TOUR CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC 5N4Đ
NGÀY 01: HÀ NỘI - CAO HÙNG
15h00: Xe và HDV của VTTC đón Quý khách tại điểm hẹn đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay VN586 lúc 18h45: Đi Cao Hùng,
thành phố lớn thứ 2 tại Đài Loan
21h55: Đến Cao Hùng, xe và HDV đón và đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3*
NGÀY 02: CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, HDV đưa Quý khách đi tham quan:
Phật Quang Sơn Tự, Bảo tàng Phật giáo, được xem là "Kinh đô Phật giáo Đài Nam". Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng
Phật Amitabha bằng đồng cao nhất thế giới cùng 480 tượng phật đứng xung quanh, ở đây hội tụ đông đủ các tín đồ Phật giáo từ khắp
nơi trên thế giới. Tham quan và mua sắm tại cửa hàng đá quý.
Hồ Sen, Xuân Thu Các thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp trên hồ và tham quan những ngôi đền có màu sắc rất rực rỡ và bắt mắt
như Đình Xuân Thu, Đền thờ Long Hổ, Đền Khổng Tử.
Chiều: Sau bữa trưa tại nhà hàng, HDV đưa Đoàn khởi hành đi Đài Trung, thành phố lớn thứ 3 của Đài Loan, nơi có khí hậu mát mẻ
quanh năm, nhiệt độ trung bình vào khoảng 23 độ C. Đến nơi nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.
Tối: Sau bữa tối tịa nhà hàng, Quý khách tự do khám phá chợ đêm Phụng Giáp với các loại hàng hoá đa dạng, giá cả hợp lý, thưởng
thức ẩm thực Đài Loan.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3*
NGÀY 03: ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó xe và HDV đưa đoàn đi thành phố Nam Đầu:
Du thuyền tham quan Hồ Nhật Nguyệt, hồ nước tự nhiên lớn nhất Đài Loan gồm một hồ lớn và một hồ nhỏ liền nhau, được bao bọc
bởi màu xanh bạt ngàn của những dãy núi xung quanh, từng là điểm nghỉ dưỡng ưng ý nhất của Tưởng Giới Thạch
Thăm Văn Võ Miếu, 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 (Mencius) và Zihsih.
Ghé thăm cửa hàng trà Olong.
Sau đó khởi hành đi Đài Bắc, thành phố lớn nhất Đài Loan

Tối: Đến nơi, Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn3*
NGÀY 04: ĐÀI BẮC (Ăn: Sáng, trưa, tối)
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn tham quan:
Bảo tàng cung điện quốc gia, nơi cất giữ bộ sưu tập các báu vật cổ Trung Quốc lớn nhất thế giới, với bộ sưu tập hơn 700.000 cổ vật
Tham quan và chụp ảnh tại Tòa tháp Taipei 101 tầng (không bao gồm chi phí thang máy lên tháp)
Đài tưởng niệm Trung Chánh, nơi tưởng niệm cố Tổng thống Tưởng Giới Thạch, vị tướng lĩnh có tầm quan trọng trong lịch sử hình
thành hòn đảo Đài Loan
Làng cổ Thập Phần nổi tiếng với lễ hội thả đèn lồng. Ngoài những chiếc đèn lồng bán sẵn, Quý khách có thể tự thiết kế cho mình một
chiếc đèn lồng, ghi điều ước lên đó, và thả lên trời gửi gắm nguyện ước cho gia đình và người thân. Ngoài ra, quý khách cũng có thể
mua những món quà lưu niệm xinh xắn được bày bán ở đây, mỗi món đồ lại có một đặc trưng biểu tượng cho những điều tốt đẹp trong
cuộc sống: những chiếc túi thơm biểu thị cho sự may mắn; những chiếc móc treo chìa khóa biểu thị cho sự thành công. sau đó tự do
mua sắm tại cửa hàng đặc sản địa phương.
Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3*
NGÀY 05: ĐÀI BẮC - HÀ NỘI (Ăn: Sáng, trưa)
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, HDV đưa đoàn đi tham quan công viên Dương Minh Sơn, là thiên đường của hàng
trăm loại hoa khác như hoa Anh Đào, Đỗ Quyên, Hải Đường, Mẫu Đơn, Hướng Dương, Hoa Lyli, hoa trà… cùng 168 loài bướm và
nhiều loại động vật quý hiếm.
Quý khách tự do mua sắm tại thiên đường mua sắm Tây Môn Đình sầm uất, hàng hóa phong phú.
Sau đó xe đưa Đoàn ra sân bay đáp chuyến bay VN577 lúc 13h25 về Hà Nội.
Quý khách tới Nội Bài, xe ôtô đưa quý khách về địa điểm ban đầu.
Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại Quý khách!

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

GIÁ TOUR BAO GỒM:
- Vận chuyển xe ô tô máy lạnh đời mới theo lịch trình và đón/tiễn sân bay Nội Bài
- Phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 3* (02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nam/nữ sẽ ghép 3 khách/phòng).
- Các bữa ăn uống theo chương trình.
- Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến từ Việt Nam.
- Bảo hiểm du lịch suốt tuyến, mức đền bù tối đa 50.000.000đ/vụ
- Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
- Nước uống 1 chai/ngày.
- Vé máy bay khứ hồi HAN – KHH // TPE – HAN
- Lệ phí an ninh hàng không, thuế sân bay quốc tế
- Phí dịch thuật, thư mời, Visa nhập cảnh

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Tiền TIP cho hướng dẫn viên và lái xe địa phương
- Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình
- Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.
- Phụ thu phí tham quan các điểm thắng cảnh không bao gồm trong chương trình.
- Hành lý quá cước theo quy định.
- Chi phí xuất lại vé máy bay nếu xuất sai ( Tên / Họ/ Đệm) do khách cung cấp .
- Thuế VAT.
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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