
Viện Bảo tàng Hoàn Kim thành phố Tân Bắc

Thông tin tham quan: Giao thông:
1.Giờ mở cửa:

Hạng mục

Trải nghiệm 
đường hầm

thể 
nghiệm 
đào vàng

Địa điểm mua vé: Địa đạo lò mỏ số 5
Giờ bán vé: 
Ngày thường 9:30-16:30
Cuối tuần 9:30-17:30
Thời gian tham quan: khoảng 15 phút

Gồm tài liệu, 
bảo hiểm và 
các chi phí 
khác.

Địa điểm bán Vé: Bên ngoài Toà 
Hoàn Kim
Nơi tập trung :Bên ngoài Toà Hoàn 
Kim
Nơi hoạt động: Tầng 3 Toà Hoàn 
Kim
Thời gian: khoảng 30-40 phút
Lượt tham quan: 10: 30,11: 30,
13: 30,14: 30,
15:30
Số người tối đa: 50 người
(Dựa theo sự sắp xếp tại hiện trường.)

Bao gồm chi 
phí tư liệu.
Vui lòng mua 
vé và đến nơi 
tập trung trước 
15 phút trước 
khi bắt đầu.

giá vé Hoạt động Mô tả ghi chú
3.Hoạt động trải nghiệm:

2.Vé: 80 Đài tệ (không bao gồm hoạt động trải nghiệm khác), Các 
trường hợp sẽ theo công bố của Viện.

Thời gian mua vé : Ngày thường (từ thứ hai đến thứ sáu):9:30-16:30
 Ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật 9:30-17:30

‧Giờ làm việc: Ngày thường (từ thứ hai đến thứ sáu): 9:30-17:00
 Ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật): 9:30-18:00

4.Dịch vụ Hướng dẫn:
‧Hướng dẫn định kỳ : miễn phí. Vui lòng đăng ký trước khi bắt đầu 

10 phút tại quầy phục vụ du khách.
Nơi tập trung : Trung tâm phục vụ du khách
Lượt hoạt động: [ngày thường] 10:00, 14:00 và 15:00
 [cuối tuần] 10:00, 11:00, 14:00 và 15:00
‧Hướng dẫn theo nhóm: miễn phí. Nhóm du khách trên 20 người .

Phương thức hẹn lịch: Xin vui lòng gọi điện đặt lịch trước từ 7- 
45 ngày.

Để đặt gọi: 02-24962860
(Giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu 9:30-16:00)

‧Thời gian nghỉ : Ngày nghỉ của Viện là ngày thứ hai đầu tiên của 
mỗi tháng (nếu ngày nghỉ lễ quốc gia rơi vào 
ngày nghỉ của Viện, thì vẫn mở cửa như 
thường lệ, và sẽ nghỉ bù vào ngày kế tiếp), ngày 
giao thừa và ngày mùng 1 tết, hoặc nghỉ theo 
công bố chính phủ do thiên tai tự nhiên, nếu 
Viện có nghỉ ngoài các ngày nghỉ trên sẽ có 
công bố khác.

1.Phương tiện giao thông công 
cộng:

2.Tự lái xe:

Xe lửa
Từ Đài Bắc đón tuyến xe lửa theo hướng Y Lan( yilan) hoặc hướng 
Hoa Liên( Hualian), đến trạm Thuỵ Phương (Ruifang ) xuống xe, đi 
đến trạm xe buýt Khu Dân Quảng Trường( Qumingguangchang) 
cạnh đồn cảnh sát Thuỵ Phương để đón xe khách số 1062, 788, 
825 để đến Jinguashi.
Xe buýt
1.Đài Bắc - Jinguashi: từ trạm MRT Zhongxiao Fuxing, ra cửa số 2 

đi đến Fuxing South Road, 1 section, No.180. Đón xe khách Cơ 
Long(Keelung) số 1062 đi hướng Thuỵ Phương(Ruifang)- Cửu 
Phần( Jiufen) đến trạm Jinguashi thì xuống

2.Cơ Long (Keelung) - Jinguashi: Từ trạm xe khách Cơ Long, bên 
cạnh ga xe lửa Cơ Long (phòng khám Nhân Tường) đón xe số 
788, đi hướng Thuỵ Phương(Rueifang)- Cửu Phần( Jiufen) đến 
trạm Jinguashi thì xuống

1.Từ cao tốc Zhongshan đi hướng bắc về hướng Cơ Long xuống 
giao lộ Đại Hoa(Dahua) > theo hướng số 62 đường Vạn Thuỵ( 
Wanrui) > đến tuyến Đài 2,quẹo phải đến đường Minh Đăng( 
Mingdeng) số 102> theo hướng Cửu Phần > Đi qua Cửu Phần 
để đến Jinguashi (tuyến bắc 34) , và đến được Bảo tàng Hoàn 
Kim thuộc thành phố Tân Bắc.

2.Từ đường cao tốc Zhongshan đi hướng bắc về hướng Cơ Long 
xuống giao lộ Đại Hoa(Dahua) > theo hướng số 62 đường Vạn 
Thuỵ( Wanrui) > xuống đường Thuỵ Tân( Ruibin)> hướng tuyến 
Đài 2, 78.5 km( đường hầm ShueiNanDong) rẽ phải vào tuyến 
Bắc 34 > và đến được Bảo tàng Hoàn Kim thuộc thành phố Tân 
Bắc.

3.Khu vực Hoa Liên (Hualian), Y Lan( Yilan): Từ Y Lan đi đến tuyến 
Đài 2, 78.5 km( đường hầm ShueiNanDong) rẽ trái vào tuyến 
Bắc 34 > và đến được Bảo tàng Hoàn Kim thuộc thành phố Tân 
Bắc.

22450  số 8 đường Kim Quang, 
khu Thuỵ Phương, thành phố Tân Bắc
Điện thoại: +886 2-24962800
FAX: +886 2-24962820
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Bản đồ hướng dẫn xung quanh Bảo tàng Hoàn Kim 
Vệ sinh công cộng

Trung tâm dịch vụ Du lịch

phòng cho trẻ bú

lối ra vào chính

Vệ sinh công cộng

Trung tâm dịch vụ Du lịch

phòng cho trẻ bú

lối ra vào chính

Các điểm tham quan sinh thái địa chất nhân văn như : Công 
viên địa chất, đền thờ Jinguashi, núi ấm trà, trại giam thời chiến 
(Khu tưởng niệm kết thúc chiến tranh và hoà bình quốc tế), 
thác nước Hoàn Kim, Di tích xưởng luyện kim ShueiNanDong, 
đường mương khoáng nghiệp và đường mương thoát nước... 
Đó đều là những điểm tham quan đặc biệt không thể bỏ lỡ .

1.Do giới hạn bởi địa hình núi nên không thể cung cấp đầy đủ lối 
đi riêng dành cho người khuyết tật, xin lượng thứ. Nếu cần sự 
hỗ trợ đặc biệt, xin vui lòng liên hệ với nhân viên phục vụ.

2.Các cơ sở đều sử dụng lại kiến trúc cũ, không gian tương đối 
chật hẹp, vì chất lượng của chuyến tham quan và sự an toàn 
của bạn, nên phải tiến hành quản chế trọng lượng, mong quí vị 
thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi.

3.Chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc và bảo vệ cho vẻ đẹp tự 
nhiên của Jinguashi, không xả rác hoặc lấy đi bất cứ viên gạch 
đá nào của Viện.

Hướng ShueiNanDong

Khu triển lãm máy thông gió ngoài trờiKhu triển lãm máy thông gió ngoài trời

Cửa hàng Kim TháiCửa hàng Kim Thái

Quảng trường Hoàn KimQuảng trường Hoàn Kim
Bảo tàng Hoàn KimBảo tàng Hoàn Kim

Địa đạo lò mỏ số 5Địa đạo lò mỏ số 5

Tào phớ Sơn ĐỉnhTào phớ Sơn Đỉnh

Đền thờ thôn JinguashiĐền thờ thôn Jinguashi

Nhà khách Thái Tử JinguashiNhà khách Thái Tử Jinguashi
Quảng trường Kim TháiQuảng trường Kim Thái

Phòng trưng bày Goldwater theo chủ đềPhòng trưng bày Goldwater theo chủ đề

Căn tin thợ mỏCăn tin thợ mỏ

Phường trà Kim ThuỷPhường trà Kim Thuỷ

Quảng trường GoldwaterQuảng trường Goldwater

Văn phòng điều hànhVăn phòng điều hành

Bưu điệnBưu điện

Sở cảnh sátSở cảnh sát

Bảo tàng Môi trườngBảo tàng Môi trường

Cà phê sáng chế luyện kimCà phê sáng chế luyện kim

Toà Tứ diệnToà Tứ diện

Jinguashi Ký túc xá giám đốc văn phòngJinguashi Ký túc xá giám đốc văn phòng

Trung tâm dịch vụ du lịchTrung tâm dịch vụ du lịch

Bãi đậu xe Trạm ĐỉnhBãi đậu xe Trạm Đỉnh

Trạm JinguashiTrạm Jinguashi
Trường THCS Thời VũTrường THCS Thời Vũ

Giáo hội Công giáoGiáo hội Công giáo

Trường tiểu học Qua SơnTrường tiểu học Qua Sơn
Cửa hang độngCửa hang động

Cung điện Kim PhúcCung điện Kim Phúc

Phố cổ Qitang Phố cổ Qitang 
Địa chỉ cũ bệnh viện thợ mỏ JinguashiĐịa chỉ cũ bệnh viện thợ mỏ Jinguashi

Cổng vòm chùa QuanjiCổng vòm chùa Quanji

Trại giam thời chiến 
(Khu tưởng niệm kết thúc chiến tranh và hoà bình quốc tế)

Trại giam thời chiến 
(Khu tưởng niệm kết thúc chiến tranh và hoà bình quốc tế)

Chùa QuanJi Chùa QuanJi 

Toà Luyện kimToà Luyện kim

Hướng Cửu Phần( Jiufen)


