HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC CHUỘT TÚI

MELBOURNE – SYDNEY (6N5D)

NGÀY 1 : TP. HCM - MELBOURNE
19h00: Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, trưởng đoàn của công ty đón quý khách và làm
thủ tục đáp chuyến bay khởi hành đi Melbourne của Jetstar Airways lúc 22h35. Quý khách nghỉ đêm
trên máy bay.
SGNMEL JQ64 2235-1020
NGÀY 2: MELBOURNE – CITY
(Ăn sáng trên máy bay, trưa, tối)
Sáng: Tham quan thành phố:
 NhàThờ Thánh Patrick - ngôi nhà thờ cổ được xây dựng vào thế kỷ 19 với kiến trúc Gothic đặc
trưng.
 Quảng trường Federation, Ga phố Flinders – nhà ga chính của Melbourne, địa điểm nổi tiếng có
bề dày lịch sử với kiến trúc cổ đại được lưu giữ đến tận bây
giờ.
 Mua sắm tại chợ Queen Victoria, ngôi chợ lâu đời nhất
của bang Victoria (đóng cửa vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần).
 Khám phá đôi nét về Royal Botanic Garden
Royal Botanic Gardens (Vườn Bách Thảo Hoàng Gia) là
một trong những điểm du lịch hàng đầu và được đánh giá là
một trong những khu vườn thực vật đẹp nhất và nổi tiếng
nhất thế giới.
Tối: Xe đưa quý khách ăn tối. Quý khách nghỉ ngơi tự do tại Melbourne.
NGÀY 3 : MELBOURNE – BALLARRAT
(Ăn sáng, trưa, tối)
Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Sau đó xe đưa đoàn Bacchus Marsh - một thung lũng màu mỡ
phía tây bắc Melbourne, nổi tiếng với những vườn trái cây, di tích lịch sử và kỳ quan thiên nhiên với lịch
sử lâu đời từ giữa những năm 1850. (Đã bao gồm nếm trái cây miễn phí, tự túc chi phí khi mua trái cây
mang về)


Từ tháng 6 đến tháng 9, chương trình tham quan vườn trái cây sẽ được thay thế bằng chương trình
tham quan và mua sắm tại nhà máy kéo sợi len màu Creswick Woolen Mills, tìm hiểu về quy
trình sản xuất một số sản phẩm đan được yêu thích của Úc.

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó tiếp tục tham quan:



Thị trấn Ballarrat là nơi phong trào đào vàng của
Victoria khởi phát. Nơi này có lịch sử từ năm 1838, khi
một người nhập cư đến cắm đất tại bờ biển Black
Swamps, và từ đó hình thành một thị trấn nhỏ. Đến năm
1851, tiếng gọi của vàng đã phá tan bầu không khí yên
tĩnh của thị trấn này, và chỉ trong vòng vài tháng nhiều
ngàn người đã đổ xô đến đây để tìm vàng. Sự bùng nổ dân
số đã giúp cho vùng này công bố là một thị trấn vào năm
1852. Ngày nay, Ballarat lại trở về với không khí yên
tĩnh thuở nào. Sau đó, quý khách sẽ tham quan khu đào vàng và thử vận may đào vàng tại
đây.
 Tham quan và được nếm rượu vang miễn phí tại St. Anne Winery
Tối: Đoàn ăn tối và về khách sạn nhận phòng, tự do nghỉ ngơi.
NGÀY 4 : MELBOURNE – SYD
(Ăn sáng, trưa, tối)
Sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng, hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách ra sân bay và làm thủ tục cho đoàn
tiếp tục đáp chuyến bay đi Sydney.
MELSYD JQ506 0925 – 1045
Tới Sydney, xe sẽ đưa quý khách tham quan:
 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.
(tham quan bên ngoài )
 Darling Habour - một cảng biển nhộn nhịp nơi có nhiều
quán cà phê lãng mạn ngoài trời nổi tiếng ở Sydney.
 Vườn Bách Thảo (Botanic Garden) - vườn thực vật được
mở cửa từ năm 1816 với diện tích 30 hectares.
 “Ghế đá của bà Macquarie” ở Sydney còn được biết đến
với tên tiếng Mỹ “Mrs Macquarie’s chair” hay “Lady
Macquarie’s chair“. Đây là ghế đá sa thạch được tù nhân đẽo
đá chạm trổ tạo thành vào năm 1810.
 Đoàn thăm 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.
Tối: Xe đưa đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng, trong lúc ăn tối, quý khách có thể thưởng thức rượu vang
đỏ của Úc miễn phí và không giới hạn. Đoàn về khách sạn nhận phòng, tự do nghỉ ngơi.

NGÀY 5: SYDNEY – BLUE MOUTAIN - DFO

(Ăn sáng, trưa, tối)

Sau khi dùng điểm tâm sáng. Xe sẽ đưa Quý khách bắt đầu chuyến tham quan:






Khu bảo tồn thiên nhiên Blue Mountain – di sản thế
giới, nơi còn lưu giữ nguyên vẹn những nét hoang sơ từ
thời thổ dân sinh sống. Tự do chụp hình núi Ba chị em
(Three sisters).
Tiếp tục trải nghiệm bằng Tàu kéo Scenicworld.
Mua sắm tại DFO Homebush.
Sau đó di chuyển về Bankstown, khách nghỉ ngơi hoặc
tự do mua sắm tại khu chợ người Việt.

Ăn tối. Sau đó, đoàn về khách sạn nhận phòng, tự do nghỉ ngơi.
NGÀY 6: SYDNEY – VIỆT NAM

(Ăn sáng, ăn tối trên máy bay)

Quý khách tự do mua sắm tại Westfield Sydney. Quý khách ra sân bay, đáp chuyến bay về VN.
SYDSGN JQ61 19:45 – 06:30 (tháng 3)
SYDSGN JQ61 15:20 – 21:05 (tháng 4, 6, 7, 8)
BẢNG GIÁ TOUR
KHỞI HÀNH
14/3; 23/4; 4/6; 18/6;
23/7; 20/8




Người lớn
VND/Khách
39.990.000

Trẻ em 2 - 10 tuổi
(ngủ chung giường)
VND/Khách
36.510.000

14.970.000

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TRẺ EM
Trẻ em dưới 02 tuổi: thu phí 30% và cha mẹ tự lo các dịch vụ liên quan tới nhu cầu thiết yếu của
bé, ngồi chung với người thân khi lên máy bay.
Chung phòng đôi với 2 người lớn: 90% giá của người lớn (chung giường với bố mẹ)

GIÁ TOUR BAO GỒM:






Trẻ em dưới 2 tuổi
VND/Khách

Vé máy bay các chặng quốc tế: SGN – Melbourne // Sydney – SGN.
Lệ phí visa Úc và thư mời.
Vé máy bay chặng nội địa.
Hãng hàng không Jestar Airway, hành lý ký gửi 20kg/lượt.
Thuế, phụ phí xăng dầu, phí an ninh, phí sân bay phi trường 2 nước.









Khách sạn 3 sao và 4 sao tiêu chuẩn phòng đôi. Trong trường hợp khách đi 1 mình (lẻ nữ hoặc lẻ
nam) thì phòng ba sẽ được bố trí khi cần thiết. Hoặc khách đi lẻ (1 mình) phải đóng phụ thu phòng
đơn nếu không có người khách lẻ khác ghép.
Hướng dẫn viên từ Việt Nam (trưởng đoàn) sẽ theo đoàn suốt tuyến (áp dụng đoàn từ 10 khách trở
lên)
Ăn uống, xe đưa đón, và phí tham quan theo chương trình.
Miễn phí dùng rượu vang đỏ của Úc không giới hạn trong bữa ăn tối đầu tiên tại Sydney.
Quà tặng của công ty du lịch.
Bảo hiểm du lịch quốc tế với mức đền bù 1.050.000.000 VND/ trường hợp.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:





Hộ chiếu còn hạn trên sáu tháng.
Chí phí cá nhân, hành lý quá cước và các chi phí phát sinh ngoài chương trình.
Tiền tips cho hướng dẫn viên Việt Nam đi cùng đoàn suốt tuyến và tài xế tại Úc:
6 USD/ngày/người * 06 ngày = 36 USD/khách






Chi phí dời ngày, đổi hành trình (đổi chặng), nâng hạng vé máy bay.
Chi phí khám sức khỏe theo yêu cầu của Lãnh sự quán (đối với khách hàng từ 70 tuổi trở lên)
Chi phí mua bảo hiểm lẻ (đối với khách hàng từ 70 tuổi trở lên) Các chi phí không được đề cập trong
mục bao gồm.
Đối với khách đi lẻ và không có khách khác ghép phòng, quý khách sẽ phải chịu phụ phí phòng đơn
là 4.500.000 vnđ.
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN:




Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính), và đóng cọc 50% giá tour khi đăng ký tour (trước
ngày khởi hành ít nhất 45 ngày)
Hoàn tất thanh toán tiền tour còn lại trước ngày khởi hành:

+ Ngay sau khi có visa đối với tour ngày thường.
+ 20 ngày làm việc đối với tour ngày lễ.


Khách hàng cung cấp hồ sơ xin visa trước ngày khởi hành ít nhất 06 tuần.

Công ty du lịch sẽ hướng dẫn thủ tục xin visa, cách điền các mẫu đơn visa, đăng ký ngày nộp.
GHI CHÚ:



Trường hợp quí khách bị từ chối Visa, chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền tour sau khi trừ lệ phí
nộp Visa cho lãnh sự quán là 3.700.000 vnđ.
Quý khách vui lòng mang hộ chiếu GỐC đến công ty trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận thông báo
kết quả bị từ chối Visa Úc (theo quy định của hãng hàng không) để chúng tôi thực hiện các thủ tục
hoàn tiền tour lại cho Quý Khách. Nếu sau 2 ngày kể từ ngày nhận thông báo chúng tôi không nhận
được hộ chiếu gốc, Quý khách sẽ chịu những chi phí thiệt hại về dịch vụ là 100% tiền tour.





















Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những lý do cá nhân không cung cấp được hộ chiếu gốc như
đã thông báo như: đi du lịch nước ngoài, hay đi trong nước hay mất hộ chiếu...
Trường hợp đoàn không đủ 10 khách khởi hành (10 khách đi và về theo hành trình tour), công ty du
lịch có quyền thay đổi, dời tour sang ngày khởi hành gần nhất. Nếu khách hàng không sắp xếp được
công việc để tham gia tour kế tiếp, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cọc tour/tiền tour sau khi đã trừ đi
lệ phí xin visa của các khách mà không chịu thêm bất kỳ chi phí và trách nhiệm nào.
Đối với những khách hàng chỉ mua Land tour (tức dịch vụ mặt đất tại nước muốn đến), công ty du
lịch sẽ không khuyến khích khách hàng tự mua/xuất vé máy bay khi chưa có sự xác nhận tour chắc
chắn khởi hành từ công ty du lịch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chi phí chuyến đi: khách
sạn mua thêm, vé máy bay, visa... của khách hàng nếu tour không khởi hành.
Trường hợp Quý khách không sử dụng chặng đi của vé đoàn theo tour, các chặng nội địa và quốc tế
còn lại sẽ bị hủy hoặc không sử dụng chặng về cũng không được hoàn do điều kiện của hãng hàng
không.
Quý khách mang quốc tịch nước ngoài hoặc là Việt Kiều phải có visa rời mang theo lúc đi tour.
Quý khách mang quốc tịch nước ngoài có visa tái nhập Việt Nam 01 lần, phải làm visa tái nhập VN
để nhập cảnh vào VN lần tiếp theo.
Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với
nhân viên bán 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 quyến được chính
quyền địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền dắt đi tour).
Đối với khách hàng từ 70 tuổi trở lên: yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Cty & giấy khám sức khỏe
để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp. Cty khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp tùy theo
tour. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm.
Không nhận khách hàng từ 80 tuổi trở lên & khách hàng mang thai từ tháng thứ 5 trở lên. Khách
hàng mang thai vui lòng thông báo ngay khi đăng ký tour để được tư vấn.
công ty du lịch có quyền thay đổi hãng hang không vận chuyển vào giờ chót tùy thuộc vào các hãng
hàng không, thời tiết…
Giờ bay có thể thay đổi mà không thông báo trước do phụ thuộc vào hãng hàng không.
Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình lên xuống cho phù
hợp tuy nhiên các tuyến điểm du lịch vẫn đảm bảo đầy đủ như lúc ban đầu. Tuy nhiên, công ty du
lịch sẽ được miễn trừ trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp khách quan như:
+ Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất.
+ Sự cố về an ninh: biểu tình, khủng bố, đình công
+ Sự cố về hàng không: dời, hủy, hoãn chuyến bay, trục trặc kỹ thuật bay, an ninh bay…





Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty du lịch sẽ xem xét để hoàn chi phí không tham quan cho
khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện: phí làm visa, tiền vé máy
bay….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác).
Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, công ty du lịch được
miễn trừ trách nhiệm và không hoàn trả tiền tour. Quý khách tự túc chi phí mua vé máy bay quay về
Việt Nam.





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 ban đầu hoặc vào đoàn khởi hành tiếp theo trong thời gian gần
nhất.
Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.

ĐIỀU KIỆN HUỶ TOUR:
Trong trường hợp không thể tham dự được tour, quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour & biên lai
đóng tiền đến văn phòng Cty công ty du lịch để làm thủ tục hủy/chuyển tour. Phải thông báo cho Công ty
bằng văn bản hoặc email (không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/hủy tour qua điện thoại) và chịu
phí huỷ phạt như sau:
ĐỐI VỚI TOUR NGÀY LỄ, TẾT:
(là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, Tết theo quy định của nước Việt Nam)





Hủy ngay sau khi đăng ký: 30% tổng giá trị tour.
Khách hủy tour trong vòng 15 ngày, phí hủy tour tương đương 50% tổng giá trị tour.
Khách hủy tour trong vòng 10 ngày, phí hủy tour tương đương 85% tổng giá trị tour.
Hủy tour trong vòng 7 ngày trước khởi hành hoặc hủy mà không thông báo thì sẽ chịu phí 100% giá
trị tour.

*** Trường hợp CHUYỂN/DỜI TOUR: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour theo quy định công ty
công ty du lịch như trên. Các trường hợp chuyển tour Công ty sẽ xem xét lại tình hình mà có mức hỗ trợ
khác nhau.
THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH ÚC
A. Giấy tờ cá nhân: (tất cả đều sao y công chứng trên tờ A4)
1. Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất trên 6 tháng được tính từ ngày trở về Việt Nam (Quý khách
lưu ý ký tên vào hộ chiếu). Bản sao y công chứng mặt hộ chiếu mới và những trang có visa có
dấu mộc xuất nhập cảnh.
2. Hình: 2 tấm 4*6 tiêu chuẩn quốc tế, phông nền trắng (hình chụp mặc áo có cổ và chụp không
quá 3 tháng).
3. Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực)
4. Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực)
5. Sổ hộ khẩu gia đình thường trú hoặc KT3 (bản sao nguyên cuốn có chứng thực)
6. Tờ khai thân nhân: khai chi tiết về thân nhân (viết nháp) gồm: ba mẹ ruột và ba mẹ của chồng
hoặc vợ, tất cả các anh chị em ruột của hai bên vợ chồng, tất cả các con của hai vợ chồng (kể
cả con riêng) bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nước hiện đang cư trú, đã
kết hôn hay còn độc thân.
7. Tình trạng hôn nhân: Giấy CN kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân; giấy xác nhận ly hôn,
giấy chứng tử …
B. Giấy tờ liên quan đến công việc:
1. Nếu là chủ công ty, doanh nghiệp, kinh doanh cá thể (bản sao có chứng thực):
a. Giấy phép thành lập doanh nghiệp/ Giấy phép đăng kí kinh doanh
b. Giấy đăng kí mã số thuế
c. Hóa đơn đóng thuế của 3 tháng gần nhất
d. Danh thiếp giao dịch
2. Nếu là cán bộ - công nhân viên chức: (bản sao có chứng thực):

a. Hợp đồng lao động
b. Giấy xác nhận mức lương và chức vụ
c. Đơn xin nghỉ phép (bản gốc)
d. Bảo hiểm xã hội.
3. Nếu là cán bộ hưu trí: thẻ hưu trí, sổ lương hưu
4. Nếu là học sinh, sinh viên: Giấy xác nhận của nhà trường hoặc thẻ học sinh, sinh viên (LSQ có
thể kiểm tra với trường học nơi trẻ theo học).
C. Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính:
1. Tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm (càng nhiều càng tốt, tối thiểu 200,000VND); yêu cầu Ngân
hàng cung cấp Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng trên 200 triệu tại thời điểm xác nhận
bằng song ngữ Anh - Việt.
2. Bản sao công chứng các chứng từ về chủ quyền tài sản (sở hữu nhà cửa, đất đai…)
3. Bản sao công chứng các chứng từ về thu nhập lợi tức: góp vốn cổ đông công ty, nhà cho
thuê…(nếu có)
D. Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi đi với người thân không phải là Cha/Mẹ:
1. Trẻ em chỉ đi theo bố/mẹ thì phải có thêm giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa
phương và bản sao công chứng Chứng minh thư của mẹ/bố không đi cùng + Bản gốc giấy
nghỉ phép/Bản sao công chứng thẻ học sinh/sinh viên của trường đang học
2. Giấy xác nhận của Cha Mẹ đồng ý cho con (nếu con dưới 18 tuổi) được đi du lịch cùng người
thân (có xác nhận của chính quyền địa phương)
3. Giấy xác nhận học/nghỉ học của nhà trường (nếu thời gian đi du lịch là đang đi học).
E. Trong trường hợp khách ở lại thăm thân phải bổ sung các giấy tờ sau:
Bằng chứng về mối quan hệ của khách với người thân.
Thư mời của người thân.
Chứng minh tài chính của người thân bên Úc
Thông tin chi tiết của người thân: hộ chiếu, visa Úc nếu chưa có quốc tịch /thẻ xanh/giấy
phép lái xe.
1.
2.
3.

