ĐÀI LOAN

ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - NAM ĐẦU

4N3Đ

NGÀY 1: HCM – SÂN BAY ĐÀO VIÊN – THỦ ĐÔ
ĐÀI BẮC – ĐÀI LOAN

Trưởng đoàn Viettourist đón Quý khách tại cột 8, lầu 2
ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất hướng dẫn làm thủ tục đáp
chuyến bay sang Đài Loan. Đến sân bay Đào Viên, quý khách
làm thủ tục nhập cảnh Đài Loan. Quý khách nghỉ đêm trên
máy bay.

NGÀY 2: ĐÀI BẮC + ĐÀI TRUNG+NAM ĐẦU
+NHẬT NGUYỆT HỒ (Ăn Ba Bữa)
Sáng: Đến sân bay Đài Loan, đoàn ăn sáng xe và hướng
dẫn viên đón quý khách khởi hành đi ĐÀI TRUNG – Tham
quan thành phố NAM ĐẦU với phong cảnh thiên nhiên đặc
sắc: Hồ Nhật Nguyệt với vẻ đẹp sông nước hữu tình, cùng kiến
trúc cổ điển Trung Hoa thấp thoáng bên trong khuôn viên đã
tạo nên vẻ rất riêng cho Nhật Nguyệt Đàm (Sun Moon Lake).
Nơi đây, mỗi mùa một vẻ: Mùa thu Lá đỏ, lá vàng đẹp đến nao
lòng & Mùa xuân, hoa đào nở rợp lối đi lên núi. Trời lạnh lây
phây, thêm hoa dã quỳ vàng ven hồ, mây trời Nhật Nguyệt xanh
trong, thoáng đãng khiến người ta không khỏi nao lòng.Văn
Võ Miếu Đài Loan là nơi thờ Khổng Tử (Văn Miếu) và Quan
Công (Võ Miếu) nằm ở bờ hồ phía bắc của Nhật Nguyệt Hồ,
thuộc Đài Trung, là một trong những chùa nổi tiếng Đài Loan.
Văn Võ Miếu ấn tượng du khách bởi được xây dựng thành hệ
thống kiến trúc bên triền đồi, trải dài từ thấp đến cao. Miếu
Văn Võ bên hồ Nhật Nguyệt tuyệt đẹp tạo nên một khung cảnh
lung linh, huyền ảo nhuốm màu linh thiêng và là điểm du lịch
bạn không thể bỏ qua khi đến với Đài Loan. Ăn trưa tại nhà
hàng & về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Chiều tham quan
Cửa hàng nông sản & trang trại sản xuất tại địa phương.Khám
phá chợ đêm Fengjie Night Market - Chợ Đêm Phùng Giáp
Ăn tối, nghỉ đêm tại khách sạn.

đẹp. Hàng năm rất nhiều người hành hương từ khắp nơi đến
viếng chùa. Bảo tàng Phong Thủy Ngũ Hành Tỳ Hưu (Lucky
Gem Stone)-linh vật được người Hoa tin là mang đến tiền tài,
may mắn. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Chiều tối tự
do cùng HDV khám phá chợ đêm Sĩ Lâm – Shi Lin Night Market
là khu chợ đêm nổi tiếng nhất ở Đài Bắc, nơi mua sắm ưa thích
của người dân địa phương và khách du lịch trong và ngoài nước
mở cửa đến tận 4-5 giờ sáng. Thưởng thức ẩm thực Trung Hoa
vô cùng hấp dẫn theo sở thích ( Chi phí tự túc ). Đoàn nghỉ
đêm tại khách sạn.

NGÀY 4: ĐÔ ĐÀI BẮC – THÁP 101 – MUA
SẮM – HCM (Ăn Hai Bữa)

Đoàn ăn sáng tại khách sạn, tự do hưởng thụ các tiện ích –
Đến giờ xe và HDV đưa đoàn tham quan: Phủ Chủ Tịch
(Shilian Official Residence)-tòa nhà từng là nơi ở của cố Tổng
Thống Chiang Kai – Shek, được mở cho công chúng đến tham
quan từ năm 1996. Shilian-Official-Residence-garden. Bảo
Tàng Cố Cung (National Palace Museum): Nơi cất giữ bộ sưu
tập báu vật cổ Trung Quốc lớn nhất thế giới với hơn 690.000
tác phẩm nghệ thuật quý giá trong bộ sưu tập của 4 vương triều
Hoàng Gia Trung Quốc: Tống - Nguyên - Minh – Thanh.
(Tham quan bên ngoài). Cửa hàng Bánh Truyền Thống: Thưởng
thức trà và bánh là đặc sản rất tuyệt vời, quý khách có thể mua
về làm quà biếu, tặng người thân. Đoàn ăn trưa tại nhà hàng
& tham quan: Cửa hàng nông sản thuốc của người Trung Hoa xưa:
tìm hiểu các loại thuốc và thảo dược quý hiếm được lưu truyền
lại như: nấm linh chi, bàu thai của hưu, nai…Trung tâm tài chính
thế giới Tòa tháp Taipei 101 gồm 101 tầng với tổng chiều cao
509 m, là tòa nhà cao thứ 2 trên thế giới. Quý khách có thể
ngắm nhìn Đài Bắc từ đài quan sát tầng 88 (*) và một đài quan
sát ở ngoài trời tầng 91 trên tòa tháp Taipei 101. Quý khách
thỏa sức mua sắm tại trung tâm lớn nhất Đài Loan. Khám phá
thêm khu chợ Tây Môn Đinh – Xi Men Ting. Đến giờ xe đưa
quý khách khởi hành ra sân bay Quốc tế Đào Viên làm thủ
NGÀY 3: NAM ĐẦU - THỦ ĐÔ ĐÀI BẮC
tục xuất cảnh đáp chuyến bay về Hồ Chí Minh. Về đến Hồ
+ CHỢ ĐÊM (Ăn Hai Bữa)
Chí Minh, kết thúc chương trình chia tay chào tạm biệt và
Ăn sáng tại khách sạn, khởi hành về thủ đô Đài Bắc, tham hẹn gặp lại Quý Khách!
quan: Đài tưởng niệm Tôn Dật Tiên: The Sun Yat-sen Memorial
Hall được xây dựng bởi tiến sĩ Sun Yat-sen. Việc xây dựng
bắt đầu vào năm 1965 cùng với lễ kỷ niệm 100 năm ngày
sinh Sun Yat-sen. Sun Yat-sen Memorial Hall khai trương
ngày 16-5-1972, với kiến trúc cảnh quan hùng vĩ diện
tích 115.000 m2. Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch
(CKS Memorial Hall), công trình nhằm thể hiện sự
tôn kính với một trong những nhà lãnh đạo quyền lực
nhất của thế kỷ thứ 20 – Tưởng Giới Thạch, vị tổng
thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. Khu nhà
tao nhã này nằm giữa vườn và lối đi bộ, được xây
dựng từ đá cẩm thạch trắng với mái ngói màu
xanh trên nền màu đỏ. Ba màu này tượng trưng
cho quốc kỳ và những giá trị về tự do, nhân ái
và bình đẳng. Ăn trưa tại nhà hàng -Viếng Long
Sơn Tự (Long San Temple): Một ngôi chùa
có lối kiến trúc cổ với những tác phẩm chạm
khắc hình rồng trên cột và trên mái chùa rất
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ĐIกU KIกN VÀ ĐIกU KHOกN KHI ĐĂNG KÝ :
Khi đăng ký tour vui lòng đặt cọc 50% tiền tour và bồ sung
Hộ khẩu, CMND, Giấy tờ cá nhân theo yêu cầu (nếu có) khách
và sẽ bị mất cọc nếu hủy tour và thanh toán phần còn lại trước 15
ngày khởi hành tour.
Vui lòng kiểm tra hạn hộ chiếu còn 6 tháng tính đến ngày đi tour về.
Hộ chiếu đảm bảo các yếu tố sau: hình ảnh không bị hư hỏng, mờ
nhòe, thông tin đầy đủ, dù còn hạn sử dụng nhưng nếu hình ảnh bị
mờ nhòe, vẫn không được xuất hay nhập cảnh ....trường hợp vào
ngày khởi hành, quý khách không được xuất hoặc nhập cảnh trong
nước và ngoài nước vì lý do cá nhân công ty sẽ không chịu trách
nhiệm và không hoàn tiền các khoản chi phí liên quan khác.
Khách mang quốc tịch Nước ngoài phải có Visa (Thị thực) nhập
cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính đến ngày khởi hành.
( nếu chưa có vui lòng thông báo để được tư vấn )
Về visa dành cho khách quốc tịch nước ngoài, hay việt kiều, vui
lòng kiểm tra visa của khách vào việt nam nhiều lần hay 1 lần, khách
hàng làm visa tái nhâp, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4x6 , và
mang theo visa vào việt nam khi xuất, nhập cảnh.
Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong trường hợp
bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, đình công...Nếu vào ngày
khởi hành vì lý do không đủ số lượng khách, hay bất cứ lý do
khách quan nào khác, công ty sẽ mở tour vào đợt kế tiếp hoặc
công ty sẽ hoàn tiền lại cho khách và không phải chi trả thêm
bất kỳ chi phí phát sinh nào khác.
Vì mục đích & trách nhiệm an toàn, công ty chỉ tổ chức tổ
chức tour du lịch tham quan thuần túy. Quý khách không
được tự ý tách đoàn và bỏ đoàn trong thời gian tham gia
chương trình tour của công ty.

GIÁ TOUR BAO GกM :
Vé máy bay khứ hồi TP.HCM–ĐÀI BẮC–TP.HCM. Hành
lý xách tay 7kg và hành lý ký gửi 20kg ( Chuyến đi lúc 01:30
// DAIBAC- HCM Chuyến về lúc 19:00
Thuế phi trường 2 nước, thuế an ninh; phụ phí xăng dầu.
Xe ô tô chất lượng cao có máy lạnh đưa đón tham quan
suốt tuyến tại nước ngòai - Phục vụ suốt tuyến theo chương trình
Khách sạn tiêu chuẩn 3+4sao (2 khách/phòng). Trường hợp
lẻ nam, lẻ nữ ngủ phòng 3.
Các bữa ăn theo chương trình. Phí tham quan theo chương
trình. Hướng dẫn viên Tiếng Việt suốt tuyến + HDV địa phương
Bảo hiểm du lịch Quốc tế (theo bảo hiểm du lịch Việt Nam)
mức bồi thường tối đa 210 triệu/trường hợp.
Quà tặng: Nón + Bao da hộ chiếu Viettourist.

ĐIกU KIกN HกY TOUR :
Sau khi đăng ký tour thanh toán 50% tiền cọc + visa (nếu có)
Nếu hủy tour sau khi đăng ký thì sẽ mất 50% tiền cọc
Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau:
Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự
Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền tour.
Ø Trước ngày đi 30 Ngày: Quý khách chịu 50% giá tour và visa
Ø Trước ngày đi 20 Ngày: Quý khách chịu 75% giá tour và visa
Ø Trước ngày đi 10 Ngày: Quý khách chịu 100% giá tour và visa
Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính
thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết.
( Trường hợp quý khách có yếu tố khách quan về cá nhân vui lòng
báo sớm trước 10 ngày không tính thứ 7, chủ nhật & ngày lễ, để
công ty hỗ trợ giải quyết )
Trường hợp quý khách bị từ chối visa: Công ty Viettourist sẽ hoàn
lại tiền tour cho khách không được cấp visa theo quy định. Trường
hợp quý khách đăng ký cho nhóm gia đình, người thân, bạn bè … tất
cả khách có visa thì bắt buộc phải tham gia chương
trình tour đã đăng ký nếu bất kỳ khách nào tự
quyết định hủy tour không đi thì công ty sẽ
không hoàn lại tiền tour

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GกM :
Tiền TIPcho HDV + Tài xế: 20 USD/KHÁCH/ TOUR
Hành lý quá cước qui định. Xe vận chuyển ngoài chương trình.
Điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn và các chi phí
cá nhân khác.
Chi phí Tour Vip + chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị hủy
trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, đình công...Các
chi phí không được đề cập trong mục bao gồm.

Chương trình tour có thể thay đổi trật tự các điểm tham quan nhưng cam kết vẫn tham quan đầy đủ tất cả các chương trình

