
 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN LỄ 30/4  
CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – NAM ĐẦU - ĐÀI BẮC  

 

 Thời gian : 05 ngày 04 đêm      

 Hãng hàng không : China Airlines 4 * 

 Khởi hành: 28/04/2022 (LỄ 30/4) 

NGÀY 01 TP HCM – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

 MB  

08:00 Tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay AE1858 SGN-RMQ (11:20 - 

15:35) đi Đài Loan. Ăn trưa trên máy bay. 



 

 

Đến sân bay Đài Trung, làm thủ tục nhập cảnh khởi hành đi Cao Hùng.  

Tham quan Trung tâm nhạc Pop Cao Hùng (Love River Bay) - nằm ở khu 

vực Vịnh Mới ở Cao Hùng, được xây dựng bởi một đội xây dựng Tây Ban Nha 

kết hợp với một đội Đài Loan để tạo ra một địa danh văn hóa và âm nhạc quốc 

tế với các yếu tố biển, trở thành cốt lõi của các buổi biểu diễn nhạc Pop của 

miền Nam Đài Loan.  

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi 

Tự do khám phá TP. Cao Hùng về đêm. 

NGÀY 02 CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Ăn sáng, khởi hành tham quan: 

- Phật Quang Sơn Tự: được xem là thủ đô Phật Giáo Đài Nam, là thánh địa 

Phật Giáo cực kỳ nổi tiếng với lối kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Chiêm 

ngưỡng bức tượng Phật Amitabha bằng vàng cao 120 m cùng với 480 bức 

tượng Phật  

- Dừng chân thưởng thức trà Ô Long. 

Ăn trưa tại nhà hàng.  

- Tham quan thị trấn Lộc Cảng - Thị trấn lánh mình khỏi cuộc sống hiện đại 

xô bồ, lưu giữ những căn nhà, con phố và món ăn truyền thống. Tự do 

check in với những ngôi chùa lộng lẫy cổ kính nhất Đài Loan, những con 

hẻm lát gạch đỏ quanh co, các cửa hiệu lâu đời  

Ăn tối, về khách sạn Đài Trung nhận phòng nghỉ ngơi. 

Tự do khám phá Đài Trung về đêm 

NGÀY 03 ĐÀI TRUNG – NAM ĐẦU – ĐÀI BẮC 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Ăn sáng. Trả phòng. Khởi hành tham quan: 

- Nhật Nguyệt Đàm - là hồ nước tự nhiên lớn nhất vùng lãnh thổ này. Nơi 

đây cảnh sông nước hữu tình, thấp thoáng không gian kiến trúc cổ của 

Trung Hoa tạo nên vẻ yên bình cho Nhật Nguyệt. Bốn bề hồ được bao bọc 

bởi núi non điệp trùng, đem lại cảnh đẹp hùng vĩ và mơ màng cho Nhật 

Nguyệt, từng là điểm nghỉ dưỡng ưng ý nhất của ông Tưởng Giới Thạch. 

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương 

- Văn Võ Miếu - Wen Wu Temple: nằm ở phía Bắc hồ Nhật Nguyệt có 

tượng sư tử đỏ to lớn uy nghi trấn cửa, bên trong Văn Miếu thờ Khổng Tử 

và hai đồ đệ của ông, là Mạnh Tử và Zihsih, còn Võ Miếu thờ Quan Công 

và Nhạc Phi - một danh tướng yêu nước thời Tống. 



 

 

- Thưởng thức trà tại cửa hàng nấm Linh Chi đặc sản rừng núi Nam Đầu. Dạo bộ mua sắm tại chợ 

đêm Tây Môn Đình, thưởng thức đặc sản Đài Loan tại chợ đêm. 

Ăn tối, nhận phòng khách sạn Đài Bắc nghỉ ngơi. 

NGÀY 04 KHÁM PHÁ ĐÀI BẮC 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Ăn sáng, làm thủ tục trả phòng khởi hành tham quan: 

- Phố cổ Thập Phần (Shifen old street): nổi tiếng với những ngôi nhà cổ 

xưa mang đậm nét văn hóa bản địa. Tìm hiểu và trải nghiệm phong tục thả 

đèn trời truyền thống của người dân nơi đây. 

- Mua sắm tại trung tâm trưng bày thần thú Tì Hưu. 

- Tòa Tháp Tapei 101 – niềm kiêu hãnh của Châu Á, được vinh dự nhận 

giải thưởng Tòa nhà chọc trời Emporis vào năm 2004 (không bao gồm chi 

phí lên tháp). 

- Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch - Nhà Tưởng Niệm Chung Tránh 

được xây dựng để tưởng nhớ ông Tưởng Giới Thạch, vị tổng thống đầu 

tiên của Trung Hoa Dân Quốc. 

- Bảo tàng cố cung 

- Chùa Long Sơn Tự - một ngồi chùa cổ linh thiêng tại thành phố Đài Bắc. 

Dạo phố và tự do mua sắm ở phố Tây Môn Đình rực rỡ ánh đèn. Tự túc ăn tối 

Nghỉ đêm tại Đài Bắc. 

NGÀY 05 ĐÀI BẮC – TP.HCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

 MB  

Ăn sáng, trả phòng. Khởi hành đi tham quan:  

- Lâu đài Dứa Vàng là thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất các loại bánh 

nhân dứa ở Đài Loan. Tham gia lớp học làm bánh và thưởng thức bánh do 

chính đôi tay mình làm nên. 

Khởi hành ra sân bay Đào Viên, đáp chuyến bay CI783 (14:20 -16:50) về 

TP.Hồ Chí Minh. Ăn trưa trên máy bay. 

 Về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chuyến tham quan. 
Lưu ý: Các điểm tham quan trong chương trình sẽ linh động sao cho phù hợp với tình hình thực tế 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ/KHÁCH) 
Người lớn 

Từ 11 tuổi trở lên 
Trẻ em 

Từ 02-11 tuổi 
Trẻ em 

Dưới 02 tuổi 

14,990,000 
13,990,000 4,690,000 

Ngủ chung với người lớn đi kèm 



 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  
 Vé máy bay khứ hồi SGN - ĐÀI TRUNG, ĐÀI BẮC - SGN hãng China Airlines (gồm 20 kg hành lý 

ký gửi và 7 kg xách tay) 
 Phí an ninh sân bay, bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước. 
 Xe tiêu chuẩn du lịch sử dụng theo chương trình. 
 Vé tham quan theo chương trình. 
 Khách sạn tiêu chuẩn 3*: 2-3 người/phòng  
 Các bữa ăn theo chương trình. 
 Nước uống, khăn lạnh. 
 Đội phục vụ theo đoàn. Ngôn ngữ chính: tiếng Việt. 
 Chi phí Tip cho HDV và tài xế 
 Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa là 220,000,000 VNĐ/khách  

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  
 Hộ chiếu còn hạn trên 06 (sáu) tháng tính đến ngày về. 
 Ăn uống, tham quan, di chuyển ngoài chương trình 
 Visa tái nhập: 1,550,000 VNĐ/khách. (Áp dụng cho khách có Quốc tịch cần Visa vào Việt Nam) 
Chi phí cá nhân: điểm tham quan ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi trong khách sạn, … 
Hành lý quá cước quy định, xe vận chuyển và HDV ngoài giờ v.v.. 
Phụ thu phòng đơn: 3,500,000 VNĐ/khách/tour. 

 

ĐIỀU KIỆN HOÀN/HỦY TOUR: Ngay sau khi đăng kí tour, cọc 50% tổng giá tour, phần 

còn lại vui lòng thanh toán trước 14 ngày khởi hành. 
Phí hủy tour căn cứ vào thời gian khách hủy tour so với ngày khởi hành dự kiến, cụ thể: 
 Ngay sau khi kí hợp đồng: 50% giá tour. 
 Từ 45 ngày đến 30 ngày: 70% giá tour. 
 Từ 29 đến 15 ngày: 90% giá tour. 
 Trong vòng 14 ngày: 100% giá tour. 
Thời gian hủy tour được tính là ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết.  

 
 


