
 

      
  

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ĐẶC BIỆT 2023 
HÀNG KHÔNG VIETNAM AIRLINES 

 

“Nhất đảo – Nhị đàm – Tam thi – Tứ trấn” 
 
 
 
 

 
 
Ngày Khởi Hành 

 
 
: 

 
 
Tháng 01, 02, 03 

Thời gian : 05 ngày 04 đêm 
Phương tiện : Máy bay + Xe ô tô 

 
 
 



 

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 
NGÀY 1 

 
TP.HCM 

- 
ĐÀO VIÊN 

- 
ĐÀI BẮC 

 
 (Ăn tối) 

Sáng: Hướng dẫn viên đón Quý khách tại Ga quốc tế, Sân bay Tân Sơn 
Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay VN570 lúc 12:10 – 16:20 khởi hành đi Đài 
Loan.  Đoàn đáp sân bay Đài Bắc (Đào Viên). Xe đưa đoàn đi tham quan: 

•  Chùa Long Sơn Tự: Một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở Đài 
Bắc. 

Tối: Đoàn ăn tối và về khách sạn Đài Bắc nhận phòng nghỉ ngơi. Buổi tối 
đoàn được hướng dẫn viên đưa đi khám phá chợ đêm Xi Men Ding - Tây 
Môn Đinh hoặc quý khách có thể tự do khám thành phố Đài Bắc về đêm. 

NGÀY 2 
 

ĐÀI BẮC 
- 

PHỐ CỔ 
ĐẠI ĐÀO 

TRÌNH 
- 

ĐÀI 
TRUNG 

 
(Ăn sáng, 
trưa, tối) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe và Hướng dẫn viên đón 
đoàn khởi hành tham quan: 

• Công viên Dương Minh Sơn: đắm mình trong thiên thiên tươi mát, 
rực rỡ của rừng hoa đỗ quyên, đào, loa kèn, cỏ lau. 

• Thỏa sức mua sắm tại trung tâm miễn thuế. 
• Xe đưa đoàn đến Tham quan Tòa Tháp Tapei 101: niềm kiêu hãnh của 

Châu Á, được xây dựng vào năm 1999 và hoàn thành vào năm 2004 
(Chụp từ bên ngoài, không bao gồm chi phí lên Tháp). 

• Tham quan và tìm hiểu tại Trung tâm trưng bày Ngọc Tì Hưu. 
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa, sau đó khởi hành đi Đài Trung, trên đường đi, 
đoàn tham quan: 

• Phố cổ Dadaocheng (Phố cổ Đại Đào Trình): Quý khách tự do trải 
nghiệm trang phục truyền thống chụp hình lưu niệm trên phố cổ. 

• Tham quan Lâu đài dứa vàng Virgo Kobo và tham dự lớp học làm 
bánh dứa - đặc sản Đài Loan. 

Tối: Đến Đài Trung, xe đưa đoàn đi dùng cơm tối. Tiếp tục tham quan và 
khám phá chợ đêm nổi tiếng Phụng Giáp ở Đài Trung (xe sẽ đưa Đoàn đi 
nếu còn trong thời gian quy định làm việc của tài xế (10h/ngày), nếu quá 
thời gian qui định thì HDV sẽ đưa Quý khách đi bằng phương tiện công 
cộng (chi phí tự túc) 
Đoàn về nhận phòng, nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Đài Trung 
 
  
 



 

NGÀY 3 
 

 ĐÀI 
TRUNG 

- 
NHẬT 

NGUYỆT 
ĐÀM 

- 
CAO 

HÙNG 
 

(Ăn sáng, 
 trưa, tối) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Đoàn làm thủ tục trả phòng, 
xe đưa quý khách đi tham quan: 

• Vườn hoa Houli: Với nhiều loài hoa, chủ đạo là Ly quanh năm với nhiều màu 
như cam, hồng hến, đỏ, vàng… 

• Tham quan Nhật Nguyệt Đàm: hồ nước tự nhiên lớn nhất vùng lãnh thổ 
này, với diện tích 7.73km2, nằm ở độ cao 748 m so với mực nước biển, nơi 
sâu nhất là 27m. 

Trưa:  Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tham quan: 
• Quý khách viếng thăm Văn Võ Miếu - Wen Wu Temple: nằm ở phía Bắc hồ 

Nhật Nguyệt có tượng sư tử đỏ to lớn uy nghi trấn cửa, bên trong Văn Miếu 
thờ Khổng Tử và hai đồ đệ của ông, là Mạnh Tử và Zihsih, còn Võ Miếu thờ 
Quan Công và Nhạc Phi - một danh tướng yêu nước thời Tống.  

• Cửa hàng đặc sản địa phương Nấm Linh Chi – cùng hoà vào những điệu 
nhảy của người dân địa phương 

Tối: Sau khi ăn tối, xe đưa đoàn đến khách sạn Cao Hùng nhận phòng nghỉ ngơi 
hoặc tự do dạo phố đêm Cao Hùng.    
 
 
 
 
 
 

 

NGÀY 4 
  

PHẬT 
QUANG 
SƠN TỰ 

- 
CHỢ ĐÊM 
LỤC HỢP 

- 
CAO 

HÙNG 
 

(Ăn sáng, trưa) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe và Hướng dẫn viên đón đoàn 
khởi hành tham quan: 

• Cửa hàng đặc sản Trà Đài Loan: trứ danh Thỏa sức mua sắm tại trung tâm 
miễn thuế. 

• Tham quan Phật Quang Sơn Tự: được xem là Thủ đô Phật Giáo Đài Nam. Tại 
đây quý khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng Phật Amitabha bằng vàng 
cao 120 m cùng với 480 bức tượng Phật đứng xung quanh. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa, sau đó khởi hành tham quan: 
• Trạm trung chuyển tàu điện ngầm của thành phố Cao Hùng Trạm tàu điện 

ngầm Mỹ Lệ - Formosa Boulevard: là một công nghệ nghệ thuật bằng 
4.500 tấm kính lớn nhất thế giới. Nhờ hiệu ứng kính vạn hoa đầy ấn tượng, 
khu vực nhà ga thực sự là điểm lý tưởng để tổ chức các lễ cưới. 

Tối: Quý khách tự túc ăn tối tại Chợ đêm Lục Hợp, tự do thưởng thức các món 
đặc sản và hải sản tươi thật hấp dẫn. Quý khách về thành phố Cao Hùng, nhận 
phòng khách sạn nghỉ ngơi và tự do dạo phố về đêm  
 
  
 



 

 (Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình 
giao thông, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra) 

 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 
Giá: VNĐ/khách 

HÀNH 
TRÌNH 

THỜI GIAN 

NGÀY KHỞI 
HÀNH 

GIÁ TOUR 
(Người Lớn đủ 11 

tuổi trở lên) 

GIÁ TOUR 
(Trẻ em đủ 2t đến 

dưới 11t) 

GIÁ TOUR 
(Em bé dưới 2t) 

ĐÀI BẮC 
- 

ĐÀI TRUNG 
- 

CAO HÙNG 
 

(05 ngày 04 
đêm) 

06/01 

12.450.000 11.250.000 3.750.000 
24/02 

08/03 
15/03 

  
 
  

NGÀY 5 
 

CAO 
HÙNG 

- 
TP.HCM 

 
(Ăn sáng, trưa) 

Sáng:  Sau khi ăn sáng, đoàn tham quan: 
• Khu quần thể Đài Xuân Thu - Tháp Long Hổ là một ngôi đền gồm hai ngôi 

chùa đầy màu sắc với hiện đại nổi bật trên Đầm Liên Trì mang đậm lịch sử 
Trung Hoa. 

• Đoàn ghé tham quan và chụp ảnh tại Trung tâm tranh & Lụa Tơ Tằm 3D. 
Khởi hành ra sân bay Cao Hùng đáp chuyến bay VN581 lúc 17:00 – 19:10  về 
TP.HCM. 
Kết thúc chuyến tham quan tốt đẹp Về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 
Trưởng đoàn chia tay quý khách và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến đi 
sắp tới. 
  
  
 
 
 
 
 
 



 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

G
IÁ

 T
O

U
R

 B
A

O
 G

Ồ
M

 

1. Vé máy bay quốc tế khứ hồi theo đoàn. 
 VN570 SGN-TPE 12:10 - 16:20 
 VN581 KHH-SGN 17:00 - 19:10 

2. Thuế sân bay 2 nước + thuế an ninh + phí xăng dầu. 
3. Phí visa Đài Loan, thủ tục nhập cảnh Đài Loan theo đoàn. 
4. Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn 1 phòng 2 khách. Nếu lẻ nam/nữ sẽ ngủ ghép 

khách/phòng. 
5. Các bữa ăn theo chương trình (Thưởng thức đặc sản mì bò + lẩu Shabu 

Shabu) 
6. Xe du lịch máy lạnh đạt chuẩn suốt chương trình. 
7. Vé tham quan theo chương trình + lớp học làm bánh dứa Virgo Kobo 

Pineapple Cake DIY.  
8. HDV tiếng Việt đi theo đoàn suốt chương trình và HDV địa phương tại Đài 

Loan. 
9. Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bảo hiểm tối đa 50.000 USD/khách 

QUÀ TẶNG:  Nón du lịch, túi canvas. 

G
IÁ

 C
H

Ư
A

 
 B

A
O

 G
Ồ

M
 

1. Hộ chiếu (phải còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày về Việt Nam). 
2. Hoá đơn GTGT. 
3. Phí phục vụ khi mang rượu bia, nước ngọt vào nhà hàng (nếu có). 
4. Chi phí cá nhân (điện thoại, giặt ủi, nước uống trong mini bar...). 
5. Các chi phí cá nhân không được đề cập trong mục bao gồm.  
6. Thức ăn, nước uống trong chương trình. 
7. Phụ thu phòng đơn: 5.000.000 đồng/khách/tour (nếu có). 
8. Chi phí phục vụ Quốc tế bắt buộc: 25$US/khách/tour. 
10. Visa nhập cảnh Việt Nam (đ/v người nước ngoài): LIÊN HỆ TƯ VẤN. 
11. Visa nhập cảnh Đài Loan (đ/v người nước ngoài): LIÊN HỆ TƯ VẤN. 
12. Chi phí phát sinh trong trường hợp chuyến bay bị huỷ. 

Q
U

Y 
Đ

ỊN
H

 H
U

Ỷ 
TO

U
R

 1. Đợt 1: Đặt cọc 7.000.000 VNĐ/khách ngay khi đăng ký tour (riêng đoàn lễ tết 
số tiền đặt cọc là 9.000.000vnđ/khách). 

2. Đợt 2: Thanh toán tổng số tiền tour còn lại sau khi có kết quả cấp visa. 
3. Sau khi đặt cọc, nếu Quý khách báo hủy tour sẽ bị phạt cọc 
4. Trường hợp Quý khách bị từ chối cấp visa, chi phí không hoàn lại là 

2.000.000 VNĐ (riêng đoàn lễ tết chi phí không hoàn lại là 4.000.000 
VNĐ/khách) 

5. Nếu Quý khách đã được cấp visa và công ty đã xuất vé máy bay, nhưng vì bất 
kỳ lý do nào Quý khách không thể tham gia đoàn được, chi phí không hoàn 
lại là 80% giá tour, đồng thời công ty cũng sẽ thông báo Đại sứ quán hoặc 
Lãnh sự quán huỷ visa của Quý khách. 

6. Nếu báo hủy tour trong vòng 03 ngày trước ngày khởi hành, chi phí không 
hoàn lại là 100%. 

  



 

 LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TOUR  
 Trước khi đăng ký tour du lịch xin quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, giá tour 

bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình.  
 Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng kể từ ngày 

nhập cảnh. 
 Quý khách từ 75 tuổi đến 80 tuổi trở lên yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) 

đi theo. 
 Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour. 
 Trẻ em dưới 18T phải có bố mẹ đi cùng hoặc phải có giấy uỷ quyền từ bố mẹ 
 Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên công ty để được tư vấn thêm thông tin. Không 

nhận khách mang thai từ 6 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách. 
 Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu, 02 người lớn ngủ kèm 

một trẻ em. 
 Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay có 

thể thay đổi mà không được báo trước. 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 lúc đầu. 
Tên khách sạn sẽ được xác nhận chính thức vào ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 02 - 03 ngày. 

 Trong trường hợp Quý khách bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại thì trách nhiệm không thuộc về 
phía công ty. 

 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. 

 Do Visa du lịch này là loại đặc biệt nên khi đến Sân bay Đài Loan, Trưởng đoàn sẽ thu hộ chiếu của 
quý khách và giữ suốt quá trình tour để trình cục du lịch Đài Loan khi cần 

 GHI CHÚ: Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra 
các trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến 
tranh hoặc do máy bay, xe lửa, tàu thủy, xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc 
do kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour 
cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa, vé máy 
bay, dịch vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác. 

 
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH  

THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ TẠI ĐÀI LOAN! 
  



 

THỦ TỤC VISA ĐÀI LOAN 
 

*** CÁ NHÂN:  
- Hộ chiếu bản gốc còn hạn trên 6 tháng  (Nếu có hộ chiếu cũ, 

vui lòng nộp cho công ty) 
- 2 Hình: 4x6 (nền trắng, mới chụp không quá 3 tháng) 
- Hộ khẩu  + CMND + Giấy đăng ký kết hôn + Giấy Khai sinh  

(Tất cả bản photo sao y công chứng ) 
 

 ĐỐI VỚI CHỦ DOANH NGHIỆP 
1. Giấy phép kinh doanh .  
2. Biên lai đóng thuế doanh nghiệp 3 tháng gần nhất.  

 
  ĐỐI VỚI CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN 

1. Đơn xin nghỉ phép  
2. Hợp đồng lao động + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm xã hội.  

 
*** CHỨNG MINH TÀI SẢN – TÀI CHÍNH :  

- Giấy đứng tên chủ quyền nhà. (nếu có) 
- Sổ tiết kiệm cá nhân (tối thiểu : 120,000,000vnđ)  
- Thời hạn nộp hồ sơ: trước 14 ngày khởi hành (Tính theo ngày 

làm việc). 
Lưu ý: Nếu khách đã đi qua Đài Loan lao động hoặc có người thân 
đang sinh sống bên đó, vui lòng thông báo trước cho nhân viên 
công ty. 


