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Khu phong cảnh Thụy Lí

Gia Nghĩa
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Khu phong cảnh Alisơn

đi Tataka
Thạch Tọa

Xúc Khẩu Đại Bang

Đi Gia Nghĩa Thủy Thượng 
Bach Ha Trung Phố 

Khu phong cảnh Alishan

Vân Thủy

đi 
Đà

i N
am

đi 
Đà

i N
am

Tân Doanh Quan Tử Lĩnh

Đ
i B

ìn
h 

Đ
ôn

g

Suối nước nóng 
Quan Tử Lĩnh

Trang trại Gia Nghĩa
Khu phong cảnh Đập nước Tăng Văn

Đi Nội Môn

Đi Gia Nghĩa

Đi Trung Phố

Đi Gia Nghĩa
Đi Trung Phố 

Khu phong cảnh 
đập nước Bạch Hà

Bạch Hà

Tân Doanh
Quan Tử Lĩnh

Suối khoáng 
Quan Tử Lĩnh

Khu phong cảnh 
đập nước Tiên Sơn

Đập nước 
Tăng Văn

Đại Phố

Nông trại Gia Nghĩa

Quan Điền

Đập nước Ô Sơn Đầu

BQL Khu phong cảnh Siraya
Nam Tây

Ngọc Tỉnh

Đi Tân Thị

Nông trường Zoumalai

Bảo  tàng văn hóa 
Thạch Thái Liêu
 

Tân Hoa

Tả Trấn
Nam Hoa

Khu phong cảnh 
Đập nước Hổ Đầu Bì

mọc, “tuyến Thần Mộc” (Shenmu) thì lại chở khách đi xuyên 
qua vùng tới khu cây cổ thụ ngắm những cây to mọc xuyên 
trời. Những toa xe và tàu hỏa chạy hơi nước còn lưu lại 
từ những thời kỳ đầu, đặt cạnh ga Chiểu Bình (Zhaoping) 
được trang hoàng đẹp đẽ thành những khách sạn toa xe 
độc đáo và khu trưng bày xe lửa dành cho khách tham quan.

Hồ Phấn Khởi (Fenchihu) là ga trung chuyển của 
đường sắt Núi Ali (Alishan), phía dưới ga là một con phố 
cổ có chiều dài chừng 500 mét, bán đồ ăn nhanh, bánh 
“tàu hỏa”, thạch v.v…, là con phố cổ cao nhất so với mực 
nước biển của Đài Loan, và được mệnh danh là vương 
quốc đồ ăn nhanh Núi Ali (Alishan). Thắng cảnh ở đây lấy 
trung tâm là ga xe lửa, cùng với đền Nhật Bản, hẻm núi 
Phong Lâm (Fenglin), đường cổ Cao Tử Khan (Ketchikan), 
đa phần là các cảnh thiên nhiên với thác nước, suối mát, 
cây cổ thụ và đá núi với hình thù kỳ lạ.

Vùng Đạt Bang (Tapang) và Đặc Phú Dã 
(Te Fuye)

Là trung tâm văn hóa của các bộ lạc tộc Trâu (Tsou) bản địa, có lễ hội quan trọng nhất – Mayasvi, được 
tổ chức luân lưu ở hai vùng, với những kiến trúc mái lợp cỏ, mang đậm bản sắc bộ lạc. Vùng này có rất 
nhiều con đường mòn và thác nước vẫn còn mang cảnh nguyên sơ, những thắng cảnh chủ yếu có: trung 
tâm tài nguyên bộ tộc Trâu (Tsou), thác nước cầu vồng, thác nước Đạt Đức An (Ta-te-an), hồ Quỷ (ghost 
lake), đường cổ Thủy Sơn (Shuishan), đường mòn Đặc Phú Dã (Te Fuye) và thung lũng huyền bí v.v…

Vùng Thụy Lí (Ruili) và Thụy Thái (Ruitai)
Vùng Thụy Lí (Ruitai) thuộc hệ Núi Ali (Alishan) bao gồm 3 thôn Thụy Lí (Ruili), Thụy Phong (Juli-

mont) và Thái Hòa (Tai He), trong đó, Thụy Lí (Ruili) là một thị trấn vùng núi được xây dựng sớm nhất 
bởi người Hán, phong cảnh diễm lệ, được người yêu núi đặc biệt yêu thích, gần đây lại được tiếp thị 
quảng cáo với “Thụy Thái (Ruitai) võ hiệp”, qua bộ phim “Ngọa hổ tàng long” từng cảnh trí tươi đẹp, 
sống động của rừng trúc đã được tái hiện trước mắt du khách, cộng với những con đường mòn tuyệt 
đẹp, và hoạt động ngắm đom đóm vào tháng 4 đến tháng 5 hàng năm, đã khiến cho vùng Thụy Lí (Ruili) 
và Thụy Thái (Ruitai) có được một sức sống mới sau thiên tai ngày 21/9, trở thành một thắng cảnh tuyệt 
đẹp khác của vùng núi Alishan.

Thác nước và hẻm núi Ali (Alishan)
Trong hệ thống đường mòn tám cảnh đẹp vùng Thụy Lí (Ruili) mà ban quản lý Khu phong cảnh núi Ali 

(Alishan) cập nhật, Vách Yến tử (Yentze) là bức tường đá nhẵn lồi, rộng chừng 40 mét, trên mặt vách có 
chằng chịt những đường song song lồi lõm, được hình thành bởi những lớp sa thạch và đá phiến chồng 
lên nhau, trải qua nhiều năm phong hóa đã hình thành nên cảnh quan địa chất kỳ vĩ và độc đáo. Đứng 
đầu danh sách là “Thác nước đầm mây” (Yuentan Falls) cao chừng 200 mét, chia làm 3 tầng, dễ dàng 
nhìn thấy nhất là thác nước tầng 1, cao chừng 25 mét, lượng nước dồi dào chảy thẳng xuống dưới đầm, 
dệt nên cảnh quan sơn thủy hữu tình làm lay động lòng người. Ngoài ra, vùng Núi Ali (Alishan) còn có 
thác nước Thanh long (Dragon) cao chừng 1000 mét, nằm ở sườn núi Tháp Sơn (Tashan), tuy nhiên con 
đường từ Phong Sơn (Fengshan) tới khu vực thác nước này lại dốc, cheo leo, gập ghềnh khó đi, vì vậy con 
rồng này vẫn ẩn mình trong sâu thẳm rừng núi, khách du lịch thông thường khó có thể đích thân tới gần.

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

Gia Nghĩa (Chiayi) • Đài Nam (Tainan)   
Cao Hùng (Kaohsiung) • Bình Đông(Pingtung)

 Bản đồ hướng dẫn du lịch
MIỀN NAM 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/46 - 15/HD cấp ngày 27/3/2015
In: 2000 tờ. KT: 60x85cm. In tại Nhà máy in Bản đồ

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.

CAO HÙNG 

Khu phong gia Mậu Lâm 

Khu phong cảnh Vân - Gia - Nam 

Thông tin du lịch 
(Information)
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Cao tốc Trung Thành mới (tuyến Ngọc Sơn)

Trung tâm Du lịch Tataka Đông Phố

Bát Thông Quan
Đi Alishan 
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Đường hầm núi Đại Quan

Cửa lên núi Sơn Phong
Ngọc Lí

Suối nước nóng An Thông
Mai Sơn

Chương Sơn

Phục Hưng

Đào Viên

Cao tốc Nam Hoành

Giáp Sơn

Đi Đài Nam

Đại Nội Ngọc Tỉnh

Trung tâm du lịch Nam AnHướng Dương

Vụ Lộc

Núi đá Lục Thập

Trì Thượng

TT Du lịch Mai Sơn
Lợi Đạo

Cầu Thiên Long

Suối nước nóng Bảo Lai
Hải Đoan

Ngọc Sơn 

Miền Nam Đài Loan gồm các huyện thị Gia Nghĩa (Chiayi), Đài Nam(Tainan), Cao Hùng(Kaohsiung), 
Bình Đông (Pingtung), nằm trong khu vực chí tuyến Bắc, quanh năm nắng nóng như mùa hạ, mang 
đậm bản sắc miền Nam. Cảnh quan tự nhiên khu vực này hết sức phong phú, với “Công viên Khẩn 
Đinh (Kenting Park) nổi tiếng bởi bãi biển đẹp và những loại đá hình thù độc đáo, “Công viên Ngọc 

Suối nước nóng Quan Tử Lĩnh (Guanzihling Hot Spring)

Địa điểm: quận Bạch Hà (Baihe),thành phố Đài Nam. Loại nước: chứa sodium 
carbonate.Cùng với Bắc Đầu (Beitou), Dương Minh Sơn (Yangmingshan), Tứ 
Trùng Khê (Sichongsi), Suối nước nóng Quan Tử Lĩnh là một trong bốn suối nước 
nóng lớn ở Đài Loan. Nước suối khoáng ở đây tương đối đặc biệt bởi có mang 
bùn và khoáng chất từ lớp đá ngầm, bởi vậy có màu đen xám đục hiếm gặp, 
được chia thành hai loại “suối khoáng đen” và “suối khoáng bùn”. Đây là loại “kem 
dưỡng tự nhiên” tuyệt hảo, sau khi tắm, du khách sẽ thấy da dẻ mịn màng hơn.

Suối nước nóng Bất Lão (Bulao Hot Spring)

Địa điểm: Quận Lục Qui (Liugui), Thành phố Cao Hùng. Nhiệt độ nước: 44oC  
đến 48oC. Loại nước: Carbonic acid. Khu suối nước nóng nằm cạnh sông Lão 
Nùng (Laonong), nơi này sớm được khai thác từ thời kì Nhật Bản đô hộ. Nước 
suối trong, vừa uống vừa tắm được. Du khách đến đây ngoài việc ngâm mình 
trong làn nước nóng, còn có thể tận hưởng ngày nghỉ thú vị với thú vui nướng 
thịt và cắm trại ở khu vực quy định của ban quản lý.

Suối nước nóng Bảo Lai (Baolai Hot Spring)

Địa điểm: Quận Lục Qui (Liugui), Thành phố Cao Hùng. Nhiệt độ nước: 52oC    
đến 60oC. Loại nước: Carbonic acid. Suối nước nóng Bảo Lai nằm trong khu 
rừng sâu, gần bờ sông Lão Nùng (Laonong). Nước suối chứa nhiều khoáng 
chất, thuộc loại carbonic acid. Du khách đến đây còn có thể câu cá, bơi thuyền, 
cắm trại, nướng thịt.                 

Suối nước nóng Thạch Động (Shidong Hot Spring)

Địa điểm: Quận Lục Qui (Liugui), Thành phố Cao Hùng. Nhiệt độ nước: 76oC 
Loại nước: kiềm cacbonat. Suối nước nóng Thạch Động cách Bảo Lai (Baolai) 
6km, nằm ở khu vực lưng chừng hẻm núi, phía trên là vách núi sừng sững, phía 
dưới là vực sâu. Nước suối trong, vừa tắm vừa uống được. Xung quanh suối là 
cây cối um tùm che bóng, nước chảy róc rách, như một bức tranh tự nhiên hết 
sức nên thơ.

Suối nước nóng Ngọc Tuệ (Yusui Hot Spring)

Địa điểm: Quận Đào Nguyên (Taoyuan), Thành phố Cao Hùng. Nhiệt độ nước: 
30oC đến 56oC. Loại nước: lưu huỳnh sodium bicarbonate. Điểm đặc biệt nhất 
của suối nước nóng Ngọc Tuệ là từ một nguồn nước ban đầu chảy ra ba loại 
suối nước nóng khác nhau, loại thứ nhất là nước chứa lưu huỳnh trắng, loại 
thứ hai chứa sodium carbonate, loại thứ ba là suối khoáng lạnh, mỗi loại mỗi 
vẻ, khiến du khách hết sức thích thú.

Suối nước nóngTứ Trùng (Sihchong Hot Spring)

Địa điểm: xã Mẫu Đơn (Mudan), huyện Bình Đông (Pingtung). Nhiệt độ nước: 
50oC đến 60oC . Loại nước: Carbonic acid. Suối nước nóngTứ Trùng đã được khai 
thác từ thời Quang Tự nhà Thanh, do nước tuôn từ dưới lòng đất lên nên ngày 
xưa còn có tên gọi “Xuất thang” (nước chảy từ trong ra). Thời kỳ đầu, người dân 
vào đây đều phải lội sông, qua bốn lần sông suối nên mới được gọi là “suối Tứ 
Trùng” (bốn lần). Nước suối trong, chứa các loại khoáng chất hết sức phong phú.
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Núi Đại Tiên

Khẩn Định
Gió thổi cát

Công viên Loan Tị

Công viên Khẩn Đinh nằm trên bán đảo Hằng Xuân (Hengchun), vì ba mặt tiếp giáp với biển 
nên Khẩn Đinh là công viên đầu tiên của Đài Loan vừa có cảnh quan sinh thái của lục địa vừa có 
cảnh quan sinh thái của biển, với các loại địa hình đan xen lẫn nhau như bãi cát, bãi đá, thế giới 
dưới nước đầy màu sắc, đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng mang đậm chất đảo miền Nam. Trải qua 
hàng triệu năm chịu ảnh hưởng liên tục của sự vận động vỏ trái đất, sự bồi đắp của đất liền và biển, 
nên các cảnh quan địa lý đặc sắc được hình thành ở khu vực này:  vách đá san hô, địa hình nước 
biển xâm thực…Các cảnh đẹp nổi tiếng ở khu vực này gồm Quan Sơn (Guanshan), công viên Xã 
Đỉnh(Sheding), Nam Loan (Nandao), công viên Nga Loan Tị (E’loanpi), Gia Lạc Thủy(Jialeshui), 
khu vui chơi rừng Khẩn Đình, khu vực “Gió thổi cát” (Wind-blown Sands), thành cổ Hằng Xuân, Bảo 
tàng hải dương học  quốc gia.v.v.

Bảo tàng hải dương học ( Museum of Marine Biology and Aquarium)
Bảo tàng hải dương học nằm ở Quy Sơn, huyện Bình Đông (Pingtung), phía tây giáp với eo 

biển Đài Loan, được thiết kết theo kế theo kiến trúc mái nhà lượn sóng, giống như những làn sóng 
trải dài bất tận, tượng trưng cho ý nghĩa bền vững. Bảo tàng được chia thành “Bảo tàng nước Đài 
Loan”, “Vương quốc san hô” và “bảo tàng nước thế giới”. Bảo tàng có ti vi hình tròn 360 độ chuyên 
để ngắm các sinh vật biển, có bể chứa khổng lồ với dung tích một triệu gallon, và đường hầm trong 
suốt dưới đáy biển dài 84 m chạy dài khu vực Vương quốc san hô. Ngoài ra, Bảo tàng còn có sân 
chơi ngoài trời rộng hơn 600m cho các bé và gia đình vui chơi, với đài phun nước hình cá voi đúng 
kích thước thật hấp dẫn người xem.

Thành cổ Hằng Xuân (Hengc-
hun Ancient City)

Thành cổ Hằng Xuân (Hengchun) 
trước đây có tên gọi là “ Lang Kiều” 
(Langjiao), nằm trên đường  tới công 
viên Khẩn Đinh.Thành cổ Hằng Xuân 
thuộc trung tâm thị trấn, được xếp hạng 
là di tích cấp 2. Du khách có thể bắt đầu 
hành trình từ cổng Tây, đi bộ tới Thiên Hậu 
Cung (Tianhougong), cửa Nam, chuyển 
sang cửa Đông, từ trên cao du khách có 
thể ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Hằng 
Xuân và chiêm ngưỡng hiện tượng đặc 
biệt: mặt đất phun lửa.

Quan Sơn 
Quan Sơn cao 152 m so với mực 

nước biển, phía Tây tiếp giáp với eo 
biển Đài Loan, từ phía Nam có thể chiêm 
ngưỡng toàn cảnh Nam Loan (Nanwan) 
và Nga Loan Tị(Eluanbi), là một trong 
những nơi chiêm ngưỡng phong cảnh 
hoàng hôn tuyệt đẹp của Khẩn Đinh.

Nam Loan (Nanwan)
Đây là khu bơi lội nhộn nhịp nhất 

ở công viên Khẩn Đinh, chạy dài 60 m 
ven bãi biển cát trắng, rất thích hợp cho các hoạt động trên biển như bơi lội, lướt sóng, lặn, chèo 
thuyền , ven biển có các loại san hô và cá nhiệt đới, là địa điểm đẹp nhất cho hoạt động lặn biển.

Công viên Nga Loan Tị (Eluanbi Park)  
Công viên Nga Loan Tị (Eluanbi) nằm ở cực Nam Đài Loan, đối diện eo biển Bashee và đảo 

Philipine. Công viên có ngọn hải đăng Nga Loan Tị (Eluanbi) tháp hình trụ màu trắng được xây dựng 
năm 1882, cao 21,4m, lực quang học lên đến 20 hải lý, là cột mốc cho các tàu đêm. Nga Loan Tị 
(Eluanbi) được mệnh danh là “ánh sáng của khu vực Đông Á”.Trong công viên có rất nhiều rạn san hô 
khổng lồ mọc lên khắp nơi, đường mòn đan xen chằng chịt, hệ sinh thái động vật và thực vật vô cùng 
phong phú. Vào tháng 9 hàng năm, đây sẽ là khu vực thích hợp nhất để ngắm các loài chim di cư.

Khu giải trí Trại Gia (Saijia Recreation Area)
Chênh lệch độ cao giữa các ngọn núi trong Công viên 

hàng không Trại Gia lên tới 300m, càng lên cao luồng không 
khí càng dồi dào, thêm vào đó là một thung lũng bằng phẳng 
rộng lớn ở phía Tây, khá phù hợp cho các hoạt động nhảy 
dù và tàu lượn. Đây cùng là địa điểm diễn ra các cuộc thi 
phi công xuất sắc của Đài Loan, được tạp chí phi hành Nhật 
Bản bình chọn là địa điểm bay đẹp nhất châu Á. Vào mỗi kỳ 
nghỉ, trên bầu trời tràn ngập dù và tàu lượn màu sắc phong 
phú, tô điểm thêm cho bầu trời xanh mây trắng. Các khu 
vui chơi giải trí được quy hoạch hoàn chỉnh như khu trượt 
cỏ, khu dã ngoại, cầu vòm tạo hình,khu vui chơi dưới nước, 
sân luyện tập cho trẻ em, thanh thiếu niên… có thể đáp ứng 
nhu cầu phong phú đa dạng của khách du lịch.

Khu phong cảnh Tam Địa Môn (Sandimen 
Recreation Area)

Tam Địa Môn còn được gọi là “Thủy Môn” hoặc “Sơn 
Trư Môn”(Shanzhumen), là nơi  sinh sống của ba làng thuộc 
tộc Bài Loan (Paiwan) là Thủy Môn (Shuimen), Tam Địa 
(Sandi), Bắc Diệp (Beiye), vì vậy mới có tên gọi là “ Tam 
Địa Môn”. Đến đây, khách du lịch sẽ được trải nghiệm nét 
đặc sắc nghệ thuật truyền thống như nhà đá, điêu khắc đá, 
điêu khắc gỗ, cảm nhận tình người chân thật, được thưởng 
thức hương vị  ẩm thực bản địa, mua sắm các đồ lưu niệm 
do chính người dân địa phương chế tác như  đồ mỹ nghệ 
pha lê, trang phục truyền thống, đồ thêu, bình gốm, khắc 
gỗ, khắc đá…. Tháng 8 hàng năm, Lễ mừng mùa màng bội 
thu được tổ chức rầm rộ và đầy khí thế, cả làng mặc trang 
phục truyền thống và biểu diễn các điệu múa độc đáo.

Làng văn hóa các dân tộc Đài Loan (Indigennous Cultural Area)
Làng văn hóa các dân tộc Đài Loan nằm cạnh sông Mã Gia Ải Liêu (Majiaailiao), được chia làm bốn 

khu chính là Khu đón khách, Vịnh Tháp Mã Lộc (Tamalu), Vịnh Na Lộc (Nalu) và vịnh Phú Cốc (Fugu). 
Làng văn hóa thể hiện nét đặc sắc của đời sống văn hóa và nghệ thuật kiến trúc của mười dân tộc bản 
địa Đài Loan thông qua kiến trúc bộ lạc, phong tục tập quán, hiện vật trưng bày, biểu diễn văn nghệ. 
Đây là bảo tàng văn hóa dân tộc có quy mô lớn nhất Đài Loan.

Chèo thuyền trên sông Lão Nùng (Rafting on the Laonong River)
Sông Lão Nùng là nhánh sông chính ở thượng 

du dòng Cao Bình (Gaoping) lớn thứ hai Đài Loan. 
Hai bên bờ núi mọc san san, phong cảnh đẹp mắt. 
Mùa hè hàng năm, Sông Lão Nùng lại đặc biệt sôi 
động với hoạt động chèo thuyền được người dân 
chờ đợi nhất ở miền Nam Đài Loan. Cục du lịch 
Đài Loan đánh giá là tuyến chèo thuyền cấp bốn, 
độ khó cao hơn nhiều so với tuyến chèo thuyền 
cấp hai trên sông Tú Cô Loan (Xiuguluan) ở Hoa 
Liên bởi phải vượt qua nhiều dòng nước xiết và 
nguy hiểm. Từ cầu Bảo Lai đến cầu Tân Phát tổng 
cộng là 12,5km, cả hành trình mất khoảng 2 tiếng 
với nhiều đoạn li kỳ và mạo hiểm. Từ tháng 5 đến 
tháng 10 hàng năm mùa nước lên là thời gian đẹp 
nhất, phù hợp nhất cho hoạt động chèo thuyền.

Khu phong cảnh ven biển Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam (Yunlin, Chiayi, Tainan) có tài nguyên sinh 
thái gồm những bãi cát, cồn cát, vùng đất ngập nước, đầm phá ven biển kéo dài tới hàng chục kilômét, 
với cảnh quan và hệ sinh thái động thực vật phong phú, nghề làm muối và văn hóa ngư nghiệp độc 
đáo, tài nguyên du lịch phong phú, là môi trường sống của loài cò thìa mặt đen nhiều nhất châu Á, đã 
được quy hoạch là khu bảo tồn môi trường sống loài cò thìa mặt đen. Vùng này được khai phá từ rất 
sớm, là chứng tích khai lập đất Đài Loan. Văn hóa tôn giáo và rất nhiều miếu đình, càng làm tăng thêm 
bản sắc nhân văn phong phú của vùng.

Cánh đồng muối với con đường lát gạch Tỉnh Tử Cước, Bắc Môn (Beimen 
Jingzaijiao)

Được xây dựng vào năm 1818 tại khu Bắc Môn (Beimen) thành phố Đài Nam, mỗi phiến gạch đều do 
diêm dân tự tay ghép dán, họ lấy những mảnh vỡ của viên gạch trải lên trên mặt đất của cánh đồng muối, 
để tránh cho muối thô và đất dính lẫn vào nhau, để tiện cho việc thu hoạch. Những viên gạch dầm mình 
trong nước biển, dưới ánh nắng mặt trời tạo ra những sắc màu phong phú như những viên gạch mosaic.

Núi muối Thất Cổ (Chiku Salt Mountain)
Một vùng ven biển Thất Cổ (Chiku) là đại bản doanh sản 

xuất muối biển của Đài Loan, được mệnh danh là thị trấn 
muối. Vùng sản xuất muối Thất Cổ (Chiku) là vùng sản xuất 
muối lớn thứ 2 tại Đài Loan, được tạo hình kim tự tháp màu 
trắng rất độc đáo, và được mệnh danh là Trường Bạch Sơn 
(núi trắng dài) nam Đài Loan. Ngoài thăm quan núi muối, du 
khách còn có thể thưởng thức kem mặn, spa muối, có thể trải 
nghiệm các thú vui sống với muối là chủ đạo.

Khu bảo tồn cò thìa mặt đen cửa suối Tăng 
Văn (Black-faced Spoonbill Sanctuary at the Tsengwen Estuary)

Do là vùng giao giữa nước ngọt và nước biển, có lượng 
sinh vật phù du đa dạng nên vùng này trở thành môi trường 
sống thu hút các loài chim di cư, đặc biệt là loài cò thìa mặt đen 
hoang dã sắp tuyệt chủng, cư dân thu hút sự chú ý nhất trong 
vùng. Tháng 10 hàng năm, loài cò thìa mặt đen từ Siberia lại 
bay tới cửa suối Tăng Văn (Tsengwen) trú đông, do số lượng 
của chúng cao chiếm tới trên 2/3 tổng đàn trên toàn thế giới, 
vì thế mà vùng này được coi là một trong những thắng cảnh 
ngắm chim quốc tế.

Khu bảo tồn động vật hoang dã Tứ Thảo 
(Sicao Ecology Area)

Khu Tứ Thảo (Sicao) có vùng đầm lầy rừng cây ngập 
mặn và môi trường đồng muối, xung quanh có rất nhiều đầm 
nuôi cá, vì vậy mỗi năm có không ít chim di cư đến đây tránh 
đông, được coi là một trong những vùng đàm lầy ngập mặn tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh chủng loại loài 
chim phong phú, còn có rất nhiều loại thực vật rừng ngập mặn, trong đó phải kể đến cây đước chằng 
(R.stylosa), cây cóc trắng (Lumnitzera racemosa), cây mắm ổi (Avicennia marina) v.v…, ngoài ra thắng 
cảnh pháo đài ở khu vực lân cận cũng là một điểm đáng đến thăm quan.

Khu phong cảnh Mậu Lâm (Maolin) chạy dài từ Nam tới Bắc, bao gồm quận  Đào Nguyên (Taoyuan), 
Quận Lục Qui (Liugui), quận Mậu Lâm thuộc thành phố Cao Hùng và  xã Tam Địa Môn (Sandimen),  xã 
Vụ Đài(Wutai), Mã Gia (Majia) thuộc tỉnh Bình Đông (Pingtung). Địa hình sông dốc đứng tạo nên dòng 
sông uốn khúc, các thác nước...khiến diện mạo khu phong cảnh Mậu Lâm rất phong phú đa dạng. 
Cho dù là suối nước nóng Bảo Lai (Baolai), Bất Lão (Bulao), khe núi sâu, thung lũng bướm tím, chèo 
thuyền trên sông Lão Nùng hay hoạt động hàng không ở Trại Gia… đều  mang lại cho du khách những 
trải nghiệm tự nhiên đặc sắc và đầy thú vị. Ngoài ra, ở đây còn có 4 tộc người bản địa lớn là  Bố Nông 
(Bunun), Lỗ Khải (Rukai), Bài Loan (Paiwan), Thiệu (Thao) với những nét đặc trưng riêng biệt. Các tác 
phẩm thủ công mỹ nghệ, phòng đá, chạm khắc … của cư dân bản địa đều mang bản sắc văn hóa riêng 
biệt, thu hút sự quan tâm của khách du lịch.

Pháo đài Kim Thành và thành An 
Bình (Eternal Fortress & Ancient 
Fort of Anping)

Được xây dựng vào năm 1875, pháo đài Kim 
Thành là di tích lịch sử cấp 1, được xây dựng 
nhằm tăng cường phòng vệ bờ biển, bên ngoài 
mô phỏng theo pháo đài Pháp, với gạch đỏ kiểu 
phương Tây, kiến trúc hình vuông, bốn góc có 
đồn canh nhỏ, phía ngoài thành xây hình cong 
nhẹ, dẫn nước biển làm hào bảo vệ thành, trên 
thành có đặt “Súng thần công Armstrong” đầu 
tiên của Đài Loan,. Trong thành có đặt tượng 
đồng Trầm Bảo Trinh (Shen Pao-Chen) và 3 
khẩu pháo cổ, phía tây của thành có đặt bia 
tưởng niệm, trên đó có viết lại điển tích về Pháo 
đài Kim Thành.

Thành cổ An Bình là di tích lịch sử cấp 1, 
do người Hà Lan xây dựng, là thành cổ lâu đời 
nhất trong lịch sử Đài Loan với hơn 300 năm 
tuổi. Vào năm 1661, Trịnh Thành Công trục xuất 
người Hà Lan, phục hồi Đài Loan, để tưởng nhớ 
quê hương, ông cho đổi tên vùng đất này thành 
Anping, thường được gọi là thành An Bình. Trên 
những bức tường đỏ, rễ cây đa bện lại chằng 
chịt, gạch đỏ lốm đốm, lên trên cao khi ngắm 
nhìn phía xa cảnh hoàng hôn buông xuống, có 
thể thấy những đốm sáng lộng lẫy là những con 
tàu đánh cá trên eo biển Đài Loan, khung cảnh 
thật là nên thơ.

Tháp Xích Khảm (Chikan Tower)
Tháp Xích Khảm (Chikan) hiện là di tích lịch sử cấp 1, một trong tám thắng cảnh của Đài Loan. Tháp 

được xây dựng vào năm 1650, là trung tâm hành chính và thương nghiệp đương thời của người Hà 
Lan, Trịnh Thành Công cũng từng lấy nơi đây làm Phủ Thừa Thiên. Tháp được chia làm 3 tầng, hiện tại 
chỉ còn lại di tích bệ pháo và cửa chính lâu đài cho khách tham quan. Dưới tháp có 9 con rùa đá đội bia 
rất lớn. “Xích Khảm (Chikan) đón bình minh, An Bình (Anping) ngắm hoàng hôn”.

Khổng Miếu (Confucius Temple)
Miếu Khổng Tử Đài Nam tọa lạc tại đường Nam Môn (Nanmen), được xây dựng vào thời nhà Minh, 

chủ yếu thờ cúng Khổng Tử, là văn miếu đầu tiên của Đài Loan, nên còn có tên gọi là “trường học đầu tiên 
của Đài Loan”, thuộc loại di tích lịch sử cấp 1. Kiến trúc của Khổng Miếu yên tĩnh và trang nghiêm, bố cục 
hoàn chỉnh; cạnh miếu những cây cổ thụ xanh tươi và xum xuê, khơi gợi những cảm xúc hoài cổ tinh tế.

Vùng đầm lầy Hồ Khẩu (Hukou Wetlands)
Vùng đầm lầy Hồ Khẩu (Hukou) nằm tại xã Khẩu Hồ (Kouhu) huyện Vân Lâm (Yunlin), thuở xưa là 

vùng trồng lúa nước, nhưng trải qua nhiều năm đất bị nhiễm mặn, nên ngày nay trở thành thiên đường 
sống của chim hoang dã. Hiện nay, tài nguyên sinh thái tự nhiên nơi đây vô cùng đa dạng, với vẻ quyến 
rũ u tịch rất riêng. Bạn có thể rong ruổi trên chiếc xe đạp, đón ngọn gió biển trong bóng chim, thăm 
những trại nuôi hàu, tiễn mặt trời lặn, tận hưởng cảm giác thi vị hoang dã mà thế giới tự nhiên ban tặng.

Cảng cá Đông Thạch (Dong-shi Fisherman’s Wharf)
Cảng cá Đông Thạch (Dong-shi) là cảng cá mang âm hưởng Hà Lan, là điểm du ngoạn tuyệt vời 

nhất của du khách với nét hấp dẫn từ những con cá tươi kết hợp với cảnh đẹp lúc mặt trời lặn, đồng 
thời nhờ kết hợp giữa nhiều yếu tố như “gió”, “nắng”, “cá”, “tàu”, “biển” và “tháp hải đăng” đã tạo ra một 
diện mạo biển cả tuyệt vời, với những nét văn hóa đặc sắc, cảnh quan khu cảng, vui chơi giải trí và tài 
nguyên sinh thái tự nhiên, tạo ra một hệ thống kinh tế hoàn toàn mới. Hạ tầng chủ chốt có cung văn 
hóa hải dương, khu đặc sản, phố mua sắm, lầu ngắm biển, chợ cầu phao, khu tản bộ ven biển v.v…, 
kết hợp với chức năng cảng cá vốn có, sẽ đem lại dịch vụ đa dạng hóa cho du khách. Đi vào cảng cá 
Đông Thạch (Dong-shi), sẽ dần đập vào mắt bạn là nghệ thuật sắp đặt thấm đẫm phong tục tập quán 
độc đáo duyên hải như cối xay gió Hà Lan, trại hàu lớp lớp, vỏ hàu, gỗ lũa v.v….thích hợp cho gia đình 
cùng vui vẻ trên bãi biển, cùng đón gió đua diều trên quảng trường, lên đài quan sát ngắm cảnh mặt trời 
từ từ lặn nơi phía tây trong làn gió biển tươi mát, khiến lòng người lưu luyến quên về!

Khám phá thế giới hoa lan (Orchid Discovery World)
Thế giới hoa lan nằm tại thôn Ô Thụ (Wushu) khu Hậu Bích (Houpi) thành phố Đài Nam, là khu 

vườn du lịch hoa lan được kết hợp bởi những sáng tạo văn hóa với công nghệ sinh học và tinh hoa 
nông nghiệp. Bên trong được chia làm 4 khu chính, gồm “thế giới khám phá hoa lan”, “lâu đài hoa lan”, 
“quảng trường Lan Đài” và “công viên hoa lan”, đem lại cho du khách những trải nghiệm với những 
sản phẩm sáng tạo hoa lan DIY, và thưởng thức những món ăn ngon mang hương vị hoa lan, điều đặc 
biệt nhất chính là món kem hoa lan, từ hương vị mang mùi hoa lan ngọt ngào, có thể cảm nhận được 
mùi hương ngọt ngào đậm đà mang hương vị độc đáo, vị giác vì thế mà được mở ra, đó thật sự là một 
món tráng miệng chống nóng tuyệt vời cho ngày hè nóng bức, đáng để gia đình bạn đến thưởng thức.

Sơn (Yushan Park) có những dãy núi cao ngất, “Khu phong cảnh núi Ali (Alishan Scenic Area) nổi tiếng 
bởi rừng rậm nguyên sinh, mây trời mênh mông, cảnh tượng mặt trời mọc và đường ray xe lửa trên cao, 
“Khu phong cảnh bờ biển Vân- Gia- Nam(Yun Chia Nan Southwest Coast Scenic Area ) có ruộng muối, 
diều hâu Ấn Độ…, “Khu phong cảnh Mậu Lâm (Maolin Scenic Area) là nơi có nhiều dân tộc bản địa cư 

Khu phong cảnh Siraya trải dài qua 15 xã, huyện, thị Đài Nam và huyện Gia Nghĩa, trong 
khu có suối nước nóng, cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, đặc sản nông nghiệp, di tích lịch sử và bản 
sắc văn hóa Siraya, có nhiều công trình sâu nhất của Đài Loan, bao gồm đập nước Tăng Văn 
(Tsengwen) lớn nhất Đài Loan, đập nước Ô Sơn Đầu (Wushantou) từng là một trong ba công 
trình thủy lợi lớn nhất thế giới, ngoài ra còn có đập nước Hổ Đầu Bì (Hutoupi) là đập nước đầu 
tiên của Đài Loan, suối nước nóng tắm bùn Quan Tử Lĩnh (Guan-Zi-Ling) và thế giới cằn cỗi 
v.v…, nơi đây đồng thời là nơi khai sinh của bộ tộc 
Bình Phố (Pingpu), mang đậm bản sắc dân tộc Đài 
Loan, tiềm ẩn vẻ đẹp sơn thủy Đài Loan.

Đập nước Tăng Văn (Tsengwen Rec-
reation System)

Đập nước Tăng Văn (Tsengwen) là đập nước 
lớn nhất Đài Loan, trữ lượng nước khoảng 900 triệu 
mét khối trở lên, có nhiều chức năng như tưới tiêu, 
phát điện, phòng lũ, du lịch v.v…. Trong khu dự trữ 
nước có mặt hồ rộng lớn, bốn phía núi xanh bao 
bọc, sơn thủy hữu tình, mê hoặc lòng người. Xung 
quanh đập nước là một màu xanh ngút ngàn, có thể 
tận hưởng những hoạt động gần gũi nhất với thiên 
nhiên như câu cá, tắm rừng, đi bộ đường dài, cắm trại, nướng thịt, ngắm chim, cây cối v.v….

Đập nước Ô Sơn Đầu và khu tưởng niệm Hatta Yoichi (Wushantou 
Reservoir and the Hatta Yoichi Memorial Hall)

Nhìn từ không trung, Đập nước Ô Sơn Đầu (Wushantou) giống như một mảng san hô màu 
xanh ngọc bích, cho nên còn có tên gọi mỹ miều là “Đầm San hô”. Đập nước chiếm khoảng 1.300 
héc ta, với hơn 30 nhánh chảy hội thành, cổng nước ra của nhà máy điện cạnh hồ có cột bơm 
nước, cột nước bơm ra cao nhiều trượng, cảnh tượng thiên biến vạn hóa, Thác San hô là một 
trong 8 thắng cảnh của Đài Loan. Bờ tây đập nước có công viên Tam Giác Bì (Sanchiaopi), đại 
lộ Champs, thiên đường, cầu treo và công viên Trung Chính (Chiang Kai Shek), gần đây là “khu 
tưởng niệm Hatta Yoichi”, kỹ sư Nhật Bản được coi là “người cha của các công trình thủy lợi Gia 
Nam” và “người cha của đập nước Ô Sơn”. Đây là điểm không nên bỏ qua của những du khách 
có hứng thú với di tích lịch sử văn hóa.

Đập nước Hổ Đầu Bì (Hutoupi Recreation Area)
Sở dĩ được gọi là Hutoupi (Bức tường đầu hổ) vì địa hình núi trông giống như đầu hổ. Hổ 

Đầu Bì Được khai thác từ rất sớm, nhờ đó không chỉ giải quyết vấn đề thiếu nước của dân địa 
phương, mà còn là nguồn cung cấp nước chủ yếu phục vụ cho việc tưới tiêu ruộng đồng. Mặt hồ 
uốn khúc quanh co, thi thoảng có những hòn đảo nhỏ trồi lên trên mặt nước, cầu treo bắc qua 
mặt hồ, được biết đến ở Đài Loan với tên gọi “cầu 
vồng ánh nước”. Trong khu còn có bến tàu phục vụ 
hoạt động chèo thuyền, khu cắm trại nướng thịt, 
đường mòn quanh núi.

Đập nước Tiêm Sơn Bì (Jianshanpi 
Reservoir)

Đập nước Tiêm Sơn Bì (Jianshanpi) nằm ở 
phía đông thôn Húc Sơn (Hsushan) khu Liễu Doanh 
(Liouying) thành phố Đài Nam, được xây dựng vào 
năm 1938, ban đầu vốn là đập nước chuyên dụng 
của nhà máy đường Tân Doanh (Xinying) của công 
ty Đài Đường, cho đến nay đã có lịch sử hơn 60 năm, 
trữ lượng nước của đập có thể đạt 3 triệu mét khối, 
phong cảnh xung quanh mang vẻ đẹp yên tĩnh, đáng 
được so sánh là “Tiểu Giang Nam của Formosa”.

Hoa sen Bạch Hà
Bạch Hà là một trong những vùng trồng hoa sen 

chính của Đài Loan, mỗi năm vào hè là mùa hoa sen 
đua nở, là thời điểm tuyệt vời nhất để thưởng sen, ở 
nơi đây, bạn không những có thể thưởng thức món 
ngon hạt sen chính hiệu, mà còn có thể tới công viên 
hoa sen gần đó ngắm sen, cũng như tới thư viện 
hoa sen để tìm hiểu thêm thông tin về ngành nghề 
và môi trường sinh thái của hoa sen.

Suối nước nóng Quan Tử Lĩnh (Guan-Zi-Ling)
Suối nước nóng Quan Tử Lĩnh (Guan-Zi-Ling) nằm tại vùng sườn núi Quan Tử (Guan-Zi) khu 

Bạch Hà thành phố Đài Nam, cùng với Bắc Đầu (Peitou), Dương Minh Sơn (Yangmingshan), Tứ 
Trùng Tích (Sihjhongsi), được coi là 4 suối nước nóng lớn nhất Đài Loan, đồng thời cũng là một 
trong 3 suối bùn chỉ có trên thế giới, còn có tên gọi là “suối nước nóng đen” hay “suối nước nóng 
bùn”, là sảm phẩm làm đẹp tự nhiên được thiên nhiên ban tặng. Những thắng cảnh nổi tiếng gần đó 
có đập nước Bạch Hà, chùa Đại Tiên, Bích Vân Tự, Thủy hỏa đồng nguyên, miếu Tiên Công v.v….

Khu phong cảnh Núi Ali (Alishan) nằm tại vùng đồi núi miền trung và vùng núi trung, cao so 
với mực nước biển miền đông huyện Gia Nghĩa (Chiayi), trải dài qua 4 xã Mai Sơn (Meishan), 
Trúc Khi (Jhuci), Phiên Lộ (Fanlu) và Núi Ali (Alishan), nổi tiếng với 5 đặc trưng “đường sắt, rừng, 
biển mây, mặt trời mọc và sương muộn”. Do có lượng mưa dồi dào, nguồn tài nguyên rừng phong 
phú, tiềm tàng trên những dãy núi, nên có nhiều loài cây to lớn mọc thành từng cụm, đặc biệt là 
cây trắc bá (cypress) nổi tiếng. Khu vực này cũng nổi danh với hoa anh đào Yoshino, hoa anh 
đào kép, là vùng cực nam vĩ độ sinh trưởng của hoa anh đào, mỗi năm đóa hoa anh đào đầu tiên 
trong khu vực châu Á đua nở tại đây, vào mùa hoa nở, cảnh đẹp tuyệt trần, nên nơi đây còn có 
mỹ danh là “kinh đô hoa anh đào”. 
Đường sắt Núi Ali (Alishan) được 
coi là 1 trong 3 đường sắt vùng núi 
cao lớn nhất thế giới, đặc trưng của 
con đường sắt này là thiết kế hình 
chữ Z độc đáo và theo dạng hình 
xoắn ốc đi lên; “Ga tàu hỏa Chúc 
Sơn” (Chushan) là ga cao nhất so 
với mực nước biển tại Đài Loan, là 
nơi ngắm cảnh mặt trời mọc, biển 
mây nổi tiếng. Những thắng cảnh 
chủ yếu của vùng này có khu vui 
chơi giải trí rừng Núi Ali (Alishan), 
Hồ Phấn Khởi (Fenchihu), Lạc Dã 
(Leye), Đạt Bang (Tapang), Đặc 
Phú Dã (Te Fuye), Phong Sơn 
(Fengshan), Lái Cát (Lai-chi), Thụy 
Phong (Julimont), Thụy Lí (Ruili), Thái Hòa (Tai He), Thái Bình (Tai Ping), Đại Hưng (Ta Hsing), 
Bích Hồ (Pihu), Quang Hoa (Kuang Hwa), Lí Giai (Lichia), Sơn Mỹ (Shanmei), Tân Mỹ (Hsinmei) 
và Trà Sơn (Chashan).

Khu vui chơi giải trí rừng Núi Ali (Alishan Recreation Area)
Nằm tại điểm cuối của đường sắt Alishan, với núi rừng vây quanh, thung lũng vách núi trải 

dài, nhiệt độ trung bình thay đổi không nhiều, mùa hè là nơi trốn nóng, thưởng ngắm hoa anh đào 
tuyệt nhất ở Đài Loan. Thắng cảnh chủ yếu trong vùng có công viên Chiểu Bình (Zhaoping), khu 
trưng bày đầu máy hơi nước xe lửa, chùa Thụ Trấn (Shouzhen), đầm Tỉ muội (Yimei), chùa Từ 
Vân (Ci-Yun), tháp Thụ Linh (Shuling), cây cổ thụ (Shenmu) và bảo tàng núi cao v.v…

Đường sắt núi Ali (Alishan Forest Rail) và Hồ Phấn Khởi (Fenchihu)
Tổng chiều dài Đường sắt núi Ali (Alishan) là 71,9 km, khởi đầu từ Bắc Môn (Peimen) thị trấn 

Gia Nghĩa (Chiayi) cao 30 mét so với mực nước biển, cao dần lên tới núi Ali (Alishan) ở độ cao 
2.316 mét so với mực nước biển. Cùng với đường sắt nối Darjeeling Ấn Độ tới dãy Himalaya  và 
đường sắt núi Andes nối từ Chi Lê đến Achentina, Đường sắt núi Ali được coi là một trong ba 
đường sắt vùng núi cao lớn nhất thế giới, là con đường du lịch nổi tiếng khắp thế giới. Đường 
sắt Núi Ali (Alishan) với đặc trưng thiết kế hình chữ Z độc đáo và theo dạng hình xoắn ốc đi lên, 
chạy qua 50 hầm núi và 77 cây cầu, toàn bộ chiều dài tuyến đường sắt chạy qua các vùng rừng 
ôn đới, nhiệt đới, ấm áp, phong cảnh nên thơ, tuyệt đẹp. Trong vùng hiện có 2 nhánh tuyến kinh 
doanh, “tuyến Chúc Sơn” (Chushan) chuyên chở khách đến Chúc Sơn (Chushan) ngắm mặt trời 

Cao Hùng là Thành phố cảng lớn nhất Đài Loan và là đô thị lớn nhất miền Nam Đài Loan, đây 
cũng là trung tâm kinh tế và giao thông của khu vực miền Nam Đài Loan. Thành phố quốc tế hóa 
này hội tụ cả cảnh sắc cảng biển mới cũ đan xen, cảnh đêm đặc sắc bên sông, ánh sáng thành thị, 
ngoài ra còn có Hồ Liên Trì (Lotus Lake), Vịnh Tây Tử(Sizih Bay), Hồ Kỳ Tân(Qijin Lake) và Hồ Trừng 
Thanh(Chengqing Lake), chợ đêm Lục Hợp(Liouhe Night Market) náo nhiệt, các món ẩm thực tinh 
tế ở Kỳ Tân(Cijin) khiến du khách đã đến rồi quyến luyến khó xa rời.

Hồ Liên Trì (Lotus Lake)
Là thắng cảnh nổi tiếng ngoại ô phía Bắc Cao Hùng, nơi 

đây phía Bắc có Khổng Miếu(Confucius Temple), phía Nam 
có tháp Long Hổ (the Dragon and Tiger Pagoda), Xuân Thu 
Các(the Spring and Autumn Pavilion) xây theo hình lầu gác 
cung đình Trung Hoa. Vào mỗi buổi chiều tối, ánh chiều tà 
rọi chiếu trên mặt hồ tạo nên cảnh tượng hết sức tráng lệ. 
Gần đó có di tích tường và cửa “Thành cổ huyện Phượng 
Sơn(Fongshan County)” là di tích lịch sử cấp 1, mang những 
dấu tích gợi nhắc du khách nhớ đến tiền nhân.

Sông Tình yêu (Love River)
Sông Tình yêu là con sông trung tâm nội thị Cao Hùng, 

hai bên bờ cây xanh rợp bóng, rất thích hợp để tản bộ, đạp 
xe, trượt patin …Khi đêm về, hai bên bờ sông hiện lên những 
cảnh sắc độc đáo, hương vị cà phê hấp dẫn, giai điệu âm 
nhạc du dương khiến hai bờ thành phố tràn ngập không khí 
lãng mạn. Từ 4 giờ chiều đến 11 đêm, du khách còn có thể 
đáp thuyền tham quan dòng sông Tình yêu.

Bảo tàng Khoa học Công nghệ (Science and 
Technology Museam) 

Bảo tàng Khoa học Công nghệ Đài Loan có diện tích trưng 
bày lớn thứ 2 thế giới. Đây là bảo tàng đầu tiên về khoa học 
ứng dụng của Đài Loan, với điểm nhấn là sự kết hợp giữa 
khoa học và nhân văn, các hiện vật trưng bày trong bảo tàng 
đa phần dùng thao tác tay hoặc hình thức trò chơi, chuyển 
thể một cách tinh tế các khái niệm trừu tượng thành những 
trải nghiệm cảm quan cụ thể; Rạp chiếu phim 3D trong bảo 
tàng hấp dẫn người xem bởi hình ảnh sắc nét, sống động, 
những trải nghiệm sống động sẽ mang tới cho du khách cảm 
giác mới lạ tuyệt vời.

Kỳ Tân (Qijin Peninsula)
Kỳ Tân là vùng châu thổ dài hẹp nằm ngoài biển, chiều dài từ Bắc tới Nam là 11km, đây là hải 

cảng sớm nhất của Cao Hùng. Nơi đây có đường hầm dưới lòng biển kéo dài tới Kỳ Tân, tàu thuyền 
là phương tiện di chuyển được du khách ưa thích nhất để tham quan toàn cảnh Cao Hùng. Nơi đây 
cũng lưu giữ nhiều di tích cổ quan trọng, trong đó có Thiên Hậu Cung (Queen of Heaven Temple), 
núi Kỳ Tân Hậu (Cihoushan), Tháp đèn Kỳ Tân(the Qijin Lighthouse) có lịch sử 300 năm. Ngoài ra, xe 
xích lô người kéo cũng là nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây. Phố cổ Kỳ Tân (Qijin Old Street) có 
bán các loại hản sản tươi ngon giá rẻ, làm hài lòng nhu cầu ẩm thực của du khách.

Thọ Sơn và Vịnh Tây Tử (Mt.Longevity and Sizih Bay)
Nơi đây có cảnh quan tự nhiên hết sức phong phú, có Nhà trưng bày 

văn vật lịch sử Thành phố Cao Hùng, Công viên Thọ Sơn (Mt.Longevity 
Park), Bến tàu Cổ Sơn (the Gushan ferry whart), Trường Đại học Trung Sơn 
(Sun Yat-sen University), Đền Trung Liệt, Chùa Nguyên Hưởng (Yuanheng 
Temple), vườn Bách Thú…là tiêu điểm tham quan thu hút vô số du khách. 
Trong đó, Công viên Tự nhiên Sài Sơn(Chaishan Nature Park) thuộc Công 
viên Thọ Sơn có hệ sinh thái san hô và rừng cây san sát, là nơi sinh trưởng 
bầy đàn của giống khỉ Đài Loan hoang dã, tồn tại hài hòa với du khách, hình 
thành giảng đường sinh thái tự nhiên tuyệt vời nhất. Trong ánh hoàng hôn 
chiều tà trên Vịnh Tây Tử, từng đôi uyên ương quấn quýt bên nhau cũng 
tạo nên vẻ đẹp lãng mạn mà riêng có của nơi này.

Hồ Trừng Thanh (Chengqing Lake)
Đây là hồ lớn nhất Cao Hùng với tên gọi trước kia là Hồ Đại Bối. Hồ Trừng Thanh nổi tiếng với 

phong cảnh nước non tú lệ và kiến trúc đình đài giản dị trang nhã, các điểm du lịch chủ yếu nằm tập 
trung bên công viên bao quanh hồ, có Cầu Cửu Khúc (Nine Turns Bridge), Tháp Trung Hưng (Zhongs-
ing Pagoda), Đảo Phú Quốc (Fuguo Island) và Trung tâm hoạt động thanh niên Hồ Trừng Thanh. Phía 
Đông có khu bảo hộ chim trời, đến đó bạn có thể ngắm nhìn nhiều loại chim phong phú. Bên cạnh đó, 
đường hầm bí mật còn lưu lại từ thời kỳ Tưởng Giới Thạch hiện giờ đã được sửa sang thành Bảo tàng 
Hải dương (The Cheng Ching Lake Exotic Marine Life Museum) với những sinh vật biển quý hiếm mà 
du khách không nên bỏ qua.

Văn hóa Khách Gia (Hakka Cutural of Meinong)
Mỹ Nùng là khu cư trú của dân tộc Khách Gia nổi tiếng ở miền Nam Đài Loan, nơi đây có những 

nông trại, vườn tược cây cối xanh tốt, văn hóa tình người Khách Gia chân thành nồng hậu và ẩm thực 
Khách Gia độc đáo, lại có nghệ thuật làm ô giấy truyền thống và các sản phẩm gốm sứ thu hút du khách.

Phật Quang Sơn- Nhà kỷ niệm Phật Đà (Foguangshan and the Buddha 
Memorial Center)

Phật Quang Sơn nằm ở quận Đại Thụ (Dashu), thành phố Cao Hùng. Đây là một trong những thánh 
địa Phật giáo nổi tiếng nhất, thu hút đông tín đồ nhất Đài Loan, trong đó Đại Phật Thành là hình ảnh đại 
diện cho Phật Quang Sơn. Tượng Phật màu vàng có chiều dài toàn thân tới hơn 120m, cao nhất khu 
vực Đông Nam Á. Xung quanh tượng Phật lớn là 480 bức tượng Phật nhỏ toàn thân, tạo nên hình ảnh 
“một Phật xuất thế, ngàn Phật hộ trì“ hết sức trang nghiêm.

Nhà kỷ niệm Phật Đà nằm ở phía Tây nhìn về hướng Đông, co diện tích khoảng 100ha, tòa nhà 
cao khoảng 50m, có Nhà giác ngộ và không gian trưng bày với sức chứa hơn 2000 người. Bảo tháp 
mang hình Phật Đà nằm ở phía sau, cao 108m, thân tượng cao 50m, được ghi danh là tượng Phật 
bằng đồng cao nhất thế giới.

Chợ đêm (Night Markets)
Chợ đêm nổi tiếng nhất ở Cao Hùng là chợ Lục Hợp (Liuhe). Chỉ một đoạn ngõ phố ngắn mà hai 

bên bày la liệt từ lâm sản, hải sản cho dến đồ uống, đồ tráng miệng…Hình ảnh đặc sắc nhất tại đây là 
các nhà hàng bittet và hải sản nằm san sát, biển quảng cáo xếp chi chit. Các hàng bittet bán với giá cả 
phải chăng, phục vụ chủ yếu là set bittet gia đình, nhà hàng hải sản phục vụ các món tươi sống, giá cả 
phải chăng, nổi tiếng nhất là món tôm hấp muối. Ngoài ra, Cao Hùng cũng là nơi khởi nguồn của loại 
đu đủ sữa, từng miếng đu đủ thơm ngọt quyện hương vị sữa đậm đà quyến luyến trên miệng sẽ khiến 
du khách không thể nào quên.

Thắng cảnh lân cận 

trú và những suối nước nóng nổi tiếng; “Khu phong cảnh Siraya (Siraya Scenic Area) ”có cảnh sông 
hồ nên thơ; “Khu phong cảnh Vịnh Đại Bằng (Dapeng Bay Scenic Area) nổi tiếng với hoạt động dưới 
nước…. Mỗi nơi đều góp phần tạo nên cảnh sắc tươi đẹp của miền Nam Đài Loan.

Gió thổi cát (Wind-
blown Sands)

Gió thổi cát là một trong 
những cảnh quan đặc sắc 
của Đài Loan, khi gió mùa 
Đông Bắc tăng cường, gió 
đem cát từ các bến cảng thổi 
vào lục địa, tạo thành địa hình 
hồ cát đặc sắc hết sức.

Mãn Châu và Gia Lạc 
Thủy (Manzhou và 
Jialeshui)

Mãn Châu nằm ở phía 
Đông Nam Đài Loan, phía 

Đông gần Thái Bình Dương, Phía Nam tiếp giáp eo biển Bashee, bên trong tiếp giáp dãy núi Trung 
Ương. Do cảnh quan sinh thái ở đây rất phong phú và độc đáo nên được mệnh danh là “học viện tự 
nhiên” hoàn chỉnh nhất Đài Loan. Trong đó, khu bảo tồn sinh thái hồ Nam Nhân (Nanren) là khu vực có 
hệ động thực vật khá phong phú. Khu vực này  gần cầu Lý Đắc (Lide), cứ tháng mười hàng năm, chim 
diều trắng và chim đại bàng sẽ di cư về phía nam, vì vậy nơi đây thu hút vô số du khách đổ về chiêm 
ngưỡng bầu trời đầy chim bay lượn. Gia Lạc Thủy (Jialeshui) thuộc địa hình đá san hô và đá sa thạch, 
do đường ven biển chịu sự biến động của vỏ trái đất, ảnh hưởng sự xâm thực của nước biển và gió 
biển nên đã hình thành các loại địa hình đặc biệt như bậc thang, thác nước, đá hình bàn cờ, tổ ong, 
huyệt động…là nơi thích hợp để khám phá các hình dạng của đá.

Khu vui chơi giải trí rừng Khẩn Đinh (Kengding Forest Recreation Area)
Là địa điểm đẹp nhất để ngắm thực vật nhiệt đới, ở đây có rất nhiều cảnh quan thực vật đặc sắc 

như: cây lá kim gốc đại, khe núi Thùy Dung, các cảnh quan tự nhiên được hình thành từ các rạn san 
hô như hang động, kẽ trời. Đứng từ trên tòa nhà Quan Hải, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh 
núi non, biển cả bao quanh Khẩn Đinh.

Công viên Xã Đỉnh (Shed-
ing Park)

Công viên tự nhiên Xã Đỉnh bao 
gồm các cảnh quan như: rừng san 
hô, thảo nguyên, rừng cây bụi, hang 
động đá vôi.Công viên Xã Đỉnh có 
gần 300 loài động thực vật, được 
coi như là phòng học dã ngoại tốt 
nhất để tìm hiểu về sinh thái san hô 
nhiệt đới. Mùa thu sẽ là thời điểm 
đẹp nhất để ngắm các loài chim di 
cư ở nơi đây.

Hồ Hậu Bích (Houbi Lake)
Hồ Hậu Bích (Houbi) nằm ở trong công viên Khẩn Đinh, là bến du thuyền có quy mô nhất Đài 

Loan, cũng là cảng cá lớn nhất của đảo Hằng Xuân (Hengchun). Vào mỗi chiều khi tàu cá cập bến, 
cư dân địa phương và khách du lịch lại tìm đến đây để mua những mẻ cá tươi ngon mà giá cả phải 
chăng. Khu vực đáy biển gần hồ Hậu Bích là rặng đá san hô nên rất thích hợp cho hoạt động lặn 
biển. Đó đây từng tốp khách du lịch dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, ngụp lặn dưới làn 
nước để tận mắt ngắm nhìn những đàn cá nhiệt đới đầy màu sắc, lưu lại cho mình những kỷ niệm 
sâu sắc và tuyệt vời .

Khu phong cảnh núi Ali (Alishan Scenic Area)
(05) 2593-900  Số 3-16, thôn Xúc Khẩu (Chukou), xã Phiên Lộ (Fanlu), huyện Gia Nghĩa 
(Chiayi)   http://www.ali.org.tw

1. Từ cửa số 2 ga tàu cao tốc Gia Nghĩa đáp xe buýt nhanh đến bến ga sau  tàu cao tốc Gia Nghĩa, chuyển 
sang tàu hỏa đến Nút giao Gia Nghĩa (Chiayi).
2. . Từ cửa bắc ga Gia Nghĩa đáp tàu hỏa đến Nút giao Gia Nghĩa (Chiayi).
3. Từ ga trước Gia Nghĩa đáp xe buýt huyện đến Nút giao Gia Nghĩa (Chiayi).
1. Quốc lộ số 3→nút giao Trung Phố (Zhongpu)→tỉnh lộ số 18 hướng đông→Alishan
2. Quốc lộ số 1→Nút giao Gia Nghĩa (Chiayi) →huyện lộ số 159→tỉnh lộ số 18→Nút giao Gia Nghĩa (Chiayi)
Xe buýt huyện Gia Nghĩa (Chiayi) (05) 224-3140

    
*Để tìm hiểu tuyến đường sắt trong rừng Alishan, vui lòng liên lạc ga phía  Bắc BQL rừng Gia Nghĩa (05) 276-8094
Chú ý: Nhiệt độ trong ngày ở Alishan chênh lệch khá cao, du khách cần mang theo áo ấm.

Công viên hàng không Trại Gia (Saijia Recreation Area)
Từ thành phố Bình Đông (Pingtung) đáp Xe khách Bình Đông (Pingtung Bus) đến 
Tam Địa Môn (Sandimen), xuống tại bến Thủy Môn (Sheuimen), đáp taxi đến Công viên hàng không 
Trại Gia (Saijia Recreation Area).
Quốc lộ số 3→nút giao Cửu Như (Jiuru)→tỉnh lộ số3, 22→ Tân Nam Thế (Xinnanshih)→huyện lộ số 
185→Công viên hàng không Trại Gia (Saijia Recreation Area)
Khu giải trí Trại Gia (Saijia Recreation Area) (08) 799-2221

Khu phong cảnh Tam Địa Môn (Sandimen Recreation Area)
Từ thành phố Bình Đông (Pingtung) đáp Xe khách Bình Đông (Pingtung Bus) đến Tam Địa Môn (Sandi-
men), xuống tại bến Thủy Môn (Sheuimen), đi bộ khoảng 200m là tới.
Xe khách Bình Đông (08) 7992265    
Quốc lộ số 3→nút giao Cửu Như (Jiuru)→tỉnh lộ số 3, 24→thành phố Bình Đông (Pingtung)→Thủy Môn 
(Sheuimen)→ Uỷ ban xã Tam Địa Môn

Làng văn hóa các dân tộc Đài Loan (08) 799-1219  Số 104 ngõ Phong Cảnh (Fengjing), thôn Bắc 
Diệp (Beiye), xã Mã Gia (Majia), huyện Bình Đông (Pingtung)
1. Cửu Như (Jiuru)→nút giao Trường Trị (Changzhi)→hướng đi Tam Địa Môn là đến.
2. Quốc lộ số 3→nút giao Cửu Như (Jiuru)→tỉnh lộ số 3, 24→thành phố Bình Đông (Pingtung)→Thủy 
Môn (Sheuimen)→xã Mã Gia (Majia)→thôn Bắc Diệp (Beiye)→ Làng văn hóa các dân tộc Đài Loan  

Chèo thuyền trên sông Lão Nùng (Rafting on the Laonong River)
Cao tốc Trung Sơn (Sun Yat-sen)→Quốc lộ số 10→Kì Sơn (Qishan)→tỉnh lộ số 28→Mỹ Nông 
(Meinong)→tỉnh lộ số 20→Lão Nùng (Laonong)→Bảo Lai (Baolai)

Núi Thập Bát La Hán (Eighteen Arhats Mountain)  
(07) 689-1002 quận Lục Quyi (Liuggui), thành phố Cao Hùng

1.Quốc lộ số 1→Nút giao Đài Nam (Tainan)→huyện lộ số 182→Nội Môn (Neimen)→tỉnh lộ số 3→tỉnh 
lộ số 28→Núi Thập Bát La Hán
2.quốc lộ số 8→Nút giao Tân Hóa (Xinhua)→Tả Trấn (Zuozhen)→Nam Hóa (Nanhua)→Nội Môn 
(Neimen)→tỉnh lộ số 3→tỉnh lộ số 28→Núi Thập Bát La Hán
3.Quốc lộ số 3→Nút giao Điền Liêu (Tianliao)→Kì Sơn (Qishan)→tỉnh lộ số 28→tỉnh lộ số 27a 7K→Núi 
Thập Bát La Hán

Công viên Ngọc Sơn nằm ở khu vực dãy núi Trung Ương, tổng diện tích lên tới  105.490ha, trải dài 
qua bốn thành phố Nam Đầu (Nantou), Gia Nghĩa (Jiayi), Cao Hùng (Kaohsiung) và Hoa Liên (Hualian). 
Công viên có nhiều  ngọn núi nổi tiếng Đài Loan như: dãy núi Ngọc Sơn, núi Tú Cô Loan (Xiouguluan), 
núi Mã Bác Lạp Tư (Mabolasih), núi Tháp Phân (Tafen), núi Tân Khang (Xinkang), Quan 
Sơn (Guanshan). Ngọc Sơn là ngọn chính của dãy núi cùng tên với chiều 
cao 3.952m, là ngọn núi cao nhất khu vực Đông Á. Công viên Ngọc Sơn 
có hệ thống sinh thái tự nhiên đa dạng  của khí hậu á nhiệt đới , ôn đới và 
hàn đới, hệ thực vật vô cùng phong phú.Nơi đây có 34 loài động vật có 
vú, trong đó có những loài động vật quý hiếm như: sơn dương lông dài, 
hươu nước, gấu đen Đài Loan, lợn rừng, khỉ. Nơi đây cũng quy tụ hầu 
hết các loài chim hiện có và quý hiếm ở Đài Loan. Ngoài ra, còn phải 
kể đến các loài bươm bướm, bò sát, cá lưỡng cư quý hiếm. Công viên 
còn bảo tồn được rất nhiều di tích lịch sử cổ như đường cổ Bát Thông 
Quan (Ba Tongguan) từ thời nhà Thanh, Đường VIệt Lĩnh(Yueling) thời 
Nhật Trị, đường cổ Quan Sơn gần Quốc lộ Nam Hoành (cắt ngang miền 
Nam Đài Loan), tất cả các con đường này đều là những di tích lịch sử quan 
trọng. Ngoài ra, công viên Ngọc Sơn đã từng là nơi sinh sống của dân tộc 
Bố Nông (Bunun), nơi còn lưu lại rất nhiều di tích của xã hội cũ và những câu chuyện 
cảm động về cuộc kháng chiến chống Nhật.

Giới thiệu về công viên Ngọc Sơn
Công viên Ngọc Sơn là công viên thuộc khu vực núi cao, vì vậy, đây chính là một trong 

những nơi chuyên tổ chức các hoạt động leo núi. Ngọc Sơn là đỉnh núi cao nhất Đài Loan, nằm 
ở khu vực trung tâm của công viên. Có bốn lối dẫn vào công viên Ngọc Sơn: thứ nhất là cổng 
Tataka Anbu nằm trên đường Tân Trung Hoành (Xinzhongheng), cổng thứ hai là cổng Đông Phố 
(Dongpu) nằm ở bờ sông núi Ali (Alishan) xã Tín Nghĩa (Xinyi) huyện Nam Đầu (Nantou), cổng 
Thứ ba là cửa Nam An (Nanan) 
nằm bên bờ sông La Khu La Khu 
(Lakulaku) thuộc thị trấn Ngọc 
Lý, huyện Hoa Liên…. Ba cổng  
vào công viên này cũng chính là 
đường để leo lên đỉnh núi Ngọc 
Sơn. Lối thứ tư chính là đoạn từ 
Mai Sơn, Trung Chi Quan, Thiên 
Trì đến Á Khẩu thuộc cao tốc 
Nam Hoành. Có thể nói, công 
viên Ngọc Sơn chính là nóc nhà 
của Đài Loan, là biểu tượng cho 
sự kiên nhẫn, kiên cường vươn 
lên và tinh thần bất khuất.

Công viên Ngọc Sơn (Yushan Park)
Xuất phát từ bến xe khách Cao Hùng (Kaosiung Bus), bến Kỳ Sơn (Qishan), Lục 
Quy (Liugui), trên đường xuống xe tại các thắng cảnh trên đoạn Nam Hoành (mỗi ngày một chuyến).
Quốc lộ số 3→Tỉnh lộ số 84→Ngọc Tỉnh (Yujing)→Giáp Tiên (Jiaxian)→ Tỉnh lộ số 20→thắng cảnh trên 
đoạn cao tốc Nam Hoành (Southern Cross-island Highway)
Bến xe khách Cao Hùng (Kaosiung Bus) (07)312-8140
Bến Kỳ Sơn (Qishan) (07) 661-2053; Bến Lục Quy (Liugui) (07)689-1021 

Khu phong cảnh vịnh Đại Bằng (Dapeng Bay Scenic Area)   (08) 833-8100   
Số 169, đường Đại Đàm (Datan), làng Đại Bằng, thị trấn Đông Cảng (Donggang),    
huyện Bình Đông (Pingtung)   http://www.dbnsa.gov.tw/
Khu nghỉ dưỡng ven biển Thanh Châu (Qingzhou Seacoast Recreation Area)  (08) 875-5738  

Số 631, đường Nam Bình (Nanping), thị trấn Đông Cảng (Donggang), huyện Bình Đông (Pingtung)
Từ cửa số 2 hoặc số 3 ga tàu cao tốc Tả Doanh (Zuoying) đi đến trạm xe buýt đáp xe “Du lịch Đài Loan dễ 
dàng: tuyến Khẩn Đinh (Kengding)”, xuống xe tại bến Vịnh Đại Bằng.
Đáp tàu hỏa  đến xã Lâm Biên (Linbian), huyện Bình Đông (Pingtung), chuyển sang xe buýt tuyến Đông 
Cảng (Donggan). Xe khách Bình Đông (Pingtung Bus) (08) 723-7131
Quốc lộ số 1→chuyển sang cao tốc 88→Quốc lộ số 3 hướng nam đoạn Lâm Biên (Linbian)→ Khu phong 
cảnh vịnh Đại Bằng.

Khu phong cảnh Tiểu Lưu Cầu (Little Liouciou)
1. Quốc lộ số 1→nút giao Cao Hùng→Sân bay Tiểu Cảng (Xiaogang Airport)→tỉnh lộ số 17→bến đò Đông 
Cảng (Donggang )→ đi tàu đến 
Đông Cảng (Donggang) - thuyền đi Tiểu Lưu Cầu : quốc doanh: (08) 861-3048. (08) 833-7493 ; tư nhân: 
(08) 832-5806  Hiệp hội du lịch Lưu Cầu (08) 861-1188

Núi Thập Bát La Hán (Eighteen Arhats Mountain)
Núi Thập Bát La Hán chính là núi “ Hỏa Viêm” nổi tiếng, do có hơn chục đỉnh núi nằm liền 

nhau mà có tên Thập Bát La Hán. Địa hình núi dốc đứng, cao và hiểm trở, uy nghi mà hùng dũng, 
đẹp như  phong cảnh đá núi ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc.

Khu phong cảnh Siraya (Siraya Scenic Area)  (06) 699-0335   
Số 1-1 Tiên Thảo (Xiancao), làng Tiên Thảo, quận Bạch Hà (Baihe), thành phố Đài Nam 
Điện thoại  0800-580-762    http://www.siraya-nsa.gov.tw/  

 Đập nước Tăng Văn (Tsengwen Recreation System)
 (05) 252-1054    Số 3, xóm 4, thôn Tây Hưng (Xixing), xã Đại Phố (Dapu), huyện Gia Nghĩa (Chiayi)
Đáp tàu hỏa đến ga Đài Nam, chuyển sang Xe khách Hưng Nam (Xingnan Bus) đi Đập nước Tăng Văn.
1.Quốc lộ số 3→nút giao Ô Sơn Đầu (Wushantou) →huyện lộ số174→tỉnh lộ số 3 →Nam Tây (Nanxi) →Đập 
nước Tăng Văn
2.Cao Hùng (Kaohsiung)→Kì Sơn (Qishan)→tỉnh lộ số 3→Nam Hóa (Nanhua)→Nam Tây (Nanxi)→Đập 
nước Tăng Văn
3.Gia Nghĩa (Chiayi)→tỉnh lộ số 18→Hồ Tử Thách (Huzicuo)→tỉnh lộ số 3→Trung Phố (Zhongpu)→Vân Thủy 
(Yunshui)→Đại Phố (Dapu) →Đập nước Tăng Văn

Đập nước Ô Sơn Đầu (Wushantou Reservoir)   (06) 698-2103  
Số 68-2, làng Gia Nam (Chianan), quận Quan  Điền (Guantian), thành phố Đài Nam 

1.Từ Mã Đậu (Madou) đáp Xe khách Hiệp Thành (Xiecheng Bus) đi Ô Sơn Đầu. Xe khách mỗi 1 tiếng có 
1 chuyến.
2.Đáp tàu hỏa đến ga Đài Nam,chuyển sang Xe khách Hưng Nam (Xingnan Bus) đi Ô Sơn Đầu. Xe khách 
mỗi 40 phút có 1 chuyến.
1.Quốc lộ số 1→giao lô Tân Doanh (Xinying)→huyện lộ số 172→tỉnh lộ số 1→174huyện lộ số→ Hồ chứa 
nước Ô Sơn Đầu (Wushantou)
2.Quốc lộ số 3→nút giao Ô Sơn Đầu (Wushantou)→Hồ chứa nước Ô Sơn Đầu (Wushantou)

Đập nước Hổ Đầu Bì (Hutoupi Recreation Area)  (06) 590-1325      
Số 36, ngõ 42, đường Trung Hưng (Zhongxing), quận Tân Hóa (Xinhua), thành phố Đài Nam 

Từ ga Đài Nam đi Xe khách Hưng Nam (Xingnan Bus) hướng Tân Hóa (Xinhua), chuyển sang Xe khách Hưng 
Nam (Xingnan Bus) hương Hổ Đầu Bì.
1.Quốc lộ số 1→nút giao Vĩnh Khang (Yongkang)→tỉnh lộ số 1→huyện lộ số 177A→Đập nước Hổ Đầu Bì
2.Quốc lộ số 3→quốc lộ số 8→nút giao Tân Hóa (Xinhua)→tỉnh lộ tuyến số 20→Đập nước Hổ Đầu Bì

Đập nước Tiêm Sơn Bì (Jianshanpi Reservoir)  (06)  623-3888   
Số 60, làng Húc Lí (Xuli), quận Liễu Doanh (Liuying), thành phố Đài Nam 

1. Từ Ga Tân Doanh (Xinying), đáp Xe khách Tân Doanh (Xinying Bus), xuống tại bến Tiêm Sơn Bì.
2. Từ ga Đài Nam đáp xe khách Tân Doanh, xuống tại ga Tử Cước (Zihjiao), núi Bạch Hà (Baiheshan). 
1. Quốc lộ số 1→giao lô Tân Doanh (Xinying)→huyện lộ số 172→tỉnh lộ tuyến số 1→Tiêm Sơn Bì
2. Quốc lộ số 3→nút giao Bạch Hà (Baihe)→huyện lộ số 165→Tiêm Sơn Bì

Hoa sen Bạch Hà
1. Từ Ga Tân Doanh (Xinying), đáp Xe khách Tân Doanh (Xinying Bus) đi Bạch Hà.
2. Từ ga Gia Nghĩa (Chiayi) đáp Đáp Xe khách Gia Nghĩa (Chiayi Bus) đi Bạch Hà.
Quốc lộ số 3 →nút giao Bạch Hà (Baihe)→huyện lộ số 172→khoảng6K đường nhánh (có biển báo) rẽ trái→đi 
theo biển hướng dẫn là tới.

Suối nước nóng Quan Tử Lĩnh (Guan-Zi-Ling)
1. Từ Bạch Hà, đáp Xe khách Tân Doanh (Xinying Bus) hoặc Xe khách Gia Nghĩa (Chiayi Bus) đi Quan Tử Lĩnh.
   Xe khách Gia Nghĩa (Chiayi)  (06)  222-3194, Xe khách Tân Doanh (Xinying Bus) (06) 636-2812
2. Từ ga Gia Nghĩa (Chiayi) đáp Xe khách Gia Nghĩa (Chiayi Bus) đi Quan Tử Lĩnh.
1. Quốc lộ số 1→giao lô Tân Doanh (Xinying)→tỉnh lộ tuyến số 1→huyện lộ số 172→thị trấn Bạch Hà 
(Baihe)→ Quan Tử Lĩnh
2. Quốc lộ số 3→nút giao Bạch Hà (Baihe)→huyện lộ số 172→Quan Tử Lĩnh

Scenic Area Administraion / Dapeng Bay Visitor Center
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Tiểu lưu cầu

Khu phong cảnh vịnh Đại Bằng (Dapeng Bay) nằm tại bờ biển giáp ranh giữa thị trấn Đông 
Cảng (Tunggang) và xã Lâm Biên (Linbian) thuộc huyện Bình Đông (Pingtung), phía tây nam giáp 
eo biển Đài Loan, là vùng địa hình đầm phá lớn hiếm có ở Đài Loan, môi trường tuyệt mỹ, nơi đây 
là môi trường sống của các loài động vật hoang dã, đồng thời là tài nguyên du lịch và thắng cảnh 
sinh thái phong phú đa dạng. Vùng này thuộc khí hậu nhiệt đới, thích hợp để phát triển các hoạt 
động du lịch dưới nước, trong tương lai sẽ càng phát triển thành một điểm du lịch nghỉ dưỡng với 
các hoạt động dưới nước đa chức năng 
mang tầm quốc tế.

Do đã từng trải qua sự quản lý 
của quân đội dưới thời Nhật đô hộ và 
sau khi Đài Loan Quang Phục, cho 
nên những cơ sở hạ tầng trong vùng 
vẫn còn được bảo tồn hoàn chỉnh, mà 
còn lưu truyền những tin đồn bí ẩn về 
những đường hầm ngầm dưới lòng 
đất, căn cứ tàu ngầm, căn cứ thủy phi 
cơ v.v…, đều có những ý nghĩa lịch sử 
văn hóa nhất định. Ngoài ra, gần đây, 
nơi đây mới xây dựng đài quan sát thủy 
phi cơ, các cơ sở hạ tầng phục vụ cho 
hoạt động dưới nước và trên đất liền.

Khu phong cảnh Tiểu Lưu 
Cầu (Little Liouciou)

Tiểu Lưu Cầu (Little Liouciou) 
là đảo san hô duy nhất Đài Loan, có 
nguồn tài nguyên biển dồi dào và cảnh 
quan đáy biển biến hóa đa dạng, các 
chủng loài sinh vật ở hải vực lân cận 
rất nhiều, tổng cộng gồm hơn 800 loài 
cá, san hô, động vật giáp xác, tảo biển. 
Hành trình theo đường thủy từ Đông 
Cảng (Tunggang) tới Tiểu Lưu Cầu 
(Little Liouciou) khoảng 30 phút, giao 
thông thuận lợi, du khách có thể bắt xe 
bus chạy quanh đảo để thưởng lãm cảnh đẹp, toàn bộ lịch trình mất khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. 
Ngoài Động Quỷ đen và động Mỹ nhân, du khách có thể đến bến tàu Cát Trắng đi tàu ngầm du lịch, 
ngắm một thế giới dưới đáy biển huyền bí, tận hưởng cảm giác thú vị cùng cá bơi lội.

Khu phong cảnh Vịnh Đại Bằng (Dapeng Bay)
Vịnh Đại Bằng (Dapeng Bay) với tên gọi cổ là “cảng Miết Hưng” (Piehsing), “cảng Gia Đằng” 

(Chiehteng), “cảng Quan Đế” (Guandi) và “cảng Nam Bình” (Nanping), dưới thời kỳ Nhật đô hộ 
được gọi là “Đại Đàm” (Da Tan). Sau khi chính phủ quốc dân sang Đài Loan tiếp quản, mới đổi tên 
thành “Vịnh Đại Bằng” (Dapeng Bay). Các điểm du lịch chủ yếu ở Vịnh Đại Bằng (Dapeng Bay) có 
trung tâm dịch vụ du lịch bán đảo Hằng Xuân (Heng Chun), khu vui chơi giải trí ven biển Thanh 
Châu (Chingchou), khu nghỉ dưỡng biển Vịnh Đại Bằng (Dapeng Bay), tuyến đường xe đạp quanh 

vịnh. Đáp chuyến tàu du lịch đi vòng 
quanh Vịnh Đại Bằng (Dapeng Bay), 
bạn có thể thưởng ngoạn môi trường 
sinh thái rừng ngập mặn, tới “đảo 
hàu” để nghe truyền kỳ nuôi hàu của 
Vịnh Đại Bằng (Dapeng Bay). Trong 
quy hoạch tương lai, Vịnh Đại Bằng 
(Dapeng Bay) sẽ xây dựng trường 
đua xe, khách sạch du lịch quốc tế, 
khu du lịch chuyên đề, sân golf, cảng 
du thuyền v.v…

Suối nước nóng

MIỀN NAM ĐÀI LOAN

Công viên Khẩn Đinh (Kenting Scenic Area)
(08) 886-1321   Số 596 đường Khẩn Đinh (Kengding), thị trấn Hằng Xuân (Hengchun), 
huyện Bình Đông (Pingtung)    http://www.ktnp.gov.tw
Từ ga Tả Doanh (Zuoying) đáp Xe khách liên doanh đến bến Khẩn Đinh.

Bảo tàng hải dương học (Museum of Marine Biology and Aquarium)
(08) 882-5001   Số 2 đường Hậu Loan (Houwan), thôn Hậu Loan, xã Đông Thành (Dongcheng), huyện Bình Đông 
(Pingtung)      http://www.nmmba.gov.tw

1. Từ ga tàu cao tốc Tả Doanh (Zuoying) đáp tàu đi Khẩn Đinh (Kending) (qua đường cao tốc 88), xuống 
ga Bảo Lực (Baoli), chuyển sang xe màu cam đến phố Khẩn Đinh hoặc đáp taxi đến Bảo tàng.
2. Từ trướcGa Cao Hùng (Kaohsiung railway station), đáp Xe khách Cao Hùng-Bình Đông hoặc Xe khách 
Trung Nam (Zhongnan Bus) tuyến Hằng Xuân (Hengchun) hoặc Khẩn Đinh (Kengding), xuống ga Bảo 
Lực (Baoli), có xe đưa đón đến Bảo tàng.
Xe khách Trung Nam (Zhongnan Bus) 0800-000-162
1. Quốc lộ số 1→nút giao Cao Hùng→tỉnh lộ số 17→tỉnh lộ số 1→tỉnh lộ số 26→huyện lộ Bình Đông số 
153→Bảo tàng hải dương học 
2. Quốc lộ số 3→nút giao Nam Châu (Nanzhou)→tỉnh lộ số 1→tỉnh lộ số 26→huyện lộ Bình Đông số 
153→Bảo tàng hải dương học 

Công viên Nga Loan Tị (Eluanbi Park)  (08) 885-1101 thị trấn Hằng Xuân (Hengchun), huyện Bình Đông 
(Pingtung)      

Từ cửa số 1 ga tàu cao tốc Tả Doanh (Zuoying), chuyển sang xe khách đi Khẩn Đinh (Kengding), xuống 
tại ga Nga Loan Tị.
Quốc lộ số 3→nút giao Nam Châu (Nanzhou)→tỉnh lộ số 1→tỉnh lộ số 26→Xa Thành (Checheng)→Hằng 
Xuân (Hengchun)→Nam Loan (Nanwan) →Khẩn Đinh (Kengding)→ Công viên Nga Loan Tị

Thông tin du lịch 
(Information)

Hồ Liên Trì (Lotus Lake)  (07) 588-3242
Đáp tàu cao tốc xuống ga Tả Doanh (Zuoying) là tới.
Quốc lộ số 1→Nút giao hệ thống Đỉnh Kim (Dingjin)→cuối đường đường Đại Trung (Dazhong) →đường 
Thúy Hoa (Cuihua)→Hồ Liên Trì(Lotus Lake)             
Quốc lộ số 3→Quốc lộ số 10→đường dẫn Thúy Hoa (Cuihua)→Hồ Liên Trì(Lotus Lake)

 Bảo tàng Khoa học Công nghệ ( Science and Technology Museam) 
(07) 380-0089  Số 720 đường Cửu Như 1(Jiuru 1st) quận Tam Dân (Sanmin Dist.) thành phố Cao Hùng  Từ Thứ 

Ba đến Chủ Nhật  9:00-17:00 
Từ cửa số 1 ga tàu cao tốc Tả Doanh (Zuoying), đáp tàu điện ngầm tuyến màu đỏ đến ga “Hậu Dịch (Houyi)”, 
chuyển sang xe buýtsố 28 đến bến “Bảo tàng Khoa học Công nghệ  ”. 
Ra khỏi ga tàu hỏa Cao Hùng, chuyển sang đáp xe buýtsố 60 (cửa trước ga), hoặc số 73 (cửa sau ga) đến 
bến “Bảo tàng Khoa học Công nghệ  ”. Ngày nghỉ có xe buýtsố 57 và xe khoa học công nghệ ở cửa trước ga.
Từ sân bay Tiểu Cảng (Xiaogang) đáp xe buýtđến ga tàu hỏa Cao Hùng, chuyển sang xe buýtđến  Bảo tàng.
Quốc lộ số 1→nút giao Cửu Như (Jiuru)→đường Cửu Như (Jiuru)→ Bảo tàng Khoa học Công nghệ  

Vịnh Tây Tử (Xizih Bay)
1. Từ cửa số 1 ga tàu cao tốc Tả Doanh (Zuoying), đáp tàu điện ngầm tuyến màu đỏ đến ga Formosa 
Boulevard, chuyển sang tuyến màu cam đến ga Vịnh Tây Tử (Xizih Bay),xuống xe đi bộ là tới.
2. Ga Cao Hùng (Kaohsiung railway station)→Vịnh Tây Tử(Xizih Bay) (e buýt nội thị số 248), xe buýttuyến 
Sài Sơn (Chaishan) , ga Diêm Trình (Yancheng)→Vịnh Tây Tử(Xizih Bay) (xe buýt nội thị số 99)
Điện thoại tra cứu xe buýt Cao Hùng: (07) 7497100     http://khbus.gov.tw
Đường Cổ Sơn (Gushan)→hướng đi bến tàu Cổ Sơn→đường Lâm Hải (Linhai 2nd)→Vịnh Tây Tử(Xizih Bay)
Từ đường hầm Vịnh Tây Tử(Xizih Bay) đi bộ tới Trường Đại học Trung Sơn (Zhongshan University) để 
thăm phong cảnh Vịnh Tây Tử(Xizih Bay).

Công viên bờ biển Kỳ Tân (Qijin Peninsula) 
 (07) 571-8920 Số 990, đường Kỳ Tân (Qijin), quận Kỳ Tân, Tp Cao Hùng

1. Từ trước Ga Cao Hùng (Kaohsiung railway station) đáp xe buýt số 236 đến ga Tiền Chân (Qianzhen), 
chuyển sang xe buýtsố 35.
2. Từ trước Ga Cao Hùng đáp xe buýtsố 248 đến ga bến tàu Cổ Sơn (Gushan), đáp tàu đến Kỳ Tân.
Tàu du lịch (Bến tàu Tân Quang –Cảng cá Kỳ Tân), (Bến tàu Chân Ái–Cảng cá Kỳ Tân)
Cảng cá Tiền Chân (Qianzhen) →đường Tân Sinh (Xinsheng)→đường hầm qua cảng→Kỳ Tân

Hồ Trừng Thanh (Chengqing)   
(07) 70-0821  Số 32 đường Đại Bì (Dapi) quận Điểu Tùng (Wusong), Tp Cao Hùng

1. Từ cửa số 1 ga tàu cao tốc Tả Doanh (Zuoying), đáp tàu điện ngầm tuyến màu đỏ đến ga Phượng Sơn 
(Fengshan), chuyển sang xe buýtsố 89 đến bến Hồ Trừng Thanh (Chengqing).
2. Từ thành phố Cao Hùng đáp xe buýt số 60, 17, 70 hoặc Xe khách Cao Hùng tuyến Phượng Sơn là 
đến Hồ Trừng Thanh.
3. Từ Phượng Sơn (Fengshan) đáp Xe khách Cao Hùng số 111, 603, 701, 702, 703 là đến. 
1. Quốc lộ số 1→nút giao Cao Hùng →đường Đại Thuận (Dashun)→đường Trừng Thanh (Chengqing)→hồ 
Trừng Thanh (Chengqing)
2. đường Cửu Như 1(Jiuru 1) (tỉnh lộ số 1)→đường Trừng Thanh (Chengqing) là đến.

Hội nghiên cứu chim thành phố Cao Hùng (07) 236-1086 . Xe khách Cao Hùng ga Phượng Sơn (07) 741-1418
Hội nghiên cứu chim thành phố Cao Hùng
Làng dân tộc Mỹ Nùng(Meinong)   (07) 681-7508 Uỷ ban quận Mỹ Nùng(Meinong) (07) 681-4311 

Từ cửa số 1 ga tàu cao tốc Tả Doanh (Zuoying), đáp Xe khách Cao Hùng tuyến 8025 hoặc 8038 đến 
bến Mỹ Nùng(Meinong).
1. Quốc lộ số 1→nút giao Đỉnh Tân (Dingjin)→Quốc lộ số 10→nút giao Kì Sơn Đoan (Qishanduan)→đi 
theo biển chỉ dẫn→Mỹ Nùng(Meinong)       
2. Quốc lộ số 3→nút giao Yến Sào (Yanchao)→Quốc lộ số 10→nút giao Kì Sơn Đoan (Qishanduan)→đi 
theo biển chỉ dẫn→Mỹ Nùng (Meinong)

Công viên Ngọc Sơn 

Thông tin du lịch 
(Information)

Thông tin du lịch 
(Information)

Công viên Khẩn Đinh 

Khu phong cảnh núi Ali 
Thông tin du lịch 

(Information)

Khu phong cảnh Vân -Gia - Nam (Southwest Scenic Area)
 http://www.swcoast-nsa.gov.tw/

Số 119 Cựu Trình, làng Bắc Môn (Beimen), quận Bắc Môn, thành phố Đài Nam (Tainan) 
(06) 786-1000    

Cánh đồng muối với con đường lát gạch Tỉnh Tử Cước, Bắc Môn (Jingzaijiao Tiled Salt Fields, Beimen)
Tỉnh lộ số 17→đường Tướng quân (Jiangjyun)→hướng Bắc Môn, chuyển hướng Nam 10, tới thôn Vĩnh 
Hoa (Yonghua) là đến.
Núi muối Thất Cổ (Chiku Salt Mountain) Số 66 thôn Diêm Trình (Yancheng), quận Thất Cổ (Qigu), thành 
phố Đài Nam
Đáp tàu hỏa đến ga Đài Nam, chuyển sang Xe khách Hưng Nam (Xingnan Bus) đến bến Giai Lí (Jiali), 
chuyển sang xe khách đến Núi muối Thất Cổ.  Xe khách Hưng Nam (06) 265-3121
1.tỉnh lộ số 17→huyện lộ số 176→Núi muối Thất Cổ 
2.Quốc lộ số 1→nút giao Ma Đậu (Madou)→huyện lộ số 176→Giai Lí (Jiali), Thất Cổ (Qigu)→Núi muối Thất Cổ 

Khu bảo tồn cò thìa mặt đen cửa suối Tăng Văn (Black-faced Spoonbill Sanctuary at the Tsengwen Estuary http://
www.bfsa.org.tw/tc/
Hội bảo tồn cò thìa mặt đen thành phố Đài Nam (06) 788-0064  
Khu bảo tồn động vật hoang dã Tứ Thảo (Sicao Ecology Area)  quận An Nam (Annan), thành phố Đài Nam  phía đông 
nam sông Lộc Nhĩ Môn (Luermen), trên tuyến tỉnh lộ số 17, phía Bắc sông Diêm Thủy (Yanshuei).

Thông tin du lịch 
(Information)

Khu phong cảnh Siraya

Thông tin du lịch 
(Information)

Thông tin du lịch 
(Information)

Khu phong cảnh vịnh Đại Bằng    

 

Cảnh đêm sông Tình yêu

Khỉ Đài Loan

Tuyết trên đỉnh Ngọc Sơn

Tháp Quan sơn Thiên Trì

Đường mòn Bát Thông Quan

Sông Tú Cô Loan

Talaka

Gạo nếp bản địa

Dù lượn ở Trại Gia

Khu phong cảnh Mậu Lân

Chèo thuyền trên sông Lão Nùng

Cảng cá Hồ Hậu Bích

Gốc cây Ngân Diệp

Cò mỏ thìa Mặt đen

Núi muối Thất Cổ

Cơm hộp ở ga Hồ  Phấn Khởi

Cây cổ thụ ở Alishan

Khu nghỉ dưỡng Khẩn Định

Công viên tự nhiên Xã Đỉnh

Đá cánh buồm ở Khẩn Định

Mặt trời mọc trên đỉnh Alishan

Tiểu Lưu Cầu

Bến đò Bạch Sa Vĩ

Sen đế vương Bạch Hà

Đập nước Tăng Văn

Khu nghỉ dưỡng Vịnh Đại Bằng

Rừng Đước Từ Thảo

Thành cổ Ức Tải

Thành cổ An Bình

Suối nước nóng Quan Tử Lĩnh
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