
NMTH chào mừng quý khách



Lưu ý: Tại cửa bán vé cung cấp dịch vụ cho thuê mượn thiết bị thuyết minh tự động dành cho loại hình triển 
lãm thường trực bằng nhiều ngôn ngữ: tiếng Hoa, Anh, Nhật, Đài, Khách Gia.

Mọi thông tin hoạt động sẽ dựa theo thông báo tại hiện trường làm chuẩn◎

NMTH chào mừng quý khách
Thời gian mở cửa

Thứ Hai tới Chủ nhật 09:00 sáng – 05:00 chiều 
(Thời gian vào cổng trước 04:30 chiều)Hội trường triển lãm

Khu vực công viên Mỗi ngày từ 05: 00 sáng – 10:00 tối

Ngày nghỉ hoạt động: Thứ Hai hàng tuần, 
ngày Giao thừa và Mồng một Tết âm lịch

Vé vào cửa

Vé loại thường 100 Đài tệ
Vé ưu đãi 50 Đài tệ
Vé tham quan theo đoàn loại thường 90 Đài tệ
Vé tham quan theo đoàn dành cho học sinh 60 Đài tệ
(Vé tham quan theo đoàn bao gồm phí thuê audio guide)



Công viên Lịch sử Đài Loan

Bảo tàng Lịch sử Đài Loan có vị trí nằm ở “Biển nội địa Tai-Jiang”, 
cùng với “Công viên Lịch sử Đài Loan” chiếm diện tích 20 hecta ở 

ngoài trời, đã nuôi dưỡng nên hệ động thực vật nguyên sinh đa dạng cho Đài Loan, 
mang đến cho du khách môi trường nghỉ dưỡng tuyệt vời.  



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan, là viện bảo tàng quan tâm đến lịch sử 
và các vấn đề đương đại. Với nhiệm vụ gìn giữ và bảo tồn những di sản ký
 ức văn hóa lịch sử của Đài Loan, nơi đây đã thu thập và lưu giữ hơn 100 
nghìn hiện vật, thông qua nhiều góc độ và tầm nhìn đa dạng được liên kết
 bởi các nền văn hóa sắc tộc, để mang lại những câu chuyện về mảnh đất
 và con người Đài Loan.
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Lối ra

Đi về hướng lớp học bờ hồ

Lối vào

2F Lố
i vào

Đi về hướng lớp học bậc thang

Đi về Không gian giao lưu 

Phòng 
trẻ em Cửa hàng

Khu phục vụ 
thức ăn nhẹ

Ga xe thời gian

Không 
gian giao lưu

Nhà hát hình tròn

Phòng trẻ em: khuyến khích cha mẹ và trẻ em cùng tham gia chuyến thám hiểm vượt thời gian.
Ga xe thời gian (10 phút): chiếu phim hoạt hình “Chuyến du hành thời gian” .
Nhà hát hình tròn (10 phút): luân phiên chiếu phim hoạt hình “Vùng đất và nhân dân ta đang sống: 
Câu chuyện của Đài Loan” , bộ phim “Lịch sử ấm áp tình người: Của hồi môn của mẹ Trương” .
Không gian giao lưu: là không gian mở phục vụ nhu cầu giao lưu tìm hiểu, tổ chức không định kỳ
các triển lãm và hoạt động theo chủ đề. 
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Triển lãm thường trực “Vùng đất và nhân dân ta đang sống - Câu chuyện của Đài Loan”
dựa vào các hiện vật, sự tương tác với phim ảnh và media đa phương tiện, mô hình nhân vật, 
tạo nên chuyến tham quan lịch sử đầy bất ngờ và cảm động.

Đài Loan, hòn đảo của liên kết giao thoa

Bến đổ bộ đầu tiên

Hòn đảo và con người sống dựa vào biển

Sự chung sống và cạnh tranh giữa núi với biển cả
Sự chán nản và ước mơ trong trật tự xã hội mới

Tiến đến con đường dân chủ

Viện bảo tàng cộng đồng
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Phòng triển lãm 

đặc biệt 2

Phòng triển lãm 

đặc biệt 1

Nơi tái hiện bằng VR (10 phút): trải nghiệm mô phỏng thực tế ảo qua phim VR 
“Nguy cơ thành phố Đài Bắc 1895”, “Người hàng xóm của tôi sao mà đáng ghét”. 
Lưu ý đây là phim phải mua vé trải nghiệm.  Tiket dibeli secara berasingan.
Không gian triển lãm đặc biệt: thay đổi không định kỳ các chủ đề chọn lọc, cung 
cấp môi trường tìm hiểu lịch sử đa dạng.

Phòng triển lãm 

đặc biệt 3

Nơi tái hiện bằng VR



Những gợi ý trong hành trình tham quan

Mở rộng giác quan để cảm nhận

Tương tác media đa phương tiện

Trải nghiệm hoạt động



Cấm ăn uống

Cấm hút thuốc

Xin đừng sờ vào 
hiện vật triển lãm

Cấm dùng đèn �ash

Cấm sử dụng chân máy ảnh

Cấm mang thú cưng vào



Số 250, đường Changhe đoạn 1, khu Annan, thành phố Đài Nam 709025

886-6-356-8889

https://www.nmth.gov.tw


