
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC 

 
 

NGÀY 01 TP.HCM – CAO HÙNG 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

04:30 Tập trung và dùng hamburger tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau đó, đoàn làm thủ tục đi Cao Hùng 

trên chuyến bay VJ886 SGN – KHH (07:25 – 11:40).  

Đến Cao Hùng dùng cơm trưa, khởi hành đi tham quan: 

 Viếng Phật Quang Sơn Tự – ngôi chùa nổi tiếng nhất Đài Loan. 

Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới, với chiều 

cao 108m và được đúc bằng 1872 tấn đồng. 

 Trạm tàu điện ngầm MRT Formosa hiện là ga tàu hình vòm lớn 

nhất thế giới, nhiều lần được bầu chọn là một trong những ga tàu điện 

ngầm đẹp nhất toàn cầu. 

 Tự do mua sắm tại Chợ đêm Lục Hợp 

Ăn tối, nhận phòng, nghỉ đêm tại Cao Hùng. 

NGÀY 02 THÀNH PHỐ CAO HÙNG 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Ăn sáng, khởi hành tham quan: 

 Trải nghiệm cảm giác “vào Rồng ra Hổ” tại Xuân Thu Các, 

Hoa Liên Đàm để đón nhận những điều may mắn. Đây được 

xem như là một địa điểm du lịch văn hóa truyền thống và tôn 

giáo nổi tiếng ở Đài Loan. 

 Mua sắm tại Cửa hàng vàng bạc đá quý với các sản phẩm nữ 

trang sang trọng và cao cấp. 

Ăn trưa, nghỉ ngơi tại chỗ. Tiếp tục di chuyển đến: 

 Trung tâm nghệ thuật Pier 2 Center: Nằm trong khuôn viên  



 

 

 mang nét hoài cổ của nhà kho bỏ hoang, Trung tâm nghệ thuật Cầu tàu đã phát triển các tác phẩm nghệ 

thuật bằng sắt thép, điêu khắc và hội họa hiện đại 

 Vịnh Tây Tử 

Ăn tối, tự do khám phá Thành phố Cao Hùng về đêm. 

Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 03 CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Ăn sáng, trả phòng. Khởi hành tham quan: 

 Nhật Nguyệt Đàm – hồ trên núi đẹp nhất Đài Loan. Du thuyền 

lênh đênh trên mặt nước, du khách sẽ được đắm mình trong 

phong cảnh sông núi hữu tình nên thơ, thấp thoáng những áng 

mây xanh hòa lẫn với các công trình kiến trúc cổ kính. 

 Võ Văn Miếu – nơi thờ Quan Công và Khổng Tử, gây ấn 

tượng với du khách bởi hệ thống kiến trúc bên triền đồi, trải 

dài từ thấp đến cao. 

Ăn trưa, tham quan: 

 Cửa hàng nấm linh chi. 

 Cửa hàng trà xanh tìm hiểu cách trồng, khai thác và chế biến trà. Tại đây, du khách sẽ được thưởng 

thức những hương vị trà thơm ngon, đặc trưng của Đài Loan. 

 Tham quan và mua sắm tại Chợ đêm Phùng Giáp 

Ăn tối. Nhận phòng, nghỉ đêm tại Đài Trung. 

NGÀY 04 ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

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

 Cửa hàng tỳ hưu: tìm hiểu phong thủy về loài linh thú xuất hiện từ 

thời nhà Minh. 

 Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch – nơi lưu giữ những tư liệu 

và hình ảnh quý giá về cuộc đời của ông. Sau khi vị lãnh tụ này 

qua đời, đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch đã được xây dựng nên 

để tưởng nhớ vị lãnh tụ nổi tiếng có tầm ảnh hưởng nhất vào thế 

kỷ 20. 

 Công viên địa chất Dã Liễu nổi tiếng với những di tích hóa 

thạch có giá trị lịch sử, những tảng đá có hình dạng kỳ lạ, 

khác thường. Trong đó, nổi tiếng nhất là kiệt tác Mỏm đá 

Đầu Nữ Hoàng có tuổi thọ hơn 4.000 năm tuổi.  

 Phố cổ Thập Phần – ngôi làng cổ nằm giữa lòng thành phố. 

Đến đây, du khách sẽ thấy được cuộc sống của người dân 

địa phương dọc hai bên đường ray xe lửa và được thả đèn 



 

 

lồng cầu  

 nguyện sức khỏe, bình an (4 khách được tặng 1 đèn lồng). 

Ăn tối tự túc và khám phá chợ đêm Tây Môn Đình. 

 Nhận phòng, nghỉ đêm tại Đài Bắc. 

 

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

   

Ăn sáng, trả phòng, tham quan: 

 Cửa hàng bánh dứa: Chuyên sản xuất bánh nhân dứa ở Đài Loan. 

Tìm hiểu và tham gia lớp học làm bánh. 

 Tòa tháp Taipei 101 là điểm dừng chân của mọi du khách khi tới Đài 

Bắc. Đến đây bạn sẽ choáng ngợp trước tòa nhà cao vút tựa như một 

thanh kiếm xuyên thủng bầu trời trong xanh. Du khách có thể lên tầng 

89 (chi phí tự túc) để ngắm toàn cảnh thành phố Đài Bắc từ trên cao. 

Ăn trưa, tự do mua sắm tại Cửa hàng Miễn thuế Everich với các thương 

hiệu nổi tiếng.  

Đoàn di chuyển ra sân bay quốc tế Đào Viên đáp chuyến bay VJ843 TPE 

– SGN (19:00 – 21:35). Đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chương trình tham quan 

**Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn 

đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như trong chương trình** 

 

KHỞI HÀNH 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH 

Người lớn 

Từ 12 tuổi trở lên 

Trẻ em 

Từ 02-11 tuổi 

Trẻ em 

Dưới 02 tuổi 

05,19/10 

09,23/11 

07/12 

10.990.000 9.891.000 3.297.000 

21/12 

(Giáng sinh) 
11.290.000 10.161.000 3.387.000 

  

Ngủ chung với người lớn đi kèm 
THÔNG 

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 

VJ886 SGN – KHH (07:25 – 11:40) 

VJ843 TPE – SGN (19:00 – 21:35) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vé máy bay khứ hồi TP.HCM – CAO HÙNG//ĐÀI BẮC – TP.HCM của VietJet Air (07kg hành lý xách tay và 

20 kg hành lý ký gửi) 



 

 

 Thuế phi trường 2 nước, thuế an ninh, phụ phí xăng dầu (thuế theo vé máy bay có thể thay đổi tăng phí theo thông 

báo của hàng không.) 

 Xe vận chuyển theo hành trình tour. 

 Visa nhập cảnh Đài Loan theo đoàn. 

 Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn 2 khách/phòng. 

 Ăn các bữa chính theo chương trình: 

o 01 phần hamburger tại sân bay Tân Sơn Nhất 

o  04 bữa ăn sáng buffet tại khách sạn 

o 08 bữa ăn chính theo chương trình. 

 Nước uống: 01 chai 500 ml/người/ngày. 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt theo đoàn suốt tuyến. 

 Vé tham quan tại các điểm được liệt kê trong chương trình. 

 Bảo hiểm du lịch toàn cầu mức 230.000.000 VND/người/trường hợp. 

Thuế giá trị gia tăng VAT. 

KHÔNG BAO GỒM 

 Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 05 USD/khách/ngày (tương đương 117.000 

VND/khách/ngày). Áp dụng đối với khách trên 2 tuổi 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

Phí hủy tour căn cứ vào thời gian khách hủy tour so với ngày khởi hành dự kiến, cụ thể: 

 Ngay khi ký hợp đồng: 50% giá tour. 

 Từ 45 - 30 ngày: 70% giá tour. 

 Từ 29 – 15 ngày: 90% giá tour. 

 Trong vòng 14 ngày: 100% giá tour + vé máy bay theo qui định của hàng không (nếu có). 

Thời gian hủy tour được tính là ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết. Khách được xem là hủy 

tour thành công khi có xác nhận của Lửa Việt, không chấp nhận thông báo hủy tour qua điện thoại.  

 YÊU CẦU HỒ SƠ VISA ĐOÀN: 

 Hình chụp Hộ chiếu bản gốc còn hạn trên 6 tháng có chữ ký của người mang hộ chiếu và hình chụp visa 

các nước Anh, Úc, Mỹ, Hàn, Nhât, Schengen… (nếu có) 

 Điền đầy đủ thông tin vào form thông tin visa và ký tên. 

 Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn tối thiểu 6 tháng tính tới ngày kết thúc tour).  

 Chi phí các dịch vụ không được liệt kê trong phần Bao gồm. 

 Phụ thu phòng đơn: 3.000.000 VND/khách/tour 

 Visa tái nhập cảnh đối với khách không mang quốc tịch Việt Nam: 800.000 VND/khách (có giá trị trong 

30 ngày) 



 

 

 Thời hạn nộp hồ sơ: trước 15 ngày làm việc so với ngày khởi hành. 

 Nếu khách đã đi qua Đài Loan, hoặc có người thân đang sống bên đó, vui lòng báo với nhân viên kinh 

doanh. 

Xin lưu ý: trong 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 

LƯU Ý: 

- Lịch trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

- Go World Travel không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách bị từ chối xuất nhập cảnh tại nước sở tại vì bất kì 

lý do nào. 

- Quý khách lưu ý mang theo visa đi kèm passport để làm thủ tục xuất nhập cảnh. 

- Giá tour chỉ áp dụng cho đoàn từ 15 khách trở lên và khởi hành theo đúng ngày ghi trên chương trình tour. Trong 

trường hợp không đủ khách, Go World Travel có trách nhiệm ghép khách với các công ty du lịch khác nhưng vẫn 

đảm bảo chất lượng và các quyền lợi đi kèm cho khách hàng. 

 


