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Được ví như một vật báu xanh quí hiếm nằm trên vị trí chí tuyến Bắc

Đài Loan
Đài Loan đi qua vĩ tuyến 23 độ 5 phút Bắc, một hòn đảo tuyệt đẹp nằm trên Thái Bình 

Dương, là vật báu xanh quí hiếm giữa lòng biển đại dương mênh mông.
Đài Loan chỉ chiếm 3 phần chục ngàn diện tích của thế giới, qua vận động kiến tạo của 

thềm thực địa đã hình thành nơi đây địa hình đa dạng gồm có bờ biển, vùng đất trũng, đồng 
bằng, núi đồi, hang cốc và hơn 200 ngọn núi cao trên 3000 mét, cùng với hệ sinh thái phong 
phú của vùng nhiệt đới, á nhiệt đới và vùng ôn đới núi cao, hơn 3000 loài động vật nguyên 
sinh đặc chủng như loài cá Formosan landlocked salmon, khỉ ma các Formosan macaque, gấu 
đen Formosan, chim nhàn lam Formosan v.v , đưa Đài Loan trở thành một trong những nơi 
trọng tâm trong công tác bảo vệ động thực vật quí hiếm.

Đài Loan với hệ thống đường sắt và đường bộ thông suốt tiện lợi, giúp du khách chỉ trong 
khoảng thời gian 01 giờ đồng hồ là có thể từ bờ biển đi ngang qua đồng bằng và lên đến núi 
cao, tham quan cảnh trí thiên nhiên khắp các vùng đất khí hậu nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn 
đới; hoặc cũng chỉ trong vòng 01 ngày, du khách có thể đi đến khắp mọi vùng đất của Đài 
Loan từ bắc chí nam, từ đông đến tây để trải nghiệm cái đẹp của nhân văn và cảnh quan.

Cộng đồng các tộc người dân tộc bản xứ, người Mân nam, người Hakka và người nhập 
cư mới đều giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của mình thể hiện qua lễ cúng tế, nghệ thuật đan dệt, 
thủ công mỹ nghệ, âm nhạc và kiến trúc. Ngoài ra, ẩm thực Đài Loan có thể thỏa mãn vị giác 
thèm thuồng của thực khách sành điệu ăn uống, bát đại hệ chế biến món ăn của người Hoa, 
đủ loại món ăn của các quốc gia, các món ăn dân dã và chợ đêm, còn có đủ các loại trái cây 
bốn mùa, thật rất đáng có du khách nêm nếm thưởng thức.

Hơn thế nữa, Đài Loan là quốc gia có nền thể chế dân chủ thật sự và duy nhất của xã hội 
người Hoa trên thế giới, Đài Loan với xây dựng hiện đại hóa, đảm bảo tốt về an ninh trật tự 
và 23 triệu dân được cả thế giới công nhận là nhiệt tình và thân thiện nhất, nơi đây chính là 
lựa chọn hàng đầu của bạn khi đi du lịch và nghỉ ngơi.

Đài Loan chào đón bạn , một chuyến du lịch thật xứng đáng, chắc chắn bạn sẽ quay trở lại 
dù đã qua nhiều lần đến đây.

Đài Loan phát hành

Lời dẫn
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THÔNG TIN DU LỊCH Info
Đài Loan có phong tục tập quán thuần hậu, được ca ngợi là nơi giàu tình người và là một 
trong 10 điểm đến an toàn nhất trên toàn thế giới. Khi đến Đài Loan Du lịch, cần chú ý 
các thông tin nhập cảnh và thị thực (visa) để du lịch được thoải mái và thuận tiện hơn!

VISA NHẬP CẢNH
Tùy theo mục đích và tình trạng nhập cảnh 

của người nộp đơn, visa nhập cảnh được chia 
thành bốn loại:
1. Visa lưu trú (VISITOR VISA): Là loại visa 
ngắn hạn, thời gian lưu trú ít hơn 180 ngày.
2. (RESIDENT VISA): Là loại visa dài hạn, thời 
gian lưu trú trong từ 180 ngày trở lên.
3.  Visa ngoại giao (DIPLOMATIC VISA)
4.  Visa ưu đãi (COURTESY VISA)

Thời gian lưu trú thường có các loại 14 ngày, 
30 ngày, 60 ngày và 90 ngày. Người được cấp loại 
visa “Thời hạn lưu trú 60 ngày có thể gia hạn”, 
nếu cần gia hạn thời gian phải chuẩn bị đầy đủ 
hồ sơ liên quan và đến văn phòng Tổng cục Di 
dân Bộ Nội chính Đài Loan tại quận/huyện 
đang lưu trú để làm thủ tục trước khi hết hạn visa 
(servicestation.immigration.gov.tw).

Người nước ngoài muốn đăng ký visa miễn 
phí có điều kiện vui lòng truy cập trang web của 
Tổng cục Di dân Bộ Nội chính Đài Loan (www.
immigration.gov.tw).

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC KHẨN 
CẤP
• Khẩn cấp 119
• Báo động 110
• Tổng đài tra cứu tiếng Anh 106
• Bộ Ngoại giao (02)2348-2999
• Hiệp hội du lịch Đài Loan (02)2752-2898
•  Đường dây nóng dành cho người nước ngoài 

sống ở Đài Loan 0800-024-111
•  Đường dây nóng Trung tâm thông tin du lịch 

Cục Du lịch Bộ Giao thông 0800-011-765

THÔNG TIN ƯU ĐÃI KHI ĐI DU 
LỊCH ĐÀI LOAN

Khi mua sắm tại các cửa hàng có dán biểu 
tượng hoàn thuế cho khách nước ngoài, nếu tổng 
giá trị (tính cả thuế) của các đơn hàng trong cùng 
một ngày tại cùng một cửa hàng đạt từ 2000 Đài 
tệ trở lên, có thể xuất trình chứng nhận nhập 
cảnh để yêu cầu nhân viên bán hàng lập tờ hoàn 
thuế và mang hàng xuất cảnh trong vòng 90 ngày.
• Mạng điện tử hoàn thuế dành cho du khách 
nước ngoài (http://www.taxrefund.net.tw)
• Trung tâm thông tin du lịch Cục Du lịch Bộ 
Giao thông (http://admin.taiwan.net.tw)

LÊN MẠNG
Chỉ cần mua SIM thẻ trả trước với số ngày 

thích hợp, bạn có thể dùng điện thoại truy cập 
mạng internet không giới hạn. Bạn có thể mua 
SIM điện thoại này tại quầy viễn thông ở sân bay 
quốc tế Đào Viên (Taoyuan) bằng việc điền đơn 
và phô tô hộ chiếu mà không cần thủ tục phức 
tạp nào. Các điểm tham quan nổi tiếng cũng có 
dịch vụ WiFi miễn phí, khiến cho việc truy cập 
Internet trở nên rất thuận tiện.

p.1 LỜI DẪN

p.3 THÔNG TIN DU LỊCH Info

p.4 THÔNG TIN VỀ GIAO THÔNG

p.6 HOA TƯƠI KHOE SẮC BỐN MÙA

p.8 HƯƠNG VỊ ĐÀI LOAN THỰC THỤ

p.10  NHỮNG MÓN QUÀ HẤP DẪN NÊN 
MUA VỀ

p.16 VUI CHƠI CẢ NĂM TẠI ĐÀI LOAN

p.28  ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH NĂM 2019 - 
CÁC THỊ TRẤN NHỎ

p.50  QUẢNG BÁ CỬA HIỆU GIỚI THIỆU 
VÀ ƯU ĐÃI

2019 Sổ tay ưu đãi du lịch Đài Loan

Hiệp hội Du lịch
Đài Loan phát hành
Điện thoại/+886-2-2752-2898
Fax/+886-2-2752-7680
Website/www.tva.org.tw
Hiệp hội Du lịch Đài Loan có bản 
quyền, nghiêm cấm sao chép.

biên tập và sản xuất
Mook Publication Co.
Điện thoại/+886-2-2500-7008
Website/www.mook.com.tw
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THÔNG TIN VỀ GIAO THÔNG

TÀU HỎA
Hệ thống giao thông công cộng quan trọng 

nhất ở Đài Loan này bao gồm tuyến miền Tây, 
miền Đông, quanh miền Nam và 10 tuyến vận 
tải hành khách và hàng hóa chạy quanh đảo. 
Trong đó chia thành các loại Tàu Tự Cường, Tàu 
Cử Quang, Tàu Phục Hưng (các loại tàu ngồi 
theo số ghế) và tàu thường, tàu chậm không theo 
số ghế. Tàu Tự Cường còn có chuyến Puyuma 
Express và chuyến Taroko chạy ít điểm dừng, 
đến nơi nhanh hơn. (Trang web tàu hỏa:www.
railway.gov.tw)

Đường sắt cao tốc
Hệ thống đường sắt cao tốc (HSR) của Đài 

Đài Bắc có loại Vé một ngày cho người nước 
ngoài với số lần đáp tàu không giới hạn trong 
ngày sử dụng. MRT Đào Viên có thể đăng ký 
check-in máy bay trước tại trạm quy định cụ thể. 
(Trang web chính thức của MRT Đài Bắc http://
www.metro.taipei, MRT Đào Viên https://www.
tymetro.com.tw, MRT Cao Hùng http://www.
krtco.com.tw).

XE ĐƯA ĐÓN ĐẾN CÁC THẮNG 
CẢNH (DU LỊCH ĐÀI LOAN DỄ 
DÀNG)

Đây là chương trình mới của Cục Du lịch Bộ 
Giao thông Đài Loan, cung cấp dịch vụ xe buýt đưa 
đón du khách tại các ga tàu hỏa, tàu cao tốc đến các 
điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đài Loan, Vé 
một ngày với số lần đi không giới hạn trong ngày 
sử dụng nên rất thích hợp với các khách du lịch tự 
túc. (Trang web của xe đưa đón đến các thắng cảnh 
http://www.taiwantrip.com.tw)

Loan, từ Đài Bắc đến Cao Hùng nhanh nhất là 
105 phút, được chia thành ghế có đánh số và chỗ 
ngồi tự do, ngoài ra còn có toa hạng thương gia 
rộng rãi. Mỗi ga đến đều có xe buýt, xe khách 
đưa đón đến các thành phố hoặc khu thắng cảnh 
nổi tiếng. HSR cũng có các chương trình vé tàu 
kết hợp kỳ nghỉ được phối hợp với các công ty 
du lịch nên tiết kiệm thời gian và rất thuận tiện. 
(Trang web của HSR: www.thsrc.com.tw)

TÀU ĐIỆN NGẦM
Hiện nay, Đài Bắc, Tân Bắc, Đào Viên và Cao 

Hùng đều có mạng lưới tàu điện ngầm (MRT) 
dày đặc nối liền với các trung tâm mua sắm nổi 
tiếng, việc đáp tàu cũng hết sức dễ dàng. MRT 

XE BUS DU LỊCH ĐÀI LOAN
Để tạo thuận lợi cho khách du lịch, từ các 

khách sạn lớn, sân bay, ga tàu đến các khu vực 
du lịch nổi tiếng đều có xe buýt với lịch trình cố 
định. Hệ thống “Xe buýt du lịch Đài Loan” do 
Cục Du lịch Bộ Giao thông thiết kế hầu như kết 
nối tới tất cả các điểm đến nổi tiếng tại Đài Loan, 
chỉ cần một tấm vé là bao gồm cả chi phí giao 
thông toàn chặng, phí thuyết minh và bảo hiểm. 
(Trang web xe buýt du lịch Đài Loan: www.
taiwantourbus.com.tw)

Ubike
Nhằm khích lệ nhân dân sử dụng xe đạp, 

phương tiện giao thông tốt nhất khi di chuyển 
ngắn, đồng thời thúc đẩy vận động và giải trí, chỉ 
cần tải ứng dụng là có thể tra cứu vị trí điểm đỗ xe, 
hiển thị số lượng xe hiện tại và ô đỗ xe. Thủ tục 
đăng ký đơn giản và giá cả rất phải chăng. (Trang 
web Nụ cười đạp xe: www.youbike.com.tw)

THSR TRA Train

Taipei MRT Taiwan Tourist 
Shuttle

Taoyuan 
Airport MRT

 Taiwan Tour 
Bus

Kaohsiung MRT Ubike
  THÔNG TIN VỀ GIAO THÔNG
Phương tiện giao thông tại Đài Loan rất phát triển, các hãng hàng không nổi tiếng 
đều có chuyến bay trực tiếp tới đây. Sau khi đến sân bay Đào Viên, từ nhà ga số 
1 hoặc nhà ga số 2 du khách có thể chuyển sang xe khách, tàu cao tốc, tàu điện 
ngầm hoặc taxi để tới các huyện thị , việc đi lại hết sức thuận tiện.
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HOA TƯƠI KHOE SẮC BỐN MÙA
Phong cảnh bốn mùa nối tiếp nhau khiến cảnh quan Đài Loan được khoác lên 
nhiều màu sắc phong phú. Mùa xuân hoa anh đào, mùa hè hoa sen, mùa thu lá 
phong, mùa đông hoa mai, ngoài ra còn nhiều loài hoa độc đáo đua nhau khoe 
sắc. Du lịch theo mùa hoa, tận hưởng mùi hương nhẹ thơm trong gió, mang đến 
cho du khách trải nghiệm được bao quanh bởi biển hoa đầy màu sắc như trong 
mơ với sức sống tràn đầy.

Lễ hội hoa sen Quan Âm
Từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8 là mùa hoa 

sen nở rộ. Cả vùng Quân Âm, Tân Ốc (Đào 
Viên) là những đầm sen rộng lớn. Lá hoa thẳng 
đứng, đung đưa theo gió tạo thành từng lớp sóng 
hoa rập rờn. Lẫn trong những con đường nhỏ 
giữa đầm, hoa trắng lá xanh xen kẽ, cùng với bóng 
dáng những ngôi nhà cổ thấp thoáng khiến mọi 
cái nóng nực mùa hè dường như tan biến. Quận 
Bạch Hà, Đài Nam cũng là điểm thưởng ngoạn 
hoa sen nổi tiếng. Sáng sớm, màn sương mờ ảo 
khiến đầm sen càng thêm thơ mộng hữu tình. 
Vào mùa sen, các trang trại, nhà hàng địa phương 
cũng giới thiệu một loạt các bữa ăn phong cách 
hoa sen thơm ngon và tốt cho sức khỏe.

Thời gian: Tháng 6 đến cuối tháng 8
Địa điểm:  Quận Quan Âm, Đào Viên; Quận Bạch Hà, 

Đài Nam

Lễ hội hoa anh đào Nông 
trường Vũ Lăng

Mùa anh đào bắt đầu với anh đào núi, tiếp 
theo là các loại hoa anh đào khác đua sắc, trong 
đó Nông trường Vũ Lăng là một trong những 
điểm đến ngắm hoa anh đào đẹp nhất Đài Loan. 
Thời điểm trước và sau Tết Nguyên Đán là lúc 
bắt đầu Lễ hội hoa anh đào với giống hoa độc 
đáo “Pink Lady” riêng có tại đây. Khi hoa nở rộ, 
những cánh

hoa đung đưa theo gió trông như như tuyết 
anh đào Nhật Bản. Ngoài ra còn có anh đào núi, 
anh đào Nhật Bản cánh kép, anh đào Đài Loan…
Mùa anh đào ra kéo dài từ đầu năm đến tháng 
3, du khách có thể ngủ lại trên núi, thưởng thức 
cảnh đẹp anh đào trong đêm cũng rất thú vị.

Thời gian: Tháng 1 - đầu tháng 3
Địa điểm:  Số 4, đường Vũ Lăng, thôn Bình Đẳng, 

quận Hòa Bình, thành phố Đài Trung 
(Wuling Farm)

Lễ hội hoa trẩu lãng mạn
Ngoài nét đẹp khu cư trú dân tộc Khách Gia (Hẹ, Hakka), 

cảnh đẹp hoa trẩu, loài hoa tượng trưng cho vị thần bảo vệ thôn 
làng dân tộc Khách Gia, cũng góp phần làm nên tuyến cao tốc 
số 3 du lịch Đài Loan lãng mạn. Thời điểm xuân hè giao mùa, 
hoa trẩu nở trắng tinh tựa như hàng vạn ngôi sao giăng khắp núi 
đồi, bởi vậy còn được gọi là “Tuyết tháng Năm”. Một cơn gió 
thổi tới, những cánh hoa như những bông tuyết lả tả rơi tạo nên 
khung cảnh vô cùng lãng mạn, nhiều du khách còn nhặt những 
cánh hoa rơi xếp thành những hình dạng khác nhau. Từ Bắc 
đến Nam, các vùng đều tổ chức các hoạt động lễ hội hoa Trẩu, 
ngồi dưới tán cây để nghe hòa nhạc, thưởng thức bữa ăn hoặc tổ 
chức lễ cưới, các sản phẩm liên quan tới hoa Trẩu cũng khiến du 
khách hết sức thích thú.

Thời gian: Cuối tháng 4 đến giữa tháng 5
Địa điểm: Tất cả các huyện thị ở Đài Loan

Hoa cúc sao nháy trong thung lũng
Nằm giữa dãy núi Trung Ương và dãy núi duyên hải là Thung lũng Hoa Đông, đất đai tốt tươi sông núi 

hữu tình đã sản sinh ra những hạt gạo dẻo thơm. Vào vụ mùa cuối đông đến Tết âm lịch, nông dân tranh 
thủ trồng cải và cúc sao nháy, vừa để đất phục hồi, vừa cung cấp nguồn phân hữu cơ cho đất. Biển hoa rực 
rỡ tạo thành cảnh quan tuyệt đẹp, cũng là điểm đặc sắc vào mùa đông của vùng thung lũng. Du khách có thể thư 
thái đạp xe và thưởng thức cảnh đẹp thung lũng Hoa Đông trong quãng đường 20 km, sau đó ngâm nước khoáng 
nóng và thưởng thức ly sữa tươi ngon trong trang trại để phục hồi sức khỏe và trí óc chuẩn bị cho một năm mới 
đang đến.

Thời gian: Sau Tết dương lịch đến Tết Âm lịch    Địa điểm:  Tuyến cao tốc số 9 từ Hoa Liên đến Đài Đông
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HƯƠNG VỊ ĐÀI LOAN THỰC THỤ
Đài Loan được mệnh danh là «thiên đường ẩm thực”, các món ăn vặt phong phú 
kết hợp nét đẹp ẩm thực Mân Nam, Khách Gia,Triều Châu, văn hoá chợ đêm độc 
đáo là một trong những nét hấp dẫn thu hút khách du lịch nước ngoài. Từ khắp 
các ngõ ngách đều mọc lên cửa hàng ăn san sát với khói bốc nghi ngút và mùi 
thơm quyến rũ, các loại nguyên liệu hòa trộn với nhau tạo nên những món ngon 
kinh điển.

Mỳ
Món mỳ thơm ngon là đặc sản Đài 

Loan, xuất hiện từ phố lớn cho tới ngõ 
nhỏ. Trong xã hội nông nghiệp trước 
đây, để bồi bổ sức khỏe cho việc cấy cày, 
người ta nấu mỳ trong nồi lớn cho mọi 
người cùng ăn, sau này bỏ thêm hàu và 
các nguyên liệu khác. Nước dùng thơm 
ngọt cho thêm nấm, nước dùng cá ngừ 
bào, cùng với sợi mì làm bằng tay nấu lâu 
không nát, trước khi ăn được rắc thêm 
rau mùi, tỏi băm và dấm đen, những con 
hàu béo ngậy khiến bát mỳ trở nên hết 
sức hấp dẫn. Một số nhà hàng còn tự chế 
tương ớt hoặc dầu ớt cay ăn cùng làm 
tang khẩu vị cho món ăn.

Mỳ bò
Mỳ bò cũng là món ăn bình dân có 

mặt ở mọi hang cùng ngõ hẻm ở Đài 
Loan. Người Đài Loan xưa không ăn 
thịt bò, sau này, các cựu binh Quốc 
dân Đảng tại Đài Loan vì nhớ hương vị 
quê hương mà nấu nên món mỳ bò Đài 
Loan hương vị độc đáo. Công thức nấu 
mỳ ở các miền cũng có sự khác biệt, có 
nơi kho, có nơi hầm, lại có nơi sốt vang, 
về sau có thêm những khẩu vị khác 
nhau như cà ri, hành tây om và sa tế. 
Tại “Lễ hội Mì bò Đài Bắc”, du khách 
có thể thưởng thức tất cả các khẩu vị 
mỳ bò nổi tiếng khác nhau. Có thể nói, 
mỳ bò hội tụ những nét tinh túy của ẩm 
thực Trung Hoa, nước dùng ngon ngọt, 
sợi mỳ dai giòn với gân và thịt bò ninh 
mềm là món ăn không bao chán của 
thực khách.

Đậu phụ thối
Đậu phụ thối là đồ ăn vặt của toàn 

dân Đài Loan, nước muối được lên men 
tự nhiên, sau đó ngâm đậu phụ khô. Tuy 
nặng mùi nhưng sau khi chiên lên lại 
có hương thơm khác biệt. Cho nguyên 
miếng đậu phụ tươi mới vào chảo, hoặc 
cắt thành hình tam giác chiên cho chín 
vàng, dùng với dưa muối và tương. Đối 
với người nước ngoài, đây là món ăn vặt 
dễ bị từ chối bởi mùi vị khó ngửi, nhưng 
cách làm và hương vị khi dùng có thể so 
sánh với phô mai, đã ăn rồi là sẽ thích.

Hàu chiên
Hàu chiên là món ăn rất phổ biến ở 

Đài Loan và được chế biến với nhiều 
cách khác nhau như chiên với trứng, 
tôm, mực... Các cửa hàng dùng một 
chiếc chảo lớn, lần lượt cho hàu, trứng 
gà, rau và bột năng hòa nước, chiên cho 
đến khi bên ngoài trở nên giòn, ở giữa 
mềm thì rưới nước sốt là được. Hầu như 
mọi chợ đêm đều có các quầy bán hàu 
chiên, mỗi huyện thị lại sử dụng loại rau 
khác nhau như cải bắp, giá đỗ, rau húng 
chó, tạo nên phong cách địa phương 
độc đáo.
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NHỮNG MÓN QUÀ HẤP DẪN 
NÊN MUA VỀ

❶Bánh dứa
Nguyên liệu chính của món bánh dứa là bột 

mỳ, bơ, đường, trứng, mứt bí đao với mứt dứa, 
làm nên món tráng miệng tinh tế. Dứa trong 
tiếng Phúc Kiến được phát âm là “Vượng Lai”, 
mang ý nghĩa chúc người nhận may mắn và an 
lành. Nhân dứa hơi chua cùng với cái ngọt của 
bí đao, cái thơm của bơ, vỏ mỏng nhân dày, vừa 
mềm vừa thơm. Cắn nhẹ một miếng, có thể cảm 
nhận hương vị tuyệt vời. Vỏ bánh màu vàng ruộm 
rất được du khách ưa chuộng. Có thể nói, đây là 
món quà mua về phổ biến nhất được du khách 
lựa chọn.

❷Đồ kho ăn vặt
Được chế biến từ các nguyên liệu như xì dầu, 

bát giác, đường phèn, gói gia vị và các loại gia vị 
bí mật khác tạo nên vị ngọt ngọt mặn mặn hấp 
dẫn đầu lưỡi. Huyện thị nào cũng có các gian 
hàng bán các loại đồ kho ăn vặt nổi tiếng với cách 
dung khác nhau, ăn nóng hoặc lạnh, mỗi kiểu 
lại có hương vị riêng. Có rất nhiều cửa hàng nổi 
tiếng ở Đài Loan, đồ ăn mằn mặn, cay thơm và 
ngọt nhẹ, các món cơ bản nhất là cánh gà, cánh 
vịt, đậu phụ khô, lưỡi vịt…là món quà mua về hấp 
dẫn dành cho khách du lịch.

❸Kẹo sữa
Thành phần phong phú, thơm ngon lại không 

dính răng là lý do gây hấp dẫn của kẹo sữa. Chiếc 
kẹo thơm mùi sữa, cùng với hương thơm của 
các loại hạt, đem đến cảm giác vừa mềm lại giòn 
giòn khi nhai, kẹo xốp mềm mà không quá ngọt. 
Ngoài vị sữa truyền thống, còn có các vị sôcôla, 
trà xanh, đậu đỏ, vị nam việt quất mang vị hơi 
chua, vị khoai lang và khoai môn…,Con người 
hiện đại rất chú trọng vấn đề sức khỏe, nên các 
nhà sản xuất đã cố gắng giảm lượng đường hoặc 
nghiên cứu các nguyên liệu thay thế cho đường 
cát, kết hợp bánh quy mặn kẹp kẹo sữa, làm món 
ăn càng thêm hấp dẫn!

❹Mochi (Bánh bao chỉ)
Trước đây, mochi là một món ăn quý mà người Đài 

Loan bản địa chỉ dùng trong các dịp lễ tết. Hiện nay, 
mochi là đặc sản địa phương nổi tiếng thường thấy. 
Vỏ bánh được làm từ bột nếp hoặc kê, vị mềm dẻo, 
dai giòn với nhiều loại nhân khác nhau như đậu đỏ, 
lạc (đậu phộng), đậu xanh, vừng (mè), đường đỏ, trà 
xanh... Miếng mochi nhỏ với nhân đầy đặn, không 
ngọt và không gây chán, hương vị thơm ngon được 
đóng gói trong những chiếc hộp đẹp là món quà đặc 
biệt dùng làm quà tặng hoặc mua về đều rất thích hợp. ❶Bánh dứa

❷Đồ kho ăn vặt ❸Kẹo sữa ❹Mochi (Bánh bao chỉ)
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❺Bánh mặt trời
Bánh mặt trời được cải tiến từ loại bánh ngọt vỏ 

giòn truyền thống của người Hán, nhân có mạch nha 
nên còn được gọi là “bánh mạch nha”. Bánh mặt trời 
ngon là loại có vỏ giòn, nhân không dính răng, vỏ 
bánh được nhồi kỹ với tỷ lệ bột chính xác và nướng 
với mỡ lợn tinh chế, tạo nên chiếc bánh ngàn lớp đặc 
trưng. Bánh mặt trời là đặc sản của vùng Đài Trung 
và là món ăn hoàn hảo trong bữa tiệc trà. Cứ đến Tết 
Trung Thu, các cửa hàng bánh mặt trời nổi tiếng lại 
đông nghịt khách, hàng vừa bày ra đã được bán sạch.

❻Đậu phụ khô
Một miếng đậu phụ (đậu hũ) khô nhỏ, sau khi 

tẩm ướp chế biến đã trở thành món quà ngon nổi 
tiếng! Nhà sản xuất lựa chọn nghiêm ngặt loại đậu 
nành không biến đổi gen làm đậu phụ khô, sau 
đó nấu cùng với những loại gia vị gia truyền bằng 
phương pháp phức tạp và công phu. Ngoài công 
thức truyền thống còn có các loại khẩu vị như ngũ 
vị hương, tỏi, cay…làm nên món ăn vặt hấp dẫn. 
Nguồn nước tinh khiết từ Đại Khê, Đào Viên mang 
đến vị ngọt tự nhiên cho món ăn. Hàng năm, “Lễ 
hội đậu phụ khô Đại Khê” được tổ chức để quảng 
bá loại thực phẩm lành mạnh này đã thu hút đông 
đảo khách đến tham quan và thưởng thức.

❼Trà
Việc trồng chè ở Đài Loan đã tồn tại hơn 300 năm 

nay và phân bố rộng rãi ở hầu hết các vùng. Trà là 
một trong những thức uống truyền thống của người 
dân, gắn liền với các phong tục văn hoá. Thời gian 
đầu, trà Đài Loan xuất khẩu ra thế giới và nổi tiếng 
với thương hiệu “Trà Formosa”, trong đó trà Oolong 
được ưa chuộng nhất. Ngày nay, trà Bao Chủng, 
Thiết Quan Âm, Bạch Hào Oolong, Long Tỉnh, trà 
sương Alishan… đều được khách du lịch ưa chuộng. 
Đến với Đài Loan, ngoài việc đi thăm vườn trà, hãy 
mang về một gói trà để hồi tưởng hương vị ấm áp này.

❽Bánh xốp vuông
Kết hợp từ cách làm bánh kếp với bánh ngọt vỏ 

giòn và đặt tên theo hình dáng của bánh, bánh xốp 
vuông có nguồn gốc từ huyện Gia Nghĩa. Vỏ bánh 
giòn thơm, dễ rơi vụn, nên khi ăn thường phải hứng 
bàn tay, tạo cảm giác hết sức trân quý. Bánh thơm ngon 
ăn vào không ngán nên rất phù hợp dùng khi uống trà. 
Hiện nay còn có các vị đường đỏ, rong biển, cà phê, sô 
cô la… Để tiện lợi hơn, người ta chế biến loại bánh nhỏ 
vừa miệng, bánh xốp vuông được bày bán khắp nơi và 
là món quà mua về tinh tế ở đại siêu thị.

❾Kem đánh răng hiệu DARLIE
Kem đánh răng hiệu DARLIE cho người dùng 

cảm giác mát dịu dễ chịu. Là thương hiệu mà 
người Đài Loan hầu như ai cũng ưa thích, thời gian 
gần đây lại trở thành tiêu điểm “săn lùng” của du 
khách nước ngoài, mà yếu tố chính là sau khi dùng 
DARLIE để đánh răng, người dùng cảm giác răng 
miệng thơm tho mát mẻ, mà lại giá cả phải chăng 
và chất lượng tuyệt hảo, nhất là người Hàn Quốc 
rất ưa chuộng thương hiệu kem đánh răng này. Dạo 
quanh các trang mạng xã hội cũng sẽ thấy rất nhiều 
bài viết chia sẻ về thương hiệu kem đánh răng này, 
thậm chí còn có bài viết cho rằng sao Hàn Quốc 
thích xài đến nỗi không chịu bỏ.❼Trà

❺Bánh mặt trời

❻Đậu phụ khô

❽Bánh xốp vuông

❾ Kem đánh răng hiệu 
DARLIE
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10Nồi điện, chảo gang 
Nồi điện Đài Loan giá phải chăng và rất tiện lợi 

khi sử dụng, là thiết bị gia dụng mà ở Đài Loan gia 
đình nào cũng có, khi cần nấu cơm, hấp hoặc chưng 
thức ăn, chỉ cần thêm nước vào trong nồi, ấn nút 
là món ẩm thực nóng hổi đã sẵn sàng, đích thực là 
công cụ thần kỳ cho những ai không muốn dành 
nhiều công sức cho công việc nấu nướng. Ngoài ra, 
còn rất nhiều loại thiết bị làm bếp khác cũng rất 
được ưa chuộng như là chảo gang, hầu như chảo 
gang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đều 
được sản xuất tại Đài Loan với công nghệ tiến tiến 
và chất lượng cao, người tiêu dùng khó mà cưỡng 
lại sức hút của các sản phẩm này, chảo gang cùng với 
nồi điện của Đài Loan là mặt hàng được khách du 
lịch ưa chuộng. 

11Mặt nạ
Mặt nạ thương hiệu Đài Loan chất lượng cao, 

với nhiều công dụng hiệu quả mà giá thành lại phải 
chăng. Hơn thế nữa, nhiều loại mặt nạ được bán 
theo miếng, dễ dàng cho người mua về sử dụng 
hoặc làm quà. 

12Sành Sứ Đài Loan 
Sành sứ Đài Loan gây nhiều tiếng vang trên thế 

giới, tiêu biểu là Sứ FRANZ, đây là thương hiệu 
đẳng cấp quốc tế và thường được các cơ quan chọn 
làm quà tặng cho đoàn khách nước ngoài, chứng tỏ 
chất lượng và giá trị cao của sành sứ Đài Loan. Kỹ 
xảo tinh tế, tạo dáng nghệ thuật, ý tưởng sáng tạo, 
làm nên những sản phẩm mang khí chất tao nhã và 
phong cách độc đáo.

13Mì ăn liền
Mì ăn liền là món khoái khẩu của người Đài, các 

mặt hàng mì ăn liền ở Đài Loan có đủ mọi khẩu vị, 
nhiều đến nổi làm hoa mắt người mua khi lựa chọn. 
Đặc biệt là gói dầu gia vị chỉ cần cho nước sôi vào là 
sẽ có ngay một bát mì thơm phức. Sẽ có vô vàn sự 
lựa cho bạn như mì thịt bò, mì gà vị rượu hoa điêu, 
mì gà vị dầu mè, mì thịt bằm, cho đến các loại mì 
khô hay mì chay đều có thể mua về làm quà cho gia 
đình và bạn bè.

14Bánh Pía nhân đậu xanh
Đậu xanh là nguyên liệu chính cho miếng bánh. 

Bánh có hình tròn vỏ trắng, vỏ bánh nhiều lớp 
mỏng và xốp, nhân bánh làm bằng đậu xanh với 
cách chế biến phức tạp, mùi thơm của đậu xanh 
hòa quyện với vị ngọt của đường mía, cùng với tay 
nghề điêu luyện của các nghệ nhân làm bánh  sẽ cho 
ra những chiếc bánh pía mang sắc thái riêng của xứ 
Đài. Đây cũng là một trong những món quà xách 
tay rất được ưa chuộng đối với khách du lịch.

10Nồi điện

11Mặt nạ10 chảo gang 

14Bánh Pía nhân đậu xanh

13Mì ăn liền

12Sành Sứ Đài Loan 
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VUI CHƠI CẢ NĂM TẠI ĐÀI LOAN
Các lễ hội sôi động và đầy màu sắc được tích lũy từ kinh nghiệm cuộc sống, phản 
ánh đời sống văn hóa phong phú và phong tục độc đáo của người dân Đài Loan. 
Ngoài ngày Tết và các lễ hội dân gian, nhiều lễ hội đặc biệt cũng đã được phát 
triển trong những năm gần đây. Cùng trải nghiệm tình người ấm áp và cảm nhận 
phong cách đa dạng của Đài Loan trong suốt một năm!

VUI CHƠI CẢ NĂM
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①Lễ hội đèn lồng
Từ khi bắt đầu vào năm 1990, Lễ hội đèn lồng đã trở thành hoạt động hấp dẫn nhất trong dịp Tết 

Nguyên tiêu. Ban đầu, lễ hội chỉ tổ chức ở thành phố Đài Bắc, sau đó mở rộng trên toàn Đài Loan. Lễ hội 
sẽ trưng bày đèn lồng lớn theo chủ đề từng con giáp mỗi năm và các loại đèn lồng khác nhau, kết hợp với 
phong tục tập quán và nét đẹp phong cảnh địa phương, góp phần kéo dài không khí Tết. Lễ hội đã được 
kênh Discovery Channel gọi là “Một trong những lễ hội hay nhất thế giới”. Sự kết hợp giữa hiệu ứng âm 
thanh và ánh sáng khiến lễ hội đèn lồng trở thành một bữa tiệc nghệ thuật sống động và hấp dẫn.

Thời gian: Trước và sau Tết Nguyên tiêu, diễn ra trong 9 ngày
Địa điểm: Lần lượt tổ chức tại các huyện thị. Lễ hội đèn lồng 2020 sẽ tổ chức tại huyện Bình Đông

② Lễ hội pháo bông Diêm Thủy
Lễ hội được tổ chức tại Võ Miếu ở Diêm Thủy, 

Đài Nam. Hàng chục nghìn quả pháo được 
chuẩn bị sẵn sàng, nổ ran khiến du khách có cảm 
giác hết sức kích thích như đang trong một rừng 
đạn pháo. Theo truyền thuyết, vào triều đại nhà 
Thanh, dịch tả hoành hành ở vùng Diêm Thủy, 
các thân sĩ địa phương đã mời Quan Thánh Đế 
Quân đi tuần đuổi dịch vào trước ngày 15 tháng 
Giêng, đồng thời dựng pháo hoa trên đường để 
hỗ trợ ngài, dần dần trở thành một phong tục 
của vùng. Vào dịp này, cả thị trấn Diêm Thủy sôi 
động trong những tiếng nổ vang suốt hai ngày 
liên tiếp. Lễ hội pháo Diêm Thủy đã trở thành 
một lễ hội dân gian nổi tiếng thế giới.

Thời gian:  Ngày 14 -15 tháng Giêng(18/2-19/2/2019)
Địa điểm: Xung quanh Võ Miếu, Diêm Thủy

③Lễ tế Thần Minh Dã Liễu
Để tạ ơn thần phù hộ cho ngư dân đi biển an toàn, cầu nguyện cho các chuyến đánh bắt được bội thu, 

người dân Dã Liễu đã tổ chức «Lễ tế Thần Minh» vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm. Các nghi thức 
sinh động trong nghi lễ bao gồm tịnh hải tuần dương, Thần Minh tịnh cảng và Thần Minh qua lửa. Đặc 
biệt nhất là nghi lễ một nhóm anh hùng cùng khiêu kiệu và nhảy xuống cảng cá, kiểm tra mức độ chịu 
lạnh của các chiến binh trong mùa đông giá rét. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, là hoạt động văn hóa hết sức 
độc đáo của Đài Loan.

Thời gian:  Trước và sau Tết Nguyên tiêu, số ngày thay đổi theo số hoạt động
Địa điểm:  Số 69, Đường Cảng Đông, Quận Vạn Lý, Thành phố Tân Bắc (Trước Cung Bảo An, Dã Liễu)

④Trận Tống Giang Nội Môn
Thành phố Cao Hùng có lễ trận dân gian 

nhiều nhất Đài Loan, được gọi là “Quê hương 
lễ trận”. Trước đây, Trận Tống Giang được tổ 
chức nhằm tăng cường sức khỏe, bảo vệ và 
đoàn kết xóm làng, sau này dần trở thành một 
hoạt động nghệ thuật dân gian và là 1 trong 12 
lễ hội lớn của Đài Loan. Tháng 3 hàng năm là 
thời điểm diễn ra lễ hội với hoạt động thi đấu 
sáng tạo trận Tống Giang của các trường, ngoài 
ra còn có hoạt động ẩm thực phục vụ khách 
tham dự lễ hội.

Thời gian: Tháng 3 hàng năm (Năm 2019 tổ chức 
từ ngày 30/3 – 7/4)
Địa điểm: Số 82, Nội Phố, xã Nội Phong, quận Nội 
Môn, thành phố Cao Hùng, khu vực cửa Feng Li 
Nei Po (Chùa Tử Trúc Nam Hải, Nội Môn)
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⑤Lễ hội văn hóa du lịch quốc tế Ma Tổ, Đại Giáp
Là sự kiện tôn giáo và văn hoá truyền thống quan trọng toàn Đài Loan, “Lễ dâng hương diễu hành Ma 

Tổ ở Đài Trung” vào tháng 3 âm lịch thu hút đông đảo tín đồ tháp tùng diễu hành và dâng hương. Tại 8 
ngôi đền hơn trăm tuổi trong hành trình đều có các hoạt động biểu diễn độc đáo, bắt đầu từ Cung Trấn 
Lan, đi qua các đền miếu khác rồi trở lại Cung Trấn Lan, trong 9 ngày và 8 đêm đi qua bốn huyện thị với 
tổng chiều dài hơn 300 km.

Thời gian: Vào tháng 3 âm lịch, xóc thẻ hỏi Ma Tổ về thời gian bắt đầu lễ diễu hành trong năm
Địa điểm:  Cung Trấn Lan (Đại Giáp)  Cung Nam Dao  Cung Phúc Hưng (Tây Loa)  Cung Phụng Thiên (Tân 

Cảng)  Cung điện Phúc Hưng (Tây Loa)  Cung Điện An (Bắc Đấu)  Cung Thiên Hậu (Chương Hóa) 
 Cung Triều Hưng (Thanh Thủy)  Cung Trấn Lan (Đại Giáp).

⑥ Lễ hội văn hóa Bảo Sanh, Đại 
Long Động

15 tháng 3 âm lịch là ngày sinh của Bảo sanh đại 
đế, Cung Bảo An ở Đại Long Động, tổ chức “Lễ 
hội văn hóa Bảo Sanh” với một loạt các buổi biểu 
diễn dân gian, làm lễ tại các di tích, biểu diễn múa 
truyền thống và dâng lễ vật. Tối đó sẽ thắp sáng “Sư 
tử phóng hỏa”, tượng trưng cho việc xua đuổi dịch 
bệnh và giữ bình an. Pháo bông tung bay, đem lại 
cho du khách dịp trải nghiệm văn hoá địa phương 
đầy độc đáo.

Thời gian: Ngày 15 tháng 3 âm lịch (11/4/2019)
Địa điểm:  số 61 đường Hami, quận Đại Đồng, thành 

phố Đài Bắc

⑦ Lễ hội hoa rum hồ Trúc Tử
Mùa xuân hoa nở, hồ Trúc Tử phủ đầy một 

trắng lãng mạn! Hồ nằm trên thung lũng giữa núi 
Đại Đồn, Thất Tinh và Tiểu Quan Âm, từng là 
hồ chứa nước tự nhiên, sau đó nước hồ rút đi, để 
lại phần đất màu mỡ là môi trường tốt nhất trồng 
hoa rum. Lễ hội hoa rum hồ Trúc Tử bắt đầu vào 
khoảng giữa tháng 3, mỗi năm có một chủ đề 
khác nhau, cùng với những vườn hoa nghệ thuật 
xung quanh và đặc sản sơn lâm trở thành điểm 
đến hấp dẫn cho chuyến du lịch ngắm hoa xuân. 
Dọc theo con đường vòng quanh bờ suối, leo lên 
cao ngắm nhìn toàn bộ vườn hoa màu sắc tinh 
khiết, tâm hồn mỗi người bỗng trở nên thư thái 
hơn. Chiều tối, đỉnh núi phủ sương mù làm tăng 
thêm nét huyền bí nơi đây, tiện đường làm tour 
du lịch đến các cảnh quan của núi Dương MInh.

Thời gian:  Từ trung tuần đến hạ tháng 3 âm (20/3-
30/4/2019)

Địa điểm: Đường Hồ Trúc Tử, Quận Bắc Đầu, Đài Bắc

⑧Triển lãm xanh Nghi Lan (Yilan Green Expo)
Với các nội dung chính về đời sống nông nghiệp, bảo tồn sinh thái và tương lai bền vững, kết hợp 

cảnh đẹp địa phương và những tạo hình vườn cây đầy sáng tạo, Triển lãm xanh Nghi Lan đem đến trải 
nghiệm sâu sắc về hoạt động nông nghiệp. Trước đây, triển lãm diễn ra tại khu phong cảnh Vũ Si Khanh 
(Wulaokeng), thị trấn Tô Áo (Su’ao), năm 2017 mới được chuyển đến làng Đông Sơn (Dongshan) và tăng 
thêm những yếu tố văn hóa sáng tạo. Những vườn hoa đầy màu sắc bao quanh cùng với nông nghiệp giải 
trí và du lịch địa phương sẽ đem đến cho du khách trải nghiệm hết sức mới mẻ.

Thời gian: Tháng 4 hàng năm(30/3-12/5/2019)    Địa điểm: Xung quanh ga tàu Đông Sơn (Dongshan)
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⑨Liên hoan âm nhạc Tiếng ca mùa xuân Khẩn Đinh
Tháng Tư mùa xuân nắng ấm là thời điểm tổ chức Liên hoan âm nhạc “Tiếng ca mùa xuân”. Sự kiện 

âm nhạc được tổ chức từ năm 1995 này ban đầu chỉ để các ban nhạc có cơ hội biểu diễn, dần dần phát 
triển thành liên hoan âm nhạc quy mô lớn với sự tham gia của hơn một trăm ban nhạc, trong đó có cả các 
ban nhạc underground nước ngoài, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, hình thức, mang đến những sáng 
tác mới mẻ. Vài năm gần đây, Liên hoan được tổ chức cố định tại công viên Nga Loan Tị (Eluanbi) trong 
không gian biển trời tươi xanh, đắm mình trong giai điệu hấp dẫn.

Thời gian:  Tuần đầu tiên của tháng 4, thời gian 3 ngày    Địa điểm:  Công viên Nga Loan Tị

⑪ Lễ hội văn hóa du lịch cá 
ngừ vây xanh

Từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, cá ngừ vây 
xanh di cư đến eo biển Ba Sĩ, Đài Loan để chuẩn bị sinh 
sản. Vào thời điểm này, thịt cá béo và ngon, con cá được đánh bắt đầu 
tiên được mang đi diễu hành trên phố và bán đấu giá nhằm thông báo 
Lễ hội văn hóa du lịch cá ngừ chính thức bắt đầu. Do vận động nhiều, 
cá ngừ vây xanh có thịt ngon và rắn chắc, là loại cực phẩm để chế biến 
sashimi, được nhiều thực khách ưa chuộng. Đến với Trung tâm tiêu 
thụ sản phẩm ngư nghiệp Đông Cảng, du khách cũng đừng bỏ qua các 
món ngon địa phương như tôm anh đào, trứng cá đối và những món 
ăn được chế biến hấp dẫn.

Thời gian:  Tháng 4 đến tháng 6 hàng năm
Địa điểm:  Số 175, đường Tân Sinh 3, Thị trấn Đông Cảng, Huyện Bình 

Đông (Tòa nhà Ngư nghiệp)

⑩Lễ hội pháo hoa trên biển Bành Hồ
Ban đầu, do vụ tai nạn máy bay ảnh hưởng tới ngành du lịch Bành Hồ, Chính quyền Quận và hãng 

hang không China Airlines đã phối hợp tổ chức hoạt động bắn pháo hoa tại Thất Tịch nhằm mang đến 
sức sống mới cho địa phương. Đến nay, mỗi năm hoạt động có chủ đề và tuyến đường du lịch trải nghiệm 
khác nhau, mô hình pháo hoa đổi mới, dần trở thành hoạt động du lịch lớn nhất ở Bành Hồ thu hút đông 
đảo du khách. Lễ hội tổ chức tại công viên Quan Âm, những màn trình diễn pháo hoa đầy màu sắc bên 
chiếc cầu Tây Doanh bảy sắc cầu vồng làm sáng bầu trời đêm trên đảo Cúc cùng dàn nhạc biểu diễn xuyên 
đêm tạo nên bữa tiệc mùa hè tươi sáng.

Thời gian:  Tháng 4 hàng năm    Địa điểm:  Công viên Magong Guanyin Pavilion

⑫Lễ hội nghệ thuật điêu khắc cát quốc tế Phúc Long
Bãi biển Phúc Long là địa danh biển nổi tiếng nhất ở miền Bắc Đài Loan, cát ở đây là loại là cát thạch 

anh, sau khi thêm nước vào có khả năng tạo hình cao, lý tưởng cho việc điêu khắc cát. Kể từ “ Lễ hội nghệ 
thuật điêu khắc cát quốc tế Phúc Long” đầu tiên được tổ chức năm 2008, nhiều tác phẩm thu hút đông 
đảo khán giả, với các chủ đề trong phim ảnh, nhân vật hoạt hình, thời sự... hết sức sống động. Các nghệ 
nhân điêu khắc cát quốc tế đều tụ hội về đây cùng thả hồn sáng tạo nghệ thuật với thao tác tinh tế, số 
lượng tác phẩm ngày càng phong phú.

Thời gian:  Tháng 5 đến tháng 7 hàng năm
Địa điểm:  Số 40, phố Phúc Long, Quận Cống Liêu, Thành phố Tân Bắc (Bãi biển Phúc Long)
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⑬Cuộc thi leo tháp Taipei 101 quốc tế
Tháp Đài Bắc 101 từng nhiều năm liền là tòa nhà cao nhất thế giới. Cuộc thi leo tháp Taipei 101 quốc 

tế tổ chức lần đầu năm 2005 đã thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên quốc tế. Vì lý do an toàn, 
thí sinh phải vượt qua cuộc kiểm tra sức khoẻ để tham gia cuộc thi. Vào ngày diễn ra sự kiện, tất cả các thí 
sinh tập trung ở quảng trường tầng một, khi tiếng còi xuất phát nổi lên, mọi người đua nhau từng bước leo 
các tầng, tạo nên hình ảnh rất hoành tráng. Với chiều cao thẳng đứng 390 mét, tổng cộng 91 tầng, 2046 
bậc thang, quy mô hơn tòa nhà Empire State Building ở New York, đây là thách thức kinh điển mà người 
yêu thể thao mong muốn được trải qua.

Thời gian:  đầu tháng 5 hàng năm (4/5/2019)    
Địa điểm:  Số 7, đoạn 5, đường Tín Nghĩa, quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

⑭Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Đài Loan
Bầu trời cao nguyên Lộc Dã đầu hè được điểm xuyết vô số khinh khí cầu đầy màu sắc! Đến với cao 

nguyên Lộc Dã xếp hàng lên khinh khí cầu để phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng là trải 
nghiệm tuyệt vời. Từ năm 2011, các loại khinh khí cầu tham gia lễ hội với nhiều hình dáng, trang trí khác 
nhau như Angry Birds, hiệp sĩ áo đen…khiến du khách không ngớt thán phục. Bên cạnh trải nghiệm bay 
trên trời với dây neo người, còn có hoạt động du lịch tự do trên không; các hoạt động trên mặt đất bao 
gồm buổi hòa nhạc ánh sáng, mang đến cho Đài Đông nét đẹp đêm lãng mạn.

Thời gian:  Tháng 6 đến tháng 7 hàng năm
Địa điểm:  Số.6, đường Cao Đài, Làng Vĩnh An, Xã Lộc Dã, Huyện Đài Đông (Trung tâm Du lịch Lộc Dã)

⑮Lễ hội Xe đạp Đài Loan
Cùng với sự phổ biến của phong trào vui sống, ngày càng nhiều người đi xe đạp. Trong bộ phim “Etude” 

có câu nói kinh điển: “Một số điều nếu không làm ngay bây giờ và sẽ không bao giờ làm được”. Bên cạnh 
việc trải nghiệm cảnh đẹp Đài Loan với tốc độ chậm, hoạt động này còn thúc đẩy làn sóng đi xe đạp trên 
đảo. Một loạt các hoạt động “Lễ hội Xe đạp Đài Loan” đã được ra mắt để mở một số tuyến đường thư giãn 
hay thử thách như cảnh biển Hoa Đông, vách núi Taroko và đường cao tốc Trung Hoành mới. Khoảng 
cách, chiều cao, độ dốc khác nhau làm cho mọi người đổ mồ hôi, lại có dịp được ngắm các vận động viên 
đẳng cấp thế giới trong cự ly gần.

Thời gian:  Tháng 6 đến tháng 12 hàng năm    Địa điểm:  Một số danh lam thắng cảnh

⑯Lễ hội suối khoáng ẩm thực
Mùa thu tới cũng là thời điểm bắt đầu “ Lễ hội suối khoáng 

ẩm thực” Đài Loan! Suối khoáng được thiên nhiên ban tặng có 
khả năng làm đẹp da, thư giãn tinh thần và tăng cường sức khỏe. 
Mỗi địa phương lại có loại suối khoáng khác nhau, suối khoáng 
lưu huỳnh ở núi Đại Đồn, suối khoáng Tiêu Khê không màu 
và không mùi vị, suối khoáng bùn Quan Tử Lĩnh…Ngâm mình 
trong làn nước nóng, mọi mệt mỏi dường như tan biến, da dẻ 
cũng trở nên mịn mượt hơn. Có đủ các loại dịch vụ tắm khoáng 
công cộng, tắm khoáng gia đình hay cá nhân với chất lượng tốt 
và phong cách phục vụ chân thành. Ngoài ra, du khách có thể 
thưởng thức những bữa tiệc hấp dẫn tại địa phương, thưởng 
thức đồ ăn nóng sốt, khiến tinh thần cũng trở nên ấm áp hơn.

Thời gian:  Từ tháng 9 năm này đến tháng 6 năm sau
Địa điểm:  Tất cả các khu suối nước nóng tại Đài Loan
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⑰ Lễ hội vui chơi thiếu nhi quốc 
tế Nghi Lan

“Lễ hội vui chơi thiếu nhi quốc tế Nghi Lan” được 
tổ chức trong những ngày hè nóng nực! Sông Đông 
Sơn chảy qua xã Đông Sơn, đến xã Ngũ Kết được quy 
hoạch xây dựng thành công viên nước. Tháng 7 và 
tháng 8 hàng năm, nơi đây thu hút rất đông khách đến 
giải trí nhằm xua đi cái nóng bức mùa hè với nhiều 
loại thiết bị, trò chơi phong phú. Ngoài ra, công viên 
còn mời các đoàn nghệ thuật nước ngoài đến biểu 
diễn múa, âm nhạc... Các trò chơi quy mô lớn độc đáo 
ngày càng hấp dẫn hơn, khắp công viên là tiếng cười 
của người lớn và trẻ nhỏ với niềm vui vô hạn.

Thời gian:  Tháng 7 đến tháng 8 hàng năm
Địa điểm:  Số 2, đoạn 2, đường Thân Hà, huyện Nghi Lan

⑱ Formosa Summer Festival 
Lễ hội mùa hè Formosa

Đường chí tuyến Bắc chạy qua huyện Gia Nghĩa, 
Hoa Liên và Bành Hồ. Khi mùa hè đến, ánh sáng mặt 
trời chiếu thẳng chí tuyến Bắc sẽ đạt 23,5 độ và thời 
gian ban ngày của bán cầu bắc sẽ trở nên dài hơn. “Chí 
tuyến Bắc 235” là hoạt động được đưa ra với sự kết 
hợp khái niệm không gian địa lý và tiết khí. Theo đó, 
chỉ cần du lịch tại các khu vực thuộc chí tuyến Bắc, 
một loạt dịch vụ ẩm thực, du lịch, nghệ thuật, giải 
trí đều được hưởng ưu đãi. Du khách có thể ăn chè 
ở Alishan , tham quan biển Thái Bình Dương ở Hoa 
Liên hoặc đến Bành Hồ thưởng thức hải sản, tham 
gia sự kiện thiên văn hàng năm.

Thời gian:  Tháng 6 đến Tháng 9 hàng năm
Địa điểm:  Huyện Gia Nghĩa, Huyện Hoa Liên, Huyện Bành Hồ

⑲ Liên hoan Âm nhạc biển 
quốc tế Cống Liêu

Tháng bảy hàng năm, trên bờ biển đông 
bắc lại xuất hiện rất đông du khách mặc áo 
sơ mi hoa,đeo mũ chống nắng đến chuẩn bị 
cho “Liên hoan Âm nhạc biển quốc tế Cống 
Liêu”. Kể từ khi thành lập vào năm 2000, 
liên hoan này đã trở thành cái nôi phát triển 
của các ca sĩ và dàn nhạc. Nhiều ban nhạc 
underground nước ngoài cũng tới đây biểu 
diễn. Các ban nhạc lần lượt lên sân khấu 
biểu diễn, vé vào cửa miễn phí, những người 
trẻ tuổi nhiệt tình hưởng ứng, mang đến ấn 
tượng thú vị về mùa hè và âm nhạc nơi đây!

Thời gian:  giữa tháng 7 hàng năm
Địa điểm:  Số 40, Đường Phúc Long, xã Phúc 

Long, Quận Cống Liêu, thành phố 
Tân Bắc (Bãi biển Phúc Long)

⑳Hoạt động cướp lễ Đầu Thành
Câu chuyện Mục Liên cứu mẹ trong văn hóa Trung Hoa bắt đầu từ sự hiếu thảo rồi phát triển thành ý 

nghĩa siêu độ. Tháng 7 âm lịch là dịp mời vong hồn anh em đến dương gian, mọi nơi đều chuẩn bị lễ tiệc 
cho các vong hồn. Nổi tiếng nhất có Lễ Trung Nguyên Cơ Long, Cướp lễ Đầu Thành và Cột lễ Hằng 
Xuân. Hoạt động cướp lễ Đầu Thành được tổ chức vào đêm cuối cùng của tháng 7, với những cây cột 
và hàng rào cao dựng trên đấu trường bên cạnh cảng Ô Thạch, tổng chiều cao hơn 10 tầng lầu, việc leo 
những cây cột to bôi đầy mỡ không hề dễ dàng.

Thời gian:  Đêm cuối cùng tháng 7 âm lịch
Địa điểm:  Số 105, đường Hòa Bình, Thị trấn Đầu Thành, Huyện Nghi Lan (Trước cung Khánh Nguyên)
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㉔Lễ hội pháo hoa mừng năm mới Tháp Taipei 101
Là sự kiện giao thừa được mong đợi của thế giới, “Lễ hội pháo hoa mừng năm mới Tháp Taipei 101” 

mỗi năm lại có bước đột phá mới, mang tới các yếu tố mới mẻ làm nên bữa tiệc nghe nhìn hấp dẫn. Kể từ 
lần tổ chức đầu tiên năm 2004, mỗi năm có hàng trăm ngàn người có mặt tại hoạt động này cùng với sự 
tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài hàng vạn bông pháo hoa sắp đặt theo kiểu nhà chọc trời, còn 
có sự góp phần của hiệu ứng ánh sáng vi tính và âm nhạc khiến thời khắc đếm ngược chào năm mới đem 
đến cảm giác hết sức thú vị cho tất cả mọi người.

Thời gian:  31 tháng 12 hàng năm    Địa điểm:  Số 7, đoạn 5, quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

㉓Lễ hội âm nhạc mặt trời mọc Alishan
Bình minh, biển mây, đường sắt, rừng, hoàng hôn tuyệt đẹp là những cảnh quan ngoạn mục nổi tiếng 

của núi Alishan. Ngủ một đêm trên núi, sáng sớm dậy đón bình minh trên đài quan sát Chúc Sơn là trải 
nghiệm hết sức thú vị. Lễ hội âm nhạc mặt trời mọc Alishan được ra mắt năm 2003, đem đến những khúc 
nhạc du dương trên độ cao 2.500m khi chào đón ánh sáng đầu tiên của năm mới. Cảm giác đón ánh nắng 
vàng đầu tiên trên dãy núi Ngọc Sơn khiến mọi người đều rất xúc động, đó cũng là biểu tượng may mắn 
trong năm mới.

Thời gian:  31 tháng 12 hàng năm
Địa điểm:  Số 17, Thôn Hương Lâm, xã Alishan, huyện Gia Nghĩa (Khu giải trí rừng Alishan)

㉒ Cuộc thi marathon quốc tế 
Đài Bắc

Marathon là một bài thể dục kiểm tra thể chất 
và ý chí, quá trình chạy bộ rất hấp dẫn, được cảm 
nhận dễ chịu khi đổ mồ hôi trong khoảnh khắc 
hít vào-thở ra. Cuộc thi marathon quốc tế Đài 
Bắc được tổ chức trên đường chạy đô thị, tại khu 
vực trung tâm thành phố ở đường Nhân Ái, quận 
Tín Nghĩa, đem đến góc tiếp cận vẻ đẹp Đài Bắc 
khác lạ. Đường chạy đạt tiêu chuẩn AIMS/IAAF 
và đưa vào danh sách hoạt động thi marathon 
quốc tế. Số người tham gia hàng năm ngày càng 
nhiều, thu hút cả các vận động viên quốc tế, 
mang đến sức sống tươi trẻ cho đường phố Đài 
Bắc tháng 12.

Thời gian:  Giữa tháng 12 hàng năm
Địa điểm:  Số 1, đường Thị Phủ, Quận Tín Nghĩa, Đài 

Bắc (Taipei Citizens Plaza)

㉑ Hoạt động vạn người bơi 
vượt Hồ Nhật Nguyệt

Mỗi độ Trung thu hàng năm, hàng chục ngàn 
người tìm đến Hồ Nhật Nguyệt để tham gia hoạt 
động bơi lội. Các vận động viên bơi lội khắp nơi 
tụ tập trên bến đò Triều Vụ, chờ đợi giờ khắc 
nhảy xuống nước. Quãng đường bơi vượt hồ 
nước ngọt lớn nhất Đài Loan này dài khoảng 
3.000 mét, năm 2002 chính thức được đưa vào 
Danh sách điểm bơi lội nổi tiếng quốc tế. Cuộc 
thi yêu cầu người dự bắt buộc mang phao ngư lôi 
để đảm bảo an toàn, đồng thời chuẩn bị đồ ăn tại 
phao nổi trên đường đua. Người tham dự thi vừa 
bơi vừa thưởng thức màu xanh cây lá và cảnh đẹp 
hồ, đem lại cảm giác rất dễ chịu.

Thời gian:  Trước và sau Tết trung thu mỗi năm
Địa điểm:  Xuất phát tại Bến đò Triều Vụ, đích đến là 

bến đò Đức Hóa Xã
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Ở Đài Loan, mỗi thị trấn nhỏ với một nét riêng, các thị trấn này nằm rải rác khắp nơi và mang 
trên mình một khí chất tựa như những viên ngọc sáng long lanh, khác biệt khá rõ nét với các thành 
phố lớn, đấy chính là điểm đến du lịch không thể bỏ qua của du khách nước ngoài với mục đích đi 
sâu trải nghiệm từng nét văn hóa riêng của mỗi địa phương. 

Diện tích đất đai Đài Loan tuy nhỏ, nhưng ở đó, mỗi một thị trấn khoác trên mình một nét đặc 
sắc hay phong thái văn hóa riêng biệt, hiện ra một hình ảnh thu nhỏ về sự hòa nhập đã trải qua 
dòng thời gian hàng trăm năm giữa nền văn hóa bản xứ và văn hóa di dân, từ bãi biển đến núi cao, 
từ dòng suối đến đồng bằng, đâu đó là những tiểu trấn vùng mỏ, hay dòng suối nước nóng ngây 
ngất, hoặc những dãy phố dáng dấp cổ kính, với nền văn hóa và ẩm thực của tộc người Hakka, văn 
hóa người dân tộc, phố phường đậm nét văn hóa thủ công mỹ nghệ, vùng địa phương nổi tiếng 
với văn hóa trẩy hội, và đi qua vùng miền biên cương ngoài khơi ......Với tâm điểm thu hút ngày 
càng nhiều du khách được dịp cảm nhận nét đẹp và phong cảnh hữu tình nên thơ của xứ sở Đài 
Loan, Cục Du lịch Đài Loan lấy chủ đề cho năm 2019 là “ Du lịch về với thị trấn nhỏ ”, có tất cả 30 thị 
trấn nhỏ đặc trưng khắp các địa phương và các hòn đảo ngoài khơi, kết hợp với 10 thị trấn mang 
nét văn hóa Hakka và 4 thị trấn đạt chuẩn quốc tế về du lịch chậm, được chọn làm điểm đến cho 
khách du lịch quốc tế. Đặt chân đến các thị trấn nhỏ, bạn có thể nghỉ lại qua đêm để cảm nhận hơi 
thở và nhịp sống nơi đây, giao du đàm tiếu với dân địa phương, trải nghiệm tay nghề cùng với các 
cơ sở sản xuất thủ công, thưởng thức hả hê với đa dạng ẩm thực, tìm hiểu và trải nghiệm thú vị với 
thị trấn nhỏ này. 

Bạn sẽ thấy thích thú với tình người nồng thắm và cảnh đẹp đa dạng của Đài Loan, hãy cùng 
chúng tôi bắt đầu chuyến du lịch về với thị trấn nhỏ!!!

Du lịch thị trấn miền Bắc, Trung, Nam, Đông Đài Loan
Thành phố Đài Bắc- Khu Bắc Đầu ( Beitou)  P.30
Suối khoáng nóng gần trung tâm thành phố Đài Bắc

Thành phố Tân Bắc- Khu Thụy Phương ( Ruifang)  P.34
Phố núi với khu mỏ vàng huyền bí

Huyện Nghi Lan- Thị trấn Đầu Thành (Toucheng)  P.38
Thị trấn nhỏ thú vị với chương trình 3D đa dạng loại hình vui chơi

Huyện Chương Hóa- Thị trấn Lộc Cảng ( Lugang)  P.42
Thị trấn cổ kính với nghề mỹ nghệ đa dạng và điêu luyện

Huyện Bình Đông – Thị trấn Hằng Xuân ( Hengchun)  P.46
Thị trấn cổ kính bên bờ biển phía Nam  

Dạo bước trên 30 thị trấn cổ 
kính của xứ Đài, trải nghiệm 
nét văn hóa nơi đến
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Thị trấn đặc trưng miền Bắc

Khu Bắc Đầu Beitou - Thành phố Đài Bắc
Điểm du lịch nằm sát khu trung tâm thành phố - Tour 1 ngày trải nghiệm với 
dòng suối khoáng nước nóng tại Beitou

Tuyến đường: 

❶Công viên Beitou & Thư viện thành phố Đài 
Bắc (chi nhánh Beitou) Æ ❷ga Tân Bắc Đầu 
(XinBeitou) Æ ❸Bảo tàng suối khoáng nóng 
Beitou Æ ❹Mai Đình Æ ❺Cốc Địa Nhiệt Æ ❻
Phố ăn Bắc Đầu Æ ❼Cửa hiệu trà Cao Ký Æ ❽
Khu tham quan dòng suối nóng lưu huỳnh Æ 
❾tắm suối khoáng nước nóng.

Công viên Beitou & Thư viện thành phố Đài Bắc (chi nhánh Beitou)
Công viên có địa hình trải dài với dòng suối Beitou chảy qua vùng tâm điểm, bắc với hang địa 

nhiệt, cây cối xum xuê, không khí thoáng mát. Công viên hình thành vào năm 1913, qua quy hoạch chỉnh 
trang mang lại vẻ mặt mới mẻ, ngoài dòng suối khoáng nóng, nơi đây còn có một thư viện xây bằng vật 
liệu gỗ, mang vẻ đẹp mộng mơ của ngôi nhà chứa đầy sách nằm trong rừng cây đậm được đặt tên “ Chiếc 
thuyền tri thức ”, là thư viện kiến trúc xanh đầu tiên tại Đài Loan.

Giao thông:  nằm đối diện ga Xinbeitou    Địa chỉ:  số 2 - đường Trung Sơn - Khu Bắc Đầu - thành phố Đài Bắc
Mở cửa:   công viên mở cửa 24/24, thư viện mở cửa thứ 3 đến thứ 7 từ 08:30 ~ 21:00, chủ nhật từ 09:00 ~ 17:00 

Ga Tân Bắc Đầu ( 
Xinbeitou )

Đây vốn là một điểm dừng của tuyến 
đường sắt Bắc Đạm, do đường sắt bị 
tháo dỡ và thay bằng tuyến đường tàu 
điện, nhà ga được di dời về Changhua 
và đặt bảo quản tại Làng văn hóa dân 
gian Đài Loan. Sau này Nhà Ga được 
dịp trở về và xây mới lại tại địa chỉ trước 
đây, mang lại cho nhà ga vẻ phong thái 
xưa nay.

Giao thông:  nằm cạnh ga Xinbeitou
Địa chỉ:  số 1- đường Thất Tinh - Khu Bắc 

Đầu - thành phố Đài Bắc
Điện thoại:  (02) 2891-5558  
Mở cửa:  10:00 ~ 18:00, thứ 6 ~ chủ nhật: 

10:00 ~ 20:30. Nghỉ thứ 2 hàng 
tuần

Giá vé vào cửa:  Vào cửa miễn phí

Mai Đình
Là nơi nghỉ dưỡng vào mùa hè của nhà thư pháp lừng danh Yu YouRen 

được mệnh danh “Nhất đại Thảo Thánh”, ngôi nhà này xây vào cuối những năm 
30 thế kỷ trước mang kiểu kiến trúc kiểu Nhật Bản, trước cửa vào có bút tích chủ 
nhà hai chữ “Mai Đình”. Nhà được xây dựa theo địa thế, kết hợp hài hòa giữa hai 
phong cách Nhật và phương Tây, thâp thoáng không khí tịch mịch và dáng vẻ 
nho nhã. Tham quan ngôi nhà để có dịp tìm hiểu không gian sinh hoạt của nhà 
thư pháp được mệnh danh Thảo Thánh và vẻ sâu thẳm, mạnh mẻ của thư pháp.

Giao thông:  nằm cạnh công viên Bắc Đầu    Địa chỉ:  số 6 - đường Trung Sơn - Khu Bắc Đầu - thành phố Đài Bắc
Điện thoại:  (02) 2897-2647    Mở cửa:  09:00 ~ 17:00, Nghỉ thứ 2 hàng tuần và các ngày lễ 
Giá vé vào cửa:  Vào cửa miễn phí

Bảo tàng suối khoáng nóng Bắc 
Đầu

Bảo tàng xây dựng vào năm 1913 phỏng theo suối khoáng 
nóng Izu ở Shizuoka-ken Nhật Bản. Vòng quanh khu vực 
tắm lầu 1 là dãy hàng rào bởi từng cột trụ vòng tròn, thấp 
thoáng phong tình La mã, nơi đây là điểm dừng đầu tiên để 
trải nghiệm sắc thái năm xưa của dòng khoáng nóng Beitou.

Giao thông:  nằm trong công viên Bắc Đầu
Địa chỉ:  số 2 - đường Trung Sơn - Khu Bắc Đầu - thành phố Đài Bắc
Điện thoại:  (02) 2893-9981   
Mở cửa:  09:00 ~ 17:00, Nghỉ thứ 2 hàng tuần và các ngày lễ 
Giá vé vào cửa:  Vào cửa miễn phí
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Khu vực địa nhiệt hang lưu huỳnh 
Khu di tích khai thác lưu huỳnh trước đây và là đầu nguồn suối khoáng nước nóng Beitou. Do 

ảnh hưởng từ xâm thực của luồng khí lưu huỳnh, cảnh trí nơi đây mang vẻ hoang vu. Hiện nay qua chỉnh 
trang, trong khu công viên có đường tản bộ, chòi nghỉ, đài vọng các, khu vực ngâm chân công cộng.

Giao thông:  từ ga XinBeitou đi xe bus 15 phút    Địa chỉ:  đường Tuyền Nguyên, khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc
Mở cửa:  Công viên 24/24, khu ngâm chân 08:00 ~ 18:00,  Nghỉ thứ 2 hàng tuần    Giá vé vào cửa:  Vào cửa miễn phí

Tắm suối khoáng nóng 
Beitou

Suối khoáng nóng Beitou hoạt động từ thời 
Nhật Bản cai trị và là điểm nóng để du lịch 
nghỉ dưỡng của dân Đài Bắc với nhiều sự 
lựa chọn từ bình dân đến cao cấp, có thể 
nghỉ đêm hoặc chỉ tắm nghỉ ngơi theo giờ, 
ngoài ra còn có 3 khu vực ngâm chân phục 
vụ miễn phí.

Hồ ngâm chân công viên Fuxing
Giao thông:  từ ga XinBeitou đi bộ 4 phút
Địa chỉ:  61- đường Trung Hòa - thành phố Đài 

Bắc (nằm trong công viên Fuxing ) 
Mở cửa:  08:00 ~ 18:00,  Nghỉ thứ 2 hàng tuần
Giá vé vào cửa:  Vào cửa miễn phí

Cửa hiệu trà Cao Ký – Hồng trà đá
Cửa hàng bán trà lâu năm nổi tiếng với menu Hồng trà vừa ngon vừa rẻ. Trà có vị 

nồng thắm thơm phức, nếu khách thích thú hơn có thể yêu cầu người bán sử dụng bịch 
nylon và ống hút, càng thêm chất xưa cho thức uống.

Giao thông:  từ ga Xinbeitou đi bộ 8 phút  
Địa chỉ:  1F - số 30 - đường Tân Thị (Sạp 13 - Chợ Bắc Đầu)
Điện thoại:  (02)2894-5380  Mở cửa:  07:00 - 22:00  Giá vé vào cửa:  Giá bán từ 10 Đài tệ

Cốc Địa nhiệt
Vào thời Nhật cai trị, nơi đây là danh lam thánh cảnh 

nằm trong bảng danh sách tám thánh địa mười hai cảnh đẹp. 
Dòng suối xanh biếc, nước khoáng nóng mang chất lưu huỳnh 
xanh, dòng nước nóng phun chảy miên miên từ đáy hồ với 
sức nhiệt sôi sục, xung quanh một luồng khói nghi ngút càng 
thêm mông lung huyền bí

Giao thông:  từ Bảo tàng suối khoáng nóng đi bộ 10 phút
Địa chỉ:  số 10/30 - đường Trung Sơn - Khu Bắc Đầu - thành phố 

Đài Bắc
Mở cửa:  09:00 ~ 17:00, Nghỉ thứ 2 hàng tuần 
Giá vé vào cửa:  Vào cửa miễn phí

Phố ăn Bắc Đầu
Khu phố ẩm thực với nhiều 

hàng quán giá cả bình dân, do phố 
ăn gần chợ nên các quán mở cửa 
bán từ sáng đến tối, đủ món ẩm 
thực san sát các hàng quán. Món 
cơm thịt kho trên lầu 2 từng được 
báo chí chọn đứng đầu bảng món 
ăn của Đài Loan

Giao thông:  từ ga XinBeitou đi bộ 8 phút
Địa chỉ:  số 30 - đường Tân Thị ( Chợ 

Bắc Đầu )
Mở cửa:  tùy cửa hàng
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Phố cổ Cửu phần
Phố núi Cửu phần nhộn nhịp thâu đêm, dãy phố núi hướng ra biển, đứng trên cao trông về phía xa là 

ánh đèn chớp nháy về đêm ở nơi cảng biển Keelung, một bên là ngọn đồi Keelung non xanh mơn mởn. Khu 
phố núi đông đúc náo nhiệt vòng quanh bởi các con đường có tên đường Khinh Tiện (Qingbian), đường Cơ 
Sơn (Jishan) và đường Xe Hơi (Qiche). Dọc theo đường Cơ Sơn là các hàng quán bán đủ thứ thức ăn, bắc 
ngang với con đường này là đường Thụ Kỳ (Shuqi) kéo dài với hàng trăm bậc thang đá, trên con đường này 
tập trung các quán trà. Khu phố núi vừa thích hợp để dạo bước, nhiều món ẩm thực để lựa chọn và nhiều 
cảnh không thể bỏ qua cho ống kính chụp hình, nên nơi đây lúc nào cũng đông đúc du khách.

Giao thông : từ ga xe lửa Thụy Phương đón xe bus tuyến 788 hoặc 1062, xuống xe tại trạm Phố cổ Cửu phần.
Địa chỉ:  Khu Thụy Phương - Cửu phần, đường Cơ Sơn, đường Thụ Kỳ, đường Khinh Tiện.
Mở cửa:  tùy vào giờ kinh doanh của các cửa hàng .

Nhà hát Thăng Bình (Thăng 
Bình Tọa - Shengping theater)

Được xây vào năm 1937, sau 
này đổi tên là Nhà hát Thăng 
Bình. Đến năm 1962 nhà hát 
xây mới và kiến trúc được giữ 
gìn đến nay. Nhà hát Thăng 
Bình có sức chứa 600 người, 
vào thời kỳ đó nơi đây từng l là 
một nhà hát qui mô, tuy nhiên, 
cùng với sự suy yếu dần của 
ngành khai thác mỏ, nhà hát đã phải đóng cửa và điêu đứng 
gần 30 năm, giờ đây nhà hát mở cửa và phục vụ trở lại.

Địa điểm:  137 - đường Khinh tiện - Cửu Phần - Thụy 
Phương (góc đường Thụ Kỳ và đường Khinh Tiện)

Điện thoại: (02) 2496-2820
Mở cửa:   từ thứ 2 ~ thứ 6 : 09:30 ~ 17:00 , thứ 7 & chủ nhật : 

09:30 ~ 18:00 , Nghỉ vào mỗi ngày thứ 2 của tuần 
lễ đầu tháng. 

Giá vé vào cửa: Miễn vé vào cửa.

Chè khoai dẻo
Đây là món chè khoái khẩu của phố núi 

Cửu Phần, dù là quán chè mấy thế hệ hay các 
quán mới mở đều có nguồn khách riêng. Trong 
các quán lâu năm phải kể đến quán Lai A Phò, 
món chè khoai dẻo nhờ được đưa vào phim ảnh 
mà nổi tiếng một thời, còn quán của Dì Cam do 
bàn ăn được sắp đặt hướng ra biển, nên lúc nào 
cũng đông khách.

Địa điểm:  143- đường Cơ Sơn (Quán Lai A Phò) , 5- 
đường Thụ Kỳ (Quán Dì Cam)

Mở cửa:   08:00 ~ 20:00 ( Quán Lai A Phò ), Ngày 
thường 09:00 ~ 20:00 Ngày lễ 09:00 ~ 22:00 
(Quán Dì Cam)

Phòng trà Tâm Thủy 
Nguyệt

Nằm trên đường Thụ Kỳ san sát nào là các quán 
trà, tuy nhiên dòng người tấp nập, nên có được 
một chỗ yên tĩnh với giây phút để tâm trí hòa 
mình với đất trời và biển cả hay thưởng ngoạn 
nghệ thuật, thì hãy đến với phòng trà xây trên 
dốc núi có kiến trúc với kiểu cách của một trà 
quán cổ kính phương tây kết hợp với phòng 
trưng bày nghệ thuật, đứng ở ban công phía sau 
nhà có thể nhìn thấy cảnh biển và núi , vừa có thể 
nhâm nhi trà, chọn mua trà và bộ bình trà.

Địa điểm:  308- đường Khinh Tiện - Khu Thụy Phương
Điện thoại: (02) 2496-7767    Mở cửa:  12:00 ~ 20:00

1
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Thị trấn đặc trưng miền Bắc

Thành phố Tân Bắc -  
Khu Thụy Phương (Ruifang)
Phố núi với mỏ vàng huyền bí trong khu rừng rậm ~ tour 02 ngày 01 đêm

Tuyến đường: 

Day 1:  ❶Phố cổ Cửu Phần (Jiufen) Æ ❷Nhà hát 
Thăng Bình Æ ❸Chè trôi bánh ít khoai 
môn Æ ❹Phòng trà Thủy Tâm Nguyệt 

Day 2:  ❺Khu Bảo tàng Hoàng Kim Æ ❻Phố cổ 
Kỳ đường Æ ❼Quán mỹ thuật phố núi 
Æ ❽Đường tản bộ Liêm Động Lý
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Bảo tàng Hoàng Kim
Khuôn viên Bảo tàng rộng lớn, nhưng rất đáng bỏ ra 2 

tiếng đồng hồ dạo một vòng tham quan các Nhà Hoàng Kim, 
Nhà Môi trường , nhà khách Thái Tử, đường hầm Bổn Sơn, 
Lầu Luyện kim, Khu nhà trọ kiểu Nhật.

Giao thông :  đón xe bus tuyến 788, xuống xe tại trạm Bảo tàng 
Hoàng kim.

Địa điểm:  số 8 đường Kim Lộ, Kim Qua Thạch
Điện thoại: (02) 2496-2800
Mở cửa:   từ thứ 2 ~ thứ 6 : 09:30 ~17:00 , thứ 7 & chủ nhật : 09:30 ~ 

18:00 , Nghỉ vào mỗi ngày thứ 2 của tuần lễ đầu tháng 
Giá vé vào cửa:  80 Tân Đài tệ ( tham quan trong ngày các khu 

trưng bày, nhà Môi trường, lầu luyện kim, phòng 
Kim thuỷ và nhà Hoàng Kim, riêng khách tham 
quan Đường hầm mua thêm vé 50 Tân Đài tệ )

Đường hầm Bổn sơn ngũ hang 
Đường hầm Bổn sơn ngũ hang qua công trình tu sửa đã mở cửa 
phục vụ du khách, trong đó đặt nhiều mô hình hiện vật bằng 
sáp thể hiện hình ảnh sinh hoạt của phu thợ khai thác mỏ.

Phố cổ Kỳ Đường
Con đường mang vẻ cổ kính của khu Kim 

Qua Thạch này chỉ là con đường nhỏ, không có nhiều 
sắc màu thương mại như các phố cổ khác, nhưng lại 
đơn sơ và thoang thoảng vẻ từng trải, với địa hình 
quanh co và  những bậc thềm nhấp nhô, tạo cảm giác 
thú vị cho khách như khi đi lạc vào mê cung. 

Giao thông :  từ khu Bảo tàng Hoàng kim đi bộ 10 phút
Địa điểm:  đường Kỳ đường - Kim Qua Thạch

Quán Mỹ thuật phố núi
Không gian đậm chất nghệ thuật trong 

khu núi rừng ở đây được cấu tạo bởi bàn tay tài 
ba của nhóm nghệ nhân, thiết kế khu trưng bày 
nghệ thuật và quán cà phê trong một không gian 
rộng mở thông với quảng trường khu du lịch 
Thủy Nam Động.

Giao thông :  đón xe bus tuyến 788, xuống xe tại 
trạm Thủy Nam Động

Địa điểm:  số 155-3 đường Động Đỉnh - Liêm Động Lý
Mở cửa:  từ 09:00 ~ 17:30, nghỉ thứ 2 hàng tuần

Đường tản bộ  
Liêm Động lý

Từ Khu trưng bày nghệ thuật bắc xuyên qua khu 
du lịch Liêm Động chỉ cần tản bộ 20 phút, dọc 
đường du khách thưởng ngoạn phong cảnh thiên 
nhiên và cảnh quan đặc trưng nơi đây với biển 
Âm Dương, di tích khu đào vàng và từ trên đài 
vọng cảnh ngắm cảnh thác Hoàng Kim.

Gioa thông:  từ đường xe hơi có lối dẫn vào đường 
tản bộ để đi đến khu du lịch Thủy Nam 
Động.

Nhà Hoàng Kim
Khu trưng bày tầng trệt ngoài các hiện 
vật liên quan ngành khai thác mỏ vùng 
Cửu Phần, Kim Qua Thạch, còn có khu 
trưng bày hình ảnh bằng sáp mô phỏng 
sinh hoạt của phu đào mỏ, càng không 
thể bỏ qua tham quan miếng vàng nặng 
220,3 kg được đặt trưng bày trên tầng 2.

Nhà khách Thài tử
Nhà khách trước đây là hành dinh của 
ngài thái tử Hirohito khi thái tử đến thị 
sát tại khu mỏ, sau này nhà khách mở cửa 
phục vụ du khách vào tham quan biệt thự 
đẳng cấp này mang vẻ kiến trúc Nhật Bản.
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Đảo Qui Sơn
Nơi đây vốn là khu căn cứ quân sự, màn bí ẩn 

luôn phủ trùm, những câu truyện mang tính nhân văn 
cùng với hệ sinh thái thiên nhiên phong phú đã thu 
hút du khách vượt biển ra đảo để trải nghiệm nét mỹ 
miều của ốc đảo được mệnh danh Long cung hoa lệ.

Giao thông:  từ ga xe lửa Đầu Thành đón taxi, lộ trình 
khoảng 10 phút

Địa chỉ:  Ngõ Ô Thạch - Đường Cảng khẩu - Thị trấn Đầu 
Thành - Nghi Lan

Điện thoại:  (03) 9782511 #4 Hội Nghề cá khu Đầu 
Thành ( Dịch vụ đăng ký giấy phép ra đảo 
và chương trình ngắm cá voi.

Mở cửa:  đảo Qui Sơn đón khách từ tháng 03 đến tháng 
11 hàng năm, Tour đảo từ 2 đến 7 tiếng

Giá vé:  lên đảo + ngắm cá: 1600 Tân Đài tệ, lên đảo: 1200 
Tân Đài tệ  (Giá vé có thể thay đổi tùy theo tour)

Bảo tàng Lan Dương ( Lanyang )
Từ bên ngoài ngắm nhìn về tòa nhà với khối kiến trúc nghiêng đảo, trông như là một tác phẩm 

nghệ thuật nằm sừng sửng trên di tích cảng biển Ô Thạch. Tòa nhà do kiến trúc sư Đào Nhân Hỷ thiết 
kế, từ ý tưởng thiết kế đến hiện vật trưng bày đều có sức thu hút mạnh mẽ, thể hiện trọn vẹn nét đặc trưng 
qua hệ sinh thái thiên nhiên, dòng lịch sử, nét nhân văn của vùng đất Nghi Lan.

Giao thông:  từ cảng Ô Thạch đi bộ 13 phút
Địa chỉ:  số 750 đường Thanh Vân 3, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan    Điện thoại:  (03) 977- 9700
Mở cửa:  từ 09:00 ~17:00, nghỉ thứ 4 hàng tuần    Giá vé:  100 Tân Đài tệ

1

2

Thị trấn đặc trưng miền Bắc

Huyện Nghi Lan- Thị trấn Đầu Thành 
( Toucheng)
Thị trấn nhỏ thú vị với chương trình 3D đa dạng 
loại hình vui chơi ~ Tour 02 ngày 01 đêm

Tuyến đường: 

Day 1:  ❶Đảo Qui Sơn Æ ❷Bảo tàng Lan Dương Æ 
❸Quán món ăn Nhật Lạc Ốc 

Day 2:  ❹Phố cổ Đầu Thành Æ ❺Quán ăn phong vị 
truyền thống ở phố cổ Æ ❻Quán chè đá A 
Trung Æ ❼Bãi biển Waiao
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Quán ăn Lạc Ốc
Nằm cạnh nhà ga, trước đây là khu ký túc xã mang phong cách Nhật 

Bản được cải tạo thành khu phố ăn uống, trong đó có quán mang tên Lạc 
Ốc bán món ăn Nhật Bản, chủ quán có biệt tài chế biến, chất lượng đảm 
bảo, giá cả bình dân, sushi là món truyền thống nổi tiếng của quán.

Giao thông:  từ Bảo tàng Lan Dương đón taxi đi khoảng 7 phút
Địa chỉ:  số 15 Hẻm Trấn tây 1, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan
Điện thoại:  (03) 977-7525
Mở cửa:  từ 11:00 ~ 14:00, 17:00~ 20:00, nghỉ mỗi thứ 4 tuần lễ thứ 2 và thứ 4 hàng tháng
Giá bán:  món cuốn Lạc Ốc giá 200 Tân Đài tệ, Sashimi Lạc Ốc 220 Tân Đài tệ

Phố cổ Đầu Thành
Đầu Thành là thị trấn lớn nhất của vùng Khai 

Lan, nằm trên thị trấn này có phố cổ mang tên đường Hòa 
Bình, trên con đường này đâu đó còn lưu giữ lại những 
căn nhà ở và tiệm buôn có kiến trúc mang nét đẹp của 
thời xưa và nay. Phố cổ không dài lắm, nhưng nhiều ngôi 
nhà cổ rất đáng để tham quan, như ngôi nhà mang nét 
tổng hợp của kiến trúc Nhật và phương Tây chủ nhân là 
ông Lư Toán Tường vốn là người giàu nhất trong vùng này 
thời nhà Thanh; Tân Trường Hưng Thụ Ký trước đây là 
cửa hàng đại lý kinh doanh đủ loại hàng hóa đến từ các địa 
phương, cổng nhà bằng gỗ điêu khắc là tuyệt tác còn lưu 
lại độc nhất vô nhị ở Nghi Lan.

Giao thông:  từ ga xe lửa Đầu Thành đi bộ 3 phút
Địa chỉ:  đường Hòa Bình, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan 
Mở cửa:   tùy vào thời gian kinh doanh của từng cửa hàng.

Quán ăn phong vị 
truyền thống của 

phố cổ
Thiết kế nội thất của quán đưa thực 
khách trở về ký ức thời xưa , mang cảm 
giác ngược dòng thời gian với khung 
cảnh xung quanh vừa quen thuộc vừa xa 
xôi, thật sự lấy làm thú vị như đi lạc vào 
đường hầm thời gian. Món ăn bán trong 
quán là những món truyền thông như 
“cơm sườn kho”, “cơm thịt bằm”.

Giao thông:  từ đoạn giữa của phố cổ Hòa 
Bình ga xe lửa Đầu Thành đi 
bộ khoảng 3 phút

Địa chỉ:  đường Hòa Bình, th ị  trấn Đầu 
Thành, huyện Nghi Lan 

Điện thoại:  (03) 977-8199
Mở cửa:  ngày thường 10:30 ~ 20:00, ngày 

lễ 10:00 ~ 21:00
Giá bán:  cơm sườn giá 90 Tân Đài tệ, cơm 

thịt bằm giá 90 Tân Đài tệ

Quán chè đá lạnh A Trung
Món chè truyền thống mà người quê gốc Nghi Lan quen 

thuộc từ nhỏ, chè thơm phức sử dụng khoai môn ruột tím làm 
vật liệu chính, khoai được nấu trong thời gian 01 tiếng, mềm dẻo 
vừa miệng, vừa giữ mùi thơm đặc trưng của khoai môn và khi đưa 
vào miệng vẫn giữ cảm giác miếng khoai sắt hạt lựu còn nguyên. 
Trong quán trưng bày những thứ dụng cụ trước đây dùng để buôn 
gánh và chiếc xe đạp cũ, tạo khung cảnh ngược dòng thời gian.

Địa chỉ:  số 267 đường Thanh Vân 3, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan
Điện thoại:  (03) 977-1362    Mở cửa:  09:00 ~ 21:00
Giá bán : 45 Tân Đài tệ/ly (có 3 mùi vị để lựa chọn)

Bãi biển Waiao
Mỗi dịp hè về, bãi tắm tấp nập 

người đến tắm biển. Đây là một trong 
các bãi biển đẹp vùng bắc bộ Đài Loan, 
đến đây ngoài chơi đùa với sóng biển 
còn có thể ngắm nhìn phong cảnh đảo 
Qui Sơn. Quanh bải biển có nhiều cửa 
hàng cung cấp dịch vụ thuê ván trượt, 
dạy bơi,…v.v. Đặc biệt khách du lịch 
đừng bỏ qua vào lúc buổi chiều lúc mặt 
trời lặn, khi ánh hoàng hôn và cảnh đẹp 
của đảo Qui sơn lấp lánh trên mặt biển.

Giao thông:  từ phổ cổ đón taxi khoảng 7 phút.
Địa chỉ:  thị trấn Đầu Thành – huyện Nghi Lan
Mở cửa:  cả ngày
Miễn vé vào cửa
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Món ăn đường phố 
trước cổng chùa

Xung quanh chùa có 
nhiều hàng quán 
bán thức ăn, có 
món hàu chiên, 
tôm chiên, các loại 
mì ,  bánh bao.  Dạo 
quanh nơi đây, khách có thể chọn mua 
bánh xốp hay quạt thủ công về làm quà.

Địa chỉ:  đường Trung Sơn, thị trấn Lộc 
Cảng, huyện Chương Hóa (xung 
quanh chùa Thiên Hậu).

Mở cửa:   tùy thời gian kinh doanh của quán.

Nhà trưng bày nghệ thuật Pha 
lê Đài Loan

Nhà trưng bày nghệ thuật Pha lê do công ty Minh Tướng 
Đài Loan sáng lập, nơi đây trưng bày nhiều tác phẩm làm 
bằng pha lê mang tính nghệ thuật cao, với những ý tưởng 
có tính sáng tạo gây hiện tượng “lộng lẫy hoa lệ, tỏa sáng 
mọi nơi”. Qua cách bố trí trưng bày hoạt bát và sinh động, 
gây lạ mắt cho khách, làm thay đổi khái niệm truyền thống 
cho rằng nghề chế tạo thủy tinh là ngành nghề khô khan. 

Giao thông:  từ phố cổ Lộc Cảng đáp xe bus du lịch tuyến Lộc 
Cảng, xuống xe tại Nhà trưng bày Pha lê

Địa chỉ:  số 30, đường Lộc Công Nam 4, thị trấn Lộc Cảng, Chương Hóa
Điện thoại: ( 04) 781-1299#266
Mở cửa:   08:00 ~ 18:30,  chùa Bà Pha lê: 06:00 ~ 21:00
Miễn vé vào cửa

Cảng cá Vương Công
“Ánh đèn thuyền chài” nằm trong tám cảnh quan du lịch của Chương Hóa, tuy nhiên hiện nay 

ánh đèn điện vào chiều hoàng hôn dần thay thế ánh đèn trên thuyền chài năm xưa và là điểm nóng hoàng 
hôn bên bờ biển thu hút khách du lịch. Ngoài cảnh đẹp, đến đây còn có món đặc sản Hàu chiên, và trải 
nghiệm bắt hàu trên chiếc xe kéo.

Giao thông:  từ Nhà trưng bày Pha lê lái xe 30 phút
Địa chỉ:  đường Cảng cá, thôn Vương Công, xã Phương Uyển Chương Hóa

Chùa Thiên Hậu Lộc cảng
Đây là ngôi chùa có đông khách hành hương đến viếng 

ở vùng Lộc cảng, chùa thờ Bà Thiên Hậu được thỉnh từ chùa ở 
Mỵ Châu - Phúc Kiến đời Khang Hy nhà Thanh, nên còn được 
gọi là “Mẹ Mỵ Châu”, đây còn là di tích lịch sử hạng 3 do có kiến 
trúc khá hoành tráng, qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân với 
nghệ thuật chạm trổ, điêu khắc và sơn vẽ từ các cột trụ, song cửa 
ở chính điện đến hình ảnh con Kỳ lân trên bức tường đều được 
chạm khắc tinh tế, kỳ công, quả thật là một tuyệt tác.

Giao thông:  từ ga tàu sắt cao tốc Đài Trung hoặc ga xe lửa Chương 
Hóa đáp xe bus du lịch tuyến Lộc Cảng, xuống xe tại 
phố cổ Lộc Cảng đi bộ 9 phút.

Địa chỉ:  số 430 đường Trung Sơn, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa
Điện thoại: (04) 777-9899

1
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Thị trấn đặc trưng miền Trung

Huyện Chương Hóa - thị trấn Lộc 
Cảng (Lugang)
Thị trấn cổ kính với nghề thủ công mỹ nghệ đa dạng và điêu luyện -Tour 2 ngày 1 đêm

Tuyến đường: 

Day 1:  ❶Chùa Thiên Hậu Lộc cảng Æ ❷Món ăn đường phố trước 
cổng chùa Æ ❸Nhà trưng bày nghệ thuật Pha lê Đài Loan 
Æ ❹Cảng cá Vương Công (Wanggong)

Day 2:  ❺Long Sơn tự Æ ❻Bảo tàng văn hóa dân gian Lộc Cảng 
Æ ❼Hẻm Cửu khúc Æ ❽Món ăn đường phố chợ Đệ Nhất 
Æ ❾Tiệm lồng đèn Ngô Đôn Hậu Æ 10Phố cổ Lộc Cảng
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Long Sơn Tự
Di tích lịch sử hạng 1 cấp quốc gia, xây 

vào năm 1653 nằm trên con đường Đại Hữu, 
sau di dời đến địa điểm này từ thời vua Càn 
Long, trải qua bao thế hệ trùng tu mở rộng cho 
đến nay là ngôi chùa cổ kính trang nghiêm. 
Trong chùa thờ phật Quan Âm Bồ tát, ngôi 
chùa có kiến trúc uy nghiêm hoành tráng , 
mang tính nghệ thuật tầm cỡ. Sau khi viếng 
chùa, khách có thể đi một vòng tham quan 
tiệm mì A Chấn, tiệm thiếc Trần Vạn Năng, 
túi thơm Chu Nguyệt Dung.

Giao thông:  đón xe bus du lịch tuyến Lộc Cảng, 
xuống xe tại Nông hội Phúc Hưng và 
đi bộ 9 phút 

Địa chỉ:  số 8, đường Kim Môn, thị trấn Lộc Cảng, 
huyện Chương Hóa

Điện thoại: (04) 777-2472

Hẻm Cửu Khúc
Thị trấn Lộc Cảng có nhiều con hẻm quanh 

co khúc khuỷu, trong đó hẻm Cửu Khúc nằm 
trong hệ thống hẻm Kim Thịnh là nơi được bảo 
tồn nguyên vẹn nhất. Con hẻm dựng theo đường 
quanh co để tránh bão và phòng chống kẻ trộm, 
dọc theo con hẻm cảm nhận đâu đó thoang thoảng 
hơi thở cuộc sống của các tầng lớp dân chúng trong 
những căn nhà cổ kính.

Giao thông:  từ Bảo tàng văn hóa dân gian Lộc Cảng đi 
bộ 3 phút (Hẻm Cửu Khúc)

Địa chỉ:  Hẻm Kim Thịnh - thị trấn Lộc Cảng - Chương Hóa

Món ăn đường phố chợ Đệ Nhất
Nếu muốn cảm nhận sức sống vào ban mai của thị 

trấn Lộc Cảng, nơi  không thể bỏ qua là chợ Đệ Nhất, 
tất nhiên không hẳn chỉ để cảm nhận sức sống của ngôi 
chợ, mà quanh đó còn bày bán biết bao món ẩm thức địa 
phương đặc sắc như súp ngũ vị, súp mì sợi, thịt viên v.v…., 
nơi đây quả thật là khu ẩm thực vàng và là “ thánh địa” của 
món ăn đường phố xứ Đài.

Giao thông:  dọc theo đường Kim Thịnh (hẻm Cửu Khúc) đi hết đường, đi bộ 10 phút.
Mở cửa:   chợ bán vào buổi sáng.

Tiệm lồng đèn Ngô Đôn Hậu
Nghệ nhân Ngô Đôn Hậu là bậc thầy trong làng nghệ thuật 

lồng đèn, dù là sắc màu, hình vẽ, tạo hình và cách sử dụng của lồng 
đèn được sản xuất tại đây, mang phong cách độc nhất và muôn màu, 
được sử dụng làm quà lưu niệm tặng khách nước ngoài của cơ quan 
nhà nước. Lồng đèn lớn nhỏ đủ kiểu, là món quà đặc trưng của vùng 
Lộc Cảng mà du khách thường mua về làm quà.

Giao thông:  từ Chợ Đệ Nhất đi bộ 5 phút
Địa Chỉ:  số 312 đường Trung Sơn, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa
Điện thoại: (04) 777-6680    Mở cửa:  09:00 ~ 22:00

Bảo tàng văn hóa dân gian 
Lộc Cảng

Một tổ hợp kiến trúc giữa tòa “nhà tây” mang 
phong cách Baroque của phương tây với “lầu cổ 
phong” mang kiến trúc truyền thống của Mân 
Nam, nguyên là nhà tổ của gia tộc họ Cố Hiển 
Vinh của Lộc Cảng quyên góp. Trong nhà bảo tàng 
lưu trữ hơn 6000 hiện vật, thể hiện cuộc sống sinh 
hoạt qua các thế hệ tiền nhân từ thời kỳ khai hoang 
lập nghiệp.

Giao thông: từ Long Sơn tự đi bộ 8 phút
Địa chỉ:  số 152, đường Trung Sơn, thị trấn Lộc Cảng, 

huyện Chương Hóa
Điện thoại: (04) 777-2019
Mở cửa:  09:00 ~ 17:00, nghỉ thứ 2 hàng tuần
Giá vé vào cửa:  người lớn giá 130 Tân Đài tệ, trẻ em giá 

70 Tân Đài tệ
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Phố cổ Lộc Cảng
Phố phường nơi đây được hình thành và phát triển 

từ thời nhà Thanh. Nét đặc sắc của khu phố là “phía trước là con 
đường, phía sau là con suối”, tường nhà lát gạch đỏ, cổng và song 
cửa sổ bằng gỗ, cổng cửa gắn khuôn tròn bằng đồng, dáng vẽ cổ 
kính trang nhã. Kiến trúc cổ kính của khu phố được bảo tồn khá 
đầy đủ, đi khắp phố phường này có thể bắt gặp nhiều cửa tiệm 
trang trí cổ kính phục vụ giải trí, ăn uống.

Giao thông:  từ tiệm lồng đèn Ngô Đôn Hậu đi bộ 2 phút
Địa chỉ:  quanh các con đường Phố Đầu, đường Diệu Lâm, hẻm Hậu Xa

10
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Nam Loan
Nam Loan là bãi tắm biển hot nhất của Khẩn Đinh, 

bãi cát rộng lớn, bằng phẳng, hạt cát trắng và mịn, sóng không 
to. Sẽ thật là thú vị khi đến với các trò chơi cảm giác mạnh 
ở đây như lướt ván, chèo thuyền và cano lướt sóng. Bãi biển 
nhộn nhịp với nhiều du khách chơi bóng chuyền, tắm nắng và 
xung quanh là các quán bar, quán cà phê.

Giao thông:  đáp tàu sắt cao tốc đến ga Tả Doanh (Zuoying), đón 
xe bus du lịch “Chuyến xe nhanh Kengding” và xuống 
xe tại Nam Loan.

Địa chỉ:  đường Nam Loan - thị trấn Hằng Xuân - huyện Bình Đông
Giá vé:  miễn vé vào cửa, dịch vụ trò chơi thu phí riêng.

Khu bảo tồn sinh thái Long Hang
 Công viên Nga Loan Tị là bãi san hô với nền địa chất 

đặc thù được xem là khu bảo tồn cấp quốc gia, với những 
đường mòn, vách đá, hang cốc là các kỳ quan đậm màu sắc 
tuyệt vời, nơi đây còn là vùng nước biển xâm thực có diện 
tích lớn của Đài Loan và được đưa vào những bài giảng thiên 
nhiên môn Địa lý.

Giao thông:  từ Nam Loan lái xe 17 phút
Địa chỉ:  số 50 đường Nga Loan, xã Nga Loan, thị trấn Hằng Xuân - 

huyện Bình Đông
Điện thoại:  (08) 885-1322 (Ban Quản lý Công viên Kending)
Mở cửa:  từ 08:00 ~ 15: 30 , khách tham quan ra về trước 17:30
Trang wed:  www.ktnp.gov.tw (khách tham quan cần đăng ký 

trước qua đường link, tối đa 200 khách/ngày)

Ngọn hải đăng và điểm cực 
Nam của Đài Loan

Công viên Nga Loan Tị là khu phong cảnh bờ biển được 
cấu tạo bởi rạn san hô và nham thạch, cảnh quan đẹp kỳ 
vỹ, trong khuôn viên có ngọn hải đăng được mệnh danh 
“Hào quang đông Á”, với độ chiếu sáng đứng đầu bảng 
và là ngọn hải đăng lớn nhất ở Đài Loan. Sau khi tham 
quan ngọn hải đăng, du khách đi về hướng nam khoảng 
1 km để chụp hình lưu niệm bên cột mốc cực Nam biển 
Đài Loan.  

Giao thông:  từ Khu bảo tồn sinh thái lái xe khoảng 03 phút
Địa chỉ:  số 301 đường Nga Loan, xã Nga Loan, thị trấn Hằng 

Xuân, huyện Bình Đông
Điện thoại:  (08) 885-1101
Giờ hoạt động:  08:00 ~ 15:30 trong thời gian từ tháng 04 

đến tháng 09 / Bắt đầu từ tháng 11 đến 
tháng 03 năm sau mở cửa từ 07:00 ~17: 30

Giá vé:  người lớn giá 60 Tân Đài tệ,  trẻ em giá 30 Tân Đài tệ 

Phố Khẩn Đinh (Kending)
Khí hậu miền Nam Đài Loan oi bức nóng 

nực, vì thế vào buổi chiều nắng dịu chính là thời gian 
thích hợp để đi dạo phố. Ở Phố Khẩn Đinh, có đầy đủ 
các dịch vụ giải trí như ăn uống, mua sắm, quán bar, BBQ, nghe 
nhạc,… Càng về đêm, phố Khẩn Đinh càng thêm nhộn nhịp, khu 
bãi biển gần đó cũng có những quầy bar và khu ẩm thực ngoài 
trời, cực kỳ lý tưởng cho một buổi sum họp với bạn bè và gia đình.

Giao thông:  từ ngọn hải đăng lái xe tầm 12 phút
Địa chỉ:  đường Khẩn Đinh - thị trấn Hằng Xuân - huyện Bình Đông
Thời gian:  tùy vào thời gian mở cửa của các quán

1

2

3

4

Thị trấn cổ kính bên bờ biển phía Nam

Huyện Bình Đông - Thị trấn Hằng Xuân 
(Hengchuen)
Dạo bước bên bờ biển cực nam với thị trấn cổ 
kính ~ Tour 02 ngày 01 đêm

Tuyến đường: 

Day 1:  ❶Nam Loan Æ ❷Khu bảo tồn sinh thái Long 
Hang Æ ❸Hải đăng Nga Loan Tị và điểm cực 
Nam Đài Loa Æ ❹phố Khẩn Đinh ( Kengding )

Day 2:  ❺Thành cổ Hằng Xuân Æ ❻phố cổ Hằng XuânÆ 
❼thưởng thức món vịt Hằng Xuân Æ ❽cảnh quan thủy triều bờ biển phía tây
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Thị trấn nhỏ ở xứ Đài

Thị trấn nhỏ ở xứ Đài

Cổng cổ thành Hằng Xuân
Thành cổ Hằng xuân nằm ở khu trung tâm của thị trấn Hằng Xuân, xây dựng vào năm 1880 là 

thành trì mang tính tiêu biểu thời kỳ giữa và cuối triều đại Thanh, đây là di tích lịch sử cấp quốc gia xếp 
hạng II và được lưu giữ nguyên vẹn 04 cổng thành và một vài tường thành. Thành cổ Hằng Xuân quán 
xuyến giao thông cả thị trấn. Hãy cùng dạo bộ quanh đây và tìm về ký ức một thời xa xưa.

Giao thông:  từ Phố Khẩn Đinh lái xe 14 phút
Địa chỉ:  đường Tây Môn, đường Đông Môn, đường Nam Môn, đường Bắc Môn

Phố cổ Hằng Xuân
Phố cổ là nơi giao nhau giữa đường 

Trung Sơn với đường Phước Đức có lịch 
sử trên trăm năm, dù là món ăn đặc sản địa 
phương hoặc quán ăn mang sắc thái riêng, 
hoặc các cửa hiệu bán hàng thủ công mỹ 
nghệ đậm chất hoài cổ đều là những nơi thu 
hút khách du lịch trải nghiệm những nét 
tinh tuý trong văn hóa địa phương.

Địa chỉ:  đường Trung Sơn - thị trấn Hằng Xuân 
- huyện Bình Đông

Món vịt Hằng Xuân
Nhắc đến ẩm thực Hằng Xuân là phải có 

món vịt. Món vịt Hằng Xuân chính là món ăn 
khuya nổi tiếng vùng thị trấn cổ kính, mỗi quán 
đều có bí quyết chế biến riêng. Tiệm lâu năm nhất 
đến ba thế hệ chủ quán có món miến vịt rất nổi 
tiếng, đó là quán Vịt Thái với miếng vịt được chế 
biến theo gia truyền, thực khách không thể bỏ 
qua.

Miến vịt “Phỏ Ky ”
Địa chỉ:  số 35, đường Trung Sơn, thị trấn Hằng Xuân, 

huyện Bình Đông
Điện thoại:  (08) 889-1298  
Thời gian: 17:00 ~ 23:00. Nghỉ thứ tư hàng tuần
Miến vịt “ Thái “
Địa chỉ:  số 71-3 đường Hằng Nam, thị trấn Hằng 

Xuân, huyện Bình Đông
Điện thoại:  (08) 889-8226  Mở cửa:  17:00 ~ 22:00

Cảnh quan thủy 
triều bờ tây

Bờ tây Hằng Xuân nằm rải rác các 
cảng cá nhỏ, do đặc thù địa chất và là 
nơi vắng vẻ, nên dọc theo bờ biển nơi 
đây giữ gìn hệ sinh thái phong phú, 
nhất là ở đây từng là nơi được chọn 
quay ngoại cảnh của bộ phim “Điểm 
cực biển số 7”. Vạn Lý Tòng là vùng 
thủy triều đới, sinh thái đa dạng và 
cảnh quan chiều hoàng hôn tuyệt đẹp.

Giao thông:  từ phố cổ thị trấn Hằng 
Xuân lái xe đến Vạn Lý Tòng 
khoảng 16 phút

Địa chỉ:  Hậu Loan Lý, Sơn Hải Lý, Vạn 
Lý Tòng - thị trấn Hằng Xuân, 
huyện Bình Đông (vùng Thủy 
triều đới)

5

6

8

7
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DJ Tour  
(DONG FONG INTERNATIONAL 
TRAVEL SERVICE Co., Ltd)

Mục tiêu và nhiệm vụ của chúng tôi: 
• Hiểu rõ yêu cầu của khách hàng 
•  Cung cấp thông tin chính xác. 
•  Trả lời nhanh chóng các yêu cầu và cung cấp giá cả 

hợp lý. 
•  Cung cấp các dịch vụ nhất quán và hỗ trợ khách 

hàng với thái độ dễ chịu. 
•  Giải quyết tranh chấp và vấn đề một cách kịp thời

CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI 
Công ty Du lịch Quốc Tế Đông Phong là Công ty 

Du lịch có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực 
du lịch ở Đài Loan. Do đó, chúng tôi có thể cung cấp 
các  hạng  mục  phục  vụ đa dạng hóa,  như dịch vụ 
thuê xe, đặt khách sạn, sắp xếp chương trình tour, và 
hướng dân viên các ngôn ngữ…

Từ đoàn du lịch hội nghị, hội  thảo,  đoàn  khách  
incentive, đến các đoàn khách ghép có kế  hoạch  
khác  nhau, chúng tôi đều có thể đáp ứng  nhu  cầu  
về  ngân  sách  của  bạn, và đáp ứng kì vọng về tính 
chuyên nghiệp của bạn. 

Chúng tôi là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của bạn 
khi bạn  đối mặt với khách hàng,  là  đối  tác  chuyên  
nghiệp  nhất  của bạn tại Đài Loan. Chúng tôi có đội 
ngũ nhân viên uy tín  để phục vụ khách hàng của 
bạn khi đi du lịch tại Đài Loan

Travel Agencies

Tel: +886-4-2359-1008  

Fax: +886-4-2359-7859  

Web: www.traveltogether.com.tw  

Add:  No. 90, Gongyequ 1st Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, 
Taiwan (R.O.C.) 

Email: djtourid@yahoo.com, djtourvn@gmail.com

Co u p o n
Chỉ cần hơn 100USD là bạn được nhận một cuốn sổ 
hướng dẫn và giảm giá 5USD

Sổ tay ưu đãi du lịch 
Đài Loan
Quảng bá cửa hiệu giới 
thiệu và ưu đãi

Hướng dẫn sử dụng:
1. Thời hạn sử dụng ưu đãi: 01/01/2019~ 31/12/2019
2.  Xin hãy chủ động đưa ra sổ tay này khi đến cửa hiệu để nhận 

được ưu đãi
3. Ưu đãi chỉ có thể dùng một lần, không được tái sử dụng
4.  Ưu đãi này không thể kết hợp sử dụng với hoạt động ưu đãi 

khác của cửa hiệu
5.  Chi tiết về giới hạn, điều kiện và thời hạn sử dụng, phải căn 

cứ theo thông báo tại hiện trường của các cửa hiệu

Công ty du lịch

Chỗ ở

Chơi

P.51

P.55

P.57
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Good Time Travel Co., Ltd
Trải qua hơn 10 đồng hành cùng lữ hành Việt Nam, 

Good Time Travel vinh dự là 1 trong những thương hiệu 
được yêu mến hàng đầu của đối tác cũng như khách du 
lịch. Với triết lý kinh doanh khách hàng ưu tiên, đôi bên 
cùng tiến, chúng tôi luôn cam kết với chất lượng dịch vụ 
hàng đầu, chăm chút những nhu cầu của khách hàng. 
Hiện tại chúng tôi là chuyên gia cung cấp những dịch vụ:

Land tour Đài Loan
M.I.C.E (Meeting – Incentive – Conference - Exhibition) tour
Gala dinner
F.I.T (Free Independent Traveler) Service
Dịch vụ đặt xe, nhà hàng, khách sạn
Đưa đón sân bay và cho thuê xe
Để tri ân với du lịch Việt Nam, Good Time Travel chính thức 

hoạt động mảng kinh doanh outbound từ Đài Loan qua Việt 
Nam với mục tiêu trở thành cầu nối, bạn đồng hành tin cậy 
của du lịch Việt Nam

Travel Agencies

Tel: +886-2-2772-1638  Fax: +886-2-
2772-1552  Web: www.taiwangoodtime.
com  Add: 4F.-3, No. 62, Fuxing N. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan 
(R.O.C.)  Email: quangtp@taiwangoodtime.
com

Co u p o n
Hãy liên hệ: quangtp@taiwangoodtime.
c o m  h o ặ c  w e b s i t e :  w w w .
taiwangoodtime.com để nhận được 
những ưu đãi và thành đối tác tin cậy 
của chúng tôi.

❶

❷

❸

❶ Tổng Giám Đốc Kenneth đón những lữ khách Việt Nam đầu tiên 
đến Đài Loan ❷ Good Time Travel là bạn đồng hành tin cậy của 
du lịch Việt Nam ❸ Hân hoan trên từng hành trình là mục tiêu của 
chúng tôi
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Chỗ ở

Tel: +886-49-270-2789  Web: www.tilun.com.
tw  Add: No.86, Kaigao Ln., Xinyi Township, 
Nantou County 55691, Taiwan (R.O.C.)

Co u p o n
1.  Đặt phòng ngày bình thường giảm 

giá 55% (ngày chủ nhật đến ngày thứ 
sáu), đặt phòng ngày nghỉ giảm giá 
8% (ngày thứ bảy).

2.  Phòng Cafe, Karaoke, dùng cơm 
trong tiệm giá ưu đãi giãm 9%

3.  Phòng tắm nóng khỏa thân nam nữ 
giá ưu đãi giãm 8%

*  Một cuốn sổ tay ưu đãi hạn chế giảm 
giá một phòng thấp nhất, không được 
xếp chung sử dụng với các ưu đãi khác.

Hotel Tilun Dongpu Spa
Tọa lạc ngay cửa vào khu suối khoáng nóng Đông 

Phố (Dungpu) ở độ cao 1.120m so với mặt nước biển, 
nơi đây bốn mùa cảnh sắc tươi đẹp, mùa xuân hoa anh 
đào khoe sắc, mùa hạ thác nước tung bọt trắng xóa, 
mùa thu lá phong nhuộm vàng, mùa đông mai nở tinh 
khôi. Lại thêm cảnh quan tự nhiên phong phú, văn hóa 
cổ của dân tộc người Bunun và có nguồn suối khoáng 
hấp dẫn, hơn nữa cũng là khu phong cảnh trọng điểm 
trong hành trình tới vườn quốc gia Alishan và khu 
phong cảnh quốc gia Đầm Nhật Nguyệt. Suối khoáng 
nóng Đông Phố (Dungpu) tự hào là điểm đến hấp dẫn 
du khách cả bốn mùa trong năm.

Tai-Yi Red Maple Resort
Tai-yi Red Maple Resort là khu nghỉ dưỡng 4 sao chất lượng cao, phong cảnh tươi đẹp, nằm 

tại Phố Lí, Nam Đầu ở chính giữa Đài Loan, cận kề Núi Hợp Hoan, Hồ Nhật Nguyệt. Resort có 
vườn hoa và thảm cây xanh rộng hơn 100.000m2, 7 khu nông trường sinh thái chủ đề. Đến với 
Tai-yi, du khách sẽ thực sự trải nghiệm kỳ nghỉ thú vị và độc đáo. Resort có 104 phòng với các 
dịch vụ farmstay, homestay, resorthotel. Nhà 
hàng Hoa viên Nam Phương cao 13m thiết kế 
giữa lớp cây xanh và Nhà hàng Hoa viên nằm 
giữa vườn cây xanh và suối nước đều mang 
đến những món ẩm thực chế biến từ thực vật 
hết sức sáng tạo và tinh tế, các món lẩu từ 
rau và hoa vừa thu hoạch trong vườn, cà phê 
tự chế, trà chiều, đảm bảo giúp quý khách có 
một kỳ nghỉ thú vị, thoải mái cùng những bữa 
ăn ngon miệng.

Chỗ ở

Tel: +886-49-299-7848  Web: www.taiifarm.com  Add: 
No.176, Sec. 1, Zhongshan Rd., Puli Township, Nantou 
County 545, Taiwan (R.O.C.)

Co u p o n
•With the coupon, 30% off accommodation on 
Friday to Sunday and 10% off on Saturday.
•With the coupon, less ten people enjoy a 10% 
discount in dinning, not include beverage, 
banquets and meetings.

❶ Vườn cây xanh rộng hơn 100.000 m2 của Tai-yi Red Maple Resort ❷ Hui Quan Flower Shop và phòng nghỉ tại Tai-yi 
Red Maple Resort

❶ ❷
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Chơi

Formosan Aboriginal Culture Village
Làng văn hóa Cửu Tộc nằm tại trung tâm của Đài Loan, liên kết mật thiết giữa cáp treo và 

Đàm Nhật Nguyệt, là một khu vui chơi đa dạng được xây dựng với chủ đề người dân tộc Đài 
Loan, thiết bị vui chơi mới nhất năm 2019 là bờ biển Tây Ban Nha đã gia nhập, thêm vào nhiều 
thiết bị vui chơi giải trí hơn, tạo dựng thế giới vui chơi hơn chỉnh hơn cho Cửu Tộc. Bờ biển Tây 
Ban Nha mới có kiến trúc độc đáo, với rất nhiều chủ đề khối ghép và màu sắc sặc sỡ, kết hợp 5 
loại thiết bị vui chơi đặc sắc, đáng để du lịch 1 lần. Làng văn hóa Cửu Tộc 4 mùa đều tươi đẹp, 
mùa xuân hoa oải hương, mùa hạ nghịch nước mát mẻ ở bờ biển Tây Ban Nha, mùa thu Lễ hội 
cáp treo, mùa đông ngắm hoa anh đào, là lựa chọn hàng đầu khi du lịch Đài Loan.

Tel: +886-49-2895361  Fax: +886-49-2896233  Web: www.
nine.com.tw  Add: No. 45, Jintian Ln., Yuchi Township, Nantou 
County 55544, Taiwan (R.O.C.)  Email: service@nine.com.tw

Co u p o n
Cầm phiếu ưu đãi Coupon này mua vé sẽ 
được tặng món quà nhỏ xinh đẹp.


