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1 Sáng nay đoàn chúng ta đi tham quan hai điểm tại Thành phố Đài Nam,       buổi chiều chúng 
ta sẽ đi thăm quan tiếp hai điểm ở Thành phố Cao Hùng.  

Sau này  V ề sau Sau đó   Sau đây  
2 Sáng nay chúng ta sẽ đến tham quan chùa Phật Quang Sơn, ở đó có tiệm ăn chay. Xin hỏi, trưa nay 

trong đoàn chúng ta có ai       ăn chay không ạ, nếu có xin giơ tay để tôi lên danh sách? 
Đòi h ỏi Đăng ký  Quy đ ịnh Kh ẳng định 

3 Hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu. Có hai loại: lẩu bò đậu hũ thường và lẩu bò đậu hũ thối. Xin hỏi, 
trong đoàn chúng ta có ai không ăn       đậu hũ thối không ạ ? 

T ốt H ết Xong  Đư ợc 
4 Xin hỏi, nhà hàng này có bán rượu không? Tôi nghe nói rượu Cao Lương của Đài Loan rất nổi 

tiếng, tôi muốn uống      . 
Th ử  H ết Nhi ều Xong   

5 Xin hỏi, anh ăn ở đây       mang về? 
Mà   Nhưng   Hay là   Ho ặc là 

6 Anh cho hỏi đi từ ga Cao Hùng đến chùa Phật Quang Sơn       đi xe buýt được không? 
Cũng    Có th ể  Đư ợc thể Đ ều được 

7 Ngày mai đi Đài Bắc, ______ anh muốn đi tàu cao tốc       tôi cũng sẽ không phản đối. 
N ếu... mà  N ếu... sẽ  
Ch ẳng phải…thì  N ếu…thì 

8       hôm qua tôi đã thông báo với các bạn sáng nay 8 giờ tàu chạy rồi      ? Tại sao giờ này 
các bạn vẫn chưa đi? 

Ch ẳng phải…thì  Không …gì cả 
Ch ẳng phải…à  Ch ẳng …cả 

9 Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu là một trong những tín ngưỡng rất phổ biến ở Đài Loan, nên       ở 
đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy đền thờ Thiên Hậu. 

H ầu hết H ầu như H ầu hạ H ầu bao 
10 Theo quy định của Chính phủ Đài Loan, nếu du khách nhập cảnh Đài Loan mang theo các sản 

phẩm có thịt lợn sẽ bị phạt tiền       20,000NT       200,000NT. 
Từ…đến  Từ đó…đến nay 
Vừa…vừa  Không những…mà còn 
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11 Nếu muốn mua hàng miễn thuế, quý khách có thể ra sân bay mua ở các cửa hàng miễn thuế, hoặc 
lên máy bay mua       
Đều đúng  Cũng đúng Đều được Được không 

12 Sau khi xây dựng xong       101 ở Thành phố Đài Bắc, năm nào ở đây cũng tổ chức bắn pháo 
hoa mừng năm mới. 
Ngôi nhà Căn nhà Dãy nhà Tòa nhà 

13 Câu nào dưới đây đúng? 
Trong tất cả các món ăn của Đài Loan tôi nhất thích là món mỳ bò. 
Trong tất cả các Đài Loan của món ăn nhất tôi thích là món mỳ bò. 
Trong tất cả các món ăn của tôi thích nhất Đài Loan là món mỳ bò. 
Trong tất cả các món ăn của là Đài Loan tôi thích nhất món mỳ bò. 

14 Khi làm thủ tục nhập cảnh, ngoài hộ chiếu và visa ra, quý khách cần phải điền vào tờ khai       mới 
được phép nhập cảnh vào Đài Loan. 
Thuế Nhập cảnh Nhập khẩu Tiền án tiền sự 

15 Chú ý, khi ở trên máy bay, nếu muốn yêu cầu tiếp viên hàng không giúp đỡ bất kỳ điều gì, thì hãy 
nhấn nút, không được lớn tiếng gọi. Từ “bất kỳ” trong câu có nghĩa là: 
Mọi Bất cần Bất ngờ Bất khuất  

16 Rất nhiều người khi đến Đài Loan đều muốn đến Đài Nam, vì ở đây       là nơi có nhiều điểm 
du lịch nổi tiếng như Pháo đài cổ An Bình, lầu Xích Khản v...v...,       là nơi có nhiều món ăn 
nổi tiếng nhất Đài Loan.  
Vì thế…cho nên   Không những…mà còn 
Chẳng…sao  Do vậy…cho nên 

17 Trước đây, theo quy định của chính phủ Đài Loan, du khách Việt Nam muốn đến Đài Loan du 
lịch, khi làm thủ tục xin visa cần phải chứng minh tài chính mới được cấp visa. Cụm từ “chứng 
minh tài chính” trong câu nghĩa là: 
Đem tiền đến Lãnh sự quán để chứng minh. 
Đến Lãnh sự quán xin xác nhận chứng minh tài chính. 
Rút tiền trong sổ tiết kiệm ra để đi làm giấy bảo lãnh. 
Làm xác nhận số dư tiền gửi trong ngân hàng hoặc sổ tiết kiệm. 

18 Trong những điểm du lịch ở Đài Loan, tôi thích nhất là Cố Cung, vì ở đây       có phong cảnh 
đẹp,       có cơ hội xem những cổ vật có từ hàng nghìn năm trước. 
Vì thế…cho nên  Do vậy…mà 
Không những…mà còn Chẳng …gì cả 

19       có ai nói gì với tôi_____, nên tôi hoàn toàn không biết việc ngày mai chúng ta đổi địa điểm 
tham quan. 
Chẳng…à  Chẳng…không  
Chẳng… cả  Đã thế…thì 

20 Nếu trong khi đi du lịch mà bị mất hộ chiếu, cần phải       thông báo ngay cho hướng dẫn viên 
du lịch, để họ tìm cách giải quyết giúp đỡ chúng ta.  
Chậm trễ Lập tức Liền  Nhanh nhảu 
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21 Quý khách/ sau khi/ đồ/ cần phải/ giữ lại/ hoàn thuế/ mua/ để/ hóa đơn/ làm/ thủ tục/ tại/ sân bay 
/ chú ý/ 
Quý khách chú ý mua đồ cần phải giữ lại hóa đơn sau khi để làm thủ tục hoàn thuế tại sân bay. 
Quý khách chú ý sau khi mua hóa đơn cần phải giữ lại đồ để làm thủ tục hoàn thuế tại sân bay. 
Quý khách sau khi mua đồ cần phải giữ lại hóa đơn chú ý để làm thủ tục hoàn thuế tại sân bay. 
Quý khách chú ý, sau khi mua đồ cần phải giữ lại hóa đơn để làm thủ tục hoàn thuế tại sân bay. 

22 Nếu/ ngày mai/ đều/ Hồ Nhật Nguyệt/ không thích/ mọi người/ chúng ta/ tham quan/ đi/ thì/ đi 
/ tham quan/ núi Ali/ mọi người/ có/ đồng ý/ không? 
Nếu mọi người đều không thích đi ngày mai tham quan Hồ Nhật Nguyệt, thì chúng ta đi tham 

quan núi Ali. Mọi người có đồng ý không? 
Nếu ngày mai mọi người đều không thích đi tham quan Hồ Nhật Nguyệt, chúng ta thì đi tham 

quan núi Ali. Mọi người có đồng ý không? 
N ếu ngày mai mọi người đều không thích đi tham quan Hồ Nhật Nguyệt, thì chúng ta đi tham 
quan núi Ali. Mọi người có đồng ý không? 
N ếu ngày mai mọi người không thích đều đi tham quan Hồ Nhật Nguyệt, thì chúng ta đi tham 
quan núi Ali. Mọi người có đồng ý không? 

23 Chiếc túi/ có/ này/ hai/ chiếc/ giảm giá/ đẹp/ không/ nếu/ giảm 30% / quá/ tôi/ sẽ/ mua/ 
Chi ếc túi có đẹp này quá! Giảm giá không? Nếu giảm 30% tôi sẽ mua hai chiếc. 
Chi ếc túi này đẹp quá! Có giảm giá không? Nếu tôi giảm 30% sẽ mua hai chiếc. 
Chi ếc túi này đẹp quá! Có không giảm giá? Nếu giảm 30% tôi sẽ mua hai chiếc. 
Chi ếc túi này đẹp quá! Có giảm giá không? Nếu giảm 30% tôi sẽ mua hai chiếc. 

24 Sau khi/ thực hiện/ mối quan hệ/ giữa/ Đài Loan/ được/ Tân hướng Nam/ và/ các nước/ Đông Nam 
Á / cải thiện/ một cách/ rõ rệt/ chính sách/   

Sau khi chính sách th ực hiện Tân hướng Nam, mối quan hệ giữa Đài Loan và các nước Đông 
Nam Á một cách rõ rệt được cải thiện.    
Th ực hiện chính sách Tân hướng Nam sau khi, mối quan hệ giữa Đài Loan và các nước Đông 
Nam Á được cải thiện một cách rõ rệt.    
Sau khi th ực hiện chính sách Tân hướng Nam, mối quan hệ Đài Loan giữa các nước Đông Nam 
Á và được cải thiện một cách rõ rệt.    
Sau khi th ực hiện chính sách Tân hướng Nam, mối quan hệ giữa Đài Loan và các nước Đông 
Nam Á được cải thiện một cách rõ rệt.     

25 Thành cổ An Bình là một điểm du lịch nổi tiếng của Thành phố      . 
Đài Nam  Cao Hùng  Bình Đông  Đài B ắc 

26 Mỗi khi đi du lịch ở nước ngoài, người Việt thường có tâm lý nhân dịp này mua đồ về dùng và 
tặng bạn bè. Cho nên họ thường mua đồ _______ không nghĩ ngợi gì.  

X ả tiền Xả hơi    Xả nước Xả láng 
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27 Đài Loan tuy là một hòn đảo nhỏ, tổng chiều dài từ Bắc đến Nam khoảng hơn 300km, nhưng lại 
được chia thành hai khu vực thời tiết rõ rệt. Khu vực miền Bắc quanh năm nhiều mây và mưa 
nhiều. Còn ở khu vực miền Nam lại ít mưa và trời nắng quanh năm. Nên cho dù là mùa hè hay 
mùa đông thì nhiệt độ ở khu vực miền Nam bao giờ cũng       khu vực miền Bắc. 

Th ấp hơn Như nhau   B ằng nhau Cao hơn  
28 Theo/ dự báo/ thời tiết/ sẽ/ sạt lở/ tình trạng/ mưa to/ cả ngày/ ngày mai/ sẽ/ hoãn/ lên/ núi/ chơi/ 

chuyến đi/ ngày mai/ mưa to/ vì/ khi/ sẽ/ nguy hiểm/ xảy ra/ rất/ chúng ta/ do vậy/ ngày mai/ chúng 
ta/ sẽ/ nghỉ ngơi/ ở/ thông cảm/ khách sạn/ rất mong/ quý khách/ 

Theo d ự báo thời tiết, ngày mai sẽ mưa to cả ngày. Chúng ta sẽ hoãn chuyến đi lên núi chơi 
ngày mai. Vì khi mưa to sẽ xảy ra tình trạng sạt lở rất nguy hiểm. Do vậy, ngày mai chúng ta sẽ 
nghỉ ngơi ở khách sạn. Rất mong quý khách thông cảm . 
Theo d ự báo thời tiết, ngày mai sẽ mưa to cả ngày. Chúng ta hoãn chuyến lên núi sẽ chơi đi 
ngày mai. Vì khi mưa to sẽ xảy ra tình trạng sạt lở rất nguy hiểm. Do vậy, ngày mai chúng ta sẽ 
nghỉ ngơi ở khách sạn. Rất mong quý khách thông cảm . 
Theo d ự báo thời tiết, ngày mai sẽ mưa to cả ngày. Chúng ta sẽ hoãn chuyến đi lên núi chơi 
ngày mai. Vì khi mưa to sẽ xảy ra nguy hiểm tình trạng sạt lở rất. Do vậy, ngày mai chúng ta sẽ 
nghỉ ngơi ở khách sạn. Rất mong quý khách thông cảm . 
Theo d ự báo thời tiết, ngày mai sẽ mưa to cả ngày. Chúng ta sẽ hoãn chuyến đi lên núi chơi 
ngày mai. Vì khi mưa to sẽ xảy ra tình trạng sạt lở rất nguy hiểm. Do vậy, ngày mai chúng ta sẽ 
ở nghỉ ngơi khách sạn. Rất mong quý khách thông cảm .  

29 Quý khách chú ý, khi sang Đài Loan du lịch hay công tác, tuyệt đối không được mang theo đồ ăn 
và trái cây, hay hàng quốc cấm. Nếu phát hiện sẽ bị phạt tiền, hoặc ngồi tù, vì vi phạm luật pháp 
của Đài Loan. Từ “tuyệt đối” trong câu có nghĩa là: 

Tuy ệt vời Nh ất nhất Tuy ệt diệu Hoàn h ảo 
30 Hiện nay, ở tại mỗi ga tàu, bến xe ở Đài Loan đều có tuyến xe buýt chở khách du lịch đến các 

điểm du lịch nổi tiếng,       việc đi đến các điểm du lịch rất thuận tiện. 
Đ ều Nhưng    Nên   V ậy mà 

31 Anh ăn món ăn Đài Loan cảm thấy      ? Có ngon không ạ? 
Thú v ị Th ế này  Th ế sao Th ế nào 

32 Tôi xin thông báo, sáng mai đoàn chúng ta đi Cao Hùng. Yêu cầu mọi người       8 giờ sáng 
tập trung ở sảnh khách sạn để lên xe. 

Chu ẩn Ch ẵn  Đúng  Quá   
33 Hôm nay chúng tôi có xôi gà và mỳ bò. Xin hỏi, quý khách muốn dùng      ? 

Nào   Đâu   Đó   Gì   
34 Quý khách chú ý, quý khách phải nhớ rõ lịch trình du lịch ngày mai chúng ta đến những điểm nào, 

và sáng mai mấy giờ tàu       nhé. 
C ất cánh H ỏng Ngh ỉ Kh ởi hành 

35 Xin hỏi, chị uống nước táo ép hay       ạ? 
Ph ở Bánh mì  Cơm gà  Rư ợu vang 
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36 Một trong những lý do nhiều du khách Việt Nam muốn quay lại Đài Loan du lịch là vì Đài 
Loan       là một nơi có phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp,       là nơi có nhiều món ăn 
ngon và rẻ. 

Không ch ỉ…mà  V ừa…vừa 
Tuy …nhưng  Ngoài  ra…còn có 

37 Chợ đêm là một trong những điểm du lịch       rất nhiều du khách đến tham quan của Đài 
Loan. Vì ở đó du khách không chỉ được ăn những món ăn ngon, mà còn được thưởng thức không 
khí vô cùng náo nhiệt của chợ đêm. 

Thu hút  N ổi danh N ổi tiếng Tai ti ếng 
38 Trong những năm gần đây, số người ăn trầu ở Đài Loan ngày một nhiều, trong số đó chủ yếu là 

nam giới. Đáng chú ý, hiện nay những người ăn trầu đang có tình trạng trẻ hóa. Cụm từ “những 
người ăn trầu đang có tình trạng trẻ hóa” trong câu có nghĩa là: 
Đ ộ tuổi người ăn trầu ngày một trẻ. Ăn tr ầu khiến cho người ta đẹp ra. 
Ăn tr ầu khiến cho người ta ngày một trẻ ra.  Đ ối tượng ăn trầu hiện nay chỉ toàn người trẻ. 

39 Nếu muốn hoàn thuế tại sân bay, khi làm thủ tục, du khách phải trình hóa đơn, hộ chiếu và những 
loại hàng hóa đã mua mới có thể làm thủ tục hoàn thuế. Từ “hoàn thuế” trong câu có nghĩa là 
người mua hàng: 

L ấy lại tiền thuế.  Tr ả thêm tiền thuế.  
Ki ểm tra hàng hóa.  Tr ả lại tiền mua hàng. 

40 Sau khi Đài Loan thực hiện chính sách mở cửa đón khách du lịch, mỗi ngày có đến hàng nghìn du 
khách đến du lịch ở Đài Loan. Cụm từ “Hàng nghìn” trong câu có nghĩa là: 

Trăm nghìn  Trăm tri ệu Mư ời nghìn R ất nhiều 
41 Quý khách chú ý, khi lên máy bay, tất cả hành lý xách tay vui lòng để lên      , không được để 

trên lối đi. 
G ầm ghế  G ầm bàn  
Bàn ăn   Khoang hành lý bên  trên 

42 Với chế độ bảo hiểm y tế tuyệt vời và những chính sách phúc lợi khác, Đài Loan đã nhiều năm 
được       là nơi đáng sống nhất thế giới. 

X ếp lượt X ếp hạng X ếp hàng  S ắp xếp 
43 Việc nắm rõ hơn một ngoại ngữ là điều       cho một hướng dẫn viên du lịch, vì nó không 

những giúp ích cho việc giao tiếp mà còn giúp hiểu biết về phong tục tập quán của đoàn khách 
mình hướng dẫn. 
Cần thiết Mật thiết Sinh thiết Tha thiết 

44       vốn là một bảo tàng tư nhân được quyên tặng cho chính phủ thành phố Đài Nam.  
Bảo tàng văn học Đài Loan Bảo tàng lịch sử Đài Loan 
Bảo tàng mĩ thuật Đài Nam Bảo tàng Chimei Museum 

45 Lễ hội đèn lồng Đài Loan được tổ chức vào dịp       hàng năm, nơi trưng bày đèn chính thay 
đổi từng năm theo từng huyện thị. 

T ết Đoan ngọ T ết Trung thu T ết Thanh minh T ết Nguyên tiêu 
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46 Nếu đến Đài Đông du lịch vào mùa hạ, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm _________. 
Hoa anh đào Tuyết rơi Khinh khí cầu Đèn lồng 

47 Hiện nay, huyện thị nào ở phía Tây Đài Loan chưa có ga tàu cao tốc? 
Vân Lâm  Nam Đ ầu Tân Trúc  Chương Hóa  

48 Sân bay quốc tế nào tại Đài Loan chưa có chuyến bay thẳng đến Hà Nội, Việt Nam? 
Đào Viên  Đài Trung  Đài Nam  Cao Hùng  

49 Nhờ sự phát triển của      , khách du lịch bây giờ chỉ cần xỏ giày và đi nghỉ dưỡng sau vài cái 
nhấp chuột. 

Công nghi ệp không khói Công ngh ệ thông tin 
Hàng không giá r ẻ  Giao thông n ội đô 

50 Huyện Nam Đầu là huyện duy nhất ở Đài Loan      . 
Có hoa anh đào    Không giáp b iển   
Có su ối nước nóng   Không có ga tàu cao t ốc 

51 Khách du lịch tự ý rời khỏi đoàn đi ra ngoài làm việc       bị liệt vào danh sách cấm nhập 
cảnh       có thể bị phạt tù khi được tìm thấy.    

N ếu ... thì   Tuy ... nhưng    
M ặc dù ... nhưng vẫn  Không nh ững ... mà còn  

52 Nghề hướng dẫn viên du lịch       được đi du lịch miễn phí nhiều nơi       cũng có nhiều vất 
vả.      

V ừa ... vừa   Đâu ... đ ấy Đã ... l ại Tuy ... nhưng  
53 Nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của dịch tả heo Châu Phi, từ ngày 18/12/2018, nghiêm cấm người 

nhập cảnh Đài Loan mang theo các sản phẩm làm từ      , người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 20 
vạn Đài tệ. 

Th ịt lợn        Th ịt cừu Th ịt gà Th ịt bò 
54 Theo thông báo của Cục Du lịch Đài Loan ngày 22/1/2019, Đài Loan ngừng thụ lí hồ sơ       cho 

người Việt Nam, do ảnh hưởng của vụ việc 148 khách du lịch Việt Nam bỏ đoàn hàng loạt. 
Xin c ấp visa các loại   
Xin cấp visa du lịch 
Xin cấp visa du học và thăm thân  
Xin cấp visa du lịch theo đoàn theo diện Quan Hồng 

55 Hiện nay, trà sữa trân châu đã có mặt ở khắp nơi, nhưng thật sự không ở đâu ngon và rẻ như ở Đài Loan. 
Câu này có nghĩa là: 
Trà sữa trân châu ở Đài Loan là hàng thật.  
Trà sữa trân châu ở Đài Loan ngon và rẻ nhất. 
Ai cũng thích uống trà sữa trân châu Đài Loan. 
Trà sữa trân châu Đài Loan nổi tiếng thế giới. 

56 “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” có nghĩa là:   
Trước khi đi học phải sàng lọc người thông minh.       
Đi lên thiên đàng mới trở thành người thông minh.     
Càng đi nhiều, chúng ta càng học được nhiều trí tuệ của nhân loại. 
Đi học hay đi đâu cũng phải biết sàng lọc thông tin đúng sai. 
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57 Vì số lượng chỗ có hạn nên khách du lịch muốn cắm trại trong khuôn viên nông trường Vũ Lăng 
đều phải đặt qua mạng       hai tháng. 
Từ Sau Trước Trong 

58 Cắm trại là một hoạt động du lịch dã ngoại kết hợp nghỉ dưỡng ngày càng được      . 
Đam mê Hâm mộ Yêu quý Ưa chuộng 

59 “Phượt thủ” là một từ lóng để chỉ:  
Tây ba lô.  
Khách du lịch nước ngoài. 
Những người thích đi du lịch dã ngoại bằng xe máy. 
Loài động vật sống di cư theo quần thể nay đây mai đó. 

60 Trước khi nổi tiếng thế giới về các hoạt động du lịch, Đài Loan đã từng là      con rồng Châu Á. 
Một trong những  Một vài  
Một khi  Một nửa 

61 Đến với nông trường Vũ Lăng, bạn không những có thể cắm trại, mà còn có cơ hội ngắm hoa anh 
đào vào mùa xuân, ngắm tuyết vào mùa đông mà không cần      . 
Đi lên núi Đi xuống biển Đi làm việc Đi nước ngoài 

62 Bảo tàng Cố Cung phân viện miền Nam mang sứ mệnh lưu giữ các hiện vật      . 
Văn hóa nghệ thuật Châu Á Văn hóa nghệ thuật Châu Âu 
Văn hóa nghệ thuật Nhật Bản Văn hóa nghệ thuật Trung Quốc 

63 Đài Loan nổi tiếng thế giới không chỉ bởi trà sữa trân châu mà còn bởi một loại trà đặc biệt chỉ Đài 
Loan mới có là      . 
Trà nhài Trà sữa Trà Ô Long Trà Phổ Nhĩ 

64 Nhờ vào sự phát triển của       nông nghiệp, Đài Loan đã trở thành thiên đường của các loại trái 
cây. 
Xuất nhập khẩu  Kĩ thuật canh tác  
Kĩ thuật chăn nuôi  Công nghiệp chế biến 

65 Khi tham gia       ở Diêm Thủy Đài Nam, các bạn nhớ đội mũ bảo hiểm và mặc áo bảo hộ. 
Lễ hội hoa lan Lễ hội đèn lồng Lễ hội pháo ong Lễ hội khinh khí cầu 

66 「旅遊一條龍服務」 là từ để chỉ: 
Dịch vụ du lịch trọn gói. Đi du lịch vịnh Hạ Long. 
Chỉ phục vụ một con rồng. Phục vụ khách như hoàng đế. 

67 “Hồ trên núi” dùng để chỉ       ở Đài Loan. 
Hồ Núi Cốc Hồ Yamanaka Tên một bài hát Nhật Nguyệt Đàm 

68 Hiện nay, tại Đài Loan, hệ thống tàu điện ngầm đã và đang được xây dựng tại các thành phố:      
_____. 
Đài Bắc, Đào Viên, Hà Nội, Cao Hùng 
Đài Bắc, Đào Viên, Đài Trung, Cao Hùng 
Đài Bắc, Đài Nam, Đài Trung, Cao Hùng 
Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng, Thành phố Hồ Chí Minh 
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69 Khi đến du lịch tại Đài Loan, quý khách       tuân theo những quy định của nước sở tại. 
Có Cần Muốn Không 

70 Khi xuất cảnh khỏi Đài Loan, quý khách không được mang theo quá      . Nếu vượt quá cần 
phải khai báo hải quan trước, nếu không sẽ bị tịch thu. 
10 vạn Đài tệ  10 nghìn Đài tệ  
10 vạn Việt Nam đồng  10 nghìn đô la Hồng Công 

Thời gian  Hoạt động Nghỉ đêm Ghi chú 

Ngày thứ nhất 
  

Đáp máy bay từ sân bay Nội Bài 
tới sân bay Đào Viên, nhân viên 
của chúng tôi sẽ đón quý khách 
tại sân bay, sau đó đưa quý 
khách đi tham quan làng cổ 
Thập Phần, tham quan công viên 
địa chất Dã Liễu. 

Khách sạn 
Regal 

Sau bữa tối quý khách tự do lựa 
chọn đi dạo chợ đêm Sỹ Lâm hoặc 
nghỉ tại khách sạn. 

Ngày thứ hai Thăm Cố Cung, thăm đài tưởng 
niệm Tưởng Giới Thạch, đi chùa 
Long Sơn, mua sắm tại tòa tháp 
Taipei 101. 

Khách sạn 
Twin Star 

Quý khách tự do mua sắm và tự túc 
phí vào cửa khi muốn lên tầng 89 
của tòa tháp để ngắm cảnh toàn 
thành phố Đài Bắc. Nếu quý khách 
muốn mua vé có thể đăng kí trước 
để công ty mua giúp với giá 450,000 
VND/ người. 

Ngày thứ ba Tham quan nhà hát Opera Đài 
Trung, dạo quanh Nhật Nguyệt 
Đàm, ngồi cáp treo vào làng 
Văn hóa Cửu tộc ngắm hoa và 
chơi trò chơi mạo hiểm, sau đó 
đi tắm suối nước khoáng nóng. 

Khách sạn 
Twin Star 

Vé đi cáp treo vào làng văn hóa Cửu 
tộc đã bao gồm vé tham gia các trò 
chơi mạo hiểm, quý khách không 
tham gia chơi có thể lựa chọn đi dạo 
quanh làng văn hóa hoặc ngồi tàu 
dạo Nhật Nguyệt Đàm chứ không 
được hoàn tiền. Giá vé là 650,000 
VND 

Ngày thứ tư Sau bữa sáng, đoàn di chuyển 
tới Phật Quang Sơn, buổi chiều 
tham quan Lãnh sự quán Anh, 
ngắm hoàng hôn trên vịnh Tây 
Tử 

Khách sạn 
Evergreen 

Buổi tối quý khách có thể tự do 
thưởng thức các món ăn đường phố 
nổi tiếng của Đài Loan tại chợ đêm 
Lục Hợp. 

Ngày thứ năm Tham quan Hoa Liên Đàm và 
trung tâm sản xuất đá quý tại 
Cao Hùng. 
Đáp máy bay từ Cao Hùng về 
Hà Nội 

Ngôi nhà 
ấm áp của 
mình 

Quý khách có thể tự do lựa chọn 
mua những món đồ trang sức mình 
thích tại trung tâm sản xuất đá quý. 
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Giá tour: 15 triệu VND/ người 
Lưu ý: Giá tour trên đây đã bao gồm bữa sáng tại khách sạn và hai bữa chính tại các nhà hàng nổi tiếng 
trong vùng, mỗi bữa có giá trị bình quân là 150,000 VND một người và vé vào cửa các địa điểm tham 
quan. Các chi phí phát sinh khi quý khách tham quan mua sắm tại các trung tâm mua sắm do quý khách 
tự chịu. Giá tour đã bao gồm phí bảo hiểm du lịch cho quý khách dưới 85 tuổi. Trẻ em trên 12 tuổi tính 
như người lớn, trẻ em từ 2~11 tuổi tính 90%, dưới 2 tuổi tính 20%. Giá tour không bao gồm chi phí làm 
hộ chiếu cá nhân, hành lí quá cân và các dịch vụ giặt là. Tiền tip cho hướng dẫn viên và lái xe là 100,000 VND/ 
người/ ngày. 
Nghiêm cấm tách đoàn trong các hoạt động chung!!!  
71 Nội dung đoạn văn trên là gì? 

L ịch trình du lịch Đài Loan 4 ngày 5 đêm. 
L ịch trình du lịch Đài Loan 5 ngày 4 đêm. 
L ịch trình du lịch Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng. 
L ịch trình công tác Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng. 

72 Khách du lịch có thể tham quan những địa điểm du lịch tại các huyện thị nào của Đài Loan? 
Đài  Bắc, Tân Bắc, Nam Đầu, Đài Trung, Cao Hùng 
Đài B ắc,Đào Viên, Nam Đầu, Đài Trung, Cao Hùng 
Đài B ắc, Tân Bắc, Nam Đầu, Đài Nam, Cao Hùng 
Đài B ắc, Tân Bắc, Gia Nghĩa, Đài Trung, Cao Hùng 

73 Khách du lịch phải trả thêm phí để làm gì trong các hoạt động sau? 
T ắm suối nước nóng tại Nam Đầu. 
Ăn sáng t ại khách sạn Evergreen ở Cao Hùng. 
Ch ụp ảnh với tượng đá Nữ Hoàng tại Dã Liễu. 
Ng ắm toàn cảnh thành phố Đài Bắc từ tòa tháp Taipei 101. 

74 Một gia đình gồm hai người lớn, một trẻ em 12 tuổi và một trẻ em 1,5 tuổi cần có ít nhất bao nhiêu 
tiền để tham gia tour du lịch này? 

15 tri ệu VND 45 tri ệu VND 50 tri ệu VND 60 tri ệu VND 
75 Trong đoàn có một du khách bị bệnh tim không thể tham gia trò chơi mạo hiểm, người này có thể 

lựa chọn phương án nào khi đến Đài Trung? 
Ng ủ ở khách sạn Regal. 
Đư ợc trả lại 650,000 VND. 
Tham gia các ho ạt động văn hóa trong khuôn viên làng Văn hóa Cửu tộc. 
Đi tàu d ạo quanh Nhật Nguyệt Đàm và tự đi tắm suối khoáng nóng để chờ đoàn cùng ăn tối. 

    Đài Loan là một quốc đảo sở hữu những thắng cảnh đa dạng và mang vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút 
với những nét đẹp riêng qua mỗi địa danh. Trong đó phải kể đến những hòn đảo nhỏ nằm rải rác xung 
quanh đảo lớn Formosa. Lục Đảo, Đảo Xanh hay còn gọi theo tên tiếng Anh là Green Island là một hòn 
đảo lớn thứ tư trong các đảo bao quanh đảo chính. Nằm trên Thái Bình Dương cách Đài Đông 33km về 
phía Đông, trước đây nó còn được gọi là đảo lửa cháy. Vì mỗi khi hoàng hôn, đứng từ Đài Đông nhìn ra, 
hòn đảo như đang bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời. 
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    Du khách có thể tới đây bằng máy bay hoặc tàu thủy từ bến tàu Đài Đông. Hoạt động được yêu 

thích nhất ở đây là lặn biển, có 2 loại lặn có áo phao và lặn với bình oxi. Do ở ngoài khơi xa nên hệ sinh 

vật biển ở đây rất phong phú, san hô và các loài cá quý hiếm quy tụ về đây nên khi du khách lặn biển 

không chỉ được đắm mình trong dòng nước xanh mát của Thái Bình Dương mà còn được tiếp xúc trực 

tiếp với các loại động thực vật trong lòng đại dương. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức một 

hoạt động trên biển khác là câu mực, bạn có thể đăng ký theo đoàn đi câu mực từ 4h đến 6h chiều, mực 

bạn câu được sẽ tự mang về nướng, hấp ăn luôn. 

    Đài Loan nổi tiếng bởi các khu suối nóng, không chỉ ở đảo chính mà Lục Đảo cũng có khu suối 

khoáng nóng trên biển, nên khi tới đây, các bạn đừng quên ghé qua khu suối nóng Triều Nhật để ngâm 

mình vào dòng nước nóng giữa biển xanh sóng vỗ, khu khoáng nóng này mở cửa từ 5h sáng cho tới 1h 

đêm. Giá vé khoảng 200nt/1 người, thích tắm bao lâu cũng được. Cách bến cảng Nam Liêu khoảng 1km 

về tay trái là khu phố chợ sầm uất nhất của đảo với nhiều quán hàng ăn uống. Ẩm thực của Lục Đảo nổi 

tiếng với cá, cực to, cực ngon. Bạn cũng có thể mua những loại cá biển được sấy khô, thơm, ăn là nghiện 

về làm quà cho người thân. Ngoài ra còn có cả thịt hươu khô là một món ăn đặc biệt chỉ có ở Lục Đảo. 

Khi đến Lục Đảo, ngoài việc thưởng thức các hoạt động vui chơi trên biển hay ăn các món ăn địa 

phương, bạn cũng đừng quên đi tham quan các thắng cảnh trên đảo như ngọn hải đăng, nhà tù phạm 

nhân chính trị, hay các hòn đảo nhỏ xung quanh với các tên gọi cực kì dễ thương như công chúa ngủ trên 

biển, chó Pug, v.v. 

    Để thưởng thức hết các trò chơi và đi tham quan các phong cảnh ở đây thì bạn có thể lựa chọn một 

chuyến đi 3 ngày 2 đêm.  

76 Tiêu đề nào phù hợp cho đoạn văn trên? 

Kinh nghi ệm du lịch Đài Loan Kinh nghi ệm du lịch Lục Đảo 

Kinh nghi ệm du lịch Đài Đông Kinh nghi ệm du lịch đảo Đài Loan 

77 Khi đến đây chơi, có hoạt động nào không được ưa chuộng? 

L ặn biển Câu m ực Leo núi  T ắm suối nóng 

78 Đảo Xanh là hòn đảo: 

Lớn nhất Đài Loan. 

Là đ ảo duy nhất có suối nước nóng. 

Có nhi ều hoạt động vui chơi trên biển nhất. 

M ột trong bốn hòn đảo lớn nhất trong các đảo bao quanh đảo chính. 

79 Chỉ cần 200nt, bạn có thể làm gì ở Đảo Xanh? 

Ăn h ải sản đến no  Câu m ực hai tiếng 

Ăn  thịt hươu khô thoải mái T ắm suối khoáng nóng thỏa thích 

80 Muốn đến Lục Đảo du lịch, bạn không thể đi bằng: 

Xe l ửa Máy bay  Tàu th ủy Ca nô cao t ốc 
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第21題 第22題 第23題 第24題 第25題 第26題 第27題 第28題 第29題 第30題

第31題 第32題 第33題 第34題 第35題 第36題 第37題 第38題 第39題 第40題

第13題

第41題 第42題 第43題 第44題 第45題 第46題 第47題 第48題 第49題 第50題

第51題 第52題 第53題 第54題 第55題 第56題 第57題 第58題 第59題 第60題

第61題 第62題 第63題 第64題 第65題 第66題 第67題 第68題 第69題 第70題

第71題 第72題 第73題 第74題 第75題 第76題 第77題 第78題 第79題 第80題

第81題 第82題 第83題 第84題 第85題 第86題 第87題 第88題 第89題 第90題

第91題 第92題 第93題 第94題 第95題 第96題 第97題 第98題 第99題 第100題

B D A C B D C B A

C # B A B D C C B

D C D D A D D A B C

D C D D B A A A D

D B A D D C B C B B

D D A D B C C D C A

D A C B C A D B B A

B A D C C B C D D A

D

D

複選題數： 複選每題配分：

備　　註： 第13題一律給分。

標準答案：答案標註#者，表該題有更正答案，其更正內容詳見備註。


