


Du lịch ít Cacbon là một khái niệm kết hợp “ít Cacbon” và “du lịch” lại với nhau, 
là một hình thức du hành ít hao phí năng lượng, ít ô nhiễm, ít thải CO2 làm cơ sở 
hoạt động, giúp du khách có thể thông qua hoạt động du lịch để giảm nhẹ áp lực 
trong cuộc sống thường nhật, đồng thời còn đạt được mục đích tiết kiệm năng lượng 
và giảm Cacbon, là một phương thức du lịch với mục đích giải trí và giảm thấp 
lượng thải Cacbon.

Ngày nay du lịch ít Cacbon tôn trọng cuộc sống bảo vệ môi trường ít Cacbon, sẽ 
là xu thế và lựa chọn tất yếu trong phát triển du lịch của đời sống sau này, để thay 
đổi phương thức du lịch truyền thống trước đây, thông qua việc thúc đẩy du khách 
sử dụng các phương thức du lịch như giao thông màu xanh (từ đi bộ, đạp xe đạp, sử 
dụng xe điện, tàu điện ngầm, tàu điện hạng nhẹ, xe buýt công cộng cho đến xe hơi 
chung), thưởng thức ẩm thực theo mùa của địa phương, cuộc sống ít Cacbon, mua 
hàng ít Cacbon v.v.., ngoài việc có được chuyến du lịch trải nghiệm sâu sắc ra, còn 
có thể thực hiện mục đích giảm Cacbon vì yêu trái đất.

Du lịch ít Cacbon là một loại hình du lịch mới khác với những kiểu du lịch trước 
đây, thông qua các hành động như sử dụng công cụ giao thông đưa đón và quy 
hoạch tuyến đường ít thải Cacbon nhất, đồng thời cung cấp ẩm thực theo mùa của 
địa phương cùng với đi vào thực tiễn cách mua hàng “màu xanh” v.v.., không những 
giúp người tham gia kỳ du lịch ít Cacbon có được trải nghiệm văn hóa địa phương 
nhân văn sâu sắc, mà người tham gia kỳ du lịch ít Cacbon trong quá trình kiến tạo 
từ nhận biết ít Cacbon, tham gia hoạt động ít Cacbon cho đến làm cho môi trường 
ít Cacbon trở thành hiện thực, mà còn giúp ngành nghề địa phương hướng tới hình 
thức chuyển đổi ít Cacbon, từ đó mang đến lượng người đến thăm quan và cơ hội 
kinh doanh ít Cacbon nhiều hơn nữa.

Sổ tay này là bản giới thiệu khách sạn, cảnh quan và món ẩm thực ít Cacbon bảo 
vệ môi trường kết hợp giữa các khu Qijin, Gushan và Yancheng, giúp du khách đi 
sâu trải nghiệm lịch sử nhân văn và cuộc sống địa phương khu Qijin, Gushan và 
Yancheng bằng phương thức du lịch ít Cacbon như đi tàu điện ngầm, tàu điện hạng 
nhẹ, xe đạp hoặc đi bộ.

Du lịch ít Cacbon
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Du lịch con sông Tình Yêu lãng mạn 

Con thuyền Tình Yêu sử dụng năng lượng mặt trời 
phát điện, không gây ô nhiễm và yên tĩnh, đều có ưu 
điểm đối với môi trường và du khách. Ánh đèn LED 
bên cạnh thuyền buổi tối không có tổn hại do ánh đèn 
gây ra và hơn nữa còn thu hút các đàn cá, có thể nói 
là du lịch trên sông Tình Yêu là sự lựa chọn tuyệt vời 
nhất.
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K
hách sạn nổi bật

Xung quanh khách sạn có các 
cảnh quan mang đầy không khí văn 
hóa như sông Tình Yêu, Bảo tàng 
Lịch Sử, Trung tâm Nghệ Thuật 
Pier-2, rất thích hợp cho du khách 
yêu thích văn học nghệ thuật và còn 
cảm nhận được dấu vết thời gian lưu 
lại ở Kaohsiung.

01

Số 50, đường Fubei, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5325901           07-5330883
http://9inekhh.lealeahotel.com/

Khách sạn Lealea 9ine Kaohsiung
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Sổ tay du lịch ít Cacbon các khu
Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Trong kiến trúc kiểu châu Âu có 
trưng bày rất nhiều sản phẩm nghệ 
thuật, gần phố mua sắm, xung quanh 
bốn hướng đều có rất nhiều món ẩm 
thực nổi tiếng, là một trong những 
khách sạn nổi tiếng ở khu Yancheng, 
phong cách nghệ thuật đặc biệt rất 
được du khách Âu Mỹ yêu thích.

Khách sạn Kingship02

Số 98, đường Cisian 3, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5313131           07-5335151
http://www.kingship.com.tw/
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K
hách sạn nổi bật

Được quy hoạch bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Nhật Bản Tadashi 
Yamane, với lớp kính trong suốt và bóng đèn đan xen tạo cảm giác hiện 
đại, trong khách sạn có nhà hàng kiểu Hồng Kông và kiểu Nhật, thu hút rất 
nhiều du khách yêu thích ẩm thực tìm đến.

Khách sạn Chateau de Chine Kaohsiung03

Số 43, đường Daren, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5217388           07-5217068
http://kaohsiung.chateaudechine.com/
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Sổ tay du lịch ít Cacbon các khu
Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Giao thông tiện lợi, có nhiều 
địa điểm lựa chọn để mua sắm và 
ăn uống, không chỉ thích hợp với 
những du khách đến tham quan, mà 
còn là sự lựa chọn hàng đầu của các 
thương gia khi đi công tác xa.

Khách sạn Wenpin04

Số 22, đường Dayong, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5612346           07-5338007
http://web.wenpin.com.tw/
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K
hách sạn nổi bật

Bên cạnh khách sạn là con sông 
Tình Yêu, thiết kế phòng đơn giản 
và sáng lạng, có thể hoàn toàn thư 
giãn thưởng thức cảnh đẹp sông 
Tình Yêu, là khách sạn trang nhã, 
yên tĩnh trong sự náo nhiệt.

Khách sạn Bazhong Sentosa05

Số 423, đường Cisian 2, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5335158           07-5513497
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Sổ tay du lịch ít Cacbon các khu
Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Đi bộ 5 phút là đến trạm tàu điện 
ngầm, tất cả phòng đều có wifi miễn 
phí, có rất nhiều điểm du lịch lân 
cận, dùng bữa tiện lợi, rất thích hợp 
với khách thương nhân công tác xa 
nghỉ chân.

Khách sạn Delton, con sông Tình Yêu06

Số 67, phố Xinxing, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-9766888           07-5216956
http://www.loveriverhotel.com.tw/
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K
hách sạn nổi bật

Khách sạn Huahou có rất nhiều 
loại phòng, ngoài các phòng đơn, 
phòng đôi, phòng 4 người ra, còn có 
phòng thương gia khép kín, phòng 
khép kín kiểu Nhật, phòng 5 người 
v.v.., thỏa mãn nhu cầu của các du 
khách.

Khách sạn Huahou07

Số 219, đường Gongyuan 2, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5518251           07-5518356
http://www.huahou.com.tw/
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Sổ tay du lịch ít Cacbon các khu
Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Khách sạn Hooray Boutique là 
một khách sạn tràn đầy không khí 
thư giãn, nhân viên phục vụ hoạt 
bát nhanh nhẹn, đem đến sự nhiệt 
tình của Kaohsiung đến với mọi du 
khách.

Khách sạn Hooray Boutique08

Số 278, đường Cisian 3, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5519292           07-5519290            
https://www.hoorayhotel.com.tw/
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K
hách sạn nổi bật

Ở đây có thể tận hưởng 
cảnh đẹp của thành phố và 
vịnh cảng, cảm nhận nét 
đẹp khác nhau về ban ngày 
và ban đêm của Kaohsiung, 
lấy phong cách thiết kế hải 
dương làm chủ đạo, thể 
hiện phong cách thời trang 
và trang nhã, khiến cho tất 
cả các du khách đều giữ lại 
ấn tượng cả với cảnh đẹp 
bên trong và bên ngoài cửa 
sổ.

Khách sạn City Suites Chenai09

Số 1, phố Dayi, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5215116           07-5218714
http://www.citysuites.com.tw/
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Sổ tay du lịch ít Cacbon các khu
Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Kết hợp các thiết bị phần cứng có 
nguyên tố cổ điện và hiện đại, cộng 
thêm thái độ phục vụ tận tình và 
thân thiết, du khách có thể thoải mái 
hưởng thụ ở đây chỉ với mức giá 
bình dân.

Khách sạn Golden Pacific10

Số 83, phố Guangrong, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5218770           07-5218771            
http://www.cf-hotel.com/kh/
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K
hách sạn nổi bật

Ngoại hình kiến trúc đặc biệt kiểu 
Ba Rốc, không gian các loại phòng 
đều rất rộng rãi thoải mái, khách sạn 
F hoan nghênh du khách đến cảm 
nhận sức hấp dẫn của khách sạn thời 
thượng.

Khách sạn F11

Số 129, đường Dazhi, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5323333           07-5329977
http://kaohsiung.fhotels.com.tw/
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Sổ tay du lịch ít Cacbon các khu
Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Thiết kế mang phong cách công 
nghiệp, hòa quyện với nét văn hóa 
của thành phố, cảng biển, nghệ thuật 
và cảm giác hiện đại, khách sạn 
CyanRain hy vọng du khách có thể 
trải nghiệm những câu truyện của 
Kaohsiung từ xưa đến nay.

Khách sạn CyanRain12

Số 2, phố Dayou, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5217588           07-5217800 
https://www.sus-hotel.com/
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K
hách sạn nổi bật

Khách sạn Yam lấy việc được 
quốc tế nhìn thấy làm mục tiêu, đảm 
nhiệm vai trò là diễn đàn giao lưu 
giữa Kaohsiung và thế giới, đem giá 
trị cũ và mới của Kaohsiung cũng 
như tình cảm của người dân địa 
phương dành cho Kaohsiung giới 
thiệu cho du khách biết đến.

Khách sạn Yam13

Số 58, đường Cisian 3, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5510058           07-5516788            
http://hotelyam.homi.cc/



18

Sổ tay du lịch ít Cacbon các khu
Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Mang phong cách công nghiệp 
cộng thêm những chiếc xe máy cổ, 
kết hợp với cà phê và nhà hàng, 
khách sạn Xiong Wang hoan nghênh 
các du khách đến Kaohsiung thăm 
quan, tìm hiểu Kaohsiung.

Khách sạn Xiong Wang14

Số 237, đường Cisian 3, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5218237           07-5317237
http://www.237hotel.com.tw/
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K
hách sạn nổi bật

Thiết kế từ các vật liệu bằng sắt, đồ gia dụng hoài cổ cộng thêm bức 
tường được xây bằng gạch, khách sạn City Suites Pier-2 mang đậm phong 
cách hoài cổ, thu hút những du khách yêu thích văn hóa nghệ thuật đến đây.

Khách sạn City Suites Pier-215

Số 83, đường Gongyuan 2, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5322777           07-5213211 
http://www.citysuites.com.tw/
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Sổ tay du lịch ít Cacbon các khu
Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Bằng những bức 
tranh tường mỹ lệ 
g i ú p  t ạ o  c h o  d u 
khách có được cảm 
giác thoải mái trong 
tâm linh, khách sạn 
Legend mong đợi 
các vị khách có thể 
dừng chân nghỉ ngơi 
ở đây

Khách sạn Legend Pier-216

Số 67, đường Wufu 4, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5219666           07-5211616              
http://p2.legendhotel.com.tw/1
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K
hách sạn nổi bật

Khách sạn Kingdom được thành 
lập vào năm 1968 cho đến nay, 
đã chứng kiến lịch sử của khu 
Yancheng, cũng là hồi ức chung của 
rất nhiều người Kaohsiung, kế thừa 
hơn 40 năm phục vụ tận tình, chắc 
chắn sẽ khiến du khách có cảm giác 
như trở về nhà.

Khách sạn Kingdom17

Số 42, đường Wufu 4, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5518211           07-5210403
http://www.hotelkingdom.com.tw/
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Sổ tay du lịch ít Cacbon các khu
Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Khách sạn Fullon lấy khách làm 
tôn, cung cấp dịch vụ tinh tế cho 
du khách khi tư vấn về ẩm thực, du 
lịch, thỏa mãn nhu cầu khác nhau 
của người tiêu dùng.

Khách sạn Fullon18

Số 45, đường Wufu 4, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5511188           07-5211166
http://kaohsiung.fullon-hotels.com.tw/
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Lấy “giả i  t r í  lành 
m ạ n h ,  c ả  n h à  c ù n g 
hưởng” làm chủ đề, giúp 
người tiêu dùng có được 
cảm giác thư giãn và 
động lực trong khi nghỉ 
ngơi! Khu nghỉ mát có 
tư vấn quy hoạch giải trí 
chuyên nghiệp và chức 
năng hội nghị, rất thích 
hợp cho các doanh nghiệp đến đây 
nghỉ ngơi và tổ chức hoạt động.

Khách sạn Uni-Resort Sizihwan19

Số 14, phố Shaochuan, khu Gushan, thành phố 
Kaohsiung
07-5336680           07-5336667
http://www.uni-resort.com.tw/si/
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Khách sạn Watermark lưng dựa 
núi Thọ Sơn xanh biếc, mặt đối diện 
với cảnh đẹp mỹ miều của cảng 
Kaohsiung, buổi tối du khách có thể 
ngắm cảnh thành phố Kaohsiung 
với ánh đèn lấp lánh, xung quanh có 
Sizihwan, công viên Shaochuantou, 
Lãnh sự quán Anh Quốc, Trung tâm 
Nghệ thuật Pier-2, bến tàu Chenai 
v.v.., vừa có thể tản bộ, vừa có thể đi 
xe đạp du lịch, vô cùng tiện lợi.

Khách sạn Watermark20

Số 31, phố Shaochuan, khu Gushan, thành phố 
Kaohsiung
07-5331336           07-5331226
http://www.watermarkhotel.com.tw/sizihwan/
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Phục vụ tận tình, khái niệm lấy khách làm tôn, khiến quý khách hưởng 
thụ cuộc sống chuyên nghiệp lại ấm áp, để đáp ứng như cầu của du khách, 
cung cấp tư vấn du lịch, lên lịch trình và quảng bá về ẩm thực cũng như đặc 
sản địa phương, và giới thiệu về nền văn hóa nghệ thuật và các điểm thăm 
quan tại địa phương.

Khách sạn In Young21

Tầng 3, số 1050, đường Cijin 3, khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung
07-5721818           07-5721199
http://www.inyounghotel.com.tw/
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Du lịch hạng nhẹ - Kaohsiung

Tàu điện hạng nhẹ hình vòng cung 
của Kaohsiung – Có thể trở lượng 
lớn hành khách, kết hợp hài hòa 
với phong cảnh phố phường, sẽ trở 
thành sự lựa chọn hoàn toàn mới 
cho người dân đi lại và du khách 
thăm quan, càng trở thành mốc di 
rời thành công của thành phố.
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Số 1, đường Dauyong, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5214899
http://pier-2.khcc.gov.tw/

Được Cục Văn hóa thành phố Kaohsiung tiếp quản năm 2006, sáng tạo 
đưa nhà kho cũ cải tạo thành khu vực mang đầy không khí nghệ thuật, là 
cơ sở sáng tạo văn hóa thành công nhất của Kaohsiung, cả năm đều có triển 
lãm, biểu diễn, các nhà hàng đặc sắc và các cửa hàng được rất du khách 
nước ngoài khen ngợi.

Trung tâm Nghệ thuật Pier-201 Thời gian mở cửa:
Thứ Hai ~ thứ Năm 
10:00am~6:00pm
Thứ Sáu ~ Chủ Nhật và ngày nghỉ 
lễ theo quy định của nhà nước
10:00am~8:00pm
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Là Bảo tàng Lịch sử đầu tiên do 
Chính phủ địa phương Kaohsiung tạo 
dựng, lấy bảo tồn và phát huy văn 
hóa lịch sử Kaohsiung làm mục đích, 
tổ chức triển lãm lịch sử, văn hóa, 
nghệ thuật có liên quan Kaohsiung và 
Đài Loan, đồng thời tổ chức công tác 
quảng bá giáo dục, là nơi tuyệt vời 
nhất để người dân tìm hiểu về văn hóa 
Kaohsiung.

R ạ p  c h i ế u  p h i m  t h à n h  p h ố 
Kaohsiung là đơn vị duy nhất chuyên 
trách thúc đẩy nền văn hóa điện ảnh, 
đi sâu giáo dục phim ảnh và ủng hộ 
ngành phim ảnh duy nhất ở Nam 
Đài Loan, mở đầu không khí tổ chức 
thường xuyên triển lãm phim ảnh theo 
chuyên đề có bán vé của Đơn vị Nhà 
nước, kinh doanh với khái niệm “Rạp 
phim quốc dân”, thường xuyên tổ chức triển lãm phim ảnh theo chủ đề để người 
dân thưởng thức.

Bảo tàng Lịch Sử Kaohsiung

Rạp chiếu phim thành phố Kaohsiung

02

03

Thời gian mở cửa:
Thứ Ba ~ Chủ Nhật: 09:00~17:00
Ngày nghỉ: Thứ Hai
Giá vé: Thăm quan miễn phí

Thời gian mở cửa:
Thứ Ba ~ Chủ Nhật 1:30pm-9:30pm
Ngày nghỉ: Thứ Hai và Giao thừa 
cho đến mùng 1 Tết âm lịch

Số 272, đường jhongjheng, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5312560

Số 10, đường Hesi, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5511211        07-5216903
http://kfa.kcg.gov.tw/
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bơi thuyền Rồng vào Tết Đoan Ngọ và Hội hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu, cũng có 
thể ngồi thuyền Tình Yêu hay Gondola để thưởng thức cảnh đêm, cảnh sông nước 
hữu tình sẽ khiến du khách muốn tản bộ, thư giãn thân tâm.

Đoạn khu Yancheng, con sông Tình Yêu04
Thời gian mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày

Đoạn đường Hesi, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-7995678
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Sizihwan nổi tiếng với phong cảnh hoàng hôn và những rặng đá vôi san hô, lân 
cận có các điểm du lịch như bãi tắm biển Sizihwan, công viên Haisin, Lãnh sự quán 
Anh Quốc Takow v.v.., mỗi khi đến thời điểm mặt trời lặn, ánh sáng hoàng hôn, ánh 
đèn thuyền cá lấp lánh, hiện lên cảnh đẹp trời biển, luôn thu hút một lượng lớn du 
khách đến đây thưởng thức.

Khu phong cảnh Sizihwan05 Thời gian mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày
Bãi tắm biển:
Hàng ngày 7:00am - 10:00pm

Đường Lianhai, khu Gushan, thành phố 
Kaohsiung
07-7995678
(Cục Du lịch, Chính phủ thành phố Kaohsiung)
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 du lịch phổ biếnTrên bục ngắm cảnh có 32 loại bảng 
trang trí ghi viết tuyên ngôn tình yêu, 
tượng trưng cho tình yêu là ngôn ngữ 
chung không phân biệt quốc gia, ngoài 
ra còn lắp đặt trang bị nghệ thuật “ống 
truyền thanh LOVE” dành cho các cặp 
tình nhân và bục khắc đá tạo hình con 
khỉ, tượng trưng riêng cho từng giai 
đoạn khác nhau như theo đuổi trong 
tình yêu, yêu đương nồng nàn, kết 
hôn. Nhìn xuống phía dưới núi vào ban ngày có thể thấy được non nước  và cả cảnh 
đèn hoa tráng lệ mê hồn của Kaohsiung vào ban đêm.

Từ khu vực thành phố náo nhiệt bắt 
xe buýt là có thể đến nơi, là hậu hoa 
viên của thành phố mỹ lệ, có rất nhiều 
khóa học ngoài trời và doanh trại đặc 
biệt được tổ chức tại đây, cũng là nơi 
thú vị với những du khách muốn tiếp 
cận với thiên nhiên và quan sát động 
vật hoang dã.

Bục ngắm cảnh Tình Nhân, Shoushan

Vườn bách thú Shoushan

06

07

Thông tin mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cả ngày

Thời gian mở cửa:
Thứ Ba ~ Chủ Nhật 9:00am - 5:00pm
Ngày nghỉ: Thứ Hai hàng tuần và Giao 
thừa. Nếu thứ Hai trùng vào ngày nghỉ 
theo quy định của nhà nước thì vẫn mở 
cửa bình thường.

Số 350, đường Wanshou, khu Gushan, 
thành phố Kaohsiung
07-7995678
http://zoo.kcg.gov.tw/

Số 30, đường Zhongyi, khu Gushan, 
thành phố Kaohsiung
07-7995678
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Khu văn hóa đường sắt Hamasen vốn 
là trạm ga Cảng Kaohsiung, là trạm ga 
xe lửa đầu tiên của Kaohsiung, đến nay 
hiện lên Ngôi nhà câu truyện đường sắt 
Takow hoàn toàn mới. Trên sân cỏ xanh 
với diện tích toàn bộ khu vực rộng bằng 
12 sân bóng đá có thể thấy được một 
vùng trời đầy mây rực rỡ, là cầu đường 
màu đỏ có 38 năm lịch sử được sửa 
thành.

Lãnh sự quán được xây dựng vào 
năm 1879, nằm tại  bên cạnh bến 
Shaochuantou, là kiến trúc cận đại kiểu 
phương Tây được bảo tồn lâu nhất của 
Đài Loan, hơn thế nữa nơi đây còn là 
Lãnh sự quán đầu tiên của Chính phủ 
Anh Quốc tại Đài Loan.

Bên trong khu văn hóa kết hợp ẩm 
thực và thư giãn, để mọi người có thể dùng bữa, thưởng thức trà ở đây, khiến cho 
kiến trúc cổ kính  hiện lên không khí lãng mạn.

Khu văn hóa đường sắt Hamasen

Khu văn hóa Lãnh sự quán Anh Quốc Takow

08

09

Thời gian mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày

Thời gian mở cửa:
Thứ Hai ~ thứ Sáu: 9:00am-7:00pm
Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ 
theo quy định của nhà nước 9:00am-
21:00pm
Thứ Hai của tuần thứ 3 hàng tháng là 
ngày nghỉ của Bảo tàng bảo tồn di sản.

Số 20, đường Lienhai, khu Gushan, 
thành phố Kaohsiung
07-5250100

Số 32, đường Gushan 1, khu Gushan, thành 
phố Kaohsiung
07-5316209
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 du lịch phổ biếnPháo đài cửa Bắc Syongjhen được 
xây dựng vào cuối đời nhà Thanh, bức 
tường dày 4 phía pháo đài cho đến nay 
vẫn còn rất kiên cố, Chính phủ thành 
phố Kaohsiung sử dụng phương pháp 
thi công không làm tổn hại đến bản thân 
di tích để xây dựng bục ngắm cảnh, để 
người dân có thể tận hưởng cảnh đẹp 
khi thuyền lớn vào cảng với khoảng cách gần, thu hút rất nhiều đôi uyên ương đến 
ngắm cảnh hoàng hôn khi chiều xuống.

Kiến trúc hùng vĩ trang nghiêm, 
phía bên trong có khắc cột vẽ trụ, là tác 
phẩm nghệ thuật tinh tế của sư phụ thủ 
công nổi tiếng Pan Li-Shui, là trung 
tâm tín ngưỡng của người dân khu vực 
xã, quảng trường của Cung có chợ đêm 
cũng thu hút rất nhiều thực khách biết 
đến thưởng thức.

Bên cạnh Cung có xây dựng Bảo tàng Lịch sử Văn vật Cung Đại Thiên 
Kaohsiung, trong Bảo tàng có trưng bày các tác phẩm của rất nhiều nhà nghệ thuật.

Số 6, đường Lienhai, khu Gushan, 
thành phố Kaohsiung

Bục ngắm cảnh cửa Bắc Syongjhen

Cung Đại Thiên, Hamasen

10

11

Thời gian mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày

Thời gian mở cửa Bảo tàng Lịch Sử:
Thứ Ba ~ Chủ Nhật 
                       9:00am-12:00pm 
                       1:30pm-5:00pm
Ngày nghỉ: Thứ Hai

Số 27, phố Gupo, khu Gushan, thành 
phố Kaohsiung
07-5518801
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Đỉnh núi Cihou với màu trắng như 
tuyết trong tư thế bảo vệ tháp đèn Cihou 
của cảng Kaohsiung là biểu tượng đặc 
trưng của thành phố cảng, từ khi xây 
dựng cho đến nay đã có 100 năm lịch 
sử, không ngừng chiếu sáng tàu thuyền 
trên biển, đảm bảo an toàn cho vùng 
biển, ý nghĩa lịch sử và địa vị quan 
trọng làm nó trở thành di tích cấp 3 quốc gia. Từ trên tháp đèn có thể nhìn thấy rõ 
hai bờ eo biển Đài Loan và cảnh đẹp thành phố Kaohsiung.

Tháp đèn Cihou12
Thời gian mở cửa:
Thứ Ba ~ Chủ Nhật 9:00am-5:00pm
Ngày nghỉ: Thứ Hai hàng tuần

Thời Khang Hy đời nhà Thanh xây 
dựng pháo đài trên đỉnh núi Cihou chủ 
yếu phụ trách bảo vệ cảng Kaohsiung, 
kiến trúc gạch đỏ mang phong cách 
Trung Quốc truyền thống, phần góc 
pháo đài kết hợp khắc hình dơi, hình 
hoa truyền thống trên mặt tường và bậc 
thang, đều là tượng trưng của phong 
cách Trung Quốc, rất đáng để tìm hiểu 
kỹ.

Pháo đài Cihou13
Thời gian mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày

Số 34, ngõ Cixia, khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung
07-8978601

Trên núi Cihou, khu Cijin, thành 
phố Kaohsiung
07-2225136
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đường hầm Cijin xuyên qua núi Cihou 
vốn là đường hầm phục vụ cho chiến 
dịch quân sự, đường hầm cổ được cải 
tạo lại vào năm 2005, nối liền với các 
cảnh đẹp độc đáo như tháp đèn Cihou, 
pháo đài Cihou, địa hình đá ngầm san 
hô, rất thích hợp đạp xe đạp thăm quan.

Đường hầm bầu trời sao Cijin14
Thời gian mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày

Cung Thiên Hậu Cijin nằm ở khu 
vực Cijin náo nhiệt của thành phố 
Kaohsiung, thờ cúng Thần biển Mazu, 
nơi đây đã có hơn 300 năm lịch sử.

Kiến trúc của Cung theo phong cách 
đình đền Nam Trung Quốc, trong Cung 
có các bức tranh quan trọng, như: Thần 
cửa, trụ thông, bức tranh tường, phù 
điêu và các bức vẽ mặt bằng v.v.., đều là 
các tác phẩm sơn màu của họa sĩ Chen 
Yu-Feng, các loại hình nghệ thuật tinh sảo đều là kết tinh trí tuệ của các bậc thầy về 
thợ thủ công, toàn bộ ngôi đền giống như hòn ngọc bảo bối nghệ thuật, đáng được 
thăm quan thưởng thức một cách tỉ  mỉ.

Cung Thiên Hậu Cijin15
Thời gian mở cửa:
Ngày thường 5:00am-10:00pm
Cuối tuần 5:00am-10:30pm

Ngõ 1, đường Miaocian, khu Cijin, 
thành phố Kaohsiung
07-5717442

Số 93, đường Miaocian, khu Cijin, 
thành phố Kaohsiung
07-5712115
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Công viên bờ biển Cijin bao gồm bãi 
tắm biển, lđường đi bộ ngắm cảnh dài 
khoảng 1km có thể ngắm cảnh mặt trời 
lặn, việt dã và khu sinh thái tự nhiên và 
có Bảo tàng vỏ ốc trưng bày phong phú 
các loại vỏ ốc sò.

Bãi tắm biển Cijin mở cửa vào tháng 
04 đến tháng 10 hàng năm, luôn thu 
hút rất nhiều du khách yêu thích nghịch 
nước, nhất là vào khoảng thời gian 
tháng 07 đến tháng 08 tổ chức Lễ nghệ 
thuật chơi cát đen, ngày nào cũng đông 
người tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Công viên bờ biển Cijin

Bãi tắm biển Cijin

16

17

Thời gian mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày

Thời gian mở cửa:
Tháng 06 ~ 09: Ngày thường 09:30-18:30
Cuối tuần 09:00-18:30
Tháng 04, 05, 10:  Không phân ngày thường 
hay cuối tuần
09:30-18:30
Tháng 11 đến tháng 03 năm sau: Đóng cửa 
không mở cửa

Số 990, đường Cijin 3, khu Cijin, thành 
phố Kaohsiung
07-5712500

Số 1, đường Miaocian, khu Cijin, thành 
phố Kaohsiung
07-5710811
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 du lịch phổ biếnBảo tàng vỏ ốc Cijin nằm ở tầng 2 
Trung tâm Du khách Công viên bờ biển 
Cijin, trưng bày hơn 2000 loại vỏ ốc và 
khoảng 200 loại xác ướp họ cua, các 
loại vỏ ốc quý hiếm khiến mọi người 
được mở mang tầm mắt. Bảo bối của 
Bảo tàng là “vỏ ốc hai mảnh” lớn nhất 
toàn thế giới, các loại vỏ ốc quý hiếm 
khác như ốc anh vũ, ốc ngọc trắng, ốc báo đốm, ốc xoắn long cung v.v.., đều là 
những lưu giữ chân quý đẹp mê li.

Bảo tàng vỏ ốc Cijin18
Thời gian mở cửa:
Thứ Ba ~ Chủ Nhật 9:00am-5:00pm
Ngày nghỉ: Thứ Hai hàng tuần

Nhà thờ Cầu Vồng Cijin tượng 
trưng cho cầu vồng trời xanh sau cơn 
mưa, vì tuyến duyên hải Cijin xinh đẹp 
mà nán lại, càng khiến cho thành phố 
Kaohsiung nổi tiếng về Tình Yêu thêm 
không khí vùng biển lãng mạn, là địa 
điểm rất được nhiều người lựa chọn để 
chụp ảnh cưới.

Nhà thờ Cầu Vồng Cijin19
Thời gian mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày

Tầng 2, số 990, đường Cijin 3, khu Cijin, 
thành phố Kaohsiung
07-5718920

Số 990, đường Cijin 3, khu Cijin, thành 
phố Kaohsiung
07-5718920
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Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Cijin có nguồn tài nguyên sức gió rất 
phong phú, 7 cối xay gió 3 cánh quạt 
tạo hình độc đáo đối diện với mặt biển 
mênh mông không ngừng chuyển động, 
tạo hình đặc biệt kết hợp với sinh vật 
biển đáng yêu, vừa sinh động cũng vừa 
lý thú, rất được trẻ em yêu thích.

Cijin ấp ủ di tích lịch sử nhân văn 
phong phú và cảnh quan thiên nhiên 
vùng duyên hải, sử dụng xe đạp tiện 
lợi đơn giản, có thể đi sâu trải nghiệm 
và khám phá nét đẹp tự nhiên và nhân 
văn của Cijin. Nét đẹp của Cijin ở chỗ 
nó kết hợp giữa giải trí, phong cảnh 
thiên nhiên và bối cảnh nhân văn, ở đây 
du khách có thể tự đi xe tới bến phà 
Gushan ngồi thuyền đến Cijin, hưởng 
thụ thú vui với việc thay đổi các loại phương tiện giao thông khác nhau; hoặc có thể 
thuê xe ở trước bến phà Cijin, bắt đầu một chuyến du lịch mang đậm hương vị khi 
thủy triều sải từng bước từ từ nhẹ nhàng đón những đợt gió biển.

Công viên Cối Xay Gió Cijin

Đường xe đạp vòng quanh đất nước tại Cijin

20

21

Thời gian mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày

Thông tin mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày

Đường Cijin 2, khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung
07-5712500

Đường Cijin 2, khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung
07-3314346
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 du lịch phổ biếnPhía Đông cảng cá Cijin nằm sát 
đường biển chính của cảng Kaohsiung, 
tầm nhìn rộng lớn, cảnh quan hùng vĩ, 
có thể ngồi tàu thuyền lớn nhỏ ngắm 
cảnh hùng vĩ. Từ 5 giờ sáng hàng ngày, 
thuyền cá liên tục trở về bến, có thể thấy 
được cảnh tượng sinh động náo nhiệt 
khi buôn bán cá biển với khoảng cách 
gần, cũng có thể mua hải sản tươi ngon 
tại chợ cá Cijin.

Bảo tàng Khám phá Hải dương Yang-
Ming Kaohsiung là một giáo trình nhận 
biết các sinh vật biển có chất lượng tốt 
nhất, tầng 2 Bảo tàng quy hoạch làm 
khu ngắm cảnh, có thể thưởng thức 
cảng Kaohsiung và cảng cá Cijin xinh 
đẹp, càng có thể nhìn rộng ra chân trời 
khu thành phố Kahsiung, nhẹ nhàng 
hưởng thụ cảm giác thư giãn yên tĩnh.

Cảng cá thăm quan Cijin

Bảo tàng Khám phá Hải dương Yang-Ming

22

23

Thời gian mở cửa:
Không gian ngoài trời, mở cửa cả 
ngày

Thời gian mở cửa:
Thứ Ba ~ Chủ Nhật 9:00am-5:00pm
Ngày nghỉ: Thứ Hai hàng tuần, 
Giao thừa, mùng 1 Tết âm lịch đóng 
cửa.

Số 10, đường Haian, khu Cijin, thành 
phố Kaohsiung
07-7995678

Số 50-61, ngõ Beishan, khu Cijin, 
thành phố Kaohsiung
07-5716688
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Cijin, Gushan, Yancheng Districts

Giá mua thêm vé trọn gói du lịch 
một ngày
Bao gồm:
• Vòng đu quay Trung tâm mua sắm Dream  
   Mall
• Vòng Pass Pier-2 đơn
• Con thuyền Tình Yêu

Thẻ Vui Chơi tuyến duyên hải                        - Du lịch hạng nhẹ bằng tàu điện hạng nhẹ

O1 C14

C5

C7

C8

C13

O2

O4

R10 R6O5 C3

Formosa Boulevard

R6

O2

O4

C14

C3

Trạm tàu điện ngầm Sizihwan

Trạm tàu điện 
ngầm Sizihwan

Trạm tàu điện hạng nhẹ Hamasen

Trạm đường sắt hạng nhẹ 
Hamasen

Hoạt động Lễ hội Giao thông Sinh thái

Trung tâm Nghệ thuật Pier-2
(đổi lấy vòng Pass Pier-2)

Bục ngắm cảnh 85 tầng Kaohsiung, 
bến Sinkuang

Tuyến tàu Qijin (chỉ áp dụng vào cuối tuần)

Trạm tàu điện hạng nhẹ 
Pier-2 Penglai

Trạm đường sắt hạng nhẹ  
Pier-2 Penglai

Trạm tàu điện hạng nhẹ Nhà Triển lãm Kaohsiung

Trạm đường sắt hạng 
nhẹ Nhà Triển lãm 
Kaohsiung

Ngôi sao Cianjhen

Món ăn ngon khu Yancheng

Trạm tàu điện ngầm 
Yanchengpu

Trạm tàu điện ngầm 
Yanchengpu

Sông Tình Yêu, con thuyền Tình Yêu
Trở về

Trạm tàu điện ngầm 
Nghị Hội Thành Phố

Trạm tàu điện ngầm 
Nghị Hội Thành Phố

Chuyển sang đi tàu điện ngầm

Trạm tàu điện hạng nhẹ Ngôi 
Sao Qianjhen

Trạm tàu điện ngầm Kaisyuan

C8 C7

C5

Trạm tàu điện hạng 
nhẹ Khu Phần Mềm 
Kaohsiung

Trạm đường sắt hạng nhẹ 
Khu Phần mềm Kaohsiung

Trạm tàu điện hạng nhẹ 
Dream Mall

Trạm đường sắt hạng 
nhẹ Dream Mall

Nhôm Đài MLD, tòa nhà gang 
thép Trung Quốc, Kubic

Trung tâm mua sắm Dream Mall, 
vòng đu quay

Tuyến đường tàu điện ngầm và tàu điện hạng nhẹ

O1

Giá bán: 299 Đài tệ
(Chưa gồm tiền xe giao thông công cộng)

C13
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Du lịch hạng nhẹ trên 
tàu điện hạng nhẹ

Cửa hàng ưu đãi đặc biệt

Cửa hàng ưu đãiVé trọn gói có hạn

Bục ngắm cảnh 85 
tầng, Kaohsiung

Giá gốc 180 Đài tệ, sử dụng phiếu hưởng giá ưu đãi 150 Đài tệ
(Mỗi Thẻ Vui Chơi một ngày chỉ được dùng 1 lần)

07-5668666, số máy lẻ 2323
Bục ngắm cảnh tầng 74, số 1, 
đường Ziqiang 3, thành phố 
Kaohsiung

Khách sạn Noble Tùy theo từng loại phòng để định giá ngày thường ưu đãi giảm giá 50%; cuối tuần giảm 40%
(đều bao gồm phí phục vụ, không áp dụng cho kỳ nghỉ liên tiếp)

07-7151470
Số 146, đường Sanduo 1, khu 
Lingya, thành phố Kaohsiung

Khách sạn Wenpin Giá theo từng loại phòng, cuối tuần giảm giá 50%; ngày thường giảm 55%
07-5612346
Số 22, đường Dayong, khu 
Yancheng, thành phố Kaohsiung

City Suites
Bất kỳ khách hàng nào đặt phòng thành công thông qua trang web khách sạn thành phố, 
hoặc đặt phòng qua điện thoại, khi xuất trình Thẻ Vui Chơi tại quầy tiếp tân, có thể được 
hưởng ưu đãi nâng hạng phòng khách sang trọng, bất kể là ngày thường hay cuối tuần.
(Điều chỉnh tùy theo tình hình phòng hiện có)

07-5215116
Số 1, phố Dayi, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung

Pu Cafe' Pu Cafe' uống thêm miễn phí Số 152, phố Xinle, khu 
Yancheng, thành phố Kaohsiung

Tiệm mỳ J-Foods
Mỳ Ramen hải sản xương heo J-Foods (nhỡ) hoặc mỳ trộn hải sản xương heo dày (cỡ 
nhỏ/nhỡ/lớn) + sườn heo rán + nước uống x1: Giá gốc 330 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 
300 Đài tệ

Phố ẩm thực Dream Mall

Cà ri Yunchi Cơm cà ri rau xanh Yunchi + cơm cà ri gà rán phô mai + 2 cốc hồng trà + 1 món phụ
Giá gốc 340 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 300 Đài tệ

Quán mỳ Ramen 
Sugakiya

Mỳ Ramen ngô + cơm hộp thịt nướng kiểu Nhật + đậu phụ non rán giòn + súp trong ngày 
+ đồ uống (2 cốc)
Giá gốc 330 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 300 Đài tệ

Quán mỳ bò 3375
Mỳ bò nguyên chất + cơm sườn sốt vang + ngưu bàng + rau luộc + trứng kho + đồ uống (2 
cốc)
Giá gốc 349 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 300 Đài tệ

Bánh bèo, bánh 
trưng Nhà Họ 
Cheng

Suất số 7 + số 12
Giá gốc 340 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 300 Đài tệ

Bò bít tết Úc và 
New Zealand

Mỳ Italy nước sốt bơ cà tím sườn rán phô mai + đùi gà rán giòn mềm
Giá gốc 316 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 300 Đài tệ

Royal Thai Chọn bất kỳ 2 xuất cơm + bánh tôm mặt trăng
Giá gốc 636 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 488 Đài tệ

Hitola Thùng gỗ heo rán tôm rán + lẩu kim chi hải sản + 1 đùi gà
Giá gốc 366 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 300 Đài tệ

Mỳ bò Quán Quân 
Nhà Họ Liu

Trọn gói mỳ bò Quán Quân + bánh rán hành kết hợp bánh bọc thịt chiên
Giá gốc 318 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 300 Đài tệ

Bánh cuộn tôm Nhà 
Họ Chou

Sườn x1 + bánh cuộn tôm x1 + rau xanh x1 + canh tổng hợp x1 + cơm thịt kho x1
Giá gốc 275 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 250 Đài tệ

Free Mori
Chọn 1 loại bánh ga-tô kích cỡ khoảng 10cm (vị vani có hoa quả và pudding, vị sô-cô-la 
có hoa quả và pudding, vị rượu anh đào, vị trà xanh Nhật Bản, quý phụ hương khoai môn, 
cà phê Ohba)
Giá gốc 260 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 220 Đài tệ

Quán trà B&G

Lắng nghe bữa trà ríu rít ngọt ngào (1 hũ bánh mỳ gối đường mật + 2 ấm đồ uống hữu cơ 
+ 1 món điểm tâm mặn cổ điển): Giá gốc 960 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 760 Đài tệ.
Hộp gói trà thời trang hoài cổ phong cách châu Âu (10 người): Giá gốc 350 Đài tệ / Giá 
ưu đãi đặc biệt 315 Đài tệ.
Đồ uống hữu cơ pha liền (trà thảo mộc / trà rang / trà hoa quả): Giá gốc 150 Đài tệ / Giá 
ưu đãi đặc biệt mua 1 tặng 1.

 

Nhà bếp hàng không 
Kaohsiung

Dream Mall
Phố ẩm thực

Cơm trứng cuộn giò heo + cơm cuộn thịt heo rán 
giòn + 2 phần đồ uống

Giá gốc 348 Đài tệ / Giá ưu đãi đặc biệt 310 Đài tệ
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O1

O4
1

5

7

8

2

16 8 4

13

10 65 3

Yanchengpu

Khu thương 
mại SanduoFormosa Boulevard Sân bay quốc 

tế Kaohsiung

Dadong

Zuoying ( tàu cao tốc)

Dream Mall

Ngôi sao 
Cianjhen

Kaisyuan

Khu Công nghệ 
Phần mềm

Nhà triển lãm 
Kaohsiung

Sizihwan

Bến phà Gushan

Bến phà Cijin

Thẻ Vui Chơi tuyến duyên hải - Thăm quan biển Cijin

Hoạt động Lễ hội Giao thông 
Sinh thái
Đi về hướng bến phà Gushan 
chuyển xe

Trạm tàu điện ngầm 
Sizihwan

Ngồi phà đến Cijin
Tour phố cổ Cijin

Bến phà Gushan → Cijin

Hoàn trả xe đạp
Ngồi phà trở về Gushan

Bến phà Cijin → Gushan
Khu thương mại Hamasen

Đại học quốc lập Sun Yat-sen
Khu văn hóa Lãnh sự quán Anh 

Quốc Takow
Điện Wude

Xung quanh Sizihwan

Món ăn địa phương khu Yancheng
Trở lại

Trạm tàu điện ngầm Yanchengpu

Xe đạp Sinyu (cho thuê xe đạp) / Bảo tàng khám phá hải 
dương Yang-Ming / Bảo tàng vỏ ốc
Nhà thờ Cầu Vồng / Vỏ sò Hoàng Kim / Công viên Cối Xay 
Gió Cijin / Ngọn hải đăng Cihou / Khu xã Dachen / Quán bar 
trên bãi cát Cijin (hoàng hôn Cijin)

Du lịch thư giãn tại Cijin

Giá mua thêm vé trọn gói du lịch 
một ngày
Bao gồm:
• Xe đạp Sinyu• Vé vào cửa Bảo tàng vỏ ốc
• Vé vào cửa Bảo tàng khám phá hải dương Yang-Ming
• Đổi lấy đồ uống pha đặc biệt của khách sạn In Young 
  / Quán bar trên bãi cát (chọn 1 trong 2)

Giá bán: 299 Đài tệ
(Chưa gồm tiền xe giao thông công cộng)

C Tàu điện hạng nhẹ tuyến

Tuyến màu cam   O

Tuyến màu đỏ  R

Tuyến đường tàu điện ngầm và tàu điện hạng nhẹ
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Khách sạn In Young
Sử dụng Thẻ Vui Chơi sẽ được hưởng giá ưu đãi giảm 10%, đồ ăn 
thức uống giảm 10%
Và miễn phí phục vụ 100%

07-5721818 ext. 821
Tầng 3, số 1050, đường 
Cijin 3, khu Cijin, thành 
phố Kaohsiung

Nhà sách Takao

Sử dụng thẻ iPASS (gồm Thẻ Vui Chơi) mượn sách 1 lần.
Mua 300 Đài tệ hoặc mua đồ uống 100 Đài tệ, ngồi tàu điện ngầm 
Kaohsiung có thể tiết kiệm 5 Đài tệ.
(Ngồi tàu điện ngầm trong vòng 2 tiếng sau khi mua hàng đều có 
thể hưởng ưu đãi này)

07-2253080
Số 214, đường Jhongjheng 
2, khu Sinsing, thành phố 
Kaohsiung
 (Trạm tàu điện ngầm 
Trung tâm Văn hóa)

 Phố 

cổ 

Cijin

Đồ uống, kem tươi 
Jacque’s Home

Hưởng ngay ưu đãi 15% khi mua hàng, tặng một phần hoa quả khi 
có hóa đơn mua hàng với trị giá 200 Đài tệ
Tặng thêm 2 cốc cà phê khi có hóa đơn mua hàng với trị giá 500 
Đài tệ

0933-304163
Số 111, đường Miaocian, 
khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung

Hải sản tươi Yajiao Mua hàng trên 1.000 Đài tệ, tặng thêm 1 bình đồ uống
Mua hàng trên 2.000 Đài tệ, tặng thêm 1 đĩa đồ ăn nhẹ

Số 22, đường Miaocian, 
khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung

Cửa hàng Elder 
Sister’s

Mua hải sản rán giòn 500 Đài tệ, tặng thêm 1 phần mực viên 
Mua mực nướng 300 Đài tệ, tặng thêm 1 xiên oden thủ công

Số 5, đường Miaocian, 
khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung

Nhà hàng Haijhongjin Mua 1.000 Đài tệ, tặng thêm 1 đĩa mực rang muối
Số 996-2, đường Cijin 
3, khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung

Hương vị xưa Chị Hai Mua 100 Đài tệ, tặng thêm 1 quả trứng kho hoặc 1 miếng đậu kho
Số 1050, đường Cijin 
3, khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung

Hải sản Jia Hao Đến cửa hàng mua đồ sẽ được tặng 1 gói kẹo cá ngừ (500g)
Số 1050, đường Cijin 
3, khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung

Cà phê 123 Ưu đãi giảm 5 Đài tệ khi đến cửa hàng mua cà phê
Số 1050, đường Cijin 
3, khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung

Jhen hao Jia Mua 500 Đài tệ, tặng thêm sản phẩm 50 Đài tệ
Số 1050, đường Cijin 
3, khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung

Thăm quan biển Cijin

Cửa hàng ưu đãi đặc biệt

Cửa hàng ưu đãiVé trọn gói có hạn
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Đạp xe xung quanh thành phố Kaohsiung

Hệ thống thuê xe đạp công cộng thành 
phố Kaohsiung kết hợp hai chủ chốt 
là xe đưa đón trong thành phố và thăm 
quan du lịch, tiện cho người dân chuyển 
xe, thư giãn du hành, đi sâu trải nghiệm 
nhân văn Kaohsiung và khám phá món 
ẩm thực của địa phương.
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Bán đắt hàng hơn 60 năm, là cửa hàng lâu năm 
nổi tiếng ở Kaohsiung, bí quyết thơm ngon là 
ở chỗ sử dụng nhiều 
vật liệu thuốc Bắc đun 
nhỏ lửa để cho ngấm 
gia vị, hương vị nước 
hầm rất đậm đà, không 
tránh khỏi ăn một lần 
là đã nghiện, không 
thể bỏ được.

Grandma’s Ice Kaohsiung01

Món hầm tổng hợp Aloha03

Số 150, đường Cisian 3, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5513180

Bên cạnh số 158, đường Daren, khu 
Yancheng, thành phố Kaohsiung
07-5616611

Đi qua hơn 70 năm lịch sử, hiện tại đã truyền 
đến đời thứ 3 đời tiếp quản việc kinh doanh, 
từ quá trình lựa chọn 
nguyên liệu cho đến 
tẩm ướp chế biến, 
đều hoàn toàn làm 
bằng phương pháp 
thủ công, không thêm 
chấ t  phụ  g ia ,  cửa 
hàng luôn đông khách 
bất luận là mùa đông 
hay mùa hè.

Thịt vịt Zhen02

Trà sửa Hua Da04

Số 258, đường Wufu 4, khu Yancheng, thành 
phố Kaohsiung
07-5215018

Số 99, phố Xinle, khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5512151

Không có bảng hiệu bắt mắt, nhưng khách hàng 
vẫn nườm nượp, cửa hàng thịt vịt Zhen dựa vào 
tín nhiệm truyền miệng ngàn dặm, nhấn mạnh 
thịt vịt nguyên chất nguyên vị, không cần thêm 
nước chấm, mà đã có thể thưởng thức  được 
hương  v ị  ngọt  bù i 
tươi mềm của thịt vịt, 
khách hàng luôn xếp 
hàng dài chờ mua hàng 
ở đây.

Từ khi sáng lập đến nay đã 34 năm, nhiều năm 
trở lại đây duy trì hương vị đậm đà, tinh khiết, 
thơm ngon, toàn bộ đồ uống đều không hề thêm 
đá, không thêm đường, khiến cho tất cả khách 
hàng đều có thể hưởng thụ đồ uống đặc biệt tốt 
cho sức khỏe mà lại ngon miệng, thương hiệu 
hương vị thơm ngon của trà sửa Hua Da khó có 
thể thay thế được, là ký ức cùng trưởng thành 
của rất nhiều người 
Kaohsiung.
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Sủi cảo King’s Uen-Jou05

Mỳ bò Gang Yuan07

Số 1, ngõ 163, phố Xinle, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5511378

Số 55, phố Dacheng, khu Yancheng, thành 
phố Kaohsiung
07-5613842

Sử dụng thịt heo tươi, vỏ sủi cảo mỏng, nhiều 
nhân, hương vị thơm ngon và lượng khá nhiều, 
món đầu bảng “Xiao Long Bao” vỏ dẻo, nhân 
đầy, sườn rán giòn thơm không ngấy, kinh 
d o a n h  h à n g  c h ụ c 
năm vẫn luôn là cửa 
hàng món ăn ngon 
xếp hàng mua hàng 
tại ngõ hẻm nổi tiếng 
khu Yancheng!

Mỳ bò Gang Yuan kinh doanh cho đến này đã 
hơn 56 năm, mặt hàng kinh doanh mặc dù chỉ 
có mỳ thịt bò, mỳ trộn thịt bò và mỳ giò heo, 
và hai món ăn kèm là rong biển và dưa chuột, 
nhưng mỗi một món 
đều là món ăn ngon 
đáng  được  thưởng 
thức.

Thành cơm nếp06

Cửa hàng bánh kem đầy 
tháng  Tomoedo (Batung’s)08

Số 107, đường Daren, khu Yancheng, thành 
phố Kaohsiung
07-5333168

Số 127, đường Dayong, khu Yancheng, thành 
phố Kaohsiung
07-5613649

Thành cơm nếp đã kinh doanh hơn được 
60 năm là cửa hàng nổi tiếng lâu năm tại 
Yanchengpu, một bát cơm nếp nho nhỏ, không 
thể thiếu các vật liệu là cơm nếp, nước trộn có 
thịt, ruốc cá cho đến 
dưa chuột, tan chảy 
thành hương vị thơm 
ngon khó quên khi 
đưa vào miệng.

Doanh nghiệp Tomoedo được sáng lập vào 
năm 1974, Công ty Tomoedo Nhật Bản ủy 
quyền Đài Loan sản xuất, sử dụng phương pháp 
cống phẩm triều đình sản xuất thời cổ, tuyệt 
đối không thêm màu nhân tạo, gia vị, chất bảo 
quản, nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên nướng 
thành sản phẩm, mùi hương mật ong thơm 
phức, khẩu vị ngon miệng, là món ngon truyền 
thống trăm năm vẫn được kiên trì sản xuất.
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Quán ăn Mary09

Sapulo11

Số 25, đường Wufu 4, khu Yancheng, thành 
phố Kaohsiung
07-5614475

Số 198-18, phố Xinle, khu Yancheng, thành 
phố Kaohsiung
0953058099

“Bánh Qigu (trống) Kaohsiung” nổi tiếng nhất 
tượng trưng cho 3 loại khẩu vị là khoai môn của 
người ngoại tỉnh, khai 
lang của người trong 
tỉnh và đỗ đỏ truyền 
thống, là món quà 
sách tay từ Kaohsiung 
rất được ưu chuộng.

Cửa hàng nổi tiếng trên mạng dấu mình trong 
ngõ hẻm.
“Bánh Hokila” và “thanh phô-mai” nổi tiếng 
hoàn toàn bằng thủ công, không thêm bất kỳ 
chất bảo quản nào, vì thế thời hạn bảo quản 
ngắn, cửa hàng mong muốn người tiêu dùng có 
thể thưởng thức được 
m ó n  t r á n g  m i ệ n g 
thơm ngon tươi mới 
và tốt cho sức khỏe.

Ah Mian’s Mochi10

Nhà hàng nhạc sống Madker12

Số 198-27, phố Xinle, khu Yancheng, thành 
phố Kaohsiung
07-3755676

Số 43, đường Cisian 3, khu Yancheng, thành 
phố Kaohsiung
07-5313538

Mochi với hương vị xưa truyền thống, chủ tiệm 
kiên quyết chỉ sử dụng các nguyên liệu của địa 
phương Đài Loan để làm Mochi, chọn dùng gạo 
nếp tròn Chishang Taidong, kết hợp với đường 
đen Shanhua Tainan, đỗ đỏ Wantan và khoai 
môn Tachia, cùng đem đến hy vọng cho ngành 
nông nghiệp của nông thôn Đài Loan, tuy cửa 
hàng rất nhỏ, nhưng rất có phong vị, có thể cảm 
nhận được sự ấm áp đầy nhiệt huyết của nghề 
sản xuất thủ công.

Hàng ngày đều có các nhóm nhạc biểu diễn tại 
nhà hàng, mang đến một phong cách âm nhạc 
đa dạng và biểu diễn âm nhạc sáng tạo, còn có 
các loại bít tết, mỳ 
Ý, món xào, đồ rán, 
đồ nướng Trung Hoa 
và rượu cũng như đồ 
uống không chất cồn.
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Old Trick

Kem Của Biển

13

16

Số 68, đường Dayong, khu Yancheng, thành 
phố Kaohsiung
07-5519555

Số 76, đường Binhai 1, khu Gushan, thành 
phố Kaohsiung
07-5513773

Phần gọi đồ ăn có cung cấp dịch vụ gọi ngoài, 
hy vọng khách hàng có thể ăn những món mà 
mình thích, vì thế... có thể tự đem đồ ăn đến! 
Kết hợp với việc nhà hàng tận tình sáng tạo pha 
rượu cocktails với nhiều khẩu vị khác nhau và 
bia tươi, để cho khách hàng có nhiều lựa chọn 
v à  m a n g  l ạ i  c ả m 
nhận ngoài sức tưởng 
tượng; ngoài ra còn 
có rất nhiều đồ uống 
như trà, cà phê có thể 
lựa chọn.

Nằm ở phía trước trạm Bến Gushan Kaohsiung, 
là quán kem bát to mở ra đầu tiên được các tạp 
chí lớn nhỏ, các chương trình truyền hình giới 
thiệu!
Các loại kem rất phong phú, thỏa mãn từng 
khẩu vị khác nhau của mỗi người, món đầu 
bảng kem hoa quả, lựa chọn 
các loại hoa quả tươi theo 
mùa, rưới lên nước mứt dâu 
tây chua ngọt, một bát khá 
đầy, khẩu vị phong phí, làm 
tiêu tan không khí oi ả của 
mùa hè.

Hush Drinker14

Nhà hàng Hey Go15

Số 88, đường Wufu 4, khu Yancheng, thành 
phố Kaohsiung
07-5616901

Số 23, đường Binhai 1, khu Gushan, thành 
phố Kaohsiung
07-5316531

Cung cấp rượu cocktails sáng tạo, bia tươi độc 
quyền, còn có các loại cà phê và đồ uống mềm. 
Vì là quán rượu chỉ bán đồ uống, nên đồ ăn 
cung cấp dịch vụ gọi 
ngoài, kết hợp tận 
tình rượu cocktails 
nhiều khẩu vị và bia 
tươi, để cho khách 
hàng có nhiều lựa 
chọn và mang lại cảm 
nhận ngoài sức tưởng 
tượng.

Không khí dùng bữa theo phong cách hoài cổ 
thời kỳ xưa của Đài Loan, cộng thêm một số 
yếu tố đại dương, do bởi là được cải tạo lại từ 
nhà kho cũ, nên không gian nhà hàng khá rộng 
rãi, nhà hàng còn có các món châu Á kết hợp và 
đồ ăn Singapore, đủ lượng, giá cả bình dân, giá 
trị C/P chọn món khá 
cao, khiến cho mọi 
người không cần ra 
nước ngoài cũng có 
thể nếm được món ăn 
đúng kiểu Singapore.



49

Ẩ
m

 thực đặc sắc

Nhà hàng In Our Time18
Kho B10, số 99, đường Penglai, khu 
Gushan, thành phố Kaohsiung
07-5210017

Nhà hàng kết hợp giữa quán ăn, tiệm sách và 
biểu diễn nghệ thuật âm nhạc, cải tạo lại từ nhà 
kho cũ, không gian rộng rãi thoải mái, món 
ăn kết hợp khẩu vị Đông Tây phương, khách 
hàng có thể vừa dùng bữa vừa lắng nghe DJ 
tại hiện trường phát thanh, tràn đầy không 
kh í  văn  hóa  nghệ 
thuật  xung quanh, 
có thể cảm nhận đầy 
đủ không khí nghệ 
thuật địa phương của 
Kaohsiung.

Cháo hải sản sau Đình17

Bánh bèo và cơm nếp Wanquan Mỳ Shantou Hamasen19 20

Số 33-1, phố Jiesing 2, khu Gushan, thành 
phố Kaohsiung
0986343155

Số 1, đường Linhai 1, khu Gushan, thành 
phố Kaohsiung
07-5330498

Số 27-16, phố Gubo, khu Gushan, thành phố 
Kaohsiung
07-5323228

Sử dụng vật liệu tươi nhất để nấu cháo hải sản, 
bụng cá măng biển viên, da cá măng biển viên 
hoàn toàn bằng thủ công, dùng xương heo đun 
nhừ làm nước dùng, 
chỉ dùng một chút 
hành rang, rau cần, 
măng xé làm gia vị, 
hương vị thơm ngon 
đ ơ n  t h u ầ n  k h i ế n 
người ăn khó quên.

Bánh bèo và cơm nếp Wanquan đã có tiếng 
hơn 40 năm tại Hamasen, ngày ngày làm món 
thịt viên hấp thủ công, nhân thịt heo tỷ lệ nạc 
và mở đều, vỏ ngoài 
mềm dẻo mịn,  kêt 
hợp với nước tương 
và tỏi giã nhuyễn độc 
quyền của cửa hàng, 
là hương vị xa xưa 
trong ký ức.

Món ngon địa phương 60 năm truyền thừa 3 
đời, hương vị xưa truyền thống hoài niệm – mỳ 
trộn mỡ heo đơn giản thêm vào nước tương độc 
quyền, khẩu vị đơn thuần nhưng mùi hương 
thơm phức, là đại diện món ngon lâu đời trước 
cổng Cung Đại Thiên, ngoài ra khách sành ăn 
còn  nên  gọ i  canh 
xương, canh wonton, 
cũng là những món 
được nhiều người ưa 
chuộng.
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Nhà cổ trăm năm được sửa lại, trang hoàng 
mang phong cách kết hợp giữa Nhật Bản và 
châu Âu, đồ ăn kết hợp các vật liệu thực phẩm 
địa phương, cá tươi 
cảng biển Kaohsiung, 
hòa quện trong món 
ăn thủ công truyền 
thống Địa Trung Hải 
phía Nam châu Âu.

Le Bon Marche21

Nhà hàng Sunset Beach23

Số 19, đường Gushan 1, khu Gushan, thành 
phố Kaohsiung
07-5326899

Số 51, đường Lienhai, khu Gushan, 
thành phố Kaohsiung
07-5250005

Nhà hàng phương Đông và nhà hàng phương 
Tây trong Hội quán bãi biển Sizihwan, cả một 
mặt tường là cửa kính  giáp biển, tuyến duyên 
hải với trời xanh nước biếc, hoàn toàn có thể tận 
mắt nhìn ngắm nhìn. Mỗi một món ăn phương 
Đông và phương Tây đều là kiệt tác độc đáo 
mà đầu bếp trưởng dốc hết tâm sức để chế biến. 
Ngoài ra còn có trà chiều kiểu Anh, do đầu bếp 
trưởng làm thủ công, bạn có thể hưởng thụ buổi 
chiều thư giãn và thoải mái.

Quán mỳ Sư phụ Lo22

24

Số 25, đường Binhai 1, khu Gushan, thành 
phố Kaohsiung
07-5311642

Số 95, đường Binhai 1, khu Gushan, thành 
phố Kaohsiung
07-5313166

Món ẩm thực địa phương được tạp chí và các 
chương trình truyền hình giới thiệu món ăn đưa 
tin, đồ ăn chủ yếu là các món mỳ phương Bắc, 
công phu làm mỳ thủ công của nhà hàng rất 
lành nghề, đậm đà ngon miệng, mỗi lần cuối 
tuần đều tấp nập khách hàng, món đầu bảng là 
bánh cuộn thịt bò, 
vỏ bánh mỏng, nhiều 
nhân,  thêm một í t 
tương ngọt, cắn một 
miếng mùi vị nồng 
nàn.

Nhà hàng chủ yếu kinh doanh mặt hàng bánh 
nhân dứa, kết hợp các đặc sản nông nghiệp địa 
phương và nguyên liệu thực phẩm cao cấp để 
chế biến món bánh ngọt điểm tâm, mong du 
khách phương xa đến đây có thể đem hồi ức 
xinh đẹp ấy đi, chia sẻ cùng người thân và bạn 
bè, là món quà sách 
tay tại địa phương 
m à  b ạ n  d u  l ị c h 
Kaohsiung không 
thể không nếm thử!

Bánh ngọt Kaohsiung của 
người Đài Loan
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Arthouse Café25

Nhà hàng Hải Sản Duyên Hải27

Tầng 2, số 51, phố Shaochuan, khu Gushan, 
thành phố Kaohsiung
07-5319340

Số 68-16, ngõ Jhongjhou, khu Cijin, thành 
phố Kaohsiung
07-5713485

Nhà hàng chủ yếu phục vụ cocktails và món 
ăn nhẹ, vị trí đối diện chính với trạm Bến phà 
Gushan, trong nhà hàng trưng bày rất nhiều bức 
tranh, giống như là một phòng triển lãm nghệ 
thuật. Bức tường kính trong suốt, khu biển vào 
đêm, ánh đèn phố 
mông lung, gọi một 
cốc cocktails đặc biệt, 
ngắm cảnh đẹp và thư 
giãn hưởng thụ sự 
lãng mạn của đêm hè.

Nhà hàng lâu đời 35 năm có các món ăn tươi 
ngon mà giá bình dân, các món thủ công tự chế 
như: Cá viên, tôm bít 
tết, cá cuộn v.v.. đều 
rất ngon miệng, món 
đầu bảng miến bí ngô, 
dưa chua cá mú, cháo 
cua v.v.. không thể bỏ 
lỡ.

Quán ăn hải sản Wansan26

Nhà hàng hải sản Ya Jiao28

Số 162, đường Jhongjhou 2, khu Cijin, thành 
phố Kaohsiung
07-5716073

Số 22, đường Miaocian, khu Cijin, thành 
phố Kaohsiung
07-5716325

Nhà hàng món xào 100 Đài tệ đầu tiên, bề 
ngoài nhìn giống quán ăn, bát to mà lại rẻ tiền; 
nhà hàng cung cấp món ăn hải sản tươi ngon 
chỉ với giá cả phải chăng, hơn 50 món ăn phong 
phú cho quý khách lựa chọn. Phải mua phiếu 
ăn trước khi dùng 
bữa, sau đó tự lấy đồ 
theo phiếu ăn, đồ ăn 
phong phú đa dạng.

Thực phẩm tươi ngon, giá cả phải chăng, cách 
làm món ăn đúng vị, nhà bếp mở có thể nhìn 
thấy phía trong, ngày 
cuối tuần luôn kín 
chỗ, mỗi một món ăn 
đều khiến người ăn 
cảm thấy ngon ngoài 
sức tưởng tượng.
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Nhà hàng trạm Cối Xay Gió Cijin29

Khoai lang chiên thủ công Jinji31

Số 289-1, đường Jhongjhou 2, khu Cijin, 
thành phố Kaohsiung
07-5715993

Số 93-1, ngõ Yongxing, phường Jhongjhou, 
khu Cijin, thành phố Kaohsiung
07-5715958

Chỉ cần đến với Cối Xay Gió, là có thể hưởng 
thụ không khí vui vẻ với các món xào nóng sốt, 
âm nhạc, giọng hát, điểm tâm v.v.., tuy không 
theo phong cách sang 
trọng, nhưng có cảm 
giác thân thiết, nhiệt 
t ình và thoải  mái, 
tuyệt đối khiến quý 
khách sảng khoái!

Quá trình làm khoai lang chiên khá mất công, 
từ rửa, gọt, thái, chiên, chắt dầu, đun đường, 
rưới đường, đóng gói v.v.., trải qua các giai 
đoạn nghiêm ngặt mới có thể cho ra lò món 
khoai lang chiên thủ công vừa giòn vừa không 
dính răng.

Tiệm bánh kem Boston thủ công30

Cijin Sunset Bar32

Số 115, đường Cijin 2, khu Cijin, thành phố 
Kaohsiung
07-5716541

Số 1050, đường Cijin 3, khu Cijin, thành 
phố Kaohsiung
07-5716120

Quá trình làm bánh kem thủ công có vẻ đơn 
giản, song lại không hề dễ dàng, do bởi yêu 
cầu nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất, cân 
nhắc chính xác khi sử 
dụng nguyên liệu, chế 
tạo thủ công chuyên 
nghiệp, hy vọng mỗi 
một vị khách hàng 
đều có thể cảm nhận 
được lòng tận tâm của 
tiệm bánh.

Để tăng thêm điểm sáng thăm quan khu Cijin. 
Cục Du lịch Chính phủ thành phố Kaohsiung 
đưa vào nguồn tài nguyên dân gian, xây dựng 
“Cijin Sunset Bar” 
đầu tiên, ngoài có các 
món ẩm thực, rượu 
ngọt ra, còn có cảnh 
đẹp bãi cát mê lòng, 
khiến Cijin vào đêm 
càng thêm lãng mạn!

Sổ tay du lịch ít Cacbon các khu
Cijin, Gushan, Yancheng Districts
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Cijin Ferry Pier

Sizihwan Station

Pier 2 Dayi Station

True Love Pier Station

Guangrong Pier Station

Yanchengpu Station

Gushan Ferry Pier

National Sun Yat-sen University
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Yancheng
District

Gushan District

Cijin District

Kaohsiung Harbor

Khách sạn Lealea 9ine Kaohsiung
Khách sạn Kingship
Khách sạn Chateau de Chine Kaohsiung
Khách sạn Wenpin
Khách sạn Bazhong Sentosa
Khách sạn Delton, con sông Tình Yêu
Khách sạn Huahou
Khách sạn Hooray Boutique
Khách sạn City Suites Chenai
Khách sạn Golden Pacific
Khách sạn F
Khách sạn CyanRain
Khách sạn Yam
Khách sạn Xiong Wang
Khách sạn City Suites Pier-2
Khách sạn Legend Pier-2
Khách sạn Kingdom
Khách sạn Fullon
Khách sạn Uni-Resort
Khách sạn Watermark
Khách sạn In Young
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Tàu điện ngầm Kaohsiung tuyến màu cam

àu điện hạng nhẹ Kaohsiung

Jiesing 2nd Street

Du lịch con sông Tình Yêu lãng mạn 
Khách sạn nổi bật

Trung tâm Nghệ thuật Pier-2
Bảo tàng Lịch Sử Kaohsiung
Rạp chiếu phim thành phố Kaohsiung
Đoạn khu Yancheng, con sông Tình Yêu
Khu phong cảnh Sizihwan
Bục ngắm cảnh Tình Nhân, Shoushan
Vườn bách thú Shoushan
Khu văn hóa đường sắt Hamasen
Khu văn hóa Lãnh sự quán Anh Quốc Takow
Bục ngắm cảnh cửa Bắc Syongjhen
Cung Đại Thiên, Hamasen
Tháp đèn Cihou
Pháo đài Cihou
Đường hầm bầu trời sao Cijin
Cung Thiên Hậu Cijin
Công viên bờ biển Cijin
Bãi tắm biển Cijin
Bảo tàng vỏ ốc Cijin
Nhà thờ Cầu Vồng Cijin
Công viên Cối Xay Gió Cijin
Đường xe đạp vòng quanh đất nước tại Cijin
Cảng cá thăm quan Cijin
Bảo tàng Khám phá Hải dương Yang-Ming
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Điểm du lịch phổ biến
Du lịch hạng nhẹ - Kaohsiung

Grandma’s Ice Kaohsiung
Thịt vịt Zhen
Món hầm tổng hợp Aloha
Trà sửa Hua Da
Sủi cảo King’s Uen-Jou
Thành cơm nếp
Mỳ bò Gang Yuan
Cửa hàng bánh kem đầy tháng  Tomoedo
 (Batung’s)
Quán ăn Mary
Ah Mian’s Mochi
Sapulo
Nhà hàng nhạc sống Madker
Old Trick
Hush Drinker
Nhà hàng Hey Go
Kem Của Biển
Cháo hải sản sau Đình
Nhà hàng In Our Time
Bánh bèo và cơm nếp Wanquan
Mỳ Shantou Hamasen
Le Bon Marche
Quán mỳ Sư phụ Lo
Nhà hàng Sunset Beach
Bánh ngọt Kaohsiung của người Đài Loan
Arthouse Café
Quán ăn hải sản Wansan
Nhà hàng Hải Sản Duyên Hải
Nhà hàng hải sản Ya Jiao
Nhà hàng trạm Cối Xay Gió Cijin
Tiệm bánh kem Boston thủ công
Khoai lang chiên thủ công Jinji
Cijin Sunset Bar
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Ẩm thực đặc sắc
Đạp xe xung quanh thành phố Kaohsiung

Sổ tay du lịch ít Cacbon tại các khu Cijin, Gushan, Yancheng



Bản đồ tuyến đường áp dụng vào các ngày như sau: Ngày 02 tháng 10, ngày 04 tháng 10, ngày 05 tháng 

10, ngày 06 tháng 10, ngày 07 tháng 10, ngày 08 tháng 10, ngày 09 tháng 10, ngày 10 tháng 10, ngày 14 

tháng 10, ngày 15 tháng 10, ngày 21tháng 10, ngày 22 tháng 10, ngày 28 tháng 10, ngày 29 tháng 10.

Ngoài ra ngày 01 tháng 10 khai mạc lễ hội khai mạc và ngày 03 tháng 10 Thị trưởng thị xã hành hương 

quản chế trong phạm vi tương đối lớn nên các xe buýt tuyến nhanh Xicheng, khu 99, cam 1B, 248, 

219,50, xe buýt Văn Hóa Hamasen và các tuyến xe buýt khác trước mắt vẫn đang quy hoạch thay đổi 

tuyến đường. 

Các ngày khác của tháng 10 xe buýt vẫn chạy theo các tuyến đường như cũ.

Trong thời gian tổ chức hoạt động (từ ngày 01/10 đến ngày 31/10) ngoại trừ người dân địa phương ra, 

đều sẽ không sử dụng các phương tiện giao thông sử dụng động cơ dầu đốt trong phạm vi khu giao 

thông sinh thái mẫu (khu vực tuyến màu vàng).

Trong thời gian tổ chức hoạt động, xin vui lòng tham khảo các trang web sau đây để biêt thêm các 

thông tin liên quan thời gian biểu công cụ giao thông:

•Xe khách Kaohsiung: http://www.kbus.com.tw/

•Xe khách Gang Du: http://www.gdbus.com.tw/

•Xe khách Đông Nam: http://southeastbus.com/

•Xe khách miền Nam Đài Loan: http://www.stbus.com.tw/stbus.htm
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Xe khách Kaohsiung Xe khách Gang Du Xe khách Đông Nam Xe khách miền Nam Đài Loan
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旗津輪渡站

Sizihwan Station

駁二大義站

Gushan Ferry Pier

National Sun Yat-sen University

旗津區

高雄港

Linhai

Linhai 1st Road

1st Road

Binhai 1st Road

Linhai 2nd Road
Chỗ vòng xe là 
cổng chính Đại 
học Sun Yat-se

Lượt đi

Lượt về
Tuyến xe 50, 219, 248, 1B màu cam
(đỗ tại các điểm gần đường Lanhai, phố Shaochuan, đường Linhai 2)

Thông tin kiểm soát giao thông và quản chế giao thông trong 
Lễ hội Giao thông Sinh thái Toàn cầu Kaohsiung năm 2017



Phương án ưu đãi 
Tuyên truyền tiếp thị các khách sạn du lịch khu vực núi muối Cijin, Gushan, 

Yancheng, Gaohsiung kết hợp với lễ hội giao thông sinh thái năm 2017

Khách sạn Lealea 9ine Kaohsiung Phòng đôi sang trọng: Ngày thường 1100 Đài tệ / Cuối tuần 1440 Đài tệ
Phòng gia đình sang trọng: Ngày thường 1500 Đài tệ / Cuối tuần 1950 Đài tệ

1. Ngày thường: Chủ Nhật đến thứ Sáu / Cuối tuần: Thứ Bảy
2. Không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Bao gồm 
bữa sáng Ghi chú

Số 50, đường Fubei, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5325901           07-5330883
http://9inekhh.lealeahotel.com/

Khách sạn Kingship 

Phòng đơn sang trọng: Ngày thường 1500 Đài tệ / Cuối tuần và ngày nghỉ liên tiếp 1800 Đài tệ
Phòng đôi sang trọng: Ngày thường 1500 Đài tệ / Cuối tuần và ngày nghỉ liên tiếp 1800 Đài tệ
Phòng 4 người sang trọng: Ngày thường 2600 Đài tệ / Cuối tuần và ngày nghỉ liên tiếp 2900 Đài tệ

1. Ngày thường: Chủ Nhật đến thứ Sáu, Cuối tuần: Thứ Bảy
2. Tùy theo loại phòng, tặng thêm bữa sáng buffet hương vị thành phố 

cảng, cưỡi ngựa sắt du hành thành phố cảng.
3. Đại sảnh tầng 1 – Quán cà phê 98 Art Gallery ưu đãi giảm 10%.
4. Khách sạn không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần.

Ghi chúSố 98, đường Cisian 3, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5313131           07-5335151
http://www.kingship.com.tw/

Khách sạn Wenpin Phòng đôi tiêu chuẩn 1880 Đài tệ, tặng 
thêm vé vào cửa Bảo tàng Khoa học Công 
nghệ tùy theo số người đăng ký phòng.

Khách sạn không cung cấp đồ dùng 
vệ sinh cá nhân dùng một lần.Ghi chú

Số 22, đường Dayong, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5612346           07-5338007
http://web.wenpin.com.tw/

Khách sạn Bazhong Sentosa Phòng đôi: Ngày thường 950 Đài tệ / Thứ Sáu 950 Đài tệ / Cuối tuần 1150 Đài tệ
Phòng 4 người: Ngày thường 1500 Đài tệ / Thứ Sáu 1500 Đài tệ / Cuối tuần 2050 Đài tệ

1. Ngày nghỉ liên tiếp tính theo giá ngày nghỉ cuối tuần.
2. Khách sạn không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần.Ghi chú

Số 423, đường Cisian 2, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5335158

Khách sạn City Suites Chenai Phòng đôi: Từ 2200 Đài tệ 
đến 3100 Đài tệ (giá khác 
nhau tùy theo từng loại phòng)

Khách sạn không cung cấp đồ dùng 
vệ sinh cá nhân dùng một lần.Ghi chú

Số 1, phố Dayi, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5215116            07-5218714
http://www.citysuites.com.tw/

1. Phương án ưu đãi này không dùng chung với ưu đãi khác.
2. Nghỉ 1 đêm phòng khách trang nhã.
3. Trong phòng thuộc chuyên án này không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần (lược, bộ bàn chải đánh răng, kem đánh răng, 

mũ tắm, tăm bông, bông trang điểm, sữa tắm, dầu gội đầu, sữa dưỡng da, dao cạo râu v.v..).
4. Sử dụng phòng tập thể hình miễn phí (phải tự chuẩn bị giầy thể thao).

Chỉ áp dụng vào các ngày từ Chủ Nhật ~ thứ Sáu mà không phải ngày Nghỉ lễ theo 
quy định của nhà nước; thứ Bảy và ngày nghỉ liên tiếp giá sẽ tăng thêm 500 Đài tệ 
mỗi phòng. Loại phòng này không áp dụng thêm giường trẻ nhỏ và thêm số giường.

Khách sạn Chateau de Chine Kaohsiung Single room, double room $2300 (tax and service charge included)
Phòng đơn, phòng đôi giá 2300 Đài tệ (đã bao gồm thuế và phí phục vụ)

Số 43, đường Daren, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5325901           07-5330883
http://9inekhh.lealeahotel.com/

Ghi chú

Khách sạn Huahou Ngày thường: Phòng đôi 899 Đài tệ / Phòng 4 người 1499 Đài tệ
Cuối tuần: Phòng đôi 1199 Đài tệ / Phòng 4 người 1999 Đài tệ

1. Không áp dụng vào các ngày: Từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 09 tháng 10 năm 2017
2. Ngày thường: Chủ Nhật ~ thứ Sáu; Cuối tuần: Thứ Bảy
3. Khách sạn không cung cấp đồ dùng cá nhân dùng một lần trong thời gian nghỉ 

tại khách sạn (đồ dùng tắm gội, trà gói, cốc giấy, bàn chải đánh răng (kem đánh 
răng), lược, dao cạo râu v.v..), khăn mặt to nhỏ, thay mới khăn trải giường 2 
ngày (ngày thứ 3) 1 lần nếu nghỉ liên tiếp tại khách sạn

Số 219, đường Gongyuan 2, 
khu Yancheng, thành phố Kaohsiung
07-5518251           07-5518356
http://www.huahou.com.tw/

Ghi chú

Khách sạn Hooray Boutique Phòng đôi sang trọng: Ngày thường 1450 Đài tệ / Cuối tuần 1850 Đài tệ

含早餐

1. Ngày thường: Chủ Nhật đến thứ Sáu; Cuối tuần: Thứ Bảy.
Ngày nghỉ liên tiếp: 06/10-09/10

2. Sử dụng miễn phí xe đạp trong thời gian nghỉ tại khách sạn vào ngày thường (Chủ 
Nhật đến thứ Sáu) khi đặt phòng qua trang web, FB, Itergram và điện thoại của 
khách sạn Hooray Boutique.

3. Khách sạn không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần.

備註
Số 278, đường Cisian 3, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-551929              
https://www.hoorayhotel.com.tw/

Ghi chú

Khách sạn Delton, con sông Tình Yêu Phòng đôi: Ngày thường 1980 Đài tệ / Cuối tuần 2180 Đài tệ
Phòng 3 người: Ngày thường 2380 Đài tệ / Cuối tuần 2580 Đài tệ
Phòng 4 người: Ngày thường 2980 Đài tệ / Cuối tuần 3180 Đài tệ

1. Định nghĩa cuối tuần: Thứ Bảy / Ngày nghỉ liên tiếp và 1 ngày trước đó.
2. Khách sạn không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần.

Số 67, phố Xinxing, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-9766888           07-5216956
http://www.loveriverhotel.com.tw/ Ghi chú

Khách sạn Golden Pacific 1. Khách sạn không cung cấp đồ 
dùng vệ sinh cá nhân dùng 
một lần.

2. Ngày thứ bảy, Tết Trung thu, 
ngày nghỉ liên tiếp, giá mỗi 
phòng đều sẽ tăng thêm 500 
Đài tệ.

Phòng đôi: 1766 Đài tệ
Phòng 4 người: 2666 Đài tệ
Phòng 6 người: 3566 Đài tệ

Số 83, phố Guangrong, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5218770            
http://www.cf-hotel.com/kh/

Ghi chú

Kaohsiung City Goverment
Tourism Bureau

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng



Khách sạn Yam Phòng đôi bảo vệ môi trường: 1480 Đài tệ
Phòng 4 người gia đình bảo vệ môi trường: 2280 Đài tệ
Phòng 6 người gia đình bảo vệ môi trường: 2980 Đài tệ
Chủ Nhật ~ thứ Sáu, ưu đãi giảm 10% cho tất cả các loại phòng

1. Phải đặt trước.
2. Khách sạn không cung 

cấp đồ dùng vệ sinh 
cá nhân dùng một lần.

Số 58, đường Cisian 3, khu 
Yancheng, thành phố Kaohsiung
07-5510058            
http://hotelyam.homi.cc/

Ghi chú

Khách sạn Kingdom Phòng đơn tiêu chuẩn: 2300 Đài tệ
Phòng đôi tiêu chuẩn: 2700 Đài tệ
Phòng 3 người tiêu chuẩn: 3500 Đài tệ
Phòng 4 người tiêu chuẩn: 4200 Đài tệ
Phòng khép kín tiêu chuẩn: 4300 Đài tệ

1. Chuyên án này chỉ áp dụng vào ngày thường từ thứ 
Hai đến thứ Năm, không áp dụng vào các ngày nghỉ Lễ 
theo quy định của nhà nước và ngày nghỉ liên tiếp.

2. Chỉ nhận đặt phòng theo các hình thức như đặt phòng 
qua trang web của khách sạn, điện thoại đặt phòng và 
đặt phòng tại quầy phục vụ của khách sạn.

3. Mỗi phòng tùy theo số người sẽ tặng bữa sáng buffet, 
và tặng thêm 1 suất bữa tối buffet, người cùng đi được 
hưởng ưu đãi 20%.

4. Khách sạn không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân 
dùng một lần.

Số 42, đường Wufu 4, 
khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5518211            
07-5210403
http://www.hotelkingdom.
com.tw/

Ghi chú

Khách sạn In Young Phòng đôi: Ngày thường 2900 Đài tệ / Cuối tuần 3688 Đài tệ
Phòng 4 người: Ngày thường 4388 Đài tệ / Cuối tuần 4888 Đài tệ

1. Chuyên án này chỉ áp dụng vào ngày thường và cuối tuần thông thường, ngày nghỉ 
liên tiếp giá sẽ tăng thêm 1000 Đài tệ.

2. (Phòng đôi) không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân + khóa học diy xà phòng thủ 
công bảo vệ môi trường (chỉ vào cuối tuần) + xe đạp 1 tiếng x 2 chiếc.

3. (Phòng 4 người) không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân + khóa học diy xà phòng 
thủ công bảo vệ môi trường (chỉ vào cuối tuần) + xe đạp 1 tiếng x 2 chiếc.

Tầng 3, số 1050, đường Cijin 3, 
khu Cijin, thành phố Kaohsiung
07-5721818           
07-5721199
http://www.inyounghotel.com.tw/

Ghi chú

Khách sạn Watermark Phòng đôi ngọt ngào: Ngày thường 1490 Đài tệ
(Ngày 04, 07, 08, 09 tháng 10 giá 2800 Đài tệ)
(Ngày 14, 21, 28 tháng 10 giá 2240 Đài tệ)
Phòng 3 người hạnh phúc tràn đầy: Ngày thường 1957 Đài tệ
(Ngày 04, 07, 08, 09 tháng 10 giá 3465 Đài tệ)
(Ngày 14, 21, 28 tháng 10 giá 2772 Đài tệ)

Khách sạn không 
cung cấp đồ dùng 
vệ sinh cá nhân 
dùng một lần.

Số 31, phố Shaochuan, khu Gushan, 
thành phố Kaohsiung
07-5331336            07-5331226
http://www.watermarkhotel.com.tw/
sizihwan/

Ghi chú

Khách sạn CyanRain Phòng đôi tinh tế: Ngày thường 2 người cùng đi chỉ có 949 Đài tệ
1. Đối với chuyên án này khách sạn sẽ không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần (sữa tắm, dầu gội đầu, 

bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dao cạo râu, xà phòng, mũ tắm, tăm bông, dép lê, lưới giặt quần áo v.v..).
2. Chuyên án này nếu nghỉ liên tục tại khách sạn, khách sạn sẽ không cung cấp dịch vụ thay vỏ gối, ga trải giường, chăn, 

khăn tắm và khăn mặt..v..v.
3. Không được sử dụng cùng với các chương trình ưu đãi triết khấu khác.
4. Chương trình này chỉ áp dụng vào các ngày thường (Chủ Nhật ~ thứ Năm), không áp dụng đối với mốc thời gian khác.

Số 2, phố Dayou, 
khu Yancheng, thành phố 
Kaohsiung
07-5217588              
https://www.sus-hotel.com/

Ghi chú

Khách sạn F Ngày thường giảm 50%, cuối tuần 
giảm 30%, ngoài ra gọi điện thoại 
hỏi đặt phòng sẽ được hưởng ưu 
đãi vào thời gian ngày nghỉ liên 
tiếp (07/10~10/10)

1. Loại phòng ưu đãi có hạn, xin vui lòng đặt phòng trước.
2. Không áp dụng cho tập thể.
3. Không được sử dụng cùng với phương án ưu đãi khác.

Phòng đôi trang nhã: 4500 Đài tệ
Phòng 3 người trang nhã: 4800 Đài tệ
Phòng 4 người âm áp: 5600 Đài tệ
Phòng VIP hạng thương gia: 5800 Đài tệ

Số 129, đường Dazhi, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5323333           07-5329977
http://kaohsiung.fhotels.com.tw/

Ghi chú
4. Khi đặt phòng vui lòng nói rõ là tham gia “Hoạt động Lễ hội giao thông sinh thái toàn cầu năm 

2017” và bạn sẽ được hưởng ưu đãi sử dụng xe đạp miễn phí trong vòng 2 tiếng.
5. Khách sạn không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần.

Khách sạn Xiong Wang

1. Ngày nghỉ liên tiếp sẽ thu thêm phí.
2. Nếu mang theo thú cưng, sẽ thu thêm phí dọn dẹp thú cưng 250 Đài tệ/con.
3. Trẻ em từ 3 tuổi trở xuống, không thu thêm phí thêm giường, người lớn thêm giường thu thêm 

650 Đài tệ/người (gồm đồ dùng vệ sinh cá nhân, bữa sáng, đệm giường).
4. Khách sạn không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần.

Phòng đơn: Ngày thường 990 Đài tệ / Cuối tuần 1090 Đài tệ
Phòng đôi: Ngày thường 1150 Đài tệ / Cuối tuần 1350 Đài tệ

Số 237, đường Cisian 3, khu 
Yancheng, thành phố Kaohsiung
07-5218237           07-5317237
http://www.237hotel.com.tw/

Ghi chú

Khách sạn City Suites Pier-2

Phòng khách sang trọng: 2100 Đài tệ
Phòng gia đình sang trọng: 2650 Đài tệ

Số 83, đường Gongyuan 2, 
khu Yancheng, thành phố Kaohsiung
07-5322777            07-5213211 
http://www.citysuiteshotels.com/

Khách sạn không cung cấp 
đồ dùng vệ sinh cá nhân 
dùng một lần.

Khách sạn Fullon
1. Sẽ cung cấp theo số người của chuyên án.
2. Tặng bữa trưa hoặc bữa tối, chọn 1 trong 2.
3. Tặng phiếu ăn kem Haagen-Dazs 100ml đậm đà.
4. Tặng thẻ iPass tàu điện ngầm Kaohsiung (xin vui 

lòng tự nạp tiền vào thẻ khi sử dụng)
5. 01 bản đồ khu du lịch vui chơi.
6. Hưởng 1 lần đưa đón miễn phí đúng giờ đúng điểm 

“Khách sạn ←→ Ga tàu cao tốc Zuoying”.
7. Tặng hoa quả đón khách, Wifi lên mạng miễn phí, 

Phòng đôi: 4999 Đài tệ

Số 45, đường Wufu 4, 
khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5511188           07-5211166
http://kaohsiung.fullon-
hotels.com.tw/

Ghi chú

miễn phí sử dụng cơ sở vật chất trong khách sạn 
(phòng vui chơi trẻ em, phòng tập thể hình, phòng 
xông hơi, bể bơi), sẽ mở cửa sử dụng tùy theo tình 
hình thực tế.

8. Quý khách có thể đỗ xe miễn phí, mỗi phòng chỉ đỗ 
1 xe. (Nếu hết chỗ đỗ xe, sẽ đỗ tại bãi đỗ xe xung 
quanh).

9. Khách sạn không cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân 
dùng một lần.

Khách sạn Uni-Resort Phòng đôi: Ngày thường 2000 Đài tệ / Cuối tuần 2400 Đài tệ / 
Thêm 1 người 400 Đài tệ
Phòng 4 người: Ngày thường 2400 Đài tệ / Cuối tuần 3200 Đài tệ

1. Nghỉ 1 đêm loại phòng trang nhã.
2. Không cung cấp dịch vụ đỗ xe.
3. Dùng phương thức không lái xe đến khu nghỉ mát, có 

thể áp dụng chuyên án này.

Số 14, phố Shaochuan, khu Gushan, 
thành phố Kaohsiung
07-5336680           07-5336667
http://www.uni-resort.com.tw/si/ Ghi chú

4. Không áp dụng vào ngày nghỉ liên tiếp.
5. Khách sạn không cung cấp đồ dùng vệ sinh 

cá nhân dùng một lần.

Legend Hotel Pier 2

Phòng đơn kinh tế: Ngày thường 1180 Đài tệ / Thứ Sáu 1180 Đài tệ / Cuối tuần 1380 Đài tệ
Phòng đôi sáng tạo: Ngày thường 1580 Đài tệ / Thứ Sáu 1780 Đài tệ / Cuối tuần 2380 Đài tệ
Phòng 3 người: Ngày thường 2280 Đài tệ / Thứ Sáu 2480 Đài tệ / Cuối tuần 3080 Đài tệ
Phòng 4 người sang trọng: Ngày thường 2980 Đài tệ / Thứ Sáu 3180 Đài tệ / Cuối tuần 3980 Đài tệ

Nghỉ 2 đêm vào ngày nghỉ liên tiếp không phục vụ dọn phòng, hưởng ưu đãi 10%.

Số 67, đường Wufu 4, khu Yancheng, 
thành phố Kaohsiung
07-5219666              
https://legendhotel.ezhotel.com.tw/

Ghi chú

Khách sạn Legend Pier-2 

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Bao gồm 
bữa sáng

Phòng 3 người: Ngày thường 1650 Đài tệ / Cuối tuần 1950 Đài tệ
Phòng 4 người: Ngày thường 2150 Đài tệ / Cuối tuần 2550 Đài tệ

Ghi chú

Phòng 3 người: 6499 Đài tệ Phòng 4 người: 7999 Đài tệ


