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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Khám phá Đài Loan 4 ngày 4 đêm
Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm

Mã Tour: NN-1001 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Đài Loan 4 ngày 4 đêm từ Sài Gòn: Được biết đến là mộ trong những điểm du lịch Châu Á
được nhiều du khách chọn làm điểm khám phá và hành hương trong những kỳ nghĩ hoặc vào các dịp lễ tết,
tour du lịch Đài Loan được Du Lịch Nắng Mới khởi hành hàng tuần với giá hấp dẫn và nhiều ưu đãi dành cho
khách hàng. Chường trình tour 4 ngày là thời gian tương đối để du khách trải nghiệm vừa đủ đảo quốc này.
Ngoài ra, chúng tôi còn có những chương trình khác dành cho du khách muốn trải nghiệm với thời gian dài
hơn với tour du lịch Đài Loan 6 ngày 5 đêm cũng với mức giá ưu đãi từ 5-10%.

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

- Công viên địa chất Dạ Liễu một trong những công viên  nổi tiếng nhất Đài Loan và thế giới.

- Phố cổ Thập phần nằm giữa núi rừng - thả đèn trời cầu may mắn theo phong tục địa phương.

- Tháp Taipei 101.

- Du thuyền trên hồ Nhật Nguyệt  là nơi nghỉ ngơi của cố tổng thống Đài Loan Tưởng Giới Thạch.

- Văn Võ Miếu có kiến trúc phong thủy tuyệt vời.

- Tìm hiểu  điệu múa, tham gia hái trà xanh trên núi cao cùng người dân tộc địa phương. Thưởng thức các
loại trà nổi tiếng Đài Loan như Ô Long, Phổ Nhĩ…

- A Lý Sơn dãy núi nổi tiếng tại Đài Loan, nơi đã thu hút hàng triệu du khách đến đây để thưởng ngoạn
cảnh đẹp nơi đây.
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- Phật Quang Sơn, ngôi chùa lớn nhất Đài Loan với tượng Phật cao hàng trăm mét.

- Học làm bánh dứa đặc sản nổi tiếng nhất Đài Loan.

- Thưởng thức ẩm thực Đài Loan trong các bữa ăn hàng ngày.

- Cùng hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân Đài Loan. Đó là các chợ đêm nổi tiếng như Tây
Môn Đỉnh, Phụng Giáp, Lục Hợp.

NGÀY 01:  TPHCM –  ĐÀI BẮC                                                                                

23h00: Trưởng đoàn đón Đoàn tại cột số 5 ga đi Quốc tế làm thủ tục xuất cảnh đi Đài Bắc trên chuyến bay
B7 030 01:50 07:00. 

Quý khách nghỉ đêm trên máy bay. 

NGÀY 02: ĐÀI BẮC – CAO HÙNG        (ĂN:  SÁNG, TRƯA)

06h10: Đoàn đáp xuống sân bay Quốc tế Đào Viên, làm thủ tục nhập cảnh vào Đài Loan. Xe và HDV địa
phương đón và đưa đoàn đi dùng điểm tâm sáng. Khởi hành đi Cao Hùng, 

Trưa: Đến thành phố sầm uất Cao Hùng, xe đón đoàn tại nhà ga và đưa đoàn vào trung tâm thành phố
dùng cơm trưa. Sau đó khởi hành đi tham quan: 

• Ao Sen – là một hồ nước nhân tạo nhưng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cao Hùng bởi những cánh hoa sen
nở rộ hồng thắm trên mặt hồ cùng với hơn 20 ngôi đền thờ xung quanh hồ nổi tiếng như đền thờ Long Hổ,
Đình Xuân Thu và đền thờ Khổng Tử. 

• Đình Xuân Thu – được xây dừng vào năm 1953 và đình gồm hai gian hàng cung điện mang phong cách
cung đính của Trung Quốc. Mỗi gian gồm 4 tầng hình bát giác ốp gạch màu xanh lá cây và các bức tường
màu vàng.

Chiều: Xe đưa đoàn về khách sạn tiêu chuẩn Đài Loan  nhận phòng nghỉ ngơi. 

Tối Xe đưa đoàn đi tham quan Chợ đêm Lục Hợp – là Khu chợ đêm nằm ngay tại trung tâm thành phố Cao
Hùng cực kỳ lý tưởng để trải nghiệm tinh hoa ẩm thực và văn hóa Đài Loan. Chợ đêm Liuho (Lục Hợp) chạy
dài hơn 300m trên con phố Liuhe của thành phố Cao Hùng cứ về đêm lại trở thành địa điểm náo nhiệt với
đèn điện đủ màu sắc cùng những gian hàng bày bán quần áo và đồ ăn hấp dẫn (xe sẽ đưa Đoàn đi nếu còn
trong thời gian qui 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)). Quý khách tự do thưởng thức các món ăn địa
phương hấp dẫn tại nơi đây. 

NGÀY 03: CAO HÙNG – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG        (ĂN:  SÁNG, TRƯA, TỐI )

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa Quý khách đi tham quan:  

• Cửa hàng trang sức kim cương

• Phật Quang Sơn Tự – bạn sẽ phải sững sờ với sự hùng vĩ và đồ sộ của các công trình nơi đây. Với hơn 20
tòa điện, lầu, đường trang nghiêm, Phật Quang Sơn là nơi hội tụ rất đông đảo 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 với chiều cao lên đến 108m. 
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Trưa: Xe đưa đoàn đi dùng cơm trưa. Đoàn tiếp tục di chuyển về Nam Đầu. Đến Nam Đầu, xe đưa Quý
khách đi tham quan: 

• Tham quan và du thuyền trên hồ Nhật Nguyệt – Vẻ bồng lai tiên cảnh của hồ Nhật Nguyệt không chỉ níu
chân du khách mà còn làm xao xuyến bất kỳ ai chỉ bởi những bức ảnh chan chứa tình. Nơi đây cảnh sông
nước hữu tình, thấp thoáng không gian kiến trúc cổ tạo nên vẻ yên bình cho Nhật Nguyệt và khiến lòng
người thanh thản lạ lùng. 

• Đền Võ Văn Miếu – 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.

Chiều: Đoàn lên xe khởi hành đi thành phố Đài Trung, nơi được mệnh danh là “vùng đất bình yên với bạt
ngàn đồi núi. Trên đường đi, Quý khách ghé thăm: 

• Cửa hàng trà xanh, nơi làm ra những loại trà nổi tiếng như: trà Ô Long, trà Kim Tuyên… Quý khách được
dịp thưởng thức những ấm trà thật ngon. 

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 qui 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 04: ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC                         (ĂN:  SÁNG, TRƯA, TỐI )

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa Quý khách về lại thành phố sầm
uất bật nhất Đài Bắc. 

Trưa: Đến Đài Bắc, đoàn dùng cơm trưa. Sau đó khởi hành tham quan: 

• Tham quan và tham dự lớp học làm bánh dứa đặc sản Đài Loan tại Virgo Pineapple Cake DIY program để
tự tay làm nên những chiếc bánh dứa đặc sắc, thơm ngon và trải nghiệm những giờ làm bánh đầy thú vị. 

• Tòa tháp Taipei 101 – tòa nhà cao 101 tầng nổi tiếng nhất và là niềm tự hào của người dân Đài Loan (chi
phí tự túc lên tầng 89 của tòa tháp). Quý khách có thể tự do mua sắm những thương hiệu nổi tiếng thế giới
tập trung tại nơi này.

• Tham quan và tìm hiểu về phong thủy tại cửa hàng phong thủy Tỳ hưu.

• Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch – là một công trình lớn với cấu trúc công phu và đồ sộ để trưng bày
những tư liệu, hình ảnh, tư liệu liên quan đến Tưởng Giới Thạch, cựu tổng thống của Trung Quốc và Đài
Loan.

• Phủ tổng thống - tòa nhà từng là nơi ở của cố Tổng thống Chiang Kai – shek, được mở cho công chúng
đến tham quan từ năm 1996 (chụp hình bên ngoài). 

• Tham quan và mua sắm các đặc sản địa phương nổi tiếng của Đài Loan.  

Tối: Quý khách dùng cơm tối. 

Tiếp tục chương trình tham quan một trong những ngôi chợ nổi tiếng tại Đắc Bắc, Chợ đêm Tây Môn Đinh
(xe sẽ đưa Đoàn đi nếu còn trong thời gian qui 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)). Sau đó đoàn về khách sạn
nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Đài Bắc. 
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NGÀY  05: ĐÀI BĂC – TP. HỒ CHÍ MINH (ĂN:  SÁNG, TRƯA, TỐI TRÊN MÁY BAY)

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa Quý khách đi tham quan:

• Công viên Dã Liễu - Công viên địa chất Yehliu nổi tiếng với những tảng đá có hình dạng kỳ lạ, những di
tích hóa thạch có giá trị lịch sử và những cái tên hết sức ngộ nghĩnh. Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa
phương. 

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

• Phố cổ Shifen – những ai yêu thích sự lãng mạn và từng xem bộ phim Apple of My Eyes sẽ mê mẩn nơi
này khi được tham gia thả đèn trời với các cặp đôi người bản địa. Ngoài những chiếc đèn lồng bán sẵn, du
khách cũng có thể mua giấy, tự thiết kế đèn lồng, ghi điều ước lên đó, và thả lên trời (4 khách được 1 đèn
lồng).

Chiều: Xe đưa Quý khách ra sân bay quốc tế Đào Viên. Đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay B7 029 bay lúc
19:30 (Ăn tối trên máy bay)

Dự kiến 21h55: Đoàn về đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Du Lịch Nắng Mới chia tay quý đoàn và hẹn ngày gặp lại

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Người lớn (Trên 12
tuổi)

Trẻ em (Từ 2 đến
11 tuổi)

Trẻ nhỏ (Dưới 2
tuổi)

04,11,18, 25/04 -
06,09,16,20,23,30/05  10,990,000đ 9,990,000 3,290,000

 03,06,13,17, 20,25,27/06 11,290,000 10,290,000 4,290,000

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay quốc tế khứ hồi theo đoàn, bay với hãng Vietjet Air.

- Thuế sân bay 2 nước + thuế an ninh + phí xăng dầu.
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- Visa Đài Loan, thủ tục nhập cảnh Đài Loan (đi và về theo đoàn)

- Khách sạn 3- 4 sao, tiêu chuẩn 1 phòng 2 khách.

- Các bữa ăn theo chương trình.

- Xe du lịch máy lạnh phục vụ theo chương trình.

- Vé tham quan theo chương trình + lớp học làm bánh dứa Virgo Kobo Pineapple Cake DIY.

- Hướng dẫn viên tiếng Việt đi theo đoàn suốt chương trình và hướng dẫn viên địa phương chuyên nghiệp
tại Đài Loan.

- Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bảo hiểm tối đa 210,000,000triệu đồng.

- Quà tặng: nón du lịch + bao da hộ chiếu.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Lệ phí làm hộ chiếu, visa tái nhập Việt Nam cho khách sử dụng hộ chiếu nước ngoài.

- Visa tái nhập VN đối với khách quốc tịch nước ngoài hoặc Việt Kiều 1.250.000vnd/khách, đối với khách
quốc tich Mỹ 3.700.000vnd/khách.

- Nước uống rượu bia trong những bữa ăn, chi phí điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định hàng
không.

- Chi phí dời ngày, đổi chặng bay, nâng hạng vé máy bay, phí ở phòng đơn và chi phí cá nhân của khách
ngoài chương trình.

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (600.000 đồng/khách)- thu trước chuyến đi.

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay quốc tế khứ hồi theo đoàn, bay với hãng Vietjet Air

- Thuế sân bay 2 nước + thuế an ninh + phí xăng dầu.

- Visa Đài Loan, thủ tục nhập cảnh Đài Loan (đi và về theo đoàn)

- Khách sạn 3- 4 sao, tiêu chuẩn 1 phòng 2 khách.

- Các bữa ăn theo chương trình 

- Xe du lịch máy lạnh phục vụ theo chương trình

- Vé tham quan theo chương trình + lớp học làm bánh dứa Virgo Kobo Pineapple Cake DIY. 

- Hướng dẫn viên tiếng Việt đi theo đoàn suốt chương trình và hướng dẫn viên địa phương chuyên nghiệp
tại Đài Loan.

- Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bảo hiểm tối đa 210,000,000triệu đồng.

- Quà tặng: nón du lịch + bao da hộ chiếu.
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GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Lệ phí làm hộ chiếu, visa tái nhập Việt Nam cho khách sử dụng hộ chiếu nước ngoài.

- Visa tái nhập VN đối với khách quốc tịch nước ngoài hoặc Việt Kiều 1.250.000vnd/khách, đối với khách
quốc tich Mỹ 3.700.000vnd/khách

- Nước uống rượu bia trong những bữa ăn, chi phí điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định hàng
không. 

- Chi phí dời ngày, đổi chặng bay, nâng hạng vé máy bay, phí ở phòng đơn và chi phí cá nhân của khách
ngoài chương trình.

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (600.000 đồng/khách)- thu trước chuyến đi

GIÁ TOUR TRẺ EM:

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn)

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn (Không có chế độ giường riêng)

- Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn

ĐIỀU KIỆN THU CỌC VÀ  HỦY TOUR:

- Khi đăng ký đi tour quý khách sẽ đóng cọc 5.000.000 đ/ khách cho công ty.

- Phần còn lại: đóng trước 15 ngày khởi hành tour.

- Hoãn hoặc hủy sau khi đăng ký, đặt cọc sẽ không được hoàn lại tiền cọc.

- Hoãn hoặc hủy từ 16 ngày đến trước 30 ngày so với ngày khởi hành (trừ thứ bảy & chủ nhật): 75% giá trị
tour.

- Hoãn hoặc hủy trong vòng 15 ngày so với ngày khởi hành (trừ thứ bảy & chủ nhật): 100% giá trị tour.

Xin lưu ý: trong một số trường hợp, LSQ Taiwan có thể yêu cầu cung cấp thêm 1 số giấy tờ chứng minh
trước khi cấp visa cho du khách./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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