…
đều là những chứng tích diễn tiến lịch sử, tạo nên một vùng phong cảnh đẹp thu hút du khách.

Đường hầm cổ Thảo Lĩnh (Old Caoling Tunnel)
 “Đường hầm cổ Thảo Lĩnh” có độ dài 2.167 m, vốn là đường hầm tàu hỏa từ Phúc Long 

(Fulong) tới Thạch Thành (Shicheng) bị bỏ hoang từ năm 1986.  Phía trên cửa Bắc đoạn Phúc 
Long có biển “Chế Thiên Hiểm” (chỉ địa hình hiểm trở), cửa Nam đoạn Thạch Thành có biển 
“Bạch Vân Phi Xứ” (mây trắng bay qua), thể hiện chí khí và hoài bão lớn lao của những người 
mở đường hầm. Bằng việc kết hợp các yếu văn hóa, lịch sử và du lịch, Ban quản lý Mũi Đông 
Bắc và Nghi Lan đã quy hoạch đường hầm cổ Thảo Lĩnh thành “đường hầm đường sắt-đường 
mòn”, thiết kế cung đường như một bảo tàng đường sắt, đường xe chạy mang dáng vẻ đường 
sắt, khiến các tay lái xe độc hành có cảm giác thú vị như đang vượt thời gian trở về quá khứ, 
tạo nên ấn tượng khó quên trên quãng đường này.

Cửu Phần (Jiufen) và Kim Qua Thạch (Jinguashi)
Cửu Phần (Jiufen) còn lưu 

giữ phong cách sinh hoạt chất 
phác của người dân Đài Loan từ 
xưa với văn hóa khai thác mỏ riêng 
có và lịch sử khai thác vàng đã 
thu hút vô số các nhà nghệ thuật, 
nhà làm phim điện ảnh và quảng 
cáo lựa chọn làm bối cảnh sáng 
tác, quay phim, trong đó nổi tiếng 
nhất là bộ phim “Thành phố buồn 
(A City of Sadness)” của Hầu Hiếu 
Hiền. Du khách tới đây được thấy 
những con phố vẫn mang đậm ấu 
ấn cổ xưa,  phong cảnh và và con 
người thuần hậu, thưởng thức các 
món đặc sản như bánh khoai môn, 
bánh sủi cảo (Caozaiguo) và ngắm 
nhìn những chiếc đèn thuyền cá 
lấp lánh trên mặt biển đêm.

Kim Qua Thạch (Jinguashi) 
xưa là trọng trấn khai thác vàng, 
với cảnh  quan thiên nhiên tươi 
đẹp và các di tích phong phú như 
khu  mỏ, biển hai màu (biển âm 
dương), núi hình ấm không quai, 
cao tốc Kim Thủy (Jinshui) quanh 
co khúc khuỷu, Công viên sinh 
thái Vàng (Gold Ecological Park), 
khách sạn Thái Tử, nhà nghỉ kiểu 
Nhật. Tại Bảo tàng Vàng  trưng 
bày viên gạch bằng vàng lớn nhất 
thế giới. Hiện ở đây mở cửa “Mỏ 
số 5” tái hiện lịch sử khai thác mỏ 
cũng như đời sống công nhân 
xưa, một “Bảo tàng hàng đầu về 
đời sống ngành mỏ”. Kim  Qua 
Thạch có nhiều thắng cảnh mang 
dấu ấn lịch sử, có Miếu Sơn Thần, 
bia tưởng niệm tù nhân Anh,  điểm 
khai thác mỏ 13 tầng…

Khu phong cảnh Thập 
Phần (Shifenliao Scenic 
Area)

Nằm giữa Thạch Định (Shid-
ing), Thụy Phương (Ruifang) và 
Song Khê (Shuangxi), trên nhánh 
sông Cơ Long (Keelung) là khu 
phong cảnh thác nước và thung 
lũngThập Phần. Sự xâm thực của 
dòng chảy sông Cơ Long và địa 
hình chia cắt ở khu vực lân cận 
đã hình thành nhiều lớp đứt gãy 
và những tảng đá hình thù kỳ lạ. 
Khi gặp những đoạn đứt gãy và đá 
tảng này, dòng chảy trở nên mạnh hơn và tạo ra nhiều thác nước, trong đó có thác Thập Phần, 
thác nước dạng rèm lớn nhất Đài Loan, được gọi là “Thác Nicaragua Đài Loan”. Ngoài ra, nơi 
đây còn nổi tiếng với lễ thả đèn trời cầu phúc vào tết Nguyên Tiêu, sánh đôi cùng lễ hội đốt pháo 
Diêm Thủy (Yenshui) Đài Nam, hình thành tên gọi “Bắc đèn trời, Nam đốt pháo”.

Khu vui chơi rừng Thê Lan (Chilan Forest Recreation Area)
Khu vui chơi trong rừng Thê Lan nằm ở thôn Thổ Trường (Tuchang), xã Đại Đồng (Datong) 

bên cạnh đoạn từ Nghi Lan đi Lê Sơn (Lishan) thuộc cao tốc Bắc Hoành (cắt ngang Bắc Đài 
Loan). Cây cối trong Khu vui chơi trong rừng Thê Lan chủ yếu là liễu sam. Ở đây có căn nhà 
nghỉ của Tưởng Giới Thạch, khu ngắm hoa và cây cối, con đường đi bộ giữa những hàng anh 
đào và hạnh đào, đường sinh thái, khu “cây cổ thụ”…Nơi đây còn nổi tiếng bởi nuôi trồng loại 
nấm nấm đầu khỉ (Hericium). 

Khu “cây cổ thụ” có nhóm cây Bách đỏ (Chamaecyparis formosensis) chỉ còn ở Nghi Lan, 
trong rừng nguyên sinh có 51 cây cổ thụ nghìn năm tuổi cao chót vót, các cây được đặt theo 
tên các danh nhân cùng niên đại như: Khổng Tử, Đường Thái Tông, Liễu Tông Nguyên, Vương 
Chiêu Quân…, vừa vui lại mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Khu vui chơi rừng Núi Thái Bình (Taipingshan  Forest Recreation Area)
Nằm ở xã Đại Đồng (Datung), với diện tích hơn 12.000 ha, nổi tiếng với các loại cây như 

bách đỏ, biển bách…từng được liệt vào danh sách 3 rừng lớn nhất Đài Loan cùng với Ali Sơn 
(Alishan), Bát Tiên Sơn (Baxianshan). Khu vui chơi rừng Thái Bình Sơn có suối nước nóng 
Nhân Trạch (Renze), Công viên rừng nguyên sinh, Khu bảo tồn động vật hoang dã núi Độc Lập 
(Duli), Hồ Thúy Phong (Cuifeng Lake) với cảnh quan sinh thái khác nhau. Núi Thái Bình là địa 
điểm tuyệt vời để ngắm cảnh mặt trời mọc, biển mây bềnh bồng hay tuyết rơi trắng xóa, trong 
đó nổi tiếng nhất là biển mây bồng bềnh đoạn giữa Công viên rừng nguyên sinh và núi Độc Lập.

Rừng Bách thảo Phúc Sơn (Fushan Botanical Garden)
Có tổng diện tích 1.096,5 ha, là rừng thực vật tự nhiên lớn nhất ở Châu Á. Hiện nay, tại 

đây có 66 họ 441 chi thực vật, tổng số hơn 3.200 cây, được chia thành các khu cây hạt trần, hoa 
cánh phân (polypetalous flower), hoa cánh hợp (Adlumia asiatica Ohwi), đỗ quyên,  tre trúc…
Ngoài ra còn có khu thực vật đặc biệt phân chia theo loại mọc dưới nước, cây thảo dược…Trong 
rừng còn có nhiều loại chim thú như hoẵng, tê tê, bươm bướm, chuồn chuồn, ếch, đan xemtạo 
nên hệ sinh thái hết sức phong phú.

Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống (Center for Traditional Arts)
Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống nằm bên bờ sông Đông Sơn (Dongshan River) tươi đẹp 

của Nghi Lan (Yilan), có diện tích 24ha, là nơi biểu diễn hoạt động văn hóa nghệ thuật, cũng là 
nơi các tác giả được tự do thể hiện tác phẩm, trong đó ưu tiên cho các sáng tác tiếp nối, sáng tạo 
hay tái sinh nghệ thuật truyền thống. Có thể nói, đây là chiếc nôi truyền bá văn hóa. Du khách có 

Ô Lai (Wulai)
Ô Lai trong tiếng dân tộc Nhã Mỹ 

(Atayal) có nghĩa là “thác nước”, đây là khu 
vực thác nước người dân tộc bản địa Atayal 
sinh sống. Ô Lai nằm phía Đông thành phố 
Đài Bắc, được bao bọc bởi hai con sông 
Nam Thế (Nanshi) và Dũng Hậu (Tonghou). 
Nơi đây có nguồn suối nước nóng địa nhiệt 
thanh trong, nước suối không màu không 
mùi, vừa có thể ngâm tắm, lại uống được 
nên còn được gọi là “Nước Mỹ nhân”. Thác 
nước Ô Lai thuộc loại thác nước thung lũng, 
có cáp treo đưa du khách vượt qua thác 
nước tới tận đỉnh núi cao ngút tầng mây.

Phố cổ Tam Hiệp và Chùa Thờ Tổ sư Thanh Thủy ở Tam Hiệp (Sanxia Old 
Street and Zushi Temple)

Chùa Thờ Tổ sư Thanh Thủy ở Tam 
Hiệp là kiến trúc đền chùa nổi tiếng ở miền 
Bắc Đài Loan, với  các cửa gỗ chạm trổ tinh 
vi, các cột đồng và cột đá chạm khắc sống 
động, hài hòa phong cách nghệ thuật nhiều 
trường phái, nên được mệnh danh là “Ngôi 
đền Nghệ thuật Phương Đông”. Phía sau 
chùa là phố cổ với những tòa nhà ốp gạch 
đỏ theo phong cách Baroque có kiến trúc, 
mái vòm, bảng hiệu mang nhiều nét đặc biệt.

Bình Lâm (Pinglin)
Đài Loan vốn nổi tiếng thế giới với 

văn hóa “Trà”, trong đó “Trà bao chủng 
Văn Sơn” (Wunshan Paochong tea) của 
Bình Lâm thuộc dòng trà Ô Long bán lên 
men, nước trà xanh trong, hương thơm dịu 
nhẹ, vị thanh ngọt, được đánh giá hơn hẳn 
trà bao chủng nguyên gốc sản xuất tại An 
Khê, Tuyền Châu, Phúc Kiến. Vì vậy, Bình 
Lâm còn được gọi là “quê hương của Trà”, 
nơi đây có Bảo tàng Trà hấp dẫn du khách 
đến tìm hiểu lịch sử, văn hóa trà và thưởng 
thức các sản phẩm từ trà.

Sân khấu Trực tiếp Tinh Quang Đài Bắc (Taipei Live House)
Đài Bắc là thành phố tràn đầy sức sống, cũng là mảnh đất của sáng tạo và cơ hội. 

Những năm gần đây, nhiều sân khấu biểu diễn trực tiếp (Live) được mở ra cho các ban nhạc 
không chính thống (non-mainstream). Đây là những sân khấu mini, đơn giản với lượng khán 
giả chỉ khoảng 50 người, chỉ với một cốc đồ uống không cồn bạn sẽ được lắng nghe các ca 
sĩ hay tác giả dòng nhạc non-mainstream thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình với hy vọng 
biến giấc mơ thành hiện thực. Sân khấu ở đây không giống với sân khấu ở “Spring Scream” 
hay “HoHaiYan Festival”, song vẫn toát ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Rất có thể, một Zhang 
A-Mei, hay Jay Zhou khác sẽ sinh ra từ đây.

Thông tin du lịch 
(Information)

Miền Bắc Đài Loan (Northern Taiwan)
Đài Loan là hòn đảo có hình dáng hơi dài và hẹp, diện tích tuy chỉ 36.000km2, song 

có nhiều núi cao, lắm thác ghềnh, khiến nơi đây có đặc điểm khí hậu đa dạng, sản sinh ra 
vô vàn chủng loại động thực vật phong phú, vì vậy còn được gọi là Formosa (hòn đảo tươi 
đẹp). Do từ trước tới nay, trung tâm chính trị của Đài Loan hầu hết đặt ở Đài Bắc, nên Miền 
Bắc hình thành nhiều khu đô thị với mật độ dân cư đông đúc. Về khu vực hành chính, Miền 
Bắc bao gồm các thành phố, huyện: Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Cơ Long, Đào Viên, Tân Trúc và 
Nghi Lan, mỗi nơi mang nét phong cách riêng biệt. Nơi đây cũng tập trung nhiều thắng cảnh 

Suối nước nóng Dương Minh Sơn (Yangmingshan), Lãnh Thủy Khanh 
(Lengshuikeng), Mã Táo (Macao), Canh Tử Bình (Gengzihping)
Địa điểm: quận Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc. Loại nước: chứa lưu huỳnh trắng. Núi Dương 
Minh Sơn có phong cảnh đẹp, lại nhiều khu vực có thể tắm suối nước nóng, trong đó chủ 
yếu là suối nước nóng Công viên Dương Minh Sơn, Lãnh Thủy Khanh (Lengshuikeng), Mã 
Tào (Macao), Canh Tử Bình (Gengzihping). Do hoạt động địa nhiệt núi lửa xảy ra khác nhau, 
nên thành phần khoáng chất trong các suối cũng khác nhau, bởi vậy mỗi khu suối nước nóng 
lại có loại nước, nhiệt độ và hiệu quả điều trị các nhau, song đều rất độc đáo.

Suối nước nóng Tứ Hoàng Bình (Sihhuangping)
Địa điểm: quận Vạn Lý (Wanli), thành phố Tân Đài Bắc (New Taipei).   
Nhiệt độ nước: 40oC đến 99oC. Loại nước: chứa (acidic sulfate). Suối nước nóng Tứ 
Hoàng Bình nằm dưới chân núi Hoàng Chủy Sơn (Huangzuishan), cách đường cao tốc 
Yangmingshan-Jinshan khoảng 2,1 km. Nguồn nước này kéo dài 150m, có lỗ phun khí, bể 
tắm bùn và nước nóng sôi sùng sục, tạo thành cảnh quan hết sức tráng lệ. Suối nước nóng 
Tứ Hoàng Bình và suối nước nóng Canh Tử Bình (Gengzihping) nằm hai phía bắc, nam 
dòng chảy dung nham dưới chân núi Hoàng Chủy Sơn. Do nhiệt độ và loại nước gần giống 
nhau, người ta cho rằng có thể hai suối nước nóng này đều chảy ra từ một nguồn, sau đó 
do địa hình phân tách nên mới chia thành hai khu suối nước nóng như hiện nay.

Suối nước nóng Bắc Đầu (Beitou), Sa Mạo (Shamao)
Địa điểm: quận Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc.     
Nhiệt độ nước: 52oC đến 75oC.  Loại nước: lưu huỳnh (sulfur).    
Khu suối nước nóng Bắc Đầu được vây quanh bởi dãy núi Sa Mạo (Shamao), núi Đại Đồn 
(Dadun), Thất Tinh (Cising). Nước suối quanh năm bốc khói lưu huỳnh, nguồn nước dồi dào 
nên được mệnh danh là “quê hương của suối nước nóng”. Với những du khách thích tắm 
nước suối lưu huỳnh, đây có thể coi là thánh địa không thể bỏ qua.   Bắc Đầu cung cấp cả 
dịch vụ tắm suối khoáng nóng và suối khoáng lạnh. Tại đường dẫn nước gần Công viên Tân 
Bắc Đầu, du khách có thể ngâm suối khoáng nhiệt độ thấp, chỉ cần xắn cao ống quần, đưa 
chân vào nước là bạn được trải nghiệm thú vui ngâm chân rồi. Đi lên cao nữa, du khách sẽ 
tới bể tắm công cộng lớn nhất, nổi tiếng nhất Đài Loan tại “Bảo tàng Suối nước nóng Bắc 
Đầu”. Trong bảo tàng có trưng bày những tài liệu và hình ảnh lịch sử phát triển của suối 
nước nóng ở Bắc Đầu và một bể tắm công cộng để du khách tham quan. Ngoài ra, tại đây 
còn phát định kỳ các hình ảnh đa phương tiện giới thiệu về suối nước nóng Bắc Đầu.

Suối nước nóng Kim Sơn (Jinshan)
Địa điểm: quận Kim Sơn, quận Vạn Lý (Wanli), Thành phố Tân Đài Bắc.  
Nhiệt độ nước: 45oC đến 86oC. Loại nước: chứa carbonic acid.    
Suối nước nóng Kim Sơn là suối khoáng cực bắc Đài Loan, nằm trong vành đai địa nhiệt 
Đại Đồn, cùng một nguồn với suối nước nóng Dương Minh Sơn (Yangmingshan), gần kề 
bờ biển Bắc Hải. Nước suối dồi dào, trong vắt, vừa có thể tắm lại có thể uống được. Được 
sự ưu đãi của tự nhiên, ở đây đồng thời có cả suối khoáng đáy biển, suối lưu huỳnh, suối 
khoáng carbonic acid, suối khoáng sắt…Những năm gần đây, các khách sạn phục vụ dịch 
vụ tắm suối nước nóng mọc lên như nấm sau mưa, đưa Kim Sơn trở thành một điểm đến 
nghỉ dưỡng mới. Với chủng loại nước suối khoáng phong phú và các khách sạn được bài 
trí độc đáo, nơi đây đã thu hút càng nhiều du khách tìm đến.

Suối nước nóng Ô Lai (Wulai)
Địa điểm: quận Ô Lai, Thành phố Đài Bắc.  Nhiệt độ nước: 55oC đến 80oC.   
Loại nước: chứa alkaline carbonic acid. Nằm ở quận Ô Lai, Thành phố Đài Bắc. Nước suối 
ở đây trong vắt, không màu, không mùi, có chứa nhiều khoáng chất phong phú, thích hợp 
dùng để uống. Cùng với “thác nước”, “ cáp treo”, suối nước nóng đã làm nên thương hiệu 
Ô Lai.  Tại đây có khu vực tắm suối nước nóng miễn phí lớn nhất Đài Loan. Vào đầu xuân, 
hoa anh đào nở đỏ núi rừng, thu hút rất đông du khách đến thưởng ngoạn, đồng thời tắm 
suối nước nóng và trải nghiệm nét đặc sắc của người dân tộc bản địa.

Suối khoáng lạnh Bắc Phố (Beipu)
Địa điểm: xã Bắc Phố huyện Tân Trúc (Hsinchu). Nhiệt độ nước: 10oC đến 15oC.Loại nước: 
chứa alkaline carbonic acid. Khu vực Suối nước nóng Bắc Phố nằm ở khu vực sông Đại Bình 
(Daping), thôn Ngoại Bình (Waiping), xã Bắc Phố. Nơi đây núi đồi xanh mướt, nước suối trong 
vắt, cảnh quan tươi đẹp, là một trong hai suối khoáng lạnh ở Đài Loan. Nước khoáng lạnh Bắc 
Phố hơi có vị kiềm, ngâm tắm trong nước suối này sẽ giúp cơ thể sảng khoái, dễ chịu hơn.

Suối nước nóng Nội Loan(Neiwan), Thanh Tuyền (Qingquan) Tiêm Thạch (Jian-
shi).Địa điểm: Nội Loan, Thanh Tuyền, xã Tiêm Thạch huyện Tân Trúc (Hsinchu)
Nhiệt độ nước: 40oC. Loại nước: chứa carbonic acid.  Khu vực Nội Loan,  Thanh Tuyền xã 
Tiêm Thạch, huyện Tân Trúc có nhiều suối nước nóng. Nước suối được gọi là “nước tắm 
mỹ nhân”, thích hợp cho cả ngâm tắm hay dưỡng sinh. 

Suối nước nóng Tiêu Khê (Jiaoxi)
Địa điểm: xã Tiêu Khê, Nghi Lan (Jiaoxi, Yilan County).  Nhiệt độ nước: 58oC.   
Loại nước: chứa sodium carbonate
Suối khoáng Tiêu Khê là một trong số ít các suối khoáng đồng bằng ở Đài Loan. Nước suối 
là loại sodium carbonate, có chứa các chất khoáng phong phú như Natri, Magie, Canxi, 
Kali,carbonic acid…Nước suối trong, không màu không mùi, tắm xong giúp mịn da mà không 
gây cảm giác nhớp dính. Khu tắm suối khoáng Tiêu Khê nằm trong chu vi 1,2 km bao quanh 
ga xe lửa Tiêu Khê. Hiện nơi đây có hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm, hình thành 
nên phong cảnh “làng suối nước nóng” hết sức độc đáo. Tắm suối nước nóng đã trở thành 
một hoạt động không thể thiếu của du khách trong lịch trình đến với Tiêu Khê.

Suối khoáng lạnh Tô Áo (Suao)
Địa điểm:Thị trấn Tô Áo, Nghi Lan (Suao, Yilan County). Nhiệt độ nước : 22oC.   
Loại nước: chứa carbonic acid. Ngoài Venice ở Italia, suối khoáng lạnh Tô Áo là một trong 
số ít suối khoáng lạnh trên thế giới. Nhiệt độ nước ở đây khoảng 22oC, nước suối có bọt 
khí. Khi mới ngâm mình bạn sẽ thấy hơi lạnh, nhưng chỉ 5 phút sau toàn thân sẽ ấm dần 
lên. Ngày xưa, người ta dùng nước suối này để sản xuất sô đa, ngày nay nước suối khoáng 
lạnh Tô Áo vẫn được dùng để sản xuất đặc sản thạch.

Suối nước nóng Nhân Trạch (Renze) (Cưu Chi Trạch)
Địa điểm: xã Đại Đồng, Nghi Lan (Datong Town ship, Yilan County). Nhiệt độ nước: 95oC
Loại nước: chứa calcium carbonate. Suối nước nóng Nhân Trạch nằm trong khu vực giải trí 
núi Thái Bình (Taipingshan). Nước ở đây không màu không mùi, sau khi tắm tạo cảm giác 
da dẻ trơn nhẵn, mềm mại. Bạn cũng có thể tản bộ trong rừng để ngắm các loại chim và 
thư giãn. Ở đây có khu nghỉ dưỡng Nhân Trạch  với nhiều tiện nghi như chiếc cầu Cưu Chi 
Trạch bắc qua sông Đa Vọng (Duowang), vườn cây xanh bên ngoài “khu luộc trứng”, Bể 
Spa khoáng nóng ngoài trời, phòng tắm trong nhà ốp gỗ bách …
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Khu phong cảnh Mũi Đông Bắc và bờ biển Nghi Lan nằm bên bờ biển dựa lưng vào 
núi. Bờ biển có những tảng đá hình thù kỳ lạ, địa hình bị nước biển xâm thực độc đáo, bãi 
cát vàng, hệ sinh thái biển đa dạng và những con người chất phác đôn hậu. Đây là điểm 
đến vừa có cảnh quan thiên nhiên đẹp, lại có nhiều loại hình giải trí phong phú. Đến đây, 
du khách có thể lặn biển, câu cá bãi đá, tắm biển, lướt sóng, đi dạo biển bẳng du thuyền, 
cũng có thể đến tham quan Vịnh Tứ Quý (Siji), Long Động (Longdong), một trong số ít 
điểm lướt sóng thú vị ở Đài Loan.

Công viên Vịnh Long Động (Longdong Bay Park)
Vịnh Long Động là vịnh biển 

hình thành bởi các lớp đứt gãy tự 
nhiên, đây là vịnh biển lớn nhất bờ 
biển mũi Đông Bắc Đài Loan. Vịnh 
Long Động có hệ sinh thái phong phú, 
chủng loại cá đa dạng, là địa điểm 
tuyệt vời để câu cá bãi đá. Nước biển 
ở đây trong, dòng chảy ổn định, rất 
thích hợp cho hoạt động lặn biển. Mũi 
Long Động nằm ở phía nam Công 
viên có vách núi cao chỉ hơn 30m, 
các vách núi đa dạng nhiều hình thù 
rất phù hợp để luyện tập leo núi. Vịnh 
Long Động chính là một trong số ít địa 
điểm leo núi ở miền Bắc Đài Loan.

Công viên Hải dương Nam Long Động     
(Longdong South Ocean Park)

Với tổng diện tích lên tới 16 ha, Công viên Hải dương Nam Long Động và cảng đỗ 
du thuyền là Trung tâm giáo dục tự nhiên ngoài trời đa năng hàng đầu Đài Loan, có chức 
năng kết hợp làm bến đỗ du thuyền, bể bơi nước biển, trưng bày giới thiệu địa chất. Đây 
cũng là địa điểm nổi tiếng cho các hoạt động leo núi đá, lặn biển, ngắm hệ sinh thái biển 
và câu cá núi đá. Khi triều xuống, hiện lên cả dải bờ biển dài hàng trăm mét, là phòng học 
trực quan về hệ sinh thái biển.

Khu cắm trại Long Môn và Bãi biển Phúc Long (Longmen Camping 
Resort and Fulong Beach)

Bãi biển Phúc Long nằm ở cửa sông Song Khê (Shuangxi), có địa hình doi cát lạ, 
diện tích mặt hồ rộng, dòng chảy ổn định, thích hợp cho các hoạt động bơi thuyền buồm, 
thuyền độc mộc. Bên bờ là bể bơi nước biển, với nhiều hoạt động cả trên bờ và dưới 
nước. Khu vực cắm trại nằm bên bờ sông Song Khê (Shuangxi), với các tiện nghi đầy đủ. 
Nơi đây được quy hoạch thành các khu cắm trại, nhà nghỉ gỗ, công viên ven biển, một 
con đường chạy bộ và đạp xe để du khách có thể đồng thời thưởng thức cả cảnh đẹp 
của biển và chốn thôn quê. Khách du lịch đến đây có thể tận hưởng nhiều thú vui như bơi 
thuyền, câu cá, đạp xe, ngắm cảnh…
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đẹp như “Công viên Dương Minh Sơn (Yangmingshan  Park) ”, “Khu phong cảnh  bờ biển 
Bắc Hải và Quan Âm Sơn (North Coast and Guanyinshan  Scenic Area) ”, “Khu phong cảnh 
Đông Bắc và bờ biển Nghi Lan (Northeast Coast  Scenic Area)”, “Khu phong cảnh Sư Đầu 
Sơn (Shitoushan  Scenic Area)”…Tới đây, bạn có thể lên núi, xuống biển, vào rừng, hay 
ngâm mình trong làn suối khoáng nóng, lạnh. Nơi đây có bãi đá bờ biển, địa hình núi lửa 
và rừng rậm ôn đới độc đáo mà bạn có thể du ngoạn toàn cảnh chỉ với một ngày ngồi xe.
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Thành phố Đài Bắc và Tân Đài Bắc hợp thành bồn địa Đài  Bắc, nằm ở vùng yết hầu 
dòng Đạm Thủy(Danshui), là khu vực đô thị quan trọng của Đài Loan, dù phát triển phồn 
vinh vẫn lưu giữ những dấu ấn văn hóa truyền thống đậm đà, bên cạnh cái ồn ào náo nhiệt 
là sự yên tĩnh của dải rừng xanh, bởi vậy hai thành phố tràn đầy sức sống này đem đến cho 
du khách nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng phong phú, từ lên rừng đến xuống biển, thỏa 
mãn những nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi khác nhau

Bảo tàng Cố Cung ( Palace Museum)
Bảo tàng Cố Cung, một trong bốn bảo tàng lớn nhất thế giới, nằm bên sông Ngoại 

Song (Waishuangxi), khu Sĩ Lâm (Shilin) thuộc thành phố Đài Bắc. Điều thu hút du khách 
trước tiên là kiến trúc cung đình trang nhã, sau đó là hơn 650.000 hiện vật trưng bày tại 
bảo tàng từ đồ gốm, đồ đồng, đồ ngọc, các bức điêu khắc, thư pháp, trải dài gần 5000 năm 
từ thời đồ đá mới đến cuối đời nhà Thanh. Có thể nói đây là bảo tàng lưu giữ các hiện vật 
của nền văn hóa Trung Hoa lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, Bảo tàng cũng dành một khu 
trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Vườn Chí Thiện (Zhishan) nằm bên Bảo tàng 
được xây theo ý tưởng của thư pháp gia nổi tiếng Vương Hi Chi, mang đậm nét cổ kính và 
vẻ đẹp viên lâm Trung Hoa.

Phủ Tổng thống (Presidential Building)
Phủ Tổng thống tiền thân là Phủ Tổng đốc thời Nhật đô hộ (195-1945), kiến trúc mang 

phong cách thời Phục Hưng, tráng lệ mà trang nhã, trang nghiêm mà mềm mại. Tòa nhà hoàn 
thành năm 1919, tuy bị phá hủy nặng nề bởi bom đạn trong giai đoạn Thế chiến thứ 2, song 
đã được xây dựng lại và hoàn thành vào năm 1946 sau khi Đài Loan Quang Phục (Nhật trả 
lại Đài Loan). Chính phủ Quốc dân khi dời đến Đài Loan đã lấy nơi đây làm Phủ Tổng thống. 
Hiện nay, Phủ Tổng thống được mở cửa một phần vào thời gian không định kỳ để dân chúng 
có thể tham quan, trải nghiệm cảm giác khi ở trung tâm chính quyền cao nhất Đài Loan.

Cung Bảo An (Bao’an Temple)
Cung Bảo An còn có tên gọi là Đại Lãng Bơm (Dalangbeng), cùng với Chùa Long Sơn 

(Longshan Temple), Chùa thờ Tổ sư Thanh Thủy (Zushi Temple) ở Vạn Hóa (Wanhua), là 
ba chùa quan trọng nhất ở Đài Bắc. Cung Bảo An thờ Bảo Sanh Đại đế (Baosheng Dadi), 
một vị thần y đời xưa, còn được gọi là Đại đạo Công. Rất nhiều người bệnh lâu năm đều 
tìm đến đây mong rút một quẻ hóa giải bệnh tật. Cung Bảo An có kiến trúc gồm 3 tòa điện, 
với kết cấu tinh tế, kỹ thuật chạm khắc, tô vẽ tinh xảo, được coi là đại diện cho kiến trúc tôn 
giáo và dân tộc của Đài Loan.

Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek Memorial Hall)
Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch được đặt ở trung tâm thành phố Đài Bắc. Hai bên 

trước Đài là Nhà Hát lớn ( Theater) và Trung Tâm Hòa Nhạc ( Concert Hall) mang phong 
cách truyền thống, vừa trang nhã vừa lộng lẫy, khiến nơi đây trở thành một trong những sân 
khấu biểu diễn văn hóa nghệ thuật quan trọng. Nơi đây cũng là địa điểm tập trung  của các 
hoạt động  dân chủ, do đó còn có tên gọi là Quảng trường Tự do.

Vườn Bách thú (Taipei Zoo)
Vườn Bách thú Đài Bắc còn gọi là Vườn thú Mộc 

Sách (Muzha), nằm ở ga cuối cùng phía nam tuyến 
tàu điện ngầm đi Văn Hồ(Wenhu), gần Cáp treo Miêu 
Không (Maokong), là vườn bách thú hiện đại phát 
triển với mục tiêu bảo tồn động vật và giáo dục về 
môi trường. Những điểm đến được du khách yêu 
thích nhất tại đây là nhà Gấu Koala, Chim cánh cụt 
và Gấu Mèo. Ngoài ra, vườn thú còn chia ra nhiều 

khu vực theo tập tính và môi trường sinh trưởng của 
động vật với những điểm đặc sắc khác nhau làm gia 

tăng sự hứng thú của du khách.

Khu thương mại (Commercial Districts)
Đài Bắc là thiên đường mua sắm của du khách với nhiều khu thương mại phong cách 

khác nhau. Bạn có thể đến Tòa nhà Taipei 101, Khu thương mại Tín nghĩa(Xinyi) nổi tiếng 
thế giới, Khu Trung Hiếu (Zhongxiao Dunhua) với phong cách thời thượng, tới Ngũ Phân 
Phố(Wufenpu) thời trang mà giá cả bình dân, Tây Môn Đinh(Ximending) mang phong cách 
Nhật Bản và Hàn Quốc, hay Thiên Mẫu(Tianmu) với phong cách Mỹ.

Chợ đêm (Night Markets)
Chợ đêm là điểm đến phổ biến nhất 

ở Đài Bắc, là thiên đường ẩm thực với mọi 
loại hình: ăn, uống, vui chơi giải trí trên cơ 
sở “có thực mới vực được đạo”. Chợ đêm 
Sĩ Lâm (Shilin) nổi tiếng với các món sủi 
cảo chiên Thượng Hải, Bánh lớn bọc bánh 
bé, xúc xích Sĩ Lâm, hàu chiên…; Chợ đêm 
Hoa Tây (Huaxi) nổi tiếng với canh thịt viên 
Đại Kim Đỉnh, mì lươn, tôm chao rượu…
Chợ đêm Nhiêu Hà (Raohe) cuốn hút du 
khách với các món ẩm thực truyền thống 
như sườn hầm thuốc bắc, đá bào hoa quả. 
Những năm gần đây, cư dân sống tại Đài 
Loan đang ngày càng đa dạng, các món ăn 
chợ đêm càng trở nên phong phú hơn với 
phong vị nổi tiếng năm châu như Inđônexia, 
Ấn Độ, Italy, Mexico…

Chùa Long Sơn và Hành Thiên Cung (Longshan and Xingtian Temples)
Chùa Long Sơn thờ Quan Âm Bồ Tát được xây dựng năm 1738. Chùa nằm cạnh ga 

tàu điện ngầm Longshan MRT, hiện là chùa nổi tiếng nhất Đài Bắc. Do điện sau chùa thờ 
nhiều thần thánh, nên còn được gọi là “Nơi tụ hội của các thần thánh”. Kiến trúc Chùa Long 
Sơn độc đáo với cột đồng chạm rồng có một không hai ở Đài Loan. Những con rồng được 
chạm trên cột đồng trông càng uy dũng, sống động hơn những con rồng chạm đá ở những 
ngôi chùa khác.

Hành Thiên Cung còn được gọi là “Chùa Ân Chủ Công” thờ Quan Thánh Đế Quân 
(Quan Công). Hàng ngày, chùa đón vô số khách thập phương  đổ về cầu nguyện làm ăn phát 
tài, học tập tinh thông, bình an khỏe mạnh…Điều đó cũng cho thấy,Quan Thánh Đế Quân là 
vị thánh toàn năng trong lòng dân chúng.

Oanh ca (Yingge)
Được mệnh danh là “Kinh đô gốm sứ Đài 

Loan” hay “Trấn Cảnh Đức Đài Loan”, Oanh Ca có 
hàng trăm xưởng sản xuất đồ gốm sứ và cửa hàng 
gốm sứ nằm nối tiếp nhau tạo thành “phố gốm sứ”. 
Ngày thường, ngày nghỉ nơi đây đều tấp nập khách 
tới tham quan, tìm mua trong hàng ngàn hàng vạn 
đồ bày bán những đồ vật vừa đẹp vừa rẻ, lại hợp 
duyên với mình.

Tuyến bờ biển miền Bắc Đài Loan, khởi đầu từ Bát Lý (Bali) thuộc Tân Đài Bắc, theo 
phía đông đi qua Ngũ Cổ (Wugu), Đạm Thủy (Danshui), Tam Chi (Sanzhi), Thạch Môn (Shi-
men), Kim Sơn (Jinshan) đến Vạn Lý (Wanli), với đặc điểm chủ đạo là phong cảnh núi và 
biển tươi đẹp, lại có những bãi cát vỏ sò mềm mại, các vách đá cheo leo mang những hình 
thù độc đáo. Nơi đây còn nổi tiếng với suối nước nóng, bảo tàng mỹ thuật, phố cổ Cổ Sát 
(Gusha) và các món hải sản tươi ngon, các món ăn vặt độc đáo, được coi là tuyến du lịch 
với nhiều loại hình ăn chơi nghỉ dưỡng hết sức phong phú.

Trung tâm Du lịch Tam Chi (Sanzhi) và Nhà kỷ niệm Danh nhân
Nằm trên một dốc núi 

được bao bọc bởi vô số ngọn 
núi, nơi đây có tầm nhìn rộng 
rãi, kiến trúc xây dựng mô 
phỏng đời Đường, kết hợp 
phong cách trưng bày đa 
phương tiện, có phòng biểu diễn 
trong nhà và ngoài trời, nhà kỷ 
niệm danh nhân. Nhà kỷ niệm 
danh nhân trưng bày các hình 
ảnh về sự cống hiến của bốn vị 
danh nhân người Tam Chi, giúp 
du khách hiểu hơn về lịch sử đất 
và người Tam Chi.

Ngọn hải đăng Mũi Phú Quý (Fugui Cape)
Mũi Phú Quý là điểm cực Bắc của Đài Loan, thời kỳ Nhật Bản đô hộ, nơi đây được 

xây một ngọn hải đăng hình bát giác hơn 100 tuổi mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử. 
Phía trái ngọn hải đăng vốn là cảng cá Phú Cơ (Fuji), nay đã phát triển thành chợ hải sản 
nổi tiếng. Du khách có thể lựa chọn những loại hản sản tươi ngon vừa đánh bắt được, mang 
đến bất cứ nhà hàng nào trong khu vực nhờ nấu thuê rồi thưởng thức, vừa kinh tế lại được 
thưởng thức món ăn tươi ngon.

Công viên địa chất Dã Liễu (Yeliu Geo Park)
Mũi Dã Liễu kéo dài tới mặt biển Đông, dài 1700m, nước biển xâm thực và gió xói 

mòn tạo nên nhiều hình thù đá độc đáo nơi đây như rãnh nước biển - giá nến - cây cỏ - đậu 
phụ - vòi voi - giày thủy tinh, trong đó hình Đầu Nữ hoàng (Queen’s head rock) là nổi tiếng 
nhất, trở thành hình ảnh biểu tượng của Dã Liễu. Đến Dã Liễu du khách còn có thể tham gia 
các hoạt động dưới nước như lặn biển, lướt ván hay xem cá heo, hải cẩu biểu diễn tại công 
viên Thế giới đại dương (Ocean World).

có câu: “Gió Thảo Sơn, Mưa hồ Trúc Tử, đại lộ Kim Bao Lý”.  Hiện nay, đoạn đường cổ hoàn 
chỉnh nhất là từ Đỉnh Bát Yên (Dingbayan) đến Sơn Tử Hậu (Shanzihou), trong đó có đường 
Hà Nam Vĩnh (Henan Yong) và Nhật Nhân (Riren), với những thắng cảnh nổi tiếng như Kình 
Thiên Cang (Qingtiangang), Hồ Sơn Trư (Shanzhu) và Sơn Tử Hậu.  Nếu lấy Kình Thiên Cang 
làm phân giới chia con đường thành hai phần Nam Bắc, thì phía Nam có thắng cảnh thác nước 
Quyên Ty (Juansi), phía Bắc còn dấu tích công trường đá, cầu Hứa Nghiêm (Xuyan)…Bên cạnh 
đó, nơi đây còn lưu giữ những phế tích có từ đời Thanh mang giá trị lịch sử cao.

Vườn hoa bí mật – Đường Tinh Sơn (Jingshan) và Bình Đẳng Lí (Pingdengli)
Từ Sơn Tử Hậu, đến Nội Song Khê (Neishuangxi) có đường Tinh Sơn (Jingshan) phong 

cảnh hữu tình, cây cối xanh tốt, mang vẻ đẹp và không khí an lành chốn thôn quê. Các sinh viên 
theo học tại Đại học Văn hóa gần đấy đều quen thuộc với “con đường  bí mật” này, sau đoạn 
giao với Kình Thiên Cang (Qingtiangang), đường núi quanh co đi qua hai thiết bị vệ tinh tín hiệu 
mạnh, dẫn đến Nông trường Bình Đẳng Lý (Pingdengli). Nơi ấy, đầu xuân có hoa anh đào nở rộ, 

Đường cổ Thảo Lĩnh (Caoling historic Trail)
Thời nhà Thanh, người Hán ở Đài Loan vượt Bồn địa Đài Bắc vượt núi Tam Điêu 

Lĩnh (Sandiaoling) và Thảo Lĩnh (Caoling) di cư tới Nghi Lan thông qua tuyến “Đường 
cổ Đạm Lan (Danlan)”.  “Đường cổ Thảo Lĩnh” dài khoảng 10 km (phía Bắc bắt đầu 
từ Viễn Vọng Khanh (Yuanwangkeng) thuộc quận Cống Liêu (Gongliao), Thành phố 
Đài Bắc, kéo dài xuống phía Nam đến Miếu Thiên Công (Tiangong Temple) thuộc xã 
Đại Lí (Dali), thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan) là dấu vết còn sót lại của “Đường 
cổ Đạm Lan (Danlan)”. Hiện đây là tuyến đường đi bộ sinh thái văn hóa nổi tiếng, thời 
gian đi bộ kéo dài trong khoảng 4 giờ với các biển thuyết minh hướng dẫn dọc đường 
đi. Hai bên đường cảnh sắc tươi đẹp, hệ thực vật phong phú, lại có những di tích cổ 
như “Bia Hổ Tự “(Tiger) và “Bia Hùng Trấn Man Yên” (Bravely Quell the Wild Mists).

Công viên Hải triều Bắc Quan (Beiguan Tidal Park)
Bắc Quan từng là đơn vị đồn trú của quân lính nhà Thanh, hiện nay chỉ còn lại 

pháo đài cổ. Nơi đây nổi tiếng với địa hình núi một bên thoai thoải, một bên dốc nghiêng 
cheo leo và phiến đá hình miếng đậu phụ. Công viên Hải triều Bắc Quan nằm phía núi 
dốc cheo leo, trên con đường leo bộ lên núi, du khách sẽ được ngắm phong cảnh đẹp 
với những khối đá hình thù kỳ lạ và những con sóng vỗ dập dờn xung quanh. Nơi đây 
cũng có nhiều nhà hàng phục vụ các món hải sản thỏa mãn yêu cầu của du khách.
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TT du lịch công viên 
Dương Minh Sơn

Khu nhảy dù Bắc Cơ

Công viên tự nhiên Quan Độ
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Thái Bình Dương

Đi Nghi Lan

Núi Dương Minh (Yangmingshan), vốn được gọi là “Thảo Sơn”, hình thành chủ yếu 
từ dãy núi lửa Đại Đồn (Datun). Đây là khu vực núi lửa chính của Đài Loan, những ngọn núi 
lửa mang hình búa hay hình chuông đặc biệt, các giếng phun địa nhiệt, miệng núi lửa, hồ 
núi lửa…tạo thành địa hình địa chất đặc biệt nơi đây. Nhờ đó, suối nước nóng và địa nhiệt 
đã trở thành tài nguyên quan trọng nhất của Công viên Dương Minh Sơn.

Bắc Đầu (Beitou) nằm ở phía bắc Bồn địa Đài Bắc, là khu vực được khai thác sớm nhất 
miền Bắc Đài Loan. Sông Hoàng Cảng (Huangang) chảy qua Bắc Đầu chia nơi này thành hai 
phần: phía nam là Bắc Đầu hay còn gọi “cựu Bắc Đầu”, là khu vực gần ga tàu điện ngầm Bắc 
Đầu; phía Bắc là “Tân Bắc Đầu”, khu vực đường Quang Minh (Guangming) là khu vực xung 
quanh ga tàu điện ngầm Tân Bắc Đầu, nơi này có khu phong cảnh suối nước nóng nổi tiếng.

Lịch sử suối nước nóng
Suối nước nóng ở Dương Minh Sơn 

được chia làm bốn khu vực chủ yếu: Công 
viên Dương Minh Sơn, Lãnh Thủy Khanh 
(Lengshuikeng), Mã Tào (Macao) và Hỏa 
Canh Tử Bình (Huogengziping). Do mỗi khu 
có địa chất và vận động địa nhiệt khác nhau, 
nên suối nước nóng mỗi nơi có sự độc đáo 
riêng và khác nhau về thành phần khoáng chất, 
nhiệt độ nước, chất nước. Quanh khu vực núi 
Dương Minh có rất nhiều khách sạn, từ phong 
cách lâu đời kiểu Nhật đến kiểu resort hiện 
đại. Cùng với sự phát triển của xã hội và đời 
sống con người, tắm suối nước nóng đã trở 
thành “văn hóa suối nước nóng” hấp dẫn du 
khách bằng sự kết hợp các yếu tố cảnh quan 
tự nhiên, con người, không gian nghệ thuật, 
không gian thư giãn, tản bộ…

Bắc Đầu nằm gần khu vực núi lửa Đại 
Đồn (Dadun), những vận động địa nhiệt của 
núi lửa đang hoạt động khiến nơi đây trở thành khu vực suối nước nóng lớn nhất. Do ảnh 
hưởng của địa nhiệt, suối nước nóng Bắc Đầu được phân chia thành ba loại với đặc tính 
khác nhau là có chứa “lưu huỳnh xanh”, “lưu huỳnh trắng” và “sắt”, cũng nhờ đó giúp Bắc 
Đầu phát triển văn hóa suối nước nóng độc đáo và phồn thịnh.

Thư phòng Dương Minh (Yangming Library) - Kiến trúc lịch sử đậm chất 
nhân văn

Nằm trên đoạn giao nhau giữa cao tốc Dương Kim (Yangjin), đường Trung Hưng 
(Zhongxing) và đường Đông Thăng (Dongsheng) nơi có chiếc đồng hồ hoa nổi tiếng.  Thư 
phòng Dương Minh vốn tên là “Trung Hưng Tân Quán”, trước đây là nơi tiếp khách quý và 
nghỉ hè của Tưởng Giới Thạch, nay được coi là kiến trúc lịch sử nhân văn quan trọng, hội tụ 
cả yếu tố tự nhiên và con người, lý trí và tình cảm. Khách đến đây có thể tìm hiểu các thông 
tin du lịch nghỉ dưỡng tại Dương Minh Sơn, xem phim, xem triển lãm mô hình, đèn lồng và 
dịch vụ hướng dẫn viên….

Đường cổ Ngư Lộ (Yulu Historic Trail) - dấu tích văn hóa và lịch sử của 
người xưa

Đường cổ Ngư Lộ (Yulu) còn được gọi là “Đại lộ Kim Bao Lý (Jinbaoli)”, với chiều dài 
30 km bắt đầu từ làng cá Hoàng Cảng (Huanggang) quận Kim Sơn (Jinshan), xuyên qua dãy 
Dương Minh Sơn đến quận Sĩ Lâm (Shihlin). Thời kỳ đầu Nhà Thanh, các ngư dân quận Kim 
Sơn (tên cũ là Kim Bao Lý) vận chuyển cá đến chợ Đài Bắc qua con đường này. Người xưa 

Các thắng cảnh lân cận

Các thắng cảnh lân cận

Sư Đầu Sơn nằm giữa hai huyện Tân Trúc (Hsinzhu) và Miêu Lật (Miaoli), có hình dạng 
như chiếc đầu sư tử, cao 496 m so với mặt nước biển, cảnh sắc tươi đẹp. Các đệ tử Phật 
giáo lên núi Sư Đầu Sơn lấy đá xây am, sửa động thành chùa, bởi vậy nơi đây chùa chiền 
nối tiếp nhau, trở thành thánh địa Phật giáo. Sư Đầu Sơn là một trong 12 thắng cảnh nổi tiếng 
ở Đài Loan, trong đó hai ngôi chùa hàng trăm năm tuổi là Nguyên Quang Tự (Yuanguang 
Temple) và Khuyến Hóa Đường (Cyuanhua Hall) được coi là khởi nguồn Phật giáo tại Sư 
Đầu Sơn. Đến đây, du khách còn có thể thưởng thức những đặc sản nổi tiếng của dân tộc 
Khách Gia (Hakka) như Trà người đẹp phương Đông, trứng kho trà, bánh quả hồng, lê Tam 
Loan (Sanwan)…Cứ hai năm một lần, nơi đây còn tổ chức “Lễ tế vong linh người lùn” của 
dân tộc Tái Hạ(Saisiat), một hoạt động độc đáo và hấp dẫn du khách.

Tả ngạn Bát Lý (Bali)
Bát Lý nằm dựa vào núi Quan Âm (Guanyin), đi tàu từ Đạm Thủy đến tả ngạn Bát Lý 

chỉ mất khoảng 6 phút. Con đường đi bộ ven biển được ốp bằng gỗ, đi qua pháo đài gốc 
đa, công viên tả ngạn, bến tàu tả ngạn, kéo dài đến Di chỉ Thập Tam Hàng (Shisanhang) 
và Bảo tàng Thập Tam Hàng.

Cơ Long (Keelung)
Miếu Khẩu (Miaokou)

“Miếu Khẩu” mang ý nghĩa “cửa chùa”, sở dĩ có tên này bởi chợ đêm truyền thống 
của thành phố Cơ Long nằm ngay trước “Cung Điện Tế (Tianji Temple)”. Ngôi chùa trăm 
tuổi này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người dân 
Cơ Long. Bốn phía quanh chùa là chợ đêm Cơ Long với các món ăn nổi tiếng như hàu 
chiên, kem tuyết, tempura,mì thập cẩm, khiến Miếu Khẩu càng trở nên nổi tiếng xa gần.

Công viên bờ biển Bát Đấu Tử (Badouzih Coastal Park)
Nơi đây nổi tiếng 

bởi cảnh núi, cảnh biển 
đẹp như trong tranh, 
những tảng đá mang 
hình thù kỳ lạ do nước 
biển xói mòn, rừng 
cây xanh mát mắt, và 
thảo nguyên tại thung 
lũng Vọng U (Wangyou 
Valley) đẹp tuyệt vời.

Đảo Hòa Bình 
(Heping Island)

Tới đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng những tảng đá được thiên nhiên gọt giũa 
thành các hình dạng độc đáo như miếng đậu phụ, cây nấm, tổ ong… Ngoài ra, nơi đây còn 
có chợ cá và Thiên Hậu Cung (Tianhou Temple) 300 năm tuổi.

Các thắng cảnh lân cận

Công viên địa chất Dã Liễu (Yeliu Visitor Centre) (02) 2492-2016
1. Từ ga Đài Bắc đi bộ sang bến xe Quốc Quang (Kuo Kuang), bắt xe 

buýt tuyến “Trung tâm Kim Thanh (Jinqing)” hoặc xe buýt tuyến “Pháp 
Cổ Sơn (Fagu shan)”, xuống xe tại bến “Dã Liễu (Yeliu).

2. Đáp tàu điện ngầm tuyến Đạm Thủy (Danshui), xuống bến “Đạm Thủy”, bắt xe khách từ Đạm 
Thủy đi Cơ Long (Keelung), xuống tại bến “Dã Liễu (Yeliu)

3. Quốc lộ số 1→Nút giao Bát Đổ (Badu)→Tỉnh lộ số 2 (Province Highway 2)→Green Bay→ 
Dã Liễu

4. Quốc lộ số 3→Nút giao Cơ Kim (Keejin)→ Tỉnh lộ số 2→Green Bay→ Dã Liễu
5. Cao tốc Dương Minh Sơn (Yangming shan)-Kim Sơn (Jinshan)→Kim Sơn→Dã Liễu
6. Nam Cảng (Nangang) →Tịch Chỉ (Xizhi)→Thất Đổ (Cidu)→Tỉnh lộ số 2→Dã Liễu

Đạm Thủy (Danshui)
Đáp tàu điện ngầm tuyến Đạm Thủy (Danshui), xuống bến “Đạm Thủy (Danshui)”, đi bộ vài 
bước là tới.
1. Quốc lộ số 1→Nút giao Đài Bắc→Tỉnh lộ số 2B→Tỉnh lộ số 2→Đạm Thủy
2. Cơ Long (Keelung)→Tỉnh lộ số 2→Đạm Thủy; hoặc xuống nút giao  Bát Đổ→cao tốc 

MacArthur-Kim Sơn→Tỉnh lộ số 2→Đạm Thủy
3. Quốc lộ số 1→nút giao Ngũ Cổ (Wugu)→đường huyện lộ số107→Trúc Vi (Zhuwei)→Đạm Thủy

Bát Đấu Tử (Badouzih)
Bắt xe buýt Cơ Long (Keelung City Bus) tuyến Vọng Hải (Wanghai) số 5, hoặc xe khách tuyến 
Phúc Long (Fulong), xuống tại bến Bát Đấu Tử.
Quốc lộ số 1→nút giao Cơ Long (Keelung)→Đường Trung Chính (Zhongzheng)→Tỉnh lộ số 
2→Bát Đấu Tử→Phố Bát Đấu Tử→đường Hoàn Sơn→Bát Đấu Tử

Đài Bắc

Bảo tàng Cố cung ( Palace Museum)
221 Zhishan Rd., Sec 2, Shilin District, Taipei (02) 2881-2021

Đáp tàu điện ngầm tuyến Đạm Thủy (Danshui) đến ga Sĩ Lâm(Shilin), chuyển sang xe buýt đỏ số 30 
(Red 30 bus) đến cửa chính Bảo  tàng hoặc bắt xe buýt số 255 hoặc 304, xe minibus số 18 hoặc 19, hoặc 
Holiday Bus 110 đến quảng trường trước cổng Bảo tàng.
1. Đường cao tốc hướng Bắc, xuống  nút giao Đài Bắc→rẽ trái sang Cầu Đại Trực(Dazhi)→Đường hầm 

Tự  Cường(Tziqiang)→rẽ phải tại đoạn giao đường Cố Cung(Gugong) và đường Chí Thiện(Zhishan).
2. Nút giao Nội Hồ(Neihu)→rẽ trái vào đường cao tốc →đoạn 1 đường Nội Hồ →Đường hầm Tự 

Cường→rẽ phải tại đoạn giao đường Cố Cung và đường Chí Thiện→Cố Cung.
3. Từ khu Bắc Đài Bắc (Sĩ Lâm, Bắc Đầu) qua đường Trung Sơn Bắc (Zhongshan S.) hoặc Văn 

Lâm(Wenlin), đến đường Trung Chính thì đi theo hướng đến Ngoại Song Khê(Waishuangxi).

Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)
21 Zhongshan S. Rd., Taipei (02) 2343-1100
Đáp tàu điện ngầm tuyến Đạm Thủy (Danshui), xuống ga “Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch”.

Vườn Bách thú Đài Bắc (Taipei Zoo)   30 Xinguang Road., Sec.2, Wunshan District, Taipei (02) 2938-2300 
1. Đáp tàu điện ngầm tuyến Bản Nam (Bannan), đến ga Trung Hiếu Phục Hưng (Zhongxiao Fuxing) 

chuyển sang tuyến Văn Hồ (Wunshan-Neihu), xuống ga “Taipei Zoo”.
2. Bắt xe buýt nâu (Brown) số 3, 11, xanh lá cây (Green) 1, 236, 237, 282, 294, 295, 611

Khu thương mại Tín nghĩa (Xinyi)
1. Từ ga Đài Bắc bắt xe buýt số 22, 33, xe tuyến Tín Nghĩa (Xinyi) hoặc xe tuyến Xinyi mới (New 

Xinyi) đến “Trung tâm Thương mại (World Trade Centre)”.
2. Từ ga Đài Bắc đáp tàu điện ngầm tuyến Bản Nam(Bannan) tới ga “Tòa Thị chính (City Hall)”, lên 

xe đưa đón miễn phí Taipei 101.

Khu thương mại Trung Hiếu (Zhongxiao) Chủ yếu ở đoạn 4 đường Trung Hiếu Đông (Zhongxiao E.)
Đáp tàu điện ngầm tuyến Bản Nam (Bannan), xuống ga Trung Hiếu Phục Hưng (Zhongxiao Fuxing).

Khu thương mại Ngũ Phân Phố (Wufenpu)  
Nằm giữa phố Vĩnh Cát (Yongji), phố Tùng Sơn (Songshan) và phố Trung Pha Bắc(Zhongpo N.). 
Ra cửa số 1 ga Hậu Sơn Bì (Houshanpi), hoặc ga Vĩnh Xuân (Yongchun), đi bộ khoảng 10 phút là tới.

Khu thương mại Tây Môn Đinh (Ximending) 
phía đông bắt đầu từ đường Trung Hoa(Zhonghua), phía Tây đến đường Khương Định (Kangding),phía Bắc bắt 
đầu từ đường Hán Khẩu(Hankou), phía Nam kéo dài đến đường Thành Đô(Chengdu) đoạn 2.
Đáp tàu điện ngầm tuyến Bản Nam (Bannan), xuống ga “Tây Môn (Ximen)”.

Khu thương mại Thiên Mẫu (Tianmu)  
Tập trung chủ yếu ở khu vực đường Thiên Mẫu Đông và Thiên Mẫu Tây.
Đáp tàu điện ngầm tuyến Thạch Bài (Shipai), xuống ga “Kiếm Đàm (Jiantan)”.

Chợ đêm Sĩ Lâm (Shilin Night Market)    101 Jihe Road, Shilin Distrist, Taipei
Đáp tàu điện ngầm tuyến Đạm Thủy (Danshui), xuống ga “Kiếm Đàm (Jiantan)” đi bộ vài bước là tới.

Chợ đêm Hoa Tây (Huaxi)  nằm giữa đường Tây Viên (Xiyuan) và đường Hoàn Hà Nam (Huanhe S.)
Đáp tàu điện ngầm tuyến Bản Nam (Bannan), xuống ga “Long Sơn Tự (Longshansi)”.
Chợ đêm Nhiêu Hà (Raohe) nằm cạnh ga tàu hỏaTùng Sơn (Songshan).

Chùa Long Sơn (Longshan)     211 Guangzhou St., Taipei (02) 2302-5162
Đáp tàu điện ngầm tuyến Bản Nam (Bannan), xuống ga “Long Sơn Tự (Longshan Temple)”.

Hành Thiên Cung (Xingtian Temple)    109 Minquan E. Rd, Sec. 2, Taipei (02) 2502-7924
Đáp tàu điện ngầm tuyến Lô Châu (Luzhou), xuống ga “Hành Thiên Cung (Xingtian Temple)”.

Oanh Ca (Yingge)   Đáp tàu đến ga “Oanh Ca (Yingge)”, đi bộ vài bước là tới.

Ô Lai (Wulai) 
Đáp tàu điện ngầm tuyến Tân Điếm (Xindian) đến ga “Tân Điếm (Xindian)”, bắt xe khách đến trạm “Ô 
Lai (Wulai)”.  Xe khách Tân Điếm: (02) 2666-0678

Phố cổ Tam Hiệp (Sanxia Old Street)        Minquan E. Rd., Sanxia District, New Taipei City
Đáp tàu điện ngầm tuyến Bản Nam (Bannan), xuống ga “Vĩnh Ninh (Yongning)”, ra cửa số 1, bắt xe 
buýt số 916 đến bến “Tam Hiệp (Sanxia)”, đi bộ là tới. Xe khách Thủ Đô (Capital bus): (02) 2982-3322. 
Xe khách Đài Bắc (Taipei bus):(02) 2982-2886
Nút giao Tam Oanh(Sanying) →đi thẳng đường Trung Sơn (Zhongshan)→rẽ phải sang đường Dân
Quyền (Minquan) là tới.
Hiệp hội Văn hóa Đài Bắc (Taipei Sanxia Sanjiaoyung Culture Association): (02) 2671-8058

Bình Lâm (Pinglin)  
Đáp tàu điện ngầm tuyến Đạm Thủy (Danshui), chuyển sang tuyến Tân Điếm (Xindian), xuống ga “Tân 
Điếm (Xindian)”, bắt xe buýt đến bến “Bình Lâm (Pinglin)”.
1. Đài Bắc (Taipei) →Tân Điếm (Xindian)→Cao tốc Nghi Lan (Yilan) (số 9) →Bình Lâm (Pinglin)
2. Quốc lộ số 3→nút giao Nam Cảng (Nangang) →Quốc lộ số 5→nút giao Bình Lâm (Pinglin)→Bình 

Lâm (Pinglin)

Suối nước nóng và truyền thống văn hóa Bắc Đầu và Dương Minh Sơn

Thông tin du lịch 
(Information)Ban quản lý Công viên Dương Minh Sơn (Yang minshan National 

Park) (02) 2861-3601
1.  Đáp tàu điện ngầm tuyến Đạm Thủy (Danshui), xuống ga Kiếm Đàm 

(Jiantan), bắt xe buýt số 260 hoặc Red 5 đến Công viên Dương Minh Sơn; hoặc đáp tàu điện 
ngầm đến ga Sĩ Lâm (Shilin), bắt xe buýt số 3003 đến Công viên. Vào ngày nghỉ, đến ga cuối 
bạn có thể bắt tiếp xe 108 đi dạo quanh công viên.

2. Từ Tân Bắc Đầu (New Beitou) bắt xe buýt số 230, hoặc từ ga tàu điện ngầm Bắc Đầu (Beitou) 
đáp Mini Bus số 9 đến bến Dương Minh Sơn (Yangming shan).

Bảo tàng suối nước nóng Bắc Đầu (Beitou Hot Spring Museum) 
2 Zhongshan Rd., Beitou Dist., Taipei (02) 2893-9981  
Mở cửa từ thứ Ba đến Chủ Nhật: 09: 00~17:00 (nghỉ ngày lễ)

1. Đáp xe buýt tuyến Đạm Thủy (Danshui), xuống ga Tân Bắc Đầu (New Beitou), đi bộ khoảng 
5 phút là tới.

2. Bắt xe buýt số 302, Mini bus số 6, 7, 9, xuống ga “Trường tiểu học Bắc Đầu”.
3. Bắt xe buýt số 216, 218 (tuyến phụ) và 266 đến ga Tân Bắc Đầu (New Beitou).
   Giao lộ Đài Bắc→Đường Trùng Khánh Bắc (Chongqing N. )→đường Thừa Đức (Chengde)→ 

đường Trung Ương (Zhongzheng-Yangde)→đường Quang Minh (Guangming) là tới.

Đạm Thủy (Danshui)

Phố cổ Đạm Thủy (Danshui Old 
Streets)

Đạm Thủy là thương cảng được 
khai thác sớm nhất ở miền Bắc Đài 
Loan, cũng là thị trấn mang nhiều dấu 
ấn văn hóa và lịch sử. Trên đường phố 
nơi đây, các kiến trúc phong cách Nhật 
Bản, Phúc Kiến, Châu Âu mang dáng 
vẻ cổ điển kết hợp với những tòa cao ốc 
hiện đại hình thành sự đan xen độc đáo 
kiến trúc các thời kỳ làm tôn vẻ đẹp lẫn 
nhau. Các món ăn vặt của Đạm Thủy từ 
lâu nổi tiếng vừa ngon vừa rẻ, là điểm 
thu hút du khách mọi lứa tuổi đến với thành phố thương cảng cũ này.

Đến với Đạm Thủy, dù là để ngắm cảnh núi rừng, biển cả, ngồi thuyền du ngoạn, hay 
vừa thưởng thức một ly cà phê vừa ngắm ánh chiều tà, bạn đều sẽ có cảm nhận vô cùng thú 
vị. Giao thông bằng tàu điện ngầm dễ dàng và thuận tiện cũng là điểm hấp dẫn của nơi đây.

Bến tàu Người cá (Fisherman’s Wharf)
Nằm bên phải cửa biển Đạm Thủy, Bến tàu Người cá có hệ thống quán cà phê ven đê 

và công viên rộng lớn. Cầu Tình nhân (Lovers’s Bridge) trắng tinh được xây nghiêng nghiêng 
tạo phong cách khác lạ, thu hút rất đông bạn trẻ tới chụp ảnh hay cùng thưởng thức cảnh đẹp 
tuyệt vời khi mặt trời lặn.

Hồng Mao Thành (Fort San Domingo)
Hồng Mao Thành có bề dày lịch sử hơn 300 năm,  được xây dựng từ năm 1629 bởi người 

Tây Ban Nha với tên gọi ban đầu là “Fort San Domingo”, sau đó bị người Hà Lan chiếm đóng và 
xây dựng lại. Toàn bộ Hồng Mao Thành được xây bằng gạch đỏ mang đậm phong cách Châu 
Âu thời Trung Cổ. Năm 1867, nơi đây trở thành tô giới của Anh, phía đông được xây dựng thêm 
lãnh sự quán Anh, hiện giờ được dùng làm nơi trưng bày tranh ảnh và tài liệu lịch sử cận đại.

Các thắng cảnh lân cận

Thông tin du lịch 
(Information)

Thông tin du lịch 
(Information)

Mũi Đông Bắc (Northeast Cape)
1. Từ ga Đài Bắc đi bộ sang bến xe khách Quốc Quang (Kuokuang) bắt xe tuyến 

La Đông (Luodong) để tới các thắng cảnh thuộc Mũi Đông Bắc.
2. Đáp tàu hỏa hiệu Tự Cường (Tziqiang) đi Nghi Lan (Yilan), Hoa Liên (Hualien), x u ố n g  g a 

Cống Liêu (Gongliao), hoặc Phúc Long (Fulong).
 Xe khách Cơ Long (Keelung Bus): (02) 2433-6111•Xe khách Quốc Quang (Kuokuang) (02) 

2558-3060
 Quốc lộ số 1→Nút giao Bát Đổ (Badu interchange)→Tỉnh lộ số 62 (cao tốc Vạn Thụy)→Tỉnh 

lộ số 2 (Coastal Highway)→Mũi Đông Bắc
Kim Qua Thạch (Jinguashi)  Công viên Sinh thái Vàng (Gold Ecological Park) (02) 2496-2800

Đáp tàu hỏa đến ga Thụy Phương (Ruifang), chuyển sang xe khách Cơ Long (Keelung) đến Kim 
Qua Thạch (Jinguashi). Xe khách Cơ Long (Keelung Bus): (02) 2432-3721
Quốc lộ số 5→Nút giao Đầu Thành (Toucheng interchange)→Tỉnh lộ số 2 (Thụy Tân)→Mũi Đông 
Bắc→Kim Qua Thạch

Cửu Phần (Jiufen)
1. Đáp tàu điện ngầm tuyến Bản Nam (Bannan) đến ga “Trung Hiếu Phục Hưng  (Zhongxiao Fux-

ing)”, ra cửa số 1, bắt xe khách Cơ Long  (Keelung) đến Cửu Phần hoặc Kim Qua Thạch. 2. Bắt 
xe khách Cơ Long (Keelung) đi Kim Qua Thạch, xuống bến Cửu Phần(Jiufen).

2.  Đáp tàu hỏa tuyến miền Đông đi Tô Áo (Suao), Hoa Liên (Hualien), xuống ga Thụy Phương (Rui-
fang), chuyển bắt xe khách Cơ Long (Keelung) đi Kim Qua Thạch, xuống bến Cửu Phần(Jiufen).

      Xe khách Cơ Long (Keelung) (02) 2433-6111. Xe khách Cơ Long (Keelung) đến Thụy Phương 
(Ruifang) (02) 2497-2055

1. Cơ Long (Keelung)→Tỉnh lộ số 2 (Coastal Highway)→Thụy Tân (Rueibin)→đường Sản nghiệp 
(Chanye) cạnh Trạm xăng Thụy Tân→Chùa Thanh Vân (Qingyundian)→Cửu Phần(Jiufen)

2. Quốc lộ số 1→Nút giao Bát Đổ (Badu interchange)→Cao tốc Thụy Phương (Ruifang )số 8→Cầu 
Thụy Phương (Ruifang  Bridge)→Cửu Phần(Jiufen)

3. Mộc Sách (Muzha),Thâm Khanh (Shenkeng), Thạch Định (Shiding)→→huyện lộ số 106→Thụy 
Phương (Ruifang  )→Cửu Phần(Jiufen)     

4. Tỉnh lộ số 2 (Coastal Highway)→Phúc Long (Fulong)→Huyện lộ số 102→Cống Liêu (Gongliao), 
Song Khê(Shuangxi)→Cửu Phần(Jiufen)

Bình Khê  Văn phòng Uỷ ban quận Bình Khê (02) 2495-1510. Thác Thập Phần (Shifen Warter Fall) 
(02) 2495-8531.  10 Qiankeng Road, Nanshan Village, Pingxi District, New Taipei City
1. Bắt tàu hỏa đến ga “Thụy Phương (Ruifang)”, chuyển sang tuyến “Bình Khê (Pingxi)” đến ga 

“Bình Khê (Pingxi)”.
2. Từ Mộc Sách(Muzha) Đài Bắc bắt xe buýt số 15, 16, hoặc từ Thụy Phương (Ruifang) bắt xe khách 

Cơ Long (Keelung) đi “Bình Khê (Pingxi)”.
3. Đáp tàu hỏa tuyến Nghi Lan (Yilan) đến Hầu Động (Houdong), chuyển sang tuyến “Bình Khê 

(Pingxi)”.
1. Quốc lộ số 3→ Nút giao Thạch Định (Shiding) →Huyện lộ số 106→“Bình Khê (Pingxi)”
2. Quốc lộ số 1→ Nút giao Bát Đổ (Badu) →đường Thụy Phương (Ruifang)→Noãn Noãn 

(Nuannuan)→Ngư Kiệt Ngư Khanh (Jieyukeng)→Huyện lộ số 106→“Bình Khê (Pingxi)”
3. Quốc lộ số 3→ Nút giao Mộc Sách (Muzha) → Thâm Khanh (Shenkeng)→Huyện lộ số 

106B→Thạch Định (Shiding) → “Bình Khê (Pingxi)”
     Cilan  Forest Recreation Area 1 Qilan Rd., Taiping Village, Datong Township, Yilan City (03) 

980-9606  
Từ Nghi Lan bắt xe khách Quốc Quang (Kuokuang)  đi Lê Sơn (Lishan), thôn Nam Sơn (Nanshan 
Village) hoặc Thái Bình Sơn (Taipingshan), hoặc từ La Đông (Luodong) đi Thổ Trường (Tuchang), Thái Bình 
Sơn (Taipingshan, xuống bến Vườn ươm Thê Lan (Qilan Miaobu) . 

Bến xe Nghi Lan (Yilan): (03) 936-5441. Bến xe La Đông (Luodong): (03) 954-2054
1.  Nghi Lan (Yilan) →Tỉnh lộ 7A→Viên Sơn (Yuanshan)→ Vườn ươm Thê Lan (Qilan Miaobu)    
2. La Đông (Luodong) →Tam Tinh (Sansing)→Đại Đồng (Datong)→ Thê Lan (Qilan)
3. Đào Viên (Taoyuan) →Đại Khê (Daxi)→Cao tốc Bắc Hoành (Northern Cross-Island Highway)→Ba 
Lăng (Baling), Minh Trì (Mingchi)→Tỉnh lộ 7A →Vườn ươm Thê Lan (Qilan Miaobu)    
4. Quốc lộ số 5→Nút giao Đầu Thành (Toucheng)→Nghi Lan (Yilan)→La Đông (Luodong)→ Tam 
Tinh (Sansing)→Đại Đồng (Datong)→ Thê Lan (Qilan)

Khu vui chơi rừng sâu núi Thái Bình   58-1 Taiping Lane, Taiping Village, Datong Township, Yilan 
City  (03) 954-5114  

58-1 Taiping Lane, Taiping Village, Datong Township, Yilan City  
Đi vào ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần, bắt xe khách Quốc Quang (Kuo Kuang bus) từ Nghi Lan (Yilan) 
hoặc La Đông (Luodong) đến bến Thái Bình Sơn (Taipingshan).
Bến xe Nghi Lan (Yilan):(03) 936-5441. Bến xe La Đông (Luodong): (03) 954-2054
Đài  Bắc (Taipei) →Quốc lộ số 5→Nút giao Nam Nghi Lan(Yilan S.)→Tỉnh lộ số 7 →Thổ Trường 
(Tucheng)→Cao tốc Nghi Lan số 1→Nhân Trạch (Renze)→Thái Bình Sơn (Taipingshan).

Vườn thực vật Nghi Lan-Phúc Sơn (Fushan Botanical Garden)
1. Tỉnh lộ số 7  Coastal Highway) → Đầu Thành (Toucheng)→Tiêu Khê (Jiaoxi)→Nghi Lan 
(Yilan)→Viên Sơn(Yuanshan), Quyến Đầu (Juntou) →Song Liên Ti (Shuanglianpi), đi dọc đường 
vào Phúc Sơn khoảng 50 phút là đến.
2. Đài Bắc (Taipei) →Quốc lộ số 5→Nút giao Nam Nghi Lan(Yilan S.)→Viên Sơn(Yuanshan), Quyến 
Đầu (Juntou) →Song Liên Ti (Shuanglianpi), đi dọc đường vào Phúc Sơn là đến.
1. Giờ mở cửa: Trừ Thứ Ba (nếu vào ngày lễ thì nghỉ ngày kế tiếp), Tết Thanh Minh, Đoan Ngọ, 
Trung Thu, 30 Tết đến mùng 5 Tết Âm lịch,Tháng 3 Dương lịch, Thời gian bầu cử. Thời gian còn 
lại luôn mở cửa.
2. Phải đăng ký trước, hạn chế số lượng người, truy cập trang web: http://www.tfri.gov.tw để tìm 
hiểu và đăng ký. Điện thoại: (03) 9228900 ext103 hoặc 129

Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống 
201 Wubin Rd., Sec.2, Wuji Township, Yilan County (03) 970-5815   http://www.ncfta.gov.tw  
Đáp tàu hỏa đến ga La Đông (Luodong), bắt taxi đi khoảng 15 phút là tới. Hoặc bắt xe khách Quốc 
Quang (Kuokuang) đến Chùa Đại Chúng (Dazhong Temple), đi bộ 10 phút là tới.
Tàu hỏa đến ga La Đông (03) 954-2117. Xe khách Quốc Quang (03) 954-2054
1. Km 158 Tỉnh lộ số 2 (Coastal Hiway) →Cầu Cát Mã Lan (Kemalan Brigde)→qua Cầu Gia Lễ 
Viễn (Jialiyuan Bridge) khoảng 100m là tới.
2. Thành phố La Đông (Luodong City) →Tỉnh lộ 7B→Công viên nước Đông Sơn(Dongshan Water 
Park)→Cầu Lợi Trạch (Lize) rẽ trái→Tỉnh lộ số 2 là đến.

Công viên nước Đông Sơn (Dongshan River Water Park)  20-36 Xiehe Rd., Wujie Township, 
Yilian County (03) 950-2097   

Đáp Xe khách Quốc Quang trước cửa ga La Đông là tới.
Xe khách Quốc Quang (Kuo Kuang bus) bến La Đông: (03) 542-054
1. Tỉnh lộ số 2 (Coastal Highway) →Tỉnh lộ 7B→Công viên nước Đông Sơn(Dongshan Water Park)
2. Đài Bắc→ Thâm Khanh (Shenkeng), Thạch Định (Shiding)→Quốc lộ số 5→Nút giao Nam 
La Đông→Tỉnh lộ số 2 (Coastal Highway) →Tỉnh lộ 7B (đường Trung)→Công viên nước Đông 
Sơn(Dongshan Water Park)

Bảo tàng Lan Dương (LanyangMuseum) 
750 Sec.3, Qingyun Rd., Toucheng Township, Yilan County (03) 977-9700   http://www.lym.gov.tw   

Trung tâm Du lịch Sư Sơn Ban quản lý Khu phong cảnh Tam Sơn (Lion’s 
Head Montain Ranger Station)  60-8 Liuliao, Qixing Village, Emei Township, 
Hsinch Cownty  (03) 580-9296

Trung tâm Du lịch Nam Trang  Ban quản lý Khu phong cảnh Tam Sơn  43, Datong Rd., 4 Lin, 
Dong Village, Nanzhuang  Township, Miaoli County  (03) 824-570
1. Từ ga Tân Trúc (Hsinchu) đáp tàu đến ga Trúc Đông (Zhudong), chuyển sang xe khách Tân Trúc 

(Hsinchu) đến Trung tâm du lịch Sư Sơn hoặc xe khách khác đến các thắng cảnh trong khu vực..
2. Các điểm đến nói trên đều có xe đưa đón của Xe khách Tân Trúc (Hsinchu), Miêu Lật (Miaoli) (tại 

các bến Trúc Đông (Zhudong), Đầu Phận(Toufen)).
  Xe khách Tân Trúc bến Trúc Đông   (03) 596-2018. Xe khách Tân Trúc bến Miêu Lật  (037) 662-111
1. Quốc lộ số 1 → nút giao Đầu Phận(Toufen)→Huyện lộ số 124 →Tỉnh lộ số 3  → Nga Mi (Emei) 

→Huyện lộ số 41  →Sư Đầu Sơn (Lion’s Head)
2. Quốc lộ số 3 → nút giao Trúc Lâm(Zhulin)→Huyện lộ số 120 →Trúc Đông (Zhudong)→Tỉnh lộ số 

3  → Bắc Phố (Beipu) →Huyện lộ số122  →Khu phong cảnh Ngũ Chỉ Sơn
3. Quốc lộ số 3 → nút giao Trúc Lâm(Zhulin)→Huyện lộ số 120 →Trúc Đông (Zhudong)→Tỉnh lộ số 

3  → Bắc Phố (Beipu) →Nga Mi (Emei) → Huyện lộ số 44 →Trung tâm du lịch Sư Sơn

Công viên Thế giới Thu nhỏ (Window on China)  60-2 Henggangsia, Kaoyuan Village, Longtan 
Township, Taoyuan County    (03) 471-7211  (03) 471-7211  
1. Đáp tàu hỏa tới ga Trung Lịch (Zhongli), lên xe khách Tân Trúc ở phía đối diện ga tàu tới Leofoo.
2. Đáp xe khách Đài Liên (Taiwan United) từ Sân bay Tùng Sơn (Songshan), đi qua Đôn Hóa Nam, 

Bắc (Dunhua S.& N.), ga tàu điện ngầm Cảnh An ở Trung Hòa (Zhonghe Jingan) , quốc lộ số 3 đến 
Leofoo. Xe khách Đài Liên  (02) 2515-9899

1. Quốc lộ số 1 → nút giao Dương Mai (Yangmei)→Phố Tâm (Pusin) →Long Đàm (Longtan) 
→Window on China

2. Quốc lộ số 3 → nút giao Quan Tây (Guansi)→Tp.Tân Trúc (Hsinchu) →Window on China
3. Quốc lộ số 3 → nút giao Long Đàm (Longtan)→Long Đàm (Longtan) →Window on China

Công viên chủ đề Lục Phúc Thôn (Leofoo Villge) 60 Gongzihou, Renai Li., Guansi Town, 
Hsinchu County   080-0006565
1. Từ Đài Bắc bắt xe khách Đài Liên (Taiwan United Bus), Liên Hợp (United Bus) hoặc Tam Trùng 

(Sanchong) đến Leofoo.   Đài Liên  (03) 480-3885 
     Liên Hợp  (02)  2218-2380. Tam Trùng (chỉ chạy cuối tuần và ngày lễ  (02) 2988-2133
2. Từ Đào Viên (Taoyuan), Trung Lịch (Zhongli), Tân Trúc (Hsinchu) bắt xe khách Tân Trúc đi Leofoo. 

Xe khách Tân Trúc  (03) 522-5151
1. Quốc lộ số 1 →ra khỏi nút giao Ấu Sư (Youshi)→đi theo biển báo khoảng 13 km là tới
2. Quốc lộ số 3 →ra khỏi nút giao Quan Tây(Guansi) →đi theo biển báo khoảng 4km là tới.

Bắc Phố (Beipu)
Đáp tàu hỏa đến ga Tân Trúc (Hsinchu), chuyển sang xe khách Tân Trúc đến bến Trúc Đông (Zhudong), 
sau đó bắt xe tuyến Bắc Phố(Beipu) -Nga Mi(Emei).
1. Quốc lộ số 1 →Nút giao Đầu Phận (Toufen)→Huyện lộ số 124→Hồ San hô (Shanhu ) →Tỉnh lộ số 

3→Nga Mi (Emei) →Bắc Phố (Beipu)
2. Quốc lộ số 3 →Nút giao Trúc Lâm (Zhulin)→Huyện lộ số 120→Cầu Trúc Lâm (Zhulin ) →Trúc 

Đông (Zhudong)→Tỉnh lộ số 3→Nga Mi (Emei) →Bắc Phố (Beipu)

Khu phong cảnh Nội Loan (Neiwan Scenic Area)
Đáp tàu hỏa đến ga Tân Trúc (Hsinchu), chuyển sang xe khách Tân Trúc đến bến Trúc Đông (Zhudong), 
sau đó bắt xe tuyến Tàu hỏa Nội Loan (hiện không có tàu hỏa từ Tân Trúc đến Trúc Đông).
1. Quốc lộ số 1 →Nút giao Trúc Bắc (Zhubei)→ Khung Lâm (Cyonglin) → Trúc Đông (Zhudong)→Tỉnh 

lộ số 3→Trường PTCS Hoàng Sơn (Hengshan)→Huyện lộ số 120→Nội Loan (Neiwan)
2. Quốc lộ số 3 →Nút giao Quan Tây (Guansi)→Tỉnh lộ số 3→Đến Hợp Hưng (Hexing) rẽ trái→Huyện 

lộ số 120→Nội Loan (Neiwan)

Khu phong cảnh hồ chứa nước Thạch Môn (Shimen Reservoir Scenic Area)  
1 Huanhu Rd., Daxi Town, Taoyuan County  (03) 471-2000  
Từ cửa phía Tây ga Đài Bắc, bắt xe khách Quốc Quang (Kuokuang) đi Đại Khê (Daxi), sau đó chuyển 
sang xe khách Đào Viên (Taoyuan) từ Đại Khê đi Bình Lâm. 
Xe khách Quốc Quang (Kuokuang)   (03) 2312-3413; xe khách Đào Viên (Taoyuan)   (03) 422-2047 
1. Quốc lộ số 3→nút giao Đại Khê (Daxi)→Daxi→ Tỉnh lộ số 3→Viên Thụ Lâm (Yuanshulin)→rẽ trái 

vào tỉnh lộ 3B→Hồ chứa nước Thạch Môn
2. Quốc lộ số 3→Nút giao Long Đàm (Longtan) →huyện lộ 113→Long Đàm →Hồ chứa nước Thạch Môn

Thông tin du lịch 
(Information)

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.

Khu phong cảnh Núi Sư Đầu

Vườn Bách thú Đài Bắc

Tháp 101

Phố Cổ Tam Hiệp

Thác nước Ô Lai

Cảnh quan Địa nhiệt 

Đỗ Quyên Núi Dương Minh

Công viên tự nhiên Đại Đôn Hoàng Hôn Đại Đôn

TT du lịch Tam Chi

Bến Tầu người Cá

Cảnh quan địa chất Dã Liễu
Hải Đăng Mũi Phú Quý

Phố gốm sứ Oanh Ca

Bia Hổ Tự - Đường Cổ Thảo Lĩnh

Chuông gió cầu nguyện

Đường phố Cửu Phần

Long Động

Đường sắt qua núi Thái Bình

Đèn lồng Bình Khê

Tuyến đường sắt Bình Khê

Khu vui chơi rừng Thê Lan

Nhà Bắc Phố

Hoạt động dưới nước

Công viên Window of China



Eo biển Đài Loan

Thái Bình Dương

Cơ Long

Đài Bắc

Cơ Long

Đào Viên

Tân Đài Bắc

Nghi Lan

Tân Trúc

Miêu Lật

Tân Trúc

Đài Trung

Nam Đầu
Hoa Liên

Chương Hóa

Vân Lâm

Gia Nghĩa

Bành Hồ

Đài Nam

Cao Hùng

Bình Đông

Đài Đông

Đảo Lục

Đảo Lan

Chí tuyến Bắc

Bản đồ Du lịch Đài Loan Miền Bắc Đài Loan

Suối nước nóng Quan Tử Lĩnh

Mũi Phú Quí
Công viên Mũi Phú Quí

Thế giới biển Dã Liễu

Công viên Dương Minh

                         

Suối nước nóng Bắc Đài Cảng Cơ Long

Tp. Cơ Long
Bảo tang suối nước nóng Bắc Đài

Công viên vịnh Long Động

Cảng cá Phú Cơ

Nhà trưng bày danh nhân văn hóa Tam Chi

Bến đò Người Cá
Bảo tàng di tích Đạm Thủy

Bảo tàng Thập Tam Hành

Tp. Tân Đài Bắc

Tp. Đài Bắc

Tp. Đào Viên

Tp. Trúc Bắc
Tp. Tân Trúc

Eo biển
 Đài L

oan

Công viên Khoa học 
Tiểu Đinh Đang

Làng gốm sứ Oanh Ca

Hồ chứa nước Phỉ Thúy

Bảo tàng Trà Bình Lâm

Suối nước nóng Ô Lai

 Tp. Miêu Lật

Công viên chủ đề Lục Phúc Thôn

Suối khoáng lạnh Bắc Phố

                   

Huyện Nghi Lan

                   

Huyện Tân Trúc

Khu vui chơi rừng  Minh Trì

Suối nước nóng Tiêu Khê

Tp. Nghi Lan

Suối nước nóng Nhân Trạch

Suối nước nóng Tô Áo
Cảng Tô Áo

Huyện Miêu Lật

Sân bay Đài Trung

Suối nước nóng Thái An

Nhà văn hóa dâu tây Đan Hồ

Công viên  Tuyết Bá

Suối nước nóng Cốc Quan

Khu vui chơi rừng  Vũ Lăng

      Khu nghỉ dưỡng rừng  núi Thái Bình

Cửu Yến Tử Vách đá Thanh Thủy

Thái Bình Dương

 

Huyện Gia Nghĩa

Tp. Đài Trung

Tp. Chương Hóa

TP. Nam Đầu

Tp. Đầu Lục

Tp. Gia Nghĩa

BQL Khu phong cảnh  Siraya

rậm

Tỉnh lộ

Tỉ lệ: -1:24800

Tỉ lệ: 

Ga Trung tâm Đài Bắc

Đi Bắc Đầu – Đạm Thủy
Đi Thiên Mẫu 

Đi núi Dương Minh

Khách sạn Viên Sơn

Đường hầm
 Tự Cường

Quận Tam Hùng

Sông Đạm Thủy

Khổng Miếu

Sông Cơ Long

Hành Thiên Cung

Chợ đêm Liêu Ninh

Cục du lịch Bộ giao thông

Arena Đài Bắc

Đi Bản Kiều

Công viên Thanh Niên
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