
 

 

 

 

Úc hay Australia (phát âm tiếng Việt: Ô-xtrây-li-a) tên chính thức là Thịnh vượng chung Úc (tiếng 

Anh: Commonwealth of Australia) là một quốc gia bao gồm đại lục châu Úc, đảo Tasmania, và nhiều đảo 

nhỏ. Đây là quốc gia lớn thứ sáu về diện tích trên thế giới. 

 Nhà hát Con Sò (Sydney Opera House) 

 Khu phố cổ The Rocks – thường được ví như “Bảo tàng Sydney ngoài trời” 

 Sydney Harbour Bridge 

 Mrs Macquarie’s Chair – “Ghế đá của bà Macquarie”  

 Vườn Bách thảo Hoàng gia 

 Vịnh Watson 

 Blue Mountain: Echo Point, núi Ba chị em (Three sisters), Tàu kéo Scenicworld 

 Wildlife Park (Vườn thú hoang dã)  

 Sydney Fish Market mới sẽ được xây tại Vịnh Blackwattle,  

 Darling Harbour  

 Bảo Tàng Hàng Hải Úc 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH ÚC SIÊU TIẾT KIỆM 

 
 

Thời gian: 4 ngày 4 đêm ( 1 đêm trên máy bay + 3 đêm khách sạn) 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%9Ac
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tasmania
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_di%E1%BB%87n_t%C3%ADch


 

 

 Bãi biển Bondi (Bondi Beach). 

Buổi tối: 19:30 Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, trưởng đoàn của công ty đón Quý khách tại 

cổng D2, ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Sydney – Australiatrên chuyến 

bay. Nghỉ đêm trên máy bay. 

 

Ngày 01 : SYDNEY – CITY TOUR (Ăn Sáng/Trưa/Tối) 

Quý khách dùng bữa sáng trên máy bay. 

10:15 Sau khi đáp tại Sân bay Sydney - Australia, Quý Khách dung bữa trưa. Xe đưa quý khách tham quan 

thủ phủ của tiểu bang New South Wales: 

 Chụp ảnh lưu niệm bên ngoài Nhà hát Con Sò (Sydney Opera House) có kiến trúc cực kỳ ấn tượng 

và nổi tiếng của Sydney với ba mặt hướng ra biển. 

 Khu phố cổ The Rocks – thường được ví như “Bảo tàng Sydney ngoài trời” bởi nơi này hội tụ cả 

quá khứ và hiện tại của thành phố Sydney. Khu The Rocks nằm kề cầu cảng Sydney là nơi những người da 

trắng đầu tiên đến định cư ở Úc, bởi thế nó được xem là cội nguồn hình thành nên thành phố Sydney và đất 

nước Úc.  

 Sydney Harbour Bridge - Cầu cảng Sydney được đưa vào sử dụng từ năm 1932 với hình dáng như 

một chiếc móc áo bằng sắt khổng lồ. 

 Mrs Macquarie’s Chair – “Ghế đá của bà Macquarie” được làm từ phiến đá sa thạch năm 1810 dành 

tặng cho phu nhân Elizabeth của thống đốc bang New South Wales – thiếu tướngMacquarie, để bà có thể 

ngồi ngắm nhìn những chuyến tàu cập cảng cù ng toàn cảnh bến cảng. Cho đến nay, hơn 150 năm sau, chiếc 

ghế vẫn được đặt ở vị trí đó và thu hút nhiều du khách tới tham quan để thưởng thức cảnh đẹp bao quát của 

cảng Sydney. 

Đêm 01 : HỒ CHÍ MINH – SYDNEY (Ăn tự túc) 



 

 

 Vườn Bách thảo Hoàng gia 

 Vịnh Watson 

Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng.  

Quý khách nghỉ ngơi tạị khách sạn. 

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành tham quan Blue Mountains– vùng đất huyền bí của thổ dân Úc: 

 Echo Point – điểm tuyệt vời để ngắm toàn cảnh thung lũng Jaminson với khối đá “Ba chị em” huyền 

thoại. 

 Tự do chụp hình núi Ba chị em (Three sisters), nếu may mắn du khách có thể chụp được những bức 

hình cùng với người thổ dân với ống khèn và những giai điệu truyền thống. 

 Tiếp tục trải nghiệm bằng Tàu kéo Scenicworld an toàn xuống chân núi để dạo bộ trong công viên 

quốc gia, ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp, sau đó đi ra bến xe cáp treo trở lại điểm ban đầu. 

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.  

Sau đó, quý khách tiếp tục tham quan: 

 Wildlife Park (Vườn thú hoang dã) – nơi bảo tồn những loại động vật quý hiếm của Australia. Quý 

khách có thể ngắm nhìn cận cảnh, vui đùa với những chú Kangaroos, đà điểu sa mạc Úc, gấu túi Koala… và 

chụp hình lưu niệm. 

Đoàn khởi hành về Sydney ăn tối với Lẩu dê & Món nướng với 5 loại thịt: Kangaroo, Cừu, Nai, Bò & 

Heo. 

Buổi tối: Quý khách tự do cùng Hướng dẫn viên đi tham quan lễ hội ánh sáng tại Sydney. 

 

 

Ngày 02 :  SYDNEY - BLUE MOUNTAIN (Ăn Sáng/Trưa/Tối)   



 

 

Ngày 03 : CITY SYDNEY – SHOPPING( Ăn Sáng/ Trưa/Tối)    

Sau bữa sáng, xe đưa đoàn đi tham quan: 

 Sydney Fish Market mới sẽ được xây tại Vịnh Blackwattle, ngay sát cạnh Chợ cá hiện tại và cũng là 

điểm du lịch nổi tiếng của nước Úc. Công trình này trị giá ước tính lên đến 250 triệu đô. 

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

Xe đưa quý khách về lại trung tâm Sydney, với hàng loạt trung tâm mua sắm: Westfield, Myer, David Jones, 

Queen Victoria Building…. tự do mua sắm. 

Xe đưa đoàn đi ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi.  

Chuẩn bị đóng gói hành lý cho chuyến bay trở về Việt Nam. 

 

 Buổi sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng, đoàn trả phòng khách sạn và khởi hành tham quan: 

 Darling Harbour – một cảng biển nhộn nhịp nơi có nhiều quán cà phê lãng  mạn ngoài trời nổi tiếng 

ở Sydney. 

 Bảo Tàng Hàng Hải Úc, nơi quý khách có thể tham quan và khám phá hơn 20 chiếc tàu cổ tại bảo 

tàng, tìm hiểu văn hóa đi biển, văn hóa bản địa cũng  như phong tưc tập quán của Hải quân Hoàng Gia 

Australia. 

 Bãi biển Bondi (Bondi Beach) là một bãi biển rất nổi tiếng ở ngoại ô Sydney, cách trung tâm thương 

mại thành phố này khoảng 7 cây số. 

Quý Khách dung bữa trưa. Đoàn mua sắm đến giờ ra sân bay, xe đưa đoàn ra sân bay, làm thủ tục đáp 

chuyến bay về Việt Nam. Về đến điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình tour. Xin chào tạm biệt và hẹn 

gặp lại Quý khách. 

(Chương trình & lịch trình  có thể hóan đổi tùy vào tình hình thực tế tại địa phương) 

Ngày 04 : SYDNEY -  SÀI GÒN (Ăn Sáng/Trưa) 



 

 

Lịch Khởi Hành 

Giá tour trọn gói cho 1 khách 

(Trẻ em ngủ chung với bố mẹ) 

Người lớn 

( từ 10 tuổi trở lên) 

Trẻ em 

Từ 02→dưới 10tuổi 

Trẻ em 

Dưới 02 tuổi 

18/01/2019 

22/03/2019 
28.990.000 26.190.000 8.700.000 

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 9.500.000 VNĐ 

Hãng Hàng Không 

 

JQ62   SGN/SYD      02:00AM - 14:40PM 

JQ61   SYD/SGN      15:20PM - 21:05 PM 

 

 GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển 
Vé máy bay khứ hồi Jetstar Pacific Airlines: 

Bao gồm 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý kýgửi. 

Phương tiện vận chuyển tham quan theo chương trình 
Lưu trú 

 Khách sạn 3 sao, tiêu chuẩn 02 khách / phòng 

(2 người/phòng, lẻ nam lẻ nữ 3 khách/phòng) 

Ăn uống 

 

 

 Chi phí ăn uống theochương trình. Nước uống: 1 chai/người/ngày 

Bảo hiểm 

 

 Bảo hiểm tai nạn du lịch trọn tour mức đền bù tối đa 1.000.000.000 VNĐ/vụ 

Tham quan  Vé vào cửa tất cả các điểm tham quan theo chương trình 

Quà tặng  Nón. 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Visa Úc  Visa nhập cảnh Úc: 3.200.000vnđ 

Hộ Chiếu  Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng. 

Tham quan  Vé tham quan các điểm ngoài chương trình . 

Visa Việt Nam  Visa tái nhập đối với khách Việt Kiều, Quốc tịch nước ngoài. 1.450.000 VND 

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



 

 

Tip  Tiền TIP cho tài xế và HDV địa phương: 1.200.000 VND/ tour/ khách 

Phòng đơn  Phụ thu phòng đơn: 9.500.000 đ/khách / trọn tour 

Đổi vé ngày về  Phụ thu 2.100.000 VND/Khách + chênh lệch giá vé. 

 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN 

Đặt cọc: 

 Đợt 1: Quý khách đóng cọc 20.000.000 đồng để Go World Travel tiến hành thực hiện làm visa và đặt 

cọc vé máy bay cho quý khách. 

 Đợt 2: Quý khách hoàn tất thanh toán hết phần tiền còn lại trước 05 ngày khởi hành (không tính ngày lễ, 

thứ 7 và chủ nhật). 

 Sẽ có phụ thu nếu quý khách đăng ký tour quá cận so với ngày khởi hành như: giá vé máy bay tăng. 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

các điểm đã nêu trong chương trình. 

 Điều kiện để khởi hành: đoàn có ít nhất 10 khách người lớn trở lên (trẻ em từ 12 tuổi được tính như 

người lớn). Nếu dưới 10 khách thì tour sẽ dời ngày khởi hành hoặc nếu vẫn khởi hành thì có phụ thu chi 

phí tổ chức tùy theo số lượng khách có tính đến trước khởi hành 10 ngày. 

Điều khoản hủy tour: 

 Sau khi đặt cọc tour: chi phí không hoàn lại là 10.000.000 đồng/ khách. 

 Trường hợp Quý khách bị từ chối không cấp visa: chi phí không hoàn lại là 4.000.000 đồng/khách. (do 

các khoản đã chi trả như: dịch thuật; thư bảo lãnh; lệ phí visa; phí đặt cọc vé máy bay…) 

 Nếu khách hủy hoặc hoãn chuyến đi ngay sau khi Lãnh sự quán đã cấp visa: mất 100% tiền cọc tour. 

 Nếu hủy hoặc hoãn chuyến đi trước 20 ngày khởi hành: Phí hủy tour là 90% trên tổng giá trị tour. 

 Nếu hủy hoặc hoãn chuyến đi từ 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí hủy tour là 100% trên tổng giá tour. 

 

 ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR (các ngày trên tính theo ngày làm việc) 

Sau khi đăng kí tour : 35% giá tour 

Trước ngày khởi hành 20 – 30 ngày : 50% giá tour 

Trước ngày khởi hành 15 – 19 ngày : 80% giá tour 

Trước ngày khởi hành 10 – 14 ngày : 100% giá tour 



 

 

Lưu ý: 

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Go World Travel : qua fax, email, tin nhắn điện 

thoại và phải được Intertour xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng gọi điện thoại không được chấp nhận. 

 Thời gian hủy tour được tính theo ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết. 

 Trường hợp hủy hoặc hoãn chuyến du lịch rơi vào 2 điều trên cùng một lúc thì phí hủy tour sẽ được tính 

theo mức cao hơn. 

 Đối với những khách đã có visa,  Go World Travel sẽ giữ hộ chiếu 3 tháng (trong thời hạn hiệu lực của 

visa) hoặc đóng dấu hủy visa. 

LƯU Ý 

 Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính), và đóng cọc 50% tiền tour khi đăng ký tour và hoàn 

tất thanh toán tiền tour trước khi đoàn khởi hành 10 ngày làm việc. 

 Trường hợp quý khách mang quốc tịch thuộc diện được miễn visa Úc, quý khách phải khai form xin visa 

điện tử với lệ phí visa ETA là: 500,000 đồng/khách. 

 Quý khách mang quốc tịch nước ngoài phải có visa rời và phải mang theo lúc tham gia tour. 

 Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân 

viên cung cấp tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có). 

 Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì 

không du lịch sang nước thứ ba được. 

 Trường hợp trẻ em đi với người nhà (không phải Bố Mẹ) phải nộp kèm giấy ủy quyền được chính quyền 

địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền cho đi du lịch) và Bố Mẹ bắt buộc phải có mặt tại Lãnh Sự 

Quán trong ngày bé được lấy thông tin sinh trắc. 

 Đối với khách hàng hơn 70 tuổi, quý khách và gia đình cam kết đảm bảo tình trạng sức khoẻ để có thể 

tham gia tour với công ty khi đăng ký. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Go World Travel  sẽ được miễn 

trừ trách nhiệm. 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

các điểm đã nêu trong chương trình. 

 Các chuyến bay có thể thay đổi vào giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không, thời tiết… 

 Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, Go World Travel được 

miễn trừ trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Tùy theo tình hình cấp Visa của Lãnh Sự Quán và vé máy bay, ngày khởi hành có thể dời lại từ 1 đến 7 

ngày so với ngày khởi hành banđầu. 



 

 

 Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. Mỗi gia đình chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ em thứ 2 đóng tiền như 

người lớn. 

 Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại. 

 Go World Travel được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra thiên tai, động đất, hạn hán, biểu 

tình, đình công, dịch bệnh, trục trặc kỹ thuật máy bay…dẫn đến dời, hủy, hoãn chuyến bay. Nếu những 

trường hợp trên xảy ra, Go World Travel xét để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau 

khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa, tiền vé máy bay… và không chịu trách nhiệm 

bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH AUSTRALIA 

Các giấy tờ công chứng trong vòng 6 tháng kể từ ngày công chứng 

 Các giấy tờ phải photo trên giấy A4 

1. HỒ SƠ CÁ NHÂN  

 - 2 ảnh phông nền trắng (4x6cm) chụp không quá 6 tháng 

 - Hộ chiếu gốc đã ký tên và bản sao công chứng (còn hạn ít nhất 06 tháng) và còn trang trống để đóng dấu 

xuất nhập cảnh 

 - Bản sao công chứng sổ hộ khẩu 

 - Bản sao công chứng giấy khai sinh  

- Bản sao công chứng chứng minh nhân dân 

2. HỒ SƠ CÔNG VIỆC 

 Trường hợp chủ doanh nghiệp: 

 - Bản sao công chứng giấy phép ĐKKD 

 - Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất hoặc quý (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế môn bài năm…) 

 - Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất  

Trường hợp nhân viên cty:  

- Bản sao công chứng hợp đồng lao động Hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ mới nhất. 

 - Bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc sao kê tài khoản lương  



 

 

- Đơn nghỉ phép (đúng với ngày đi tour)  

Trường hợp nghỉ hưu: 

 - Bản sao công chứng sổ hưu trí hoặc thẻ hưu 

 - Nếu nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng  sao kê tài khoản nhận lương hưu. 

 Trường hợp học sinh/sinh viên:  

- Thư xác nhận đang là học sinh/sinh viên Hoặc thẻ học sinh/sinh viên 

 - Đơn xin nghỉ phép (đúng với ngày đi tour) 

3. HỒ SƠ TÀI CHÍNH 

- Sao kê tài khoản giao dịch ngân hang 03 tháng gần nhất 

 - Bản sao công chứng sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư (tối thiểu 100 triệu/người) 

 - Bản sao công chứng giấy tờ nhà đất (các tài sản có giá trị khác…)  

Các đương đơn nộp hồ sơ xin thị thực Úc sẽ được yêu cầu thu thập thông tin sinh trắc (chụp hình và lấy dấu 

vân tay) tại Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tại TP.HCM, Hà Nội hoặc Đà Nẵng . 

 


