
 
 

 

Chương trình khám phá Đảo ngọc Đài Loan SIÊU TIẾT KIỆM 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 Thời gian   :  5 ngày 4 đêm 

 Phương tiện :  Máy bay 

 

VJ 886 SGN-KHH    07:25-11:40 

VJ 843 TPE-SGN     19:00-21:25 

 

Chương trình đặc biệt: 

 1 bữa ăn Mì Bò Đài Loan 

 1 bữa Buffet Hotpot  

 Trải nghiệm hái trái cây theo mùa 

 Khám phá làng Hinoki 

 Khách sạn 3 sao trung tâm gần chợ đêm  

05:00  Hướng dẫn viên GO WORLD TRAVEL đón Quý khách tại Cổng D1, cột số 5 ga đi Quốc 

tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục chuyến bay của hàng không Vietjet Air khởi hành đi Cao 

Hùng. (Ăn sáng nhẹ tại sân bay) 

11:40  Đến sân bay Cao Hùng, đoàn làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. Xe và hướng dẫn viên 

địa phương đón đoàn dùng cơm trưa 

Buổi chiều  Đoàn tham quan: 

 Hồ Sen - đoàn thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp 

trên hồ và tham quan những ngôi đền có màu sắc rất 

rực rỡ và bắt mắt như Đình Xuân Thu, Đền thờ 

Long Hổ, Đền Khổng Tử, ... 

Ngày 1  TP.HCM  -  CAO HÙNG                              (Ăn Sáng nhẹ tại sân bay/Trưa/Tối)                             



 
 

 

 Trung tâm nghệ thuật Pier 2 - là sự kết hợp giữa thiết kế, văn hóa, sáng tạo và sự biểu 

diễn, nơi này  tập trung rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại được làm bằng chất 

liệu: sắt, thép, tre, gỗ… điêu khắc và hội họa. 

 Khám phá Chợ đêm Lục Hợp sôi động và nhộn nhịp với 

đủ thứ đồ như quần áo, máy ảnh, các phụ kiện về thời 

trang, đồ thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra còn rất nhiều gian 

hàng ẩm thực cho các du khách trải nghiệm món ăn Đài 

Loan.  

  Ăn tối tại nhà hàng. 

Về nhận phòng khách sạn và tự do sinh hoạt. Nghỉ đêm tại Cao Hùng 

06:30 Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng khách sạn. Khởi hành đi Gia Nghĩa  – thành 

phố thuộc miền trung Đài Loan: 

 Cửa hàng trang sức kim cương 

 Phật Quang Sơn Tự - được xem là "Thủ đô Phật giáo 

Đài Loan", là thánh địa phật giáo cực kỳ nổi tiếng với lối 

kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Tại đây Quý khách sẽ được 

chiêm ngưỡng bức tượng Đại Phật Amitabha bằng vàng 

cao sừng sững cùng 480 tượng phật đứng xung quanh.  

Buổi chiều Ăn trưa tại nhà hàng. Buổi chiều tham quan: 

 Khám phá Làng Hinoki – nơi đây quý khách sẽ được 

tận hưởng không khí thoáng đãng, yên tĩnh mà còn được 

chiêm ngưỡng nét kiến trúc mang phong cách Nhật Bản 

cổ xưa, để thấy được người Nhật đã tài tình và tinh tế như 

thế nào từ xưa đến nay.   

 Xưởng trà - nơi làm ra những loại trà nổi tiếng như: trà Ô Long, trà Kim Tuyên… Quý 

khách được dịp thưởng thức những ấm trà thật ngon. 

  Ăn tối tại nhà hàng  

Về nhận phòng khách sạn và tự do sinh hoạt. Nghỉ đêm tại Gia Nghĩa 

06:30  Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng khách sạn. Khởi hành đi Nam đầu tham quan:  

Ngày 2 CAO HÙNG – GIA NGHĨA                                                        (Ăn Sáng/ Trưa/ Tối) 

Ngày 3 GIA NGHĨA – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG                                 (Ăn Sáng/ Trưa/ Tối) 



 
 

 

 Du thuyền trên hồ Nhật Nguyệt – Vẻ bồng lai tiên 

cảnh của hồ Nhật Nguyệt không chỉ níu chân du khách 

mà còn làm xao xuyến bất kỳ ai chỉ bởi những bức ảnh 

chan chứa tình. Nơi đây cảnh sông nước hữu tình, thấp 

thoáng không gian kiến trúc cổ tạo nên vẻ yên bình cho 

Nhật Nguyệt và khiến lòng người thanh thản lạ lùng. 

 Miếu Văn Võ – là nơi thờ Khổng Tử (Văn Miếu) và Quan Công (Võ Miếu) nằm ở bờ hồ 

phía bắc của Nhật Nguyệt Hồ, thuộc Đài Trung, là một trong những chùa nổi tiếng Đài 

Loan. Văn Võ Miếu ấn tượng du khách bởi được xây dựng thành hệ thống kiến trúc bên 

triền đồi, trải dài từ thấp đến cao. 

Buổi chiều  Ăn trưa tại nhà hàng. Khởi hành về thành phố Đài Trung: 

 Hái trái cây theo mùa – nơi đây quý khách sẽ được trải nghiểm hái và thưởng thức trái 

cây bốn mùa như: Nho, Cherry, Đào, Na, Hồng, Dâu Tây….   

 Cửa hàng Nấm Linh Chi và đặc sản Cao Hùng 

 Cửa hàng mỹ phẩm 

 Chợ đêm Phụng Giáp, Quý khách tự do tham quan và 

thưởng thức các món ăn đặc sắc của Đài Loan cùng 

với người dân địa phương Về nhận phòng khách sạn 

và tự do sinh hoạt (Tự túc tham quan) 

Ăn tối tại nhà hàng  

Về nhận phòng khách sạn và tự do sinh hoạt. Nghỉ đêm tại Đài Trung 

06:30  Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng khách sạn. Khởi hành đi Đài Bắc tham quan:  

 Công viên Quốc Gia Dương Minh Sơn 

(Yangmingshan) – nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên 

đa dạng, là thiên đường của hàng trăm loài hoa khác 

nhau như: hoa hải dường dại, mẫu đơn, hướng dương, 

hoa trà…. Cùng 168 loài bướm và nhiều loài động vật 

quý hiếm (Thời điểm tháng 3 ngắm Hoa Anh Đào) 

Buổi chiều Ăn trưa tại nhà hàng. Buổi chiều tham quan: 

Ngày 4 : ĐÀI TRUNG -  DƯƠNG MINH SƠN – ĐÀI BẮC                    (Ăn Sáng/ Trưa/ Tối) 

http://chuanoitieng.com/chua-noi-tieng-o-nuoc-ngoai/chua-noi-tieng-dai-loan/
http://chuanoitieng.com/chua-noi-tieng-o-nuoc-ngoai/chua-noi-tieng-dai-loan/


 
 

 

 Phố cổ Thập Phần (Shifen old town) – những ai 

yêu thích sự lãng mạn và từng xem bộ phim Apple of 

My Eyes sẽ mê mẩn nơi này khi được tham gia thả 

đèn trời với các cặp đôi người bản địa. Ngoài những 

chiếc đèn lồng bán sẵn, du khách cũng có thể mua 

giấy, tự thiết kế đèn lồng, ghi điều ước lên đó, và thả 

lên trời (4 khách được 1 đèn lồng) 

 Thác nước Thập Phần 

 Tham quan mua sắm các mặt hàng phong thủy tại Pixiu Shop  

 Tự do mua sắm hàng hiệu tại khu phố đi bộ mua sắm Tây Môn Đinh (Ximending) 

Ăn tối tại nhà hàng  

Sau đó, Quý khách về nhận phòng khách sạn và tự do sinh hoạt. Nghỉ đêm tại Đài Bắc. 

06:30   Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa đoàn đi 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, tư liệu liên quan đến Tưởng Giới Thạch, 

cựu tổng thống của Trung Quốc và Đài Loan. 

Buổi chiều  Ăn trưa tại nhà hàng.  

 Tòa tháp Taipei 101 – tòa nhà cao 101 tầng nổi tiếng 

nhất và là niềm tự hào của người dân Đài Loan (chi phí tự túc lên tầng 89 của tòa tháp). 

Quý khách tự do mua sắm đến giờ tập trung.  

 Lớp học làm bánh dứa đặc sản Đài Loan tại Virgo Pineapple Cake DIY program để tự 

tay làm nên những chiếc bánh dứa đặc sắc. 

16:00 Xe đưa Quý khách ra sân bay quốc tế Đào Viên  làm thủ tục đáp chuyến bay Vietjet air về 

lại Việt Nam. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, Hướng dẫn viên trợ giúp hành khách làm thủ tục 

nhập cảnh và lấy hành lý. Tạm biệt quý khách và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp 

theo. 

(Chương trình có thể hoán đổi điểm tham quan tùy vào tình hình thực tế tại địa phương) 

 

 

Ngày 5 : ĐÀI BẮC  – TP.HCM                                                                        (Ăn Sáng/ Trưa /-) 



 
 

 

GIÁ TOUR VNĐ/KHÁCH 

Ngày khởi hành 

Người lớn 

(11 tuổi trở 

lên) 

Trẻ em – 95% 

(2 tuổi < trẻ em< 

11 tuổi) 

Em bé – 30% 

(em bé < 2 

tuổi) 

Tháng 05 :  08, 15, 22, 29 11.690.000       11.090.000 3.500.000 

Tháng 06 :  05, 12, 19, 26 

Tháng 07 :  03, 10, 17, 24, 31 
12.590.000       11.960.000 3.790.000 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển -Vé máy bay hãng Việt Jet Air  khứ hồi theo đoàn: SGN – KHH // TPE - SGN  

-Hành lý ký gửi: 20kg + Hành lý xách tay: 7kg 

-Thuế sân bay quốc tế hai nước + phí xăng dầu máy bay + thuế an ninh.  

 -Xe du lịch máy lạnh phục vụ theo chương trình 

Lưu trú - Khách sạn 3 sao, tiêu chuẩn 1 phòng/ 2 khách người lớn 

Ăn uống -Các bữa ăn theo chương trình  

- Trên đường đi phục vụ nước suối 1 chai nước 500ml/ngày. 

HDV -Hướng dẫn viên tiếng Việt đi theo phục vụ suốt tuyến 

-Hướng dẫn viên địa phương 

Bảo hiểm - Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bảo hiểm tối đa: 1.000.000.000 VNĐ/khách. 

Tham quan - Vé tham quan theo chương trình + lớp học làm bánh dứa Virgo Kobo Pineapple 

Cake DIY + du thuyền trên hồ Nhật Nguyệt + thả đèn lồng (4 khách/ 1 đền lồng)  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 -Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng tính từ ngày khởi hành) 

-Hành lý quá cước quy định 

- Vé tham quan các điểm ngoài chương trình . 

-Đối với Quốc tịch nước ngoài, nếu sử dụng Visa Việt Nam một lần phụ thu: 1.260.000 đồng/Khách. 

(Tiền phụ thu có thể thay đổi phụ thuộc vào qui định của cục quản lý xuất nhập cảnh tại thời điểm quý 

khách nhập cảnh vào Việt Nam) 

 -Các chi phí cá nhân khác như: Điện thoại, giặt ủi, mua sắm, nước uống….. 

- Phụ thu phòng đơn: 4.000.000 đồng/ trọn tour 



 
 

 

-Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (600.000 đồng/khách) 

-Tiền phí visa Đài Loan: 1.530.000 (Phí này có thể thay đổi tùy thuộc vào lãnh sự quán Đài Loan) 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên 100% giá tour người lớn 

Trẻ em từ 02 - dưới 11 tuổi 95% giá tour người lớn (ngủ chung giường với cha mẹ) 

(Lưu ý: 02 Người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ em. Nếu trẻ em đi kèm 

nhiều hơn thì từ em thứ 2 trở lên phải mua vé người lớn) 

Trẻ em dưới 02 tuổi 30% giá tour người lớn (ngủ chung giường với cha mẹ) 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

(Lưu ý: chỉ tính các ngày làm việc. Không tính thứ 7, chủ nhật, lễ tết) 

 Sau khi đăng ký hủy mất cọc 7.000.000 đồng 

 Hủy trước 25 ngày khởi hành 

phạt   

75% giá tour người lớn  

 

 Hủy khi đã xuất vé hoặc có kết 

quả visa phạt 
100% giá tour người lớn  

THỦ TỤC KHI ĐĂNG KÝ TOUR 
*** Lưu ý:  

Một số trường hợp, lãnh sự quán Đài Loan có thể yêu cầu cung cấp thêm 1 số giấy tờ chứng 

minh trước khi cấp visa cho du khách 

Trường hợp hồ sơ xấu có thể quý khách sẽ phải ký quỹ tiền mặt cho công ty từ 100.000.000 – 

150.000.000 (tùy theo từng trường hợp) 

Thời gian nhận hồ sơ để làm visa trước 20 – 25 ngày làm việc (Không tính thứ 7, chủ nhật) 

Hồ sơ  Hộ chiếu gốc + ký tên trang 3 (còn giá trị ít nhất 6 tháng tính từ ngày khởi 

hành) 

 Hình 4 x 6 (2 tấm, nền trắng) 

 CMND photo công chứng (trên giấy A4) 

 Hộ khẩu photo công chứng (trên giấy A4) 

 Giấy khai sinh photo công chứng (nếu có con đi cùng) 

 Giấy kết hôn photo công chứng (nếu đi cùng vợ chồng) 

 Tài chính: sổ tiết kiệm photo + xác nhận số dư gốc (Tối thiểu 70 triệu/ khách) 

 Công Việc: 



 
 

 

+ Chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh photo công chứng + Biên lai thuế 

3 – 6 tháng gần nhất (tùy vào chủ doanh nghiệp có vốn điều lệ cao hay thấp) 

+ Nhân viên : Hợp đồng lao động photo + Đơn xin nghỉ phép gốc tương ứng 

ngày đi tour  

+ Hưu trí : Thẻ hưu trí photo công chứng / Thông báo nghỉ hưu photo công 

chứng / Quyết định nghỉ hưu photo công chứng + Sao kê lương hưu 3 tháng 

gần nhất 

+ Học Sinh / Sinh Viên : Thẻ học sinh photo công chứng / Thẻ sinh viên 

photo công chứng 

Thẻ bảo hiểm y tế photo công chứng 

=> Tờ khai thông tin xin visa Đài Loan (Theo form trang tiếp theo) 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

 -Quý khách lớn tuổi từ 70 tuổi trở lên phải mua mức bảo hiểm riêng 

-Quý khách mang 2 quốc tịch vui lòng thông báo với công ty du lịch biết để tư vấn 

thêm. Quý khách sử dụng hộ chiếu Việt Nam hết hạn kèm với thẻ xanh hoặc cuốn 

travel document thì không đăng ký du lịch sang nước thứ 3 

-Trẻ em dưới 18 tuổi không đi cùng bố (mẹ) phải làm giấy ủy quyền cho người thân 

đi cùng đủ 18 tuổi trở lên 

-Quý khách mang thai từ 5 tháng trở lên phải thông báo cho công ty du lịch biết trước 

để tư vấn thêm 

-Quý khách là Việt Kiều hoặc Ngoại Kiều có visa Việt Nam 1 lần phải chuẩn bị thêm 

1 tấm hình 4x6 nền trắng khi đi tour 

-Quý khách có hồ sơ nhưng không đủ điều kiện để xin visa có thể sẽ bị ký quỹ tiền 

mặt  

-Quý khách đăng ký đi cùng với gia đình. Trường hợp trong nhóm có người rớt visa 

do hồ sơ cá nhân bị phía lãnh sự quán từ chối thì quý khách phải chịu phí phạt như: 

vé máy bay, phí visa, phí dịch thuật….. Người còn lại đậu visa bắt buộc phải tham 

gia tour, nếu người đậu visa không đi thì phải chịu mất phí 100% tiền tour và những 

phát sinh khác nếu có  

-Trường hợp bị rớt visa do hồ sơ cá nhân của quý khách thì quý khách tự chịu phí 

phạt như: tiền cọc vé máy bay, chi phí phát sinh nếu có… 

-Quý khách đang sinh sống và làm việc bên Đài Loan khi đăng ký tour sẽ bị phụ thu 

thêm tiền 

-Quý khách sẽ tự chịu toàn bộ chi phí khi bị hải quan từ chối nhập cảnh vì lý do hồ 

sơ cá nhân 

-Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ và phụ thuộc đến kết quả đậu visa. Công ty có 



 
 

 

trách nhiệm thu nhận khách cho đủ đoàn (10 khách lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành 

đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách lớn, công ty có trách nhiệm thông 

báo cho khách biết trước 5 ngày so với ngày khởi hành và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi 

hành mới hoặc hoàn trả lại số tiền khách đã đăng ký đồng thời hủy visa 

-Quý khách phải tham gia cùng đoàn theo suốt chuyến đi. Nếu khách nào có nhu cầu 

tách đoàn phải thông báo cho công ty du lịch trước khi đăng ký hoặc cho hướng dẫn 

viên trước khi tách đoàn. Phí tách đoàn 2.400.000/ 1 ngày/ 1 khách 

- Công ty du lịch có quyền từ chối phục vụ các khách hàng như sau: Khách đã từng 

đi xuất khẩu lao động Đài Loan, khách hàng đã từng vi phạm pháp luật xuất nhập 

cảnh của Đài Loan… Những trường hợp vừa nêu trên nếu quý khách hàng không 

khai báo lúc đăng ký tour trong trường hợp đã xuất vé máy bay quý khách sẽ chịu 

toàn bộ chi phí phát sinh liên quan nếu có 

 


