
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH ĐÀI LOAN  

CAO HÙNG – GIA NGHĨA – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC  

                                                                                            5 NGÀY 4 ĐÊM 

 
Chuyến đi:  SGN - KHH Chuyến bay: VJ 886 Giờ bay: 07:50 – 12:00 

Chuyến về: TPE - SGN Chuyến bay: VJ 843 Giờ bay: 19:10 – 21:25 

Hãng hàng không:              Vietjet Air 
 
 
NGÀY 1: TP.HCM – CAO HÙNG (Ăn trưa) 

 05:00: Quý khách tập trung tại cột số 5 ga đi sân bay Tân Sơn Nhất. HDV đón đoàn 
và làm thủ tục đáp chuyến bay VJ 886 lúc 07:50 đi Đài Loan. 

 12:00: Đoàn đáp xuống sân bay quốc tế Cao Hùng và làm thủ tục nhập cảnh vào Đài 
Loan. Xe và HDV đón khách đi ăn trưa sau đó bắt đầu tham quan: 

➢    Phật Quang Sơn Tự’: được xem là “Thủ đô Phật Giáo Đài Nam”. Khi đến 

đây du khách sẽ không khỏi choáng ngợp bởi những pho tượng Phật sừng sững, 

nổi bật với nụ cười hiền từ trên nền trời xanh. 

➢ Tham quan chợ đêm Lục Hợp: quý khách tự do thưởng thức các món ăn 

đặc sắc ở đây (chi phí tự túc). 

 Nhận phòng và nghỉ đêm tại Cao Hùng. 

NGÀY 2: CAO HÙNG – GIA NGHĨA (Ăn sáng, trưa và tối) 
  Sáng: Đoàn ăn sáng và thủ tục trả phòng. Sau đó xe khởi hành đi tham quan: 

➢ Cửa hàng trang sức -đá quý. 

➢ “Hồ sen – Xuân Thu Các” là một di tích Đạo giáo thờ Quan Công. Nơi đây quí 

khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp truyền thống nằm ngay phía Tây của Đầm Liên 

Trì.   

 Trưa: Đoàn di chuyển lên A Lý Sơn dùng cơm trưa và tiếp tục tham quan: 



➢ Thắng cảnh A Lý Sơn: Nằm ở phía Nam Đài Loan, A Lý Sơn cuốn hút khách du 

lịch khắp nơi với cảnh sắc thiên nhiên kì vĩ, những thung lũng bên sông hay thác 

nước hùng vĩ tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động.( trong thời tiết xấu có 

thể đưa quý khách đến làng Hinoki nổi tiếng). 

 Nhận phòng và nghỉ đêm tại Gia Nghĩa. 

 
NGÀY 3: GIA NGHĨA – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG (Ăn sáng, trưa và tối) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Xe và HDV địa 
phương di chuyển tới Nam Đầu, trên đường sẽ tham quan: 
➢ “Nhật Nguyệt Đàm’’ – Hồ Nhật Nguyệt - hồ nước tự nhiên lớn nhất vùng lãnh 

thổ này. 

➢ Miếu Văn Võ – được xây dựng trên một triền đồi với mặt hướng ra Hồ Nhật Nguyệt 

xinh đẹp, là nơi thờ các vị anh hùng lịch sử Trung Quốc như Khổng Phu Tử, Quan Vân 

Trường, Nhạc Phi. 

➢ Tham quan cửa hàng nấm Linh Chi: đặc sản tại rừng núi Nam Đầu. 

 Trưa : Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó đoàn di chuyển tới 
Đài Trung, trên đường tham quan : 
      
➢ Làng cầu vồng: với kiến trúc đôc đáo có hình dạng ống và phong cách truyền thống 

đặc trưng của xứ Đài đã tạo nên điểm nhấn cho nơi đây. 
➢ Cửa hàng trà xanh: nơi làm ra những loại trà nổi tiếng như trà Ô Long, trà Kim 

Tuyên…Quý khách được dịp thưởng thức các loại trà thơm ngon. 

 Tối: Quý khách về Đài Trung, ăn tối và nhận phòng khách sạn. Khám phá chợ đêm 

Phùng Giáp. 

 Nghỉ đêm tại Đài Trung. 

NGÀY 4: ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC  (Ăn sáng, trưa và tối) 

 Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đoàn 
khởi hành tham quan : 
➢ (DIY)Tự tay làm bánh dứa đặc sản Đài Loan tại “Lâu đài Dứa Vàng Vigor Kobo’’. 

➢ “Tòa Tháp Tapei 101’’ – niềm kiêu hãnh của Châu Á, được xây dựng vào năm 

1999 và hoàn thành vào năm 2004. (Không bao gồm chi phí lên Tháp). 

➢ Cửa hàng phong thủy tì hưu. 

 Trưa : Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó đoàn tiếp tục chương 

trình tham quan : 

➢ Nhà tưởng niệm tưởng giới thạch: là một công trình lớn với cấu trúc công phu 
và đồ sộ để trưng bày những tư liệu, hình ảnh liên quan đến Tưởng Giới Thạch, cựu 
Tổng thống của Trung Quốc và Đài Loan.  

➢ Tối: Dùng bữa tối và nhận phòng khách sạn. 

➢  Khám phá chợ đêm Tây Môn Đình ( xe đưa đoàn đi nếu còn trong thời gian quy 

định làm việc của tài xế (10h/ngày), hoặc HDV đưa đoàn đi bằng phương tiện công 

cộng (chi phí tự túc)). 

 Nghỉ đêm tại Đài Bắc. 

NGÀY 5: ĐÀI BẮC– TP HCM (Ăn Sáng và bữa trưa)  



 Sáng: Đoàn dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Xe đón đoàn và khởi 
hành đi tham quan : 

➢ Công viên địa chất Dã Liễu: du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn những phiến đá 

có hình thù độc đáo, kỳ lạ tạo nên bởi sự xâm thực của biển vào đất liền.(áp dụng 

từ tháng 04 – 11) 

➢ Công viên Dương Minh Sơn: tràn ngập hương hoa rực rỡ của rừng hoa đỗ quyên, 
hoa Đào, hoa Loa Kèn và Cỏ lau. ( áp dụng từ tháng 12-03) 

➢ Làng cổ Thập Phần’’ – Shifen nơi mọi người thường đến để thả thiên đăng, với 

thiết kế đậm chất Trung Hoa có đèn lồng đỏ treo cao, các hàng ăn, trà quán khắp 

nơi. Quý khách có thể mua và ghi điều ước lên đèn lồng thả lên trời. (4 khách được 

1 đèn lồng). 

 Trưa : Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tiếp tục chương trình 

tham quan: 

➢  Cửa hàng miễn thuế (DFS) 

 

 đoàn di chuyển ra sân bay Đào Viên làm thủ tục và đáp chuyến bay VJ 843 lúc 19:10 

về TP HCM. 

 21:25: Đến TPHCM, HDV làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cho quý khách. 

HDV chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách ở những hành trình tiếp theo. 

 (Chương trình có thể thay đổi tùy theo thời thiết và tình hình thực tế tại các 
điểm tham quan, tuy nhiên vẫn đảm bảo đủ điểm tham quan trong chương trình) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vé máy bay quốc tế khứ hồi theo đoàn. 
2. Thuế sân bay 2 nước+thuế an ninh+phí xăng dầu. 
3. Visa nhập cảnh Đài Loan theo đoàn. 
4. Ăn uống tham quan, vận chuyển theo chương trình. 
5. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (2 Người/phòng, hoặc phòng 3 nếu trong trường hợp lẻ 

nam /nữ) 
6. Xe du lịch theo chương trình. 
7. Vé tham quan theo chương trình. 
8. Quà tặng du lịch.  
9. HDV theo đoàn suốt tuyến. 
10. Bảo hiểm du lịch Quốc Tế với mức bồi thường tối đa. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu còn giá trị 6 tháng tính từ ngày về lại Việt Nam. 
 Chi phí cá nhân phát sinh trong chương trình.  
 Phụ thu phòng đơn 5.000.000 vnd/khách/ngày 
 Chi phí dời, đổi chặng bay. 
 Tiền bồi dưỡng cho HDV (25usd/khách) 
 Visa tái nhập cảnh Việt Nam cho khách nước ngoài (65 usd/khách) 
 Hóa đơn VAT. 
 Vé lên tầng 89 của tháp 101.                                       

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC: 



- Giá tour du lịch nước ngoài bao gồm 2 phần: Giá tour và thuế hàng không (nếu có); thuế 

hàng không bao gồm thuế sân bay, phụ thu thuế xăng dầu, phí an ninh hàng không … là 

khoản phí mà VIETNET TRAVEL thu hộ cho các hãng hàng không, khoản này thường có sự 

thay đổi (tăng hoặc giảm) theo giá xăng dầu trên thế giới tại thời điểm xuất vé (thường từ 

05 đến 07 ngày trước ngày khởi hành). 

- VIETNET TRAVEL  sẽ không chịu trách nhiệm về những khách hàng bị cơ quan quản lý 

nhà nước từ chối cho xuất cảnh hoặc cơ quan hữu quan của nước ngoài từ chối cho nhập 

cảnh. Mọi chi phí phát sinh từ việc từ chối này sẽ do khách hàng chi trả bao gồm cả chi phí 

hủy tour. 

- Trường hợp khách đăng ký tour hủy giữa chuyến đi, những chi phí như xe, khách sạn, ăn 

uống,... sẽ không được hoàn trả lại vì đây được xem như một phần của tour trọn gói. Khách 

tham dự tour phải tự mua vé máy bay mới (vì hầu hết tour đều sử dụng vé đoàn, không thể 

hoàn trả). 

- Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, khủng bố, trì 

hoãn chuyến bay…, VIETNET TRAVEL  có quyền thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến đi bất 

cứ lúc nào vì sự an toàn và thuận tiện cho khách hàng đồng thời sẽ thảo luận với các nhà 

cung cấp về các khoản phí tổn vượt ngoài chương trình với chi phí hợp lý nhất và thông báo 

lại với khách hàng. 

- Quý khách phải tuân thủ theo chương trình, không được tự ý tách đoàn. Nếu có yêu cầu 

thay đổi, quý khách vui lòng thông báo cho trưởng đoàn hoặc hướng dẫn viên. 

- VIETNET TRAVEL  không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như vật chất cá nhân của khách 

hàng trong suốt thời gian tham dự tour. Trong trường hợp khách hàng vi phạm các quy định 

của nước sở tại, quý khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí phát sinh 

do việc vi phạm gây ra. Trưởng đoàn chỉ có thể giúp quý khách giảm thiểu mức thiệt hại cho 

quý khách gây ra. 

Kính chúc quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích! 

 


