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Vịnh Tumon
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Mỏm đá tình nhân 
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Cậu bé cùng giống xoài trồng tại bản địa
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Thiên đường ở đâu?
• Là lãnh thổ của Hợp chủng 

quốc Hoa Kỳ trên Thái Bình 
Dương; vùng đất nhiệt đới

• Ước tính nằm cách 900 dặm 
về phía Bắc đường xích đạo. 
Guam thuộc về Mỹ sau cuộc 
chiến tranh giữa Tây Ban 
Nha và Mỹ năm 1898

• Dài 32 dặm và chiều rộng nằm 
trong phạm vi từ 4 đến 8 dặm

• Đảo hình dấu chân, Guam là 
cửa ngõ của khu vực 
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Cánh cổng đến với
Marianas và Micronesia

• Ý nghĩa của từ Micronesia:
“micro” – nhỏ bé
“nesia” –  nhiều
Micronesia – “nhiều hòn đảo
nhỏ”

• Là đảo lớn và đông dân
nhất Marianas

• Là trung tâm thông tin, giao
thông và tài chính của
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Đường 
bay từ 

Việt Nam 
đến 

Guam
Thời gian bay 

Hà Nội - Guam qua Hàn Quốc 9 tiếng 

qua Đài Loan 6 tiếng 40 phút 

qua Tokyo 8 tiếng 50 phút 

TP Hồ Chí Minh - qua Hồng Kông 10 tiếng 

Guam qua Đài Loan 7 tiếng 15 phút 

qua Manila 6 tiếng 30 phút 
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Khí hậu & Địa lý

• Nhiệt độ trung bình 85ºF (29ºC)

• Guam tọa lạc bên rìa của vũng Mariana, là điểm
đại dương sâu nhất thế giới

• Các vách đá vôi chiếm lĩnh hầu hết khu vực phía Bắc
còn về phía Nam là những ngọn đồi với những quang
cảnh hùng vĩ.
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Con người 
• Dân số: 160.000 người

• Tỷ lệ dân số: 37% là người
Charmorro, 26% là người
Philipine và 11% là người dân từ
các đảo khác thuộc Thái Bình
Dương. Còn lại là các tộc người
da trắng, người Châu Á và các
tộc người khác. Theo số liệu
điều tra dân số năm 2010, hiện
tại có 337 người Việt Nam đang
sinh sống tại Guam.

• Những người sinh ra tại
Guam đều là công dân nước
Mỹ

• Ngôn ngữ chính thức: tiếng
Chamorro và tiếng Anh

• Xã hội đa văn hóa chịu ảnh
hưởng chủ yếu của văn hóa
Mỹ và văn hóa Châu Á.
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Lịch sử Guam
• Người Chamorro bản địa,  những cư dân đầu

tiên đến Guam bằng thuyền buồm từ Châu Á
từ hơn 3.500 năm trước

• Thuyền trưởng Ferdinard Magellan đã đến đây
vào ngày 6 tháng 3 năm 1521. Người Tây Ban
Nha thống trị Guam vào cuối những năm 1800
và cho đến nay những ảnh hưởng của người
Tây Ban Nha vẫn được nhìn thấy tại vùng đất
này

• Guam thuộc về Mỹ sau cuộc chiến tranh giữa
Tây Ban Nha và Mỹ năm 1898

• Bị Nhật Bản chiếm đóng vào ngày 10 tháng 12 năm
1941 trong hai năm. Mỹ lấy lại Guam từ ngày 21
tháng 7 năm 1944

• Đến nay, Guam là vùng lãnh thổ của Mỹ.
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Cập nhật số lượng du khách
% 

71%
14%
5%
4%
1%

>1%
>1%

Thị trường
Nhật Bản* 
Hàn Quốc*
Bắc Mỹ  
Đài Loan* 
Trung Quốc 
Nga* 
Việt Nam

Tổng số du khách trong năm 2012: 1.308.035

Lượt người 
928,991
182,830

63,432
49,144

8,939
4,038

113

*Visa Waiver Countries
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Hệ thống khách sạn

• Guam có 51 khách sạn và khu nghỉ dưỡng có
khả năng cung cấp trên 8.000 phòng nghỉ

• Trong số hàng loạt những khách sạn đang
hoạt động kể trên có Trung tâm hội nghị Dusit
Thani gồm 400 phòng mới với hội trường lớn
có sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi và kết nối
với 1500 phòng nghỉ.
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Địa điểm giải trí gia đình
• Thủy cung mang đẳng cấp thế giới, công viên nước,

chương trình xem cá heo biểu diễn, chuyến lặn biển
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Dịch vụ Spa cao cấp
• Du khách có thể tận hưởng rất nhiều dịch vụ spa thư giãn

tại Guam
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Mỏm đá tình nhân

• Đây là điểm du lịch thu hút
khách du lịch nhất của Guam

• Câu chuyện huyền thoại về
“Mỏm đá tình nhân”: Một thiếu
nữ trẻ đã cùng một chàng trai
địa phương bỏ trốn để thoát khỏi
một cuộc hôn nhân sắp đặt. Họ
quấn hai mái tóc và cùng nhau
nhảy xuống biển tự vẫn để được
mãi mãi bên nhau.
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Khu bảo tồn 
vịnh biển Tumon

• Đây là một trong năm khu bảo tồn biển được bảo vệ

• Là nơi sinh sống của trên 200 loài san hô và
500 loài sinh vật biển
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Địa điểm phiêu lưu
Tại Guam, những du khách ưa thích cảm giác 

hồi hộp, li kỳ có thể tìm thấy rất nhiều hoạt 
động cũng như những môn thể thao mạo hiểm
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Hoạt động dưới nước
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Lặn biển tại Guam

• Blue Hole, Hap’s Reef và những điểm
có xác những con tàu bị đắm là những
điểm lý tưởng cho hoạt động lặn biển.

• Guam là nơi duy nhất trên thế giới còn
xót lại xác những con tàu bị đắm nằm
sát cạnh nhau từ hai cuộc chiến tranh
thế giới tại SMS Cormoran và Tokai
Maru
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Golf
• Guam có bảy sân golf

chuyên nghiệp mang đẳng
cấp thế giới với 180 lỗ gồm
sân golf Jack Nicklaus và
Arnold Palmer
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Cảnh quan
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Mua sắm hàng cao cấp

Du khách có thể mua 
sắm những mặt hàng 
cao cấp và phong phú 
tại khu trung tâm của 
Tumon 
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Khu làng và công viên 
lịch sử Chamorro

• Công viên văn hóa
Lina’la’ và công viên Gef
Pa’go  là nơi tái hiện lại
cuộc sống của người dân
từ 500 năm trước

• Nơi đây tái hiện lại
văn hóa dệt, nấu ăn
và nhiều văn hóa khác

• Công viên Gef Pa’go tọa
lạc tại phía Nam của
Guam còn công viên văn
hóa Lina’la nằm bên phải
vịnh Tumon

Lina’la Park

Gef Pa’go
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Làng Y’SengSong 
Chamorro Hagåtna

Chợ đêm Thứ Tư là nơi thể hiện đặc 
trưng cuộc sống của người Chamorro 

chúng tôi
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Guam
Bình minh nước Mỹ
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www.visitguam.org
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