CHƢƠNG TRÌNH TOUR ĐÀI LOAN 2019
KHÁM PHÁ - ĐÀO VIÊN – ĐÀI TRUNG
– CAO HÙNG - ĐÀI BẮC
Hàng không : Jetstar Pacific
Thời gian: 5 ngày 4 đêm, Khách sạn 3*
Số lượng: 30 khách
Ngày khởi hành: 26/04/2019
Gía tour: 12,000,000vnđ
Code: OUT000215

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG TOUR
Đài Loan không chỉ được biết đến là một trong bốn con Hổ Châu Á về kinh tế mà còn là 1
quốc đảo xinh đẹp được bao bọc bởi biển và gió mát quanh năm. Đặc biệt, giữa dòng chảy
hiện đại, Đài Loan vẫn giữ được nét đẹp giống như một người phụ nữ truyền thống dịu
dàng, sâu sắc, có thế giới nội tâm phong phú nhưng cũng vô cùng lộng lẫy, kiêu sa.Cùng
du lịch Đại Bàng khám phá xứ sở Đài Loan sẽ là hành trình hứa hẹn mang lại những ấn
tượng tuyệt với cho du khách, Qúy khách sẽ được trải nghiệm
- Thả đèn trời ở Làng cổ Thập phần
- Trải nghiệm tự tay làm bánh dứa
- Khám phá nét đẹp Làng cầu vồng
- Ngồi cáp treo ngắm tiên cảnh Hồ Nhật Nguyệt
- Và các trung tâm mua sắm sầm uất cùng với ẩm thực đường phố hấp dẫn.
Nội dung chi tiết chƣơng trình:
NGÀY 1: ĐÀ NẴNG – SÂN BAY ĐÀO VIÊN – ĐÀI TRUNG (ĂN TRƢA TRÊN MÁY
BAY, TỐI)

Quý khách tập trung tại Sân bay Đà Nẵng, hướng dẫn viên hướng dẫn quý khách làm thủ tục
đi Đài Loan trên chuyến bay BL140 DAD-TPE (11:00 – 14:35).
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại sân bay, đoàn khởi hành về Đài Trung. Đoàn tham
quan và chụp ảnh tại Làng Cầu Vồng, tại đây quý khách có thể chiêm ngưỡng hàng trăm bức
tranh tường độc đáo và sáng tạo do những người lính vào những năm 40, 50 trước thế kỉ thực
hiện.
Tối: Sau bữa tối, quý khách tự do tham quan Chợ đêm Phùng Giáp, đoàn về khách sạn nhận
phòng nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Đài Trung (khách sạn 3 sao)
NGÀY 2: ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG (ĂN SÁNG, TRƢA, TỐI)

Sáng: Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành đi Nam Đầu. Đoàn tham quan Hồ Nhật
Nguyệt, hồ rộng và đẹp nhất Đài Loan n m trên độ cao hơn 700m so với m t nước biển. Ghé
thăm Văn - Võ Miếu, nơi thờ Khổng Tử (Văn Miếu) và Quan Công (Võ Miếu).
Chiều : Sau khi ăn trưa, quý khách có thời gian tự do mua sắm tại Cửa hàng Linh chi và
xuất phát đi đến Cao Hùng. Trên đường đi, quý khách tham gia trải nghiệm Lớp học Bánh
Dứa, một loại bánh đ c sản nổi tiếng của Xứ Đài.
Tối : Sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, đoàn sẽ khám phá Chợ đêm Lục Hợp
sau đó về nghỉ ngơi tại khách sạn Cao Hùng (khách sạn 3 sao).
NGÀY 3: CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG (ĂN SÁNG, TRƢA, TỐI)

Sáng: Sau khi quý khách ăn sáng tại khách sạn, đoàn sẽ ghé qua cửa hàng Đá Quý sau đó sẽ
tham quan Phật Quang Sơn, với kiến trúc cực kì hùng vĩ, ấn tượng và được mệnh danh là
“kinh đô Phật giáo Đài Nam”. Đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến Tháp Long Hổ, có thiết kế

ấn tượng, nổi bật trong vô số các đền chùa ở Đài Loan, mang đậm nét văn hóa của người bản
địa. Thăm quan Đầm Liên Trì, đầm lớn nhất tại thành phố Cao Hùng.
Chiều : Sau khi ăn trưa, đoàn tham quan Xuân Thu Cát một di tích Đạo giáo thờ Quan
Công - vị thần Chiến tranh. Sau đó đoàn đến thăm quan và mua sắm tại Cửa hàng Trà Ô
Long.
Tối : Sau khi ăn tối tại nhà hàng địa phương, đoàn về nghỉ ngơi tại khách sạn ở Đài Trung
(Khách sạn 3 sao).
NGÀY 4: ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC (ĂN SÁNG, TRƢA, TỐI)
Sáng: Sau khi quý khách ăn sáng tại khách sạn, đoàn đi thăm Công viên địa chất Yehliu Dã Liễu, nơi 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. Đoàn ghé thăm và mua sắm tại Cửa hàng
Tỳ Hƣu linh vật của Đài Loan sẽ đem lại may mắn cho người sở hữu.
Trƣa: Sau khi ăn trưa tại nhà hàng địa phương, đoàn tiếp tục hành trình đoàn tham quan
Phố Cổ Thập Phần - với kiến trúc Đài Loan cổ xƣa, quý khách trải nghiệm thả đèn Thiên
đăng cầu phúc cho gia đình. Ghé thăm Thác nƣớc Thập Phần được mệnh danh là thác
Niagara ở Bắc M . Ghé thăm Tháp Đài Bắc ngọn tháp 101 tầng cao nhất Đài Loan và cao
nhì trên thế giới (Không bao gồm vé lên tháp).
Tối: Sau khi ăn tối tại nhà hàng địa phương, đoàn về nghỉ ngơi tại khách sạn ở Đài Bắc và có
thời gian tự do tham quan và khám phá Tây Môn Đình về đêm. (Khách sạn 3 sao).
NGÀY 5: ĐÀI BẮC – ĐÀ NẴNG (ĂN SÁNG, TRƢA)
Sáng : Sau khi quý khách ăn sáng tại khách sạn, đoàn làm
thủ tục trả phòng. Đoàn ghé thăm Phủ Tổng Thống (chụp hình bên ngoài). Thăm Đài tƣởng
niệm Trung Chánh, nơi tưởng niệm cố Tổng Thống Tƣởng Giới Thạch, người đã có công
gây dựng lên quốc đảo Đài Loan giàu có ngày nay.
Trƣa : Sau khi ăn trưa, tại nhà hàng địa phương, xe đưa đoàn ra sân bay Đào Viên làm thủ
tục về Việt Nam trên chuyến bay BL141 TPE-DAD (15:40 – 17:15)
Về đến sân bay Đà Nẵng, đoàn chia tay và kết thúc chương trình.
GIÁ BAO GỒM:

Vé máy bay khứ hồi Jetstar : ĐÀ NẴNG – ĐÀI LOAN – ĐÀ NẴNG.

Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (2 người/phòng), lẻ nam lẻ nữ ngủ phòng 3.

Vé thăm quan tại các điểm có trong chương trình.

Bảo hiểm du lịch Việt Nam

Ăn theo chương trình: các bữa ăn chính & ăn sáng buffet tại khách sạn.

Hướng dẫn viên Tiếng Việt & Trưởng đoàn từ Việt Nam chuyên nghiệp, nhiệt tình
đồng
hành suốt tuyến.

Nước uống cho đoàn trong suốt chương trình.


Quà t ng của Công ty
KHÔNG BAO GỒM:

Hộ chiếu còn hiệu lực 6 tháng tính đến ngày khởi hành.

Visa Đài Loan 20 USD/người.

Phụ thu phòng đơn nếu khách đi lẻ và có nhu cầu ngủ 1 phòng: 2,900,000/ khách/ 4
đêm.

Phí hành lý quá cước và các chi phí cá nhân khác không đề cập trong chương trình.

Visa tái nhập Việt Nam dành cho khách Việt Kiều và nước ngoài 65 USD/khách.

Visa nhập cảnh Đài Loan đối với khách nước ngoài.

Phí bồi dưỡng (Tip) cho HDV & tài xế địa phương theo mức quy định 5
USD/người/ngày.
GIÁ VÉ TRẺ EM:

Dưới 2 tuổi : 30% giá tour + thuế (ngủ ghép chung giường với Bố Mẹ).

Từ 2 – dưới 12 tuổi : 90% giá tour người lớn (ngủ ghép chung giường với Bố Mẹ).

Từ 12 tuổi trở lên : 100% tour người lớn (ngủ giường riêng).
Lƣu ý:
Trường hợp 2 trẻ em đi chung với 2 người lớn, quý khách vui lòng đóng tiền 1 trẻ em
giá người lớn để lấy thêm 1 giường.
Trong trường hợp chỉ có 01 khách (người lớn) đi với 01 bé (dưới 12 tuổi), quý khách
vui lòng đóng tiền tour cho Bé ngủ giường riêng.
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN:

Đợt 1: Quý khách đem theo hộ chiếu (Passport) bản gốc và đóng cọc 7.000.000VNĐ
để tiến hành thực hiện làm Visa và đ t cọc vé máy bay cho quý khách.

Đợt 2: Quý khách hoàn tất thanh toán hết phần tiền còn lại trước 10 ngày khởi hành
ho c sau khi có kết quả Visa (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).
LỊCH KHỞI HÀNH:
STT

NGÀY ĐI

SỐ
LƯỢNG HÀNH
LÝ
GIÁ TOUR
KHÁCH
CHO PHÉP

1

26-30/04/2019

34+1

20 Kg

12.000.000 VNĐ

2

24-28/05/2019

29+1

20 Kg

10.500.000 VNĐ

3

07-11/06/2019

29+1

20 Kg

11.000.000 VNĐ

4

14-18/06/2019

29+1

20 Kg

10.500.000 VNĐ

5

21-25/06/2019

29+1

20 Kg

10.500.000 VNĐ

6

12-16/07/2019

29+1

20 Kg

10.500.000 VNĐ

7

26-30/07/2019

29+1

20 Kg

10.500.000 VNĐ

8

09-13/08/2019

29+1

20 Kg

10.500.000 VNĐ

9

23-27/08/2019

29+1

20 Kg

10.500.000 VNĐ

10

30/8-03/09/2019

29+1

20 Kg

12.000.000 VNĐ

11

20-24/12/2019

29+1

20 Kg

11.000.000 VNĐ

12

27-31/12/2019

29+1

20 Kg

12.000.000 VNĐ

13

29/12-02/01/2020

29+1

20 Kg

12.000.000 VNĐ

ĐIỀU KHOẢN HỦY TOUR:

Sau khi đ t cọc tour: chi phí không hoàn lại là 3.000.000 VNĐ/ khách

Trường hợp Quý khách bị từ chối không cấp visa: chi phí không hoàn lại là 5.000.000
VNĐ/khách. (Do các khoản đã chi trả như: dịch thuật; thư bảo lãnh; lệ phí visa; phí đ t cọc
vé máy bay…). Trường hợp khách bị từ chối khi đăng kí visa dạng dán thì chi phí không
hoàn lại là 7.000.000 VNĐ/khách (bao gồm tiền cọc và phí 150$ làm visa dạng dán).

Nếu khách hủy ho c hoãn chuyến du lịch ngay sau khi Lãnh sự quán đã cấp visa: mất
100% tiền cọc tour.

Hủy ho c hoãn chuyến du lịch trước 07 ngày làm việc trước ngày khởi hành: Phí hủy
tour là 90% trên tổng giá tour.

Hủy ho c hoãn chuyến du lịch từ 01 – 07 ngày làm việc trước ngày khởi hành: Phí hủy
tour là 100% trên tổng giá tour.

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty ho c qua email, tin
nhắn điện thoại và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ b ng điện thoại không được
chấp nhận.

Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các
ngày Lễ Tết.

Đối với những khách đã có visa, công ty sẽ giữ hộ chiếu 3 tháng (thời hạn hiệu lực của
visa) ho c đóng dấu hủy visa.
LƢU Ý:

Hạn chót nhận hồ sơ: ít nhất 30 ngày trước ngày khởi hành.

Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính).

Giá tour áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn, tối thiểu 15 người sẽ khởi hành. Trường hợp
đoàn không đủ số lượng trên công ty sẽ trao đổi với khách hàng để dời ngày khởi hành vào
thời gian sớm nhất. Nếu khách hàng không sắp sếp được ngày khởi hành mới công ty sẽ hoàn
trả lại tiền tour cho quý khách sau khi đã trừ phí Visa.


Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, công ty
sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour, Quý khách tự chi trả chi phí phát
sinh nếu có.

Trường hợp quý khách đi tour một mình, ngoài số tiền tour đã đóng, quý khách vui
lòng đ t cọc 200.000.000 đồng tại văn phòng DU LỊCH ĐẠI BÀNG ngay sau khi có visa, và
sau khi đi tour về quý khách vui lòng đem biên nhận đã đ t cọc lên Công ty lấy lại tiền. Đây
là tiền cọc thế chân đảm bảo quý khách đi và trở về cùng đoàn. Nếu khách tự ý ở lại Đài Loan
thì sẽ mất số tiền cọc thế chân này, số tiền này thuộc sở hữu của DU LỊCH ĐẠI BÀNG.

Trong thời gian du lịch, khách hàng phải tuân thủ theo chương trình, không được tự ý
tách đoàn, nếu quý khách tách đoàn sẽ chịu chi phí phạt là 200 usd/khách/ngày tour. Nếu có
yêu cầu thay đổi, khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn của DU LỊCH ĐẠI BÀNG.

Chuyến bay và giờ bay có thể thay đổi giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không,
công ty sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan, khách sạn, có thể thay đổi cho
phù hợp, tuy nhiên tổng số điểm tham quan trong chương trình vẫn đảm bảo đầy đủ.

Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan, khách sạn, có thể thay đổi cho
phù
hợp, tuy nhiên tổng số điểm tham quan & chất lượng tour vẫn đảm bảo đầy đủ.

Các chuyến bay và giờ bay có thể thay đổi giờ chót tùy do phụ thuộc vào các hãng
hàng
không.

Quý khách mang 2 Quốc tịch ho c 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 Việt
Nam còn hiệu lực thì không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được.

Quý khách dưới 18 tuổi phải có bố mẹ ho c người nhà trên 18 tuổi đi cùng. Trường
hợp đi với người nhà phải nộp kèm giấy ủy quyền được chính quyền địa phương xác nhận
(do bố mẹ ủy quyền dẫn đi tour).

Quý khách nữ từ 55 tuổi trở lên và khách nam từ 60 tuổi trở lên nên có người thân
dưới 55 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi cùng. Riêng quý khách từ 70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm
chênh lệch cho phí bảo hiểm cao cấp: mức bảo hiểm đền bù tối đa cho các cho các chi phí y
tế về tai nạn và ốm đau (phí thay đổi tùy theo tour) và bắt buộc phải có giấy xác nhận đầy đủ
sức khỏe để đi du lịch của bác sĩ + yêu cầu ký giấy cam kết sức khỏe với công ty.

Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đủ sức khỏe để đi nước
ngoài của bác sĩ và phải có người thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng.

Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký.
Lưu ý phải có ý kiến của bác sĩ + giấy bảo đảm sức khỏe của bác sĩ (nếu cần) trước khi đi

tour. Cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình và thai nhi trong suốt thời gian đi du
lịch.

Không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên đi các tour nước ngoài vì lý do an toàn
cho du khách.

Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên.

Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản
bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour... Trong trường
hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý
khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình.

Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân (như hình
ảnh, thông tin giấy tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng; passport hết hạn, không đúng quy
định…), công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong
trường hợp:
a. Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất…
b. Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình
c. Sự cố về hàng không: trục tr c kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.
d. Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty 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, vé máy bay….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào
khác).
LƢU Ý VỀ VISA ĐÀI LOAN:
1.
Đối với khách hàng đã có Visa Mỹ, Âu, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, quý khách được
miễn phí khai Visa Online.

Visa Đài Loan quý vị được cấp theo tour là Evisa – Visa điện tử, in giấy và cầm đi
xuất cảnh, thời gian 20 ngày làm việc.

Trong trường hợp quý khách khai Evisa nhưng hệ thống xin Visa không chấp nhận vì
1 số lý do khách quan từ chối từ phía hệ thống, Công ty Du lịch sẽ chuyển sang hình thức làm
Visa thường dán vào hộ chiếu, vui lòng nộp đầy đủ hồ sơ gốc bên dưới và đóng thêm phần
chênh lệch 150USD/khách, thời gian là 12 ngày làm việc tính từ ngày chuyển sang làm hình
thức này.
2.
Đối với khách hàng chưa có Visa các nước trên:
Hồ sơ bắt buộc:

Hộ chiếu gốc còn hạn ít nhất 06 tháng và có chữ kí của người mang hộ chiếu.

02 ảnh 4x6 phông nền trắng mới nhất không quá 03 tháng tính đến ngày xin visa.

Photo chứng minh thư nhân dân.

Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.


Form sơ yếu lí lịch – Khai đầy đủ thông tin
LƢU Ý CHUNG

Công ty sẽ không hỗ trợ chi phí hủy tour của Qúy khách trong trường hợp Qúy khách
hủy tour khi người đi cùng (người nhà, người thân, chung nhóm) bị từ chối Visa

Công ty có trách nhiệm tư vấn hồ sơ theo yêu cầu cơ quan ngoại giao Đài Loan nhưng
kết quả visa hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan ngoại giao Đài Loan.

Trường hợp Quý khách được cấp visa nhưng hủy tour, quý khách vui lòng thanh toán
phí hủy tour theo qui định.

Sau khi quý khách đ t cọc tour, quý khách được cho là đã hiểu rõ các thông tin liên
quan đến visa như trên.
Quý khách hàng lưu ý Đại sứ quán Đài Loan yêu cầu cung cấp những giấy tờ gốc như trên
và sau khi nộp hồ sơ tại Đại Sứ Quán, nhân viên sứ quán sẽ kiểm tra và trả lại các giấy tờ
gốc. Trong trường hợp cần thiết, ngoài những giấy tờ kể trên, ĐSQ có thể yêu cầu bổ sung
thêm một số giấy tờ khác để kiểm tra hoặc mời đến trực tiếp ĐSQ để phỏng vấn. Rất mong sẽ
nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
“Sự hài lòng của quý khách là đích đến của chúng tôi”

