
Museo ng Kasaysayan ng Taiwan, Hello!



Tip: May serbisyong pagpapahiram ng audio guide sa pangmatagalang eksibisyon sa wikang Tsino, Ingles, Hapon, 
Taigee at Hakka sa may bilihan ng �ket.

Mag-iiral ang impormasyon ng ak�bidad ayon sa anunsyo sa takdang araw.◎

Museo ng Kasaysayan ng Taiwan, Hello!
Oras ng Pagbukas

Martes hanggang Linggo 09:00–17:00 
(Maaaring pumasok hanggang 16:30)Eksibisyon

Kapaligiran ng Museo Bawat araw 05:00–22:00

Araw ng pahinga: Bawat Lunes, Bisperas ng Bagong 
Taon at araw ng Bagong Taon (sa kalendaryong Tsino)

Entrance Ticket

Regular Ticket $100
Discounted Ticket $50
Regular Group Ticket $90
Student Group Ticket $60
(Kasama ang audio guide sa group �ckets)



Taiwan Historical Park

Ang Museo ng Kasaysayan ng Taiwan ay 
matatagpuan sa “Lawa ng Tai-Jiang” noong nakaraan na 400 taon. 

Nabubuhay ang madaming uri ng katutubong hayop ng 
Taiwan sa 20-hektaryang “Taiwan Historical Park”

at nagbibigay ng lugar ng pahinga at libangan sa publiko.



Pambansang Museo ng Kasaysayan ng Taiwan, isang museo na nagbibigay 
ng pansin sa kasaysayan at mga paksang napapanahon sa kasalukuyan. 
Upang mapanatili ang alaala ng kasaysayan at kultura ng Taiwan,
 isasaad ang kuwento ng tao at lupain mula sa iba’t-ibang pananaw
 at paningin ng magkakaibang etnikong grupo sa may mahigit sa 
100,000 na mga koleksyon sa museo.
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Labasan

Papuntang Silid-aralan sa tabi ng lawa

Pasukan

2F Pasukan

Papuntang Silid-aralan 

sa baytang ng hagdan

Papuntang Woo Espasyo

Palaruan 
ng mga Bata Tindahan

Snacks Area

Teatro sa Istasyon ng Tren

Woo 
Espasyo

Ampiteatro

Palaruan ng mga Bata: Hinihikayat ang mga magulang at anak na sumali sa pakikipagsapalarang 
paglalakbay sa espasyo.
Teatro sa Istasyon ng Tren (10 minuto): Palabas ang “Paglalakbay sa Espasyo” (animated).
Ampiteatro (10 minuto): Magkahaliling ipapalabas ang “A�ng Lupa, A�ng Tao: Kasaysayan ng Taiwan” 
(animated) at sineng “Kasaysayang Nakakaan�g: May Bagong Bahay ang Dote ni Mrs. Zhang”.
Woo Espasyo: Lugar ng palitan at pakikipagbahagi ng mga natuklasan, may isinasagawang mga eksibisyon 
at ak�bidad.
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Pangmatagalang Eksibisyon “A�ng Lupa, A�ng Tao - Kasaysayan ng Taiwan”: 
Gumawa ng paglalakbay sa kasaysayan na puno ng sorpresa at damdamin, may mga 
naiwang labi ng kultura, sine at pakikipag-ugnayan sa mul�media, at modelo ng mga tao.

Taiwan, isla ng tagpuan

Unang paglapag sa baybay

Tao at isla sa tabi ng dagat

Pagsasama at paligsahan sa pagitan ng bundok at dagat
Lumbay at pangarap sa bagong kaayusan

Papunta sa daan ng demokrasya

Museo ng lahat
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Silid ng Espesyal na 

Eksibisyon 2

Silid ng Espesyal na 

Eksibisyon 1

Paggawa ng VR (10 minuto) : Maranasan ang VR film ng “1895 Taipei Mapanganib na 
Lungsod”, “Bakit ba nakakainis ang aking kapitbahay”. Kailangan bumili ng �ket.
Espesyal na Eksibisyon : Pinapalitan ang piling paksa ng eksibisyon sa di-takdang 
panahon, nagbibigay ng madaming uri ng paggalugad sa kasaysayan.

Silid ng Espesyal na 

Eksibisyon 3

Paggawa ng VR



Munting pahiwatig sa paggalugad

Buksan ang pandama

Pakikipag-ugnayan sa multimedia

Aktibidad na pagranas



Bawal kumain at uminom

Bawal manigarilyo

Bawal hawakan 
ang mga display

Bawal gumamit ng flash 

Bawal gumamit 
ng camera tripod

Bawal magdala 
ng alagang hayop



709025 No. 250 Changhe Road, Sec. 1, Distrito ng An Nan, Lungsod ng Tainan

886-6-356-8889

h�ps://www.nmth.gov.tw


