
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 01 TP.HCM  CAO HÙNG Ăn trƣa trên máy bay, Tối 

06:30: Quý khách tập trung tại Ga đi Quốc Tế sân bay Tân Sơn Nhất, HDV H&H TRAVEL đón và hướng dẫn quý 

khách làm thủ tục đáp chuyến bay  hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành đi Cao Hùng lúc 09:50. 

13:50  Đến sân bay Quốc tế Cao Hùng, HDV hướng dẫn quý khách làm thủ tục nhập cảnh & nhận lại hành lý.  

Xe đón và đưa đoàn khởi hành đi tham quan: 

Thời gian: 4 Ngày/ 3 Đêm 

Khởi hành:  13,20,27/10/2019 

  03,08,17,24/11 

  01,08,15,22/12 



 PHẬT QUANG SƠN - nơi đây quý khách có thể chiêm ngưỡng bức Phật 

tượng cao nhất thế giới – Đại Phật Quang, là Thánh Địa cần đến để tham 

quan của khách du lịch. Được xây dựng vào năm 2011. Phật Quang Sơn là 

nơi hội tụ tín đồ Phật giáo. Pho tượng Phật sừng sững, nổi bật với nụ cười 

hiền từ trên nền trời xanh. Đây là pho tượng đồng cao nhất thế giới hiện 

nay. Báu vật trân quý cốt lõi của Kỷ Niệm Quán Phật Đà, chính là xá lợi 

răng Phật hiếm có trên đời. Ngoài điện đường ra còn có bảo tàng thường 

trực, triển lãm và có thể chứa 2000 người trở lên cúng đường, lễ bái, trình 

diễn các tiết mục nghệ thuật, hội nghị quốc tế. 

 KHU PHONG CẢNH ĐẦM LIÊN TRÌ - khu vực ven đầm trồng nhiều 

hoa sen,là nơi danh tiếng được liệt vào tám cảnh nổi tiếng Phượng Sơn thời 

nhà Thanh, được mệnh danh là Hương sen mộng Thủy. Hiện nay vì hồ rộng 

bằng nửa dãy núi Bình Sơn và tháp long Hổ nghiêng mình soi ánh mặt nước 

nên còn được mệnh danh là Nắng chiều Liên Đàm. 

Tối: Đoàn dùng BUFFET BEEFSTEAK thỏa thích với nhiều hương vị mang 

phong vị ẩm thực xứ Đài. 

Sau bữa tối đầy năng lượng, quý khách tham quan : 

 CHỢ ĐÊM LỤC HỢP -  Khu chợ nổi tiếng tiêu biểu cho đời sống về đêm ở Cao Hùng. Du khách thế giới 

họ đến đây không chỉ để thưởng ngoạn mà còn thưởng thức nhiều món ngon và thỏa sức mua sắm.  

Nghỉ đêm tại Cao Hùng.  

 

Ngày 02 CAO HÙNG  NHẬT NGUYỆT ĐÀM ĐÀI TRUNG Ăn 3 bữa 

Sáng:  Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, xe đón và đưa đoàn khởi hành tham quan: 

 KHU PHONG CẢNH ĐẦM NHẬT NGUYỆT -  đầm thiên nhiên lớn nhất của Đài Loan, thuộc quận 

Nam Đầu, miền trung Đài Loan; toàn mặt đầm có diện tích 827 hecta, vòng quanh bờ đầm khoảng 33 km. Phần 

phía đông của đầm tròn như mặt trời, còn phía tây lại cong bán nguyệt. Vì vậy nơi đây mới được gọi là đầm Nhật 

Nguyệt 

 Thưởng thức trà ô long , phong cách trà đạo Đài Loan. 

Trƣa: Đoàn dùng bữa trƣa STEAMER –                                                                        

Chiều   Đoàn tiếp tục chương trình tham quan: 

 MIẾU VĂN VÕ nằm bên bờ Đầm Nhật Nguyệt đẹp như tranh vẽ. 

Những chú sư tử đá màu đỏ được xây dựng với hàm ý bảo vệ ngôi 

đền tuyệt đẹp mang đậm màu sắc tâm linh được xây dựng năm 1938 

này. Số lượng nhiều vô kể của những tác phẩm điêu khắc bằng đá 

quanh ngôi đền sẽ khiến du khách phải kinh ngạc. Hãy bước lên 

những bậc thang nhỏ hẹp để tới tầng thượng của ngôi đền và ngắm 

nhìn toàn cảnh đầm nước và khu rừng xung quanh.Nằm ngay phía 

bắc Đầm Nhật Nguyệt, ở trung tâm Quận Nam Đầu.  

 Đoàn ghé ĐIỂM GIỚI THIỆU VĂN HÓA NGƢỜI DÂN TỘC THAO – một trong nhưng dân tộc thiểu 

số tại Đài Loan - tìm hiểu đặc sản nấm linh chi. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối với món lẩu SHABU SHABU  

 Mua sắm tham quan tại CHỢ ĐÊM PHỤNG GIÁP - Khu chợ đêm nằm ngay tại trung tâm thành phố Đài 

Trung là nơi lý tưởng nhất để trải nghiệm tinh hoa ẩm thực và văn hóa Đài Loan.. 

Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Nghỉ đêm tại Đài Trung. 

Ngày 03 ĐÀI TRUNG  ĐÀI BẮC Ăn 3 bữa 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, HDV làm thủ tục trả phòng cho đoàn. Đoàn khởi hành đi Đài Bắc, 

trên đường tham quan: 



 PHỐ CỔ THẬP PHẦN – nổi tiếng là nơi tổ chức lễ hội đèn lồng trời. 

Tại đây, Quý khách có thể chọn cho mình một đèn lồng và thả lên trời 

mang theo những lời cầu nguyện cho sự bình an và thịnh vượng (04 

khách/đèn). 

 CÔNG VIÊN DƢƠNG MÌNH SƠN - nằm cách trung tâm thành phố 

Đài Bắc khoảng 21.2 km về phía Bắc. Nơi đây được ví như là một cõi 

thần tiên đẹp đến ngơ ngẩn của Đài Loan. Đây là một trong 8 vườn quốc 

gia lớn của Đài Loan, với địa hình núi lửa đặc thù cùng quần thể suối 

nước nóng xung quanh. 

 Lớp học làm bánh dứa đặc sản Đài Loan VIRGO PINEAPPLE CAKE DIY PROGRAM để tự tay làm 

nên những chiếc bánh dứa đặc sắc. 

Trƣa: Đoàn dùng bữa trƣa BBQ tại nhà hàng địa phương. 

Chiều: Đoàn tiếp tục chương trình tham quan: Vườn cây ăn trái (Nho hoặc hồng – 

mùa nào trái nấy) 

Tối:  Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương.  

 Du khách tự do dạo Chợ đêm TÂY MÔN ĐINH (XIMENDING), 

một địa danh có từ thời Đài Loan còn bị Nhật đô hộ, và hiện nay là 

phố đi bộ và mua sắm cũng như vui chơi nổi tiếng nhất Đài Loan. 

 Sau đó, xe đưa Đoàn về khách sạn nhận phòng tự do nghỉ ngơi. Nghỉ 

đêm tại Đài Bắc. 

  

Ngày 04 ĐÀO VIÊN  TP.HCM Ăn 3 bữa 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, HDV làm thủ tục trả phòng cho đoàn. Xe đón và đưa đoàn khởi hành đi 

tham quan: 

  VIỆN VĂN VẬT TỲ HƢU - Tỳ Hưu theo kinh nghiệm từ hàng ngàn năm của các đại sư phong thủy 

Trung quốc,  là một loại mãnh thú hung mãnh, nhưng lại là một loại 

mãnh thú mang ý nghĩa tốt lành.Vì thế người dân Đài Loan thường thỉnh 

Tỳ hưu về thờ để đem lại may mắn cho bản thân và gia đình. 

 Tham quan Tòa nhà chọc trời ĐÀI BẮC 101 – niềm tự hào của người 

dân Đài Loan – biểu  tượng của Đài Loan, từng được xem là tòa nhà cao 

nhất thế giới năm 2004, được xây theo hình chiếc măng tre cao sừng 

sững. Đi thang máy siêu tốc, ngắm toàn cảnh thành phố ĐÀI BẮC tráng 

lệ từ tầng 89 của tòa nhà (chi phí tự túc). 

 ĐÀI TƢỞNG NIỆM TRUNG CHÍNH (Chiang Kai-shek Memorial Hall)  là nơi tưởng niệm Tưởng Giới 

Thạch, vị tổng thống đầu tiên ở Trung Quốc với các không gian các khuôn viên vườn Trung hoa cổ truyền. 

Đài tưởng niệm Trung Chính là nơi tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, vị tổng thống đầu tiên ở Trung Quốc 

với các không gian các khuôn viên vườn Trung hoa cổ truyền, nhà văn hóa quốc gia và các công trình kiến 

trúc 

 Mua sắm tại cửa hàng mỹ phẩm. 

Trƣa: Quý khách dùng bữa trưa trong khu công viên, sau đó tiếp tục chương trình tham quan 

 Đoàn tự do tham quan và mua sắm tại cửa hàng miễn thuế. 

Tối: Đến giờ hẹn, xe đưa đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. 

Sau đó, Xe đưa đoàn di chuyển ra sân bay , HDV làm thủ tục cho đoàn đáp chuyến bay VN 573 khởi hành về TP.HCM 

lúc 22:10 

00:40: Đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, HDV H&H TRAVEL hướng dẫn quý khách làm thủ tục nhập cảnh, nhận 

lại hành lý. Kết thúc hành trình du lịch, HDV  chào tạm biệt & hẹn gặp lại quý khách vào những hành trình sau. 



GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH 
KHÁCH NGƢỜI LỚN  10.888.000 VNĐ 

TRẺ EM (Từ 2 đến dƣới 11 tuổi) 9.288.000 VNĐ 

TRẺ EM (Dƣới 2 tuổi) 3.288.000 VNĐ 
Trẻ em ngủ          ờng v      ời l   đ  kè   

 Phụ       ò   đ  : 2.888.000 VNĐ/ khách/trọn tour. 
 

 

 GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi SGN/KHH – TPE/SGN của Hãng Hàng không Vietnam Airlines (Đã bao gồm 1 kiện 

23kg hành lý ký gửi). 

 Thuế sân bay hai nước + Phí an ninh + Phụ thu xăng dầu theo qui định của hãng hàng không. 

  VISA nhập cảnh theo đoàn( Đi và về cùng đoàn. Trường hợp bị từ chối visa đoàn, Quý khách phải xin visa 

dán tại Vp Kinh Tế - Văn Hóa Đài Bắc, lệ phí 50 – 75USD) 

 Xe vận chuyển đời mới phục vụ theo chương trình, xe đạt chuẩn quốc tế.  

 Khách sạn 3* : 2 khách/phòng (trường hợp 3 khách/ phòng vì lý do giới tính lẻ nam nữ).  

Tặng 1 đêm khách sạn 5* 
 Ăn uống theo chương trình, thực đơn phong phú, luân phiên thay đổi, bao gồm: 

 01 Bữa ăn tối Lẩu Shabu Shabu  

 01 Bữa ăn trƣa Steamer. 

 01 Bữa tối Buffet Beefsteak 

 01 Bữa trƣa thịt nƣớng phong cách Đai Loan 

 Vé vào cửa một lượt các điểm tham quan theo chương trình 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ suốt tuyến, nhiệt tình, chu đáo. 

 Bảo hiểm tai nạn du lịch của bảo hiểm AIG (Với mức bồi thường tối đa là 10.000 USD/khách). 

 Phục vụ : 01 chai nước/ngày. 

 Quà tặng :  nón, bao hộ chiếu, tag hành lý 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
 Hộ Chiếu (còn giá trị ít nhất 7 tháng tính từ ngày trở lại Việt Nam). 

 Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống, lệ phí máy ảnh + camera. 

 Hành lý quá cước (tối đa cho 1 khách là 20kgs). 

 Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương:                 564.000 VNĐ / khách  

 Lệ phí  VISA tái nhập VIỆTNAM (khách Việt kiều, Nước ngoài): 1.260.000 VNĐ / khách. 

 

 ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

 Đăng ký trƣớc ngày khởi hành ít nhất 3 tuần.  

 Đợt 1: Đặt cọc 5.000.000 VNĐ/khách ngay khi đăng ký tour. 

 Đợt 2: Thanh toán tổng số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 10 ngày.  

 Hủy tour sau khi đăng ký: Phạt 6.000.000 VNĐ/khách. 

 Hủy tour từ 15 – 20 ngày trước ngày khởi hành: Phạt 60% giá tour/khách 

 Hủy tour từ 08 – 14 ngày trước ngày khởi hành: Phạt 80% giá tour/khách 

 Hủy tour trong vòng 07 ngày: Phạt 100% giá tour/khách  

 Thời gian tính hủy tour căn cứ vào ngày làm việc, không tính cuối tuần, lễ, tết… 

 Trường hợp Quý khách bị từ chối cấp visa, chi phí không hoàn lại là 2.000.000 VNĐ. 



 Trường hợp khách rớt visa vì lý do khách cung cấp thông tin không trung thực (đã từng bị từ chối 

visa Đài Loan mà không thông báo cho công ty biết) thì khách chịu trách nhiệm thanh toán tiền 

phạt là 4.000.000 VND/khách. 

 

 LƢU Ý: 

 Do điều kiện khách quan bất khả kháng tại các điểm đến (trục trặc hàng không, thiên tai, an ninh chính 

trị,..) thứ tự các điểm tham quan trong chương trình của Quý khách có thể phải thay đổi cho phù hợp. 

Tuy nhiên, tổng số điểm tham quan & điểm đến vẫn đảm bảo đầy đủ cho quý khách theo đúng chương 

trình tour mà H&H TRAVEL đã chào bán. 

 H&H TRAVEL cam kết sẽ hỗ trợ thông tin và giúp đỡ Quý khách trong khả năng của mình, nhưng từ 

chối không chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản chi phí phát sinh nào do Quý khách bị Cơ quan di 

trú ( Immigration) nước sở tại giữ lại tại cửa khẩu hoặc không cho phép nhập cảnh cùng với Đoàn. Trong 

trường hợp này, dù không muốn, nhưng do quy định của nhà cung cấp dịch vụ của nước sở tại, H&H 

TRAVEL buộc lòng từ chối không hoàn trả bất cứ khoản chi phí land tour nào cho Quý khách. 

 Nếu Quý khách không phải là người trực tiếp đăng ký tour, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên tư 

vấn tour hoặc truy cập website, fanpage của H&H TRAVEL để đảm bảo Quý khách đã nắm & hiểu rõ 

chương trình tour. 

 Quý khách đăng ký tour là đã cam kết đủ sức khỏe để tham gia chương trình tour. 

 Công ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp khách bị từ chối xuất/nhập cảnh vì lý do pháp 

luật, nhân thân hay lý do cá nhân khác và trường hợp thời gian bay bị thay đổi vì những lý do khách 

quan như : thời tiết, tình hình chính trị, quân sự hay do những lý do của hàng không. 

 Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông tin. H&H 

TRAVEL từ chối nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lý do an toàn cho Quý khách. 

 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 dắt đi tour). 

 Quý khách mang quốc tịch nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour. 

 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. 

 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: Xảy ra thiên tai: 

bão lụt, hạn hán, động đất… Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình. Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ 

thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay. 

 Nếu những trường hợp trên xảy ra, Chúng tôi sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách 

trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa….và không chịu trách 

nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

 Do tour khách lẻ ghép đoàn, nếu Quý khách tự ý tách đoàn, không tham gia chương trình cùng đoàn Quý 

khách sẽ đóng phụ thu 2.000.000 VNĐ/ khách. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ thu nhận đủ số lượng khách tối thiểu 15 khách người lớn, 

thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Trong trường hợp đoàn không đủ 15 khách, công ty có trách nhiệm 

thông báo cho Quý khách biết, hai bên sẽ thỏa thuận lại giá cho đoàn hoặc công ty sẽ ghép khách với 

một công ty khác nhưng vẫn đảm bảo dịch vụ và điểm tham quan đúng theo chương trình đã bán cho 

Quý khách hoặc Quý khách có thể chuyển sang ngày khởi hành khác. 

 Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour) 



 Quý khách từ 70 tuổi đến 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch 

nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 

 Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, vui lòng thông báo khi đăng ký tour. 

 

Cập nhật : 18/08 /2019 

 

 

 

 

 

 

 


