
 

 

 
 
 

Thời gian: 4N3Đ 
Tiêu chuẩn : 3 sao 

 
 

Thời gian : 4 ngày 3 đêm 

  
 
 

 
 
 

  

 

  

  

HỒ SƠ ĐƠN GIẢN : CHỈ CẦN PASSPORT GỐC 

GIỜ BAY ĐẸP, ĐIỂM THAM QUAN HẤP DẪN

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN CAO CẤP 3 SAO

HƯỚNG DẪN VIÊN CHUYÊN NGHIÊP



 

 

  

 

 

Ngày 1:  TP.HCM– CAO HÙNG (ăn trưa, tối) 

04h40: Đoàn tập trung tại Cột số 8, cửa D1, sân bay tân sơn Nhất làm thủ tục đi Cao Hùng 
chuyến bay lúc 07h40. 

11h40: Đoàn đến sân bay Cao Hùng , di chuyển nhà hàng Ăn trưa. 

Sau đó quý khách khởi hành tham quan : 

 Hồ Liên Trì, Đình Xuân Thu : nổi tiếng với những kiến trúc chùa chiền độc đáo, bên cạnh là 

những tòa nhà cao vút, các khu chợ tấp nập cả ngày lẫn đêm. Tại đây, các điểm du lịch đều phát 

triển vượt bậc, nổi tiếng khắp xứ Đài, hồ sen rực rỡ tỏa ngát hương mỗi độ hạ qua thu về. 

18h30: Đoàn dùng cơm tối, khởi hành về Khách sạn nhận phòng nghỉ đêm. 

Buổi tối: Tự do khám phá Cao Hùng.  

NGÀY 2: CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG (ăn sáng, 
trưa) 

Ăn sáng buffet tại Khách sạn, trả phòng và đoàn khởi hành tham quan: 

 Phật Quang Sơn – Thánh địa phật giáo cực kỳ nổi tiếng với lối kiến trúc vô cùng hung vỹ bao 

gồm cả trường đại học Phật Giáo. 

 Du thuyền ở Hồ Nhâṭ Nguyêṭ : Vị trí của đầm nhật nguyệt ở chính giữa đài loan, thuộc về xã 

ngư trì, huyện nam đầu. Là hồ nước ngọt lớn nhất đài loan, và cũng là hồ nước đẹp nhất trên 

vùng cao. Bề mặt đầm nếu lấy đảo lalu làm cột ranh giới phía đông là hồ nước có hình nhật 

luân (hay gọi là chữ nhật trong chử Hán), phía tây thì có hồ nước có hình dài giống như chữ 

nguyệt, cho nên người ta mới đặt tên nó là đầm nhật nguyệt. 

 Miếu Văn Võ : Đền Văn Võ nằm ngang sườn núi bên trên Hồ Nhật Nguyệt, sự hình thành của 

Đền Văn Võ có liên quan đến Hồ Nhật Nguyệt. Năm 1932, sau khi Nhật xây đập trữ nước làm 

nhà máy thủy điện, ở đó chỉ có hai ngôi miếu Long Phụng và Ích Hoa Đường, bởi mực nước 

của Hồ Nhật Nguyệt dâng quá cao, có thể nhận chìm hai miếu này, nên cư dân ở đây đề nghị 

dời Miếu lên cao, và cũng sát nhập hai Miếu thành 1 vào năm 1934 và lấy tên là Đền Văn Võ 

hoặc Miếu Văn Võ. 

Đoàn ăn trưa, trên đường đoàn Tham quan: 

 Tham quan cửa hàng trà, chup̣ hiǹh taị vườn trà mini: Đài Loan là môṭ nơi có trồng nhiều 

loại trà nổi tiếng như: Thiết Quan Âm của Tân Trúc, Hồng Ngoc̣ của Hồ Nhâṭ Nguyêṭ, Bao 

Chủng của Văn Sơn v.v...đăc̣ biêṭ là trà Ôlong của vùng núi Alishan năm nào cũng đoạt giải 

quán quân của thế giới. Trong đó, bôṭ trà xanh ( Matcha ) đươc̣ nhiều người ưa chuôṇ, vì nó 

không những giãm đươc̣ 3 cao ( Huyết áp cao, Mỡ trong máu cao và đường trong máu cao ) mà 

nó còn giúp ích cho đường ruôṭ nhất là những người hay bi ̣ táo bón, hơn nữa nó còn làm tan mỡ 

để giữ em giữ vóc cho chi ̣ em phu ̣nữ, đăṭ biêṭ là bôṭ trà xanh của Đài Loan thì không làm ta 

mất ngủ. 

 Làng Cầu Vòng. 

Dùng cơm tối tự túc, nghỉ đêm Đài Trung. Tự do dạo đêm chợ đêm Phụng Giáp 



 

 

  

NGÀY 3: ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC (ăn sáng, 
trưa, tối) 

Ăn sáng buffet tại Khách sạn, trả phòng. Xe và hướng dẫn viên đưa đòan tham quan : 

 Công viên hoa Sĩ Lâm 

12h00:Đoàn dùng cơm trưa. Khởi hành tham quan: 

 Thác nước Shifen: Môṭ trong những thác nước đep̣ nhất Đài Loan, ngắm cảnh thiên nhiên và 

chup̣ hình lưu niêṃ chuyến đi. 

 Phố cổ Shifen : Tham quan khu phố cổ Shifen – nơi người dân phố cổ sống tập trung dọc theo 

đường ray xe lửa. Nơi đây đoàn có dip̣ tư ̣tay viết lời cầu nguyêṇ của mình lên đèn trời (Thiên 

Đăng) và thả taị khu phố này. 

 Cửa hàng đá phong thủy – kỳ Hưu: Môṭ trong những nét văn hóa tính ngưỡng tâm linh của 

người dân Đài Loan. 

 Cửa hàng bánh dứa. 

Tối: Ăn tối. Về khách sạn Đài Bắc. 

 Đoàn tham quan và mua sắm tại Chợ đêm Tây Môn Ninh.  

Ngày 4:  ĐÀI LOAN – HCM/HN (ăn sáng, ăn trưa) 

Sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng. sau đó khởi hành tham quan: 

 Chu p̣ hi ̀nh bên ngoà i phủ  Tổng Thống, Đền tưởng niêṃ Trung Chính. 

 Trung tâm trưng bày đá quý Đài Loan. 

 Tòa tháp Taipei 101 – tòa nhà cao 101 tầng nổi tiếng nhất và là niềm tự hào của người dân 

Đài Loan (nếu quý khách nào có nhu cầu lên tầng 89 ngắn toàn bộ Đài Bắc - chi phí tự túc lên 

tầng 89 của tòa tháp). 

Đoàn bắt đầu chương trình tham quan: 
 Công viên địa chất Dã Liễu (Yehliu Geopark) - được bình chọn là “Điểm đến tự nhiên đẹp 
nhất Đài Loan 2013” và cũng được xem như 1 biểu tượng của du lịch Đài Loan, thu hút du 
khách tới tham quan và giải trí bởi những phiến đá với những hình thù độc đáo, kỳ lạ tạo nên bởi 
sự xâm thực của biển vào đất liền và được đặt tên bởi khách du lịch. 

Đoàn nghỉ đêm tại Đài Bắc  

Sau đó ra sân bay, khởi hành về Tp.HCM/HN chuyến 19:00PM  
 

GIÁ TOUR : VNĐ/ 1 KHÁCH 

CHUYẾN BAY ĐẦU SG LỊCH KHỞI HÀNH GIÁ TOUR 

 

  
07:40 SGN 

Ho 
ChiMinh 

11:40 KHH 
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VJ886 

  
19:00 TPE 

Taipei - 

Terminal 1 

21:25 SGN 

Ho Chi Minh 
VJ843 

 

Tháng 11: 16, 23, 30 

Tháng 12: 7, 14, 21 

Tháng 01: 5, 12, 19 

 Tháng 12: 28 
 

  

10,990,000 

10,990,000 

10,990,000 

11,990,000 



 

 

    

 

 
 

 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 
GIÁ BAO GỒM: 

• Vé máy bay khứ hồi Việt nam – Đài Loan hàng không Vietjet Air, thuế sân bay 
2 đầu, phí an ninh sân bay, Phụ thu xăng dầu hàng không.  

• Hành lý xách tay 7 kg + 10kg hành lý kí gửi 
• Ăn theo chương trình & 03 đêm khách sạn 3 sao (tiêu chuẩn 02 khách/phòng 

02 giường đơn, trường hợp lẽ nam lẽ nữ ngủ phòng 3). 
• Vé vào cửa tham quan theo chương trình - 
• Quà tặng của Cty du lịch (Nón, bao da). 
• HDV tiếng Việt phục vụ suốt tuyến 
• Bảo hiểm du lịch :100.000.000 vnđ/ vụ 

 KHÔNG BAO GỒM: 
• Lệ phí làm visa nhập lại Việt Nam cho khách mang quốc tịch nước ngoài. 
• Nước uống, điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng 
không. 
• Tiền tip cho HDV và tài xế ( 25 USD/ Khách/ tour) 
• Thuốc men, bệnh viện…và các chi phí cá nhân khác của khách ngoài chương 
trình. 

  
LƯU Ý: 

• Hộ chiếu (Passport) của quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày 
về. 

• Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe 
để đi du lịch nước ngoài của Bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ 
sức khỏe) đi theo. 

• Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, 
phá hoại, chiến tranh, dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết 
hoặc do kỹ thuật…..dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp tục được, Công ty 
sẽ hoàn trả lại tiền tour cho quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã 
thực hiện như phí làm visa,… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất 
kỳ chi phí nào khác. 

• Chương trình có thể thay đổi tuỳ tình hình chuyến bay, khách sạn tại Đài Loan 
và được xác nhận chính thức vào ngày họp đoàn, trước ngày đi 2 - 3 ngày. 
Các điểm tham quan có thể không theo thứ tự trong chương trình nhưng vẩn 
đảm bảo đầy đủ nội dung theo trong chương trình. 



 

 

• Vì tính chất ghép đoàn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm gom đủ 15 khách trở lên, 
quý khách sẽ khởi hành đúng thời gian đăng ký, nếu như số lượng không đủ 
15 khách lớn trở lên, nếu quý khách đồng ý đổi ngày sẽ không chịu mất phí gì 
cả, hoặc chúng tôi sẽ hoàn 100% tiền quý khách đã đóng trước đó. Rât mong 
quý khách thông cảm vì sự bất tiện này. 

HỦY TOUR: 
• Hủy ngay khi đăng ký mất phí : 5.000.000 vnđ/ 1 khách 
• Hủy tour trước ngày khởi hành 10 ngày làm việc  mất phí : 90 % giá trị tour 
• Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày làm việc mất phí : 100% giá trị tour  
DU LịCH 168 KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ ! 

 


