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Du lịch Đài Loan: Đài Bắc - Cao Hùng - Đài
Trung 5 ngày 4 đêm bay Vietjet
5 Ngày - 4 Đêm (T-S-TWN-40)

https://yeudulich.com/tours/t-s-twn-40/du-lich-dai-loan-dai-bac-cao-hung-dai-trung-5-n
gay-4-dem-bay-vietjet.html
Đài Loan là bản phối cảnh hoàn hảo giữa nét hiện đại - năng động - trẻ trung với sự
duyên dáng, tinh tế của các địa danh trên hòn đảo, đem lại sức hút không thể cưỡng
lại. Du lịch Đài Loan trong hành trình đến các thành phố như Cao Hùng, Nam Đầu, Đài
Trung, Đài Bắc… Quý khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng Phật Quang Sơn với tượng
phật Amitabha bằng đồng cao 120 mét, du thuyền trên Nhật Nguyệt Đàm thơ mộng,
thăm Đền Văn Võ, Tháp Đài Bắc 101, viếng Đài Tưởng Niệm Tưởng Giới Thạch… và còn
nhiều điều bất ngờ thú vị nữa từ thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực Đài Loan đang chờ
du khách khám phá.
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Thông tin
Khởi hành từ

Dành cho

Sản phẩm của







Hà Nội

Tất cả mọi người

Sunvina Travel

Hàng không

Khách sạn

Size đoàn





15-25

Vietjet Air

3 sao

Người

Quốc gia:

Đài Loan

Thành phố:

Cao Hùng, Đài Trung, Đài Bắc

Hoạt động đặc biệt:

• Chiêm ngưỡng Phật Quang Sơn
• Du thuyền trên Nhật Nguyệt Đàm thơ mộng
• Viếng đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch

Ngôn ngữ hướng dẫn viên

Tiếng Việt, Tiếng Trung
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Hành trình
Ngày 1: Hà Nội - Đào Viên - Đài Bắc
Khởi hành tới Đài Bắc
Đón quý khách tại trung tâm Hà Nội tới sân bay quốc tế Nội Bài
Đáp chuyến bay VJ 942 lúc 14h05 đi Đài Bắc.
Xe và hướng dẫn viên công ty đón quý khách tại điểm hẹn ra sân bay Nội Bài đáp
chuyến bay VJ942 lúc 14h05 đi Đài Bắc.
Đến sân bay Đào Viên, xe ô tô và hướng dẫn viên địa phương đón quý khách về khách
sạn nghỉ ngơi. Quý khách tự do khám phá thành phố Đài Bắc về đêm , nghỉ đêm tại
khách sạn 3* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 2: Tháp 101 - Công viên Dương Minh Sơn
Tham quan thành phố Đài Bắc
Thư giãn tại khách sạn Khoáng Nóng (Mang theo đồ bơi)
Chợ đêm Sỹ Lâm
Cửa hàng miễn thuế
Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch
Tháp 101 (chi phí tự túc)
Thành phố Đài Bắc về đêm
Phủ Tổng Thống
Công viên Dương Minh Sơn
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Xe đưa quý khách đi tham quan Công viên Dương Minh
Sơn ngắm hoa anh đào nở và trăm loại hoa, động vật đa dạng khác. Quý khách tới
thăm đặc sản Đài Loan, mua sắm tại cửa hàng miễn thuế.
Sau bữa trưa tại nhà hàng địa phương, quý khách tới tham quan và chụp hình tại
Tháp 101, tòa nhà cao 101 tầng nổi tiếng nhất Đài Loan. Quý khách tự do mua sắm
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trong khu thương mại sầm uất này với vô số mặt hàng cao cấp đến từ khắp thế giới.
Tiếp đó, quý khách tới thăm Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch - 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, Chụp ảnh trước Phủ Tổng Thống - Quý khách vào thăm quan
khu tưởng niệm nghe thuyết minh.
Sau bữa tối, xe đưa quý khách đi tham quan Chợ đêm Sỹ Lâm - chợ lớn nhất thành
phố Đài Bắc. Sau đó về khách sạn Khoáng Nóng nhận phòng nghỉ ngơi, thư giãn trong
bồn sục ngâm khoáng. Quý khách lưu ý mang theo đồ bơi. Nghỉ đêm tại khách sạn 3*
hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 3: Công viên Dã Liễu - Làng cổ Thập Phần
Tham quan Đài Bắc, Nam Đầu
Phố cổ Bình Khê
Miếu Văn Võ
Cửa hàng miễn thuế
Công viên địa chất Dã Liễu
Trung tâm trà ô long
Làng cổ Thập Phần
Trung Đài Thiền Tự
Thác nước Thập Phần
Tới Nam Đầu
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, quý khách tới thăm: Công viên địa chất Dã Liễu nổi
tiếng với những tảng đá có hình dạng kỳ lạ được tạo hóa ban tặng, những di tích hóa
thạch có giá trị lịch sử lâu đời. Sau đó, xe đưa đoàn đến Phố cổ Bình Khê - nổi tiếng là
nơi tổ chức lễ hội đèn lồng trời. Tại đây, quý khách có thể chọn cho mình một đèn lồng
và thả lên trời mang theo những lời cầu nguyện cho sự bình an và thịnh vượng. Sau
đó, quý khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương rồi tới thăm Thác nước Thập Phần với
mệnh danh là "Niagara châu Á", là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá
khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ xen chút mạo hiểm. Tiếp theo,quý khách tới thăm
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Làng cổ Thập Phần để cùng viết những điều ước của mình lên đèn Khổng Minh thả lên
trời.
Xe và hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách tới Nam Đầu, tại đây quý khách tới mua sắm
tại cửa hàng miễn thuế và ghé thăm Miếu Văn Võ - xin may mắn - thuận buồm xuôi
gió, quý khách ghé thăm ngôi chùa Phật giáo cao nhất, to nhất thế giới Trung Đài
Thiền Tự, trung tâm trà Ô Long để thưởng thức trà đạo của Đài Loan.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng địa phương, nghỉ đêm tại khách sạn 3* tại Đài Trung
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 4: Hồ Nhật Nguyệt - Cao Hùng - Phật Quan Sơn
Tham quan Đài Trung, Cao Hùng
Phật Quang Sơn
Cửa hàng nấm Linh Chi
Chợ đêm Lục Hợp
Khu tranh - lụa 3D
Bức tượng Phật Amitabha
Xưởng sản xuất bánh dứa
Đầm Liên Trì
Hồ Nhật Nguyệt
Sau khi quý khách ăn sáng tại khách sạn, xe đưa thăm quan: du thuyền Hồ Nhật
Nguyệt - hồ nước thiên nhiên lớn nhất Đài Loan với một hồ lớn và một hồ nhỏ liền
nhau được bao bọc bởi màu xanh bạt ngàn của những dãy núi xung quanh. Quý
khách ghé thăm cửa hàng đặc sản nấm Linh Chi để tìm hiểu về các loại nấm quý hiếm,
được bảo tồn tại Đài Loan.
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương, khởi hành đi Cao Hùng để tham quan
Phật Quang Sơn được xem là "Thủ đô Phật giáo Đài Loan", tại đây, quý khách sẽ được
chiêm ngưỡng bức tượng Phật Amitabha bằng vàng cao 120m cùng 480 tượng Phật
đứng xung quanh. Ngoài ra, quý khách tới tham quan khu tranh - lụa 3D, thăm quan
xưởng sản xuất bánh Dứa, tự tay làm bánh Dứa và đóng gói mang về tặng người thân.
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Quý khách ăn tối tại nhà hàng địa phương và tự do khám phá thành phố về đêm với
chợ đêm Lục Hợp, Nghỉ đêm khách sạn 3* hoặc tương đương tại Cao Hùng.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 5: Đầm Liên Trì - Cao Hùng - Hà Nội
Trở về Hà Nội
Trung tâm đá quý
Xuân Thu Các
Đầm Liên Trì
Đáp chuyến bay về Hà Nội
Sau bữa sáng tại khách sạn, xe đưa quý khách tới tham quan Đầm Liên Trì - Hồ sen Tả
Doanh hồ lớn và đẹp nhất ở Cao Hùng, thăm quan Xuân Thu Các, Tháp Long Hổ.
Sau bữa trưa, xe đưa quý khách ra sân bay, đáp chuyến bay lúc 19h về Hà Nội. Tới sân
bay Nội Bài, xe đón và đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu, kết thúc chuyến đi.
Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn

Dịch vụ
Bao gồm:
Vé máy bay khứ hồi hàng không China Airlines: Hà Nội - Đài Bắc // Đài Trung - Hà
Nội;
Hành lý bao gồm: 7 kg xách tay + 20kg ký gửi;
Thuế sân bay 2 nước + thuế an ninh + phí xăng dầu;
Khách sạn 3* (tiêu chuẩn 1 phòng 2 người, nếu lẻ sẽ ở 3 người/phòng);
Vé tham quan, ăn uống theo chương trình;
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Xe du lịch máy lạnh đời mới suốt chương trình;
Hướng dẫn viên Việt Nam suốt tuyến, hướng dẫn viên địa phương nói tiếng Việt
nhiệt tình, chu đáo;
Quà tặng kỷ niệm: bao đựng hộ chiếu, mũ du lịch;
Bảo hiểm du lịch.

Không bao gồm:
Phí nộp visa dán đối với những khách không đủ điều kiện xét Visa Quan Hồng;
Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng so với ngày khởi hành + 2 ảnh 4 x 6 cm);
Phụ thu phòng đơn;
Chi phí cá nhân, điện thoại, ăn uống, vận chuyển ngoài chương trình;
Hành lý quá cước;
Phí xin visa tái nhập Việt Nam (đối với khách ngoại kiều);
Phí visa: 50USD;
Phí phục vụ cho hướng dẫn viên và tài xế suốt chương trình: 5USD/khách/ngày ~
25USD/5 ngày tour.

Điều kiện hoàn hủy
Điều kiện hoàn hủy của Yeudulich.com
Hủy tour miễn phí trong vòng 24h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Đổi tour miễn phí trong vòng 48h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Mọi thông tin chi tiết về hủy tour, đổi tour quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 024
6256 7788.
Hủy tour sau 24 giờ hoặc đổi tour sau 48 giờ kể từ thời điểm đặt cọc, áp dụng điều
kiện hoàn hủy theo công ty lữ hành.
Đối với những tour có ngày khởi hành cách ngày đặt dưới 15 ngày, áp dụng điều
kiện hoàn hủy của công ty lữ hành.

Điều kiện hoàn hủy của công ty lữ hành
Hủy tour trong vòng 20 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 50% tổng giá trị tiền
tour
Hủy tour trong vòng 10 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 70% tổng giá trị tiền
tour
Hủy tour trong vòng 05 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 100% tổng giá trị tiền
tour
Lệ phí không hoàn lại: 2.500.000đ/người ((bao gồm phí visa & thủ tục phí, vé máy
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bay) nếu visa của Quý khách không được chấp thuận cấp vì bất cứ lý do nào Theo
Quy định của ĐSQ
Trong quá trình đoàn đi, nếu quý khách nào không sử dụng bất cứ dịch vụ gì thì
cũng không được hoàn lại chi phí dịch vụ đó

Hồ sơ thị thực
Bao gồm
Thời hạn nộp hồ sơ xin thị thực Trước 15 ngày so với ngày khởi hành
Trường hợp miễn thị thực Từ 01/09/2017, công dân các nước thuộc khu vực Đông
Nam Á trong đó có Việt Nam sẽ được xem xét miễn thị thực nhập cảnh Đài Loan
trong vòng 30 ngày nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây:
+ Hộ chiếu của quý khách phải có giá trị hiệu lực còn lại trong thời gian ít nhất là 6
tháng kể từ ngày nhập cảnh Đài Loan.
+ Quý khách phải có vé tàu hoặc vé máy bay lượt đi/lượt về.
+ Quý khách chưa từng được thuê làm công nhân cổ xanh (công nhân làm công việc
tay chân và nhận lương theo giờ) tại Đài Loan.
Ngoài ra, quý khách phải có ít nhất một trong các giấy tờ sau đây được cấp bởi Úc,
Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand hoặc bất kỳ quốc gia nào thuộc khối
Schengen, Anh, hay Hoa Kỳ:
+ Thẻ thường trú hoặc tạm trú hợp lệ.
+ Thị thực nhập cảnh hợp lệ (có thể là thị thực điện tử).
+ Thẻ tạm trú hoặc thị thực đã hết hạn dưới 10 năm trước ngày nhập cảnh Đài Loan.
Nếu quý khách đáp ứng được các điều kiện trên, vui lòng thông báo trước cho nhân
viên làm thủ tục visa.
Tờ khai xin thị thực Có chữ ký
Ảnh 2 ảnh 4x6 chụp trên nền phông trắng (ảnh chụp trong vòng 3 tháng so với ngày
khởi hành)
Các giấy tờ khác Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng;
Hộ chiếu cũ nếu có;
Sao y công chứng Sổ hộ khẩu;
Sao y công chứng giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân;
Bản sao công chứng giấy khai sinh;
Sao y hợp đồng lao động;
Sao y quyết định bổ nhiệm;
Bản gốc xác nhận nghề nghiệp;
Bản gốc quyết định cho nghỉ phép đi du lịch;
Bản sao công chứng thẻ hưu trí nếu đã nghỉ hưu;
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Bản sao công chứng quyết định nghỉ hưu nếu đã nghỉ hưu;
Chứng minh tài chính.

Điểm tham quan
Phật Quang Sơn - Fo Guang Shan Buddhist Monastery
Số 153, đường Hưng Điền, quận Đại Thụ, Cao Hùng

Tu viện Phật Quang Sơn nằm ở quận Đại Thụ thuộc thành phố Cao Hùng, là tu viện
phật giáo lớn nhất Đài Loan, với tên gọi theo nghĩa đen là "Núi Ánh Sáng của Đức
Phật". Năm 1967, đại sự Tinh Vân đã mua hơn 30ha ở thành phố Cao Hùng làm địa
điểm xây dựng một tu viện để quảng bá văn hóa Phật giáo. Năm 1975, bức tượng Phật
A Di Ðà cao 36 m được xây dựng. Phật Quang Sơn được xưng là "Phật giáo nhân gian",
với mục đích đưa Phật giáo vào cuộc sống thường này, để chúng sinh có thể tiếp lòng
đức Phật. Tu viện Phật Quang Sơn nằm trên đỉnh núi và được bao phủ bởi những khu
rừng xanh. Có hơn 100.000 bức tượng quanh tu viện tạo nên bầu không khí trang
nghiêm. Tu viện từng đóng cửa một lần vào tháng 5 năm 1997 cho đến cuối năm 2000
để cho chúng tăng ở Phật Quang Sơn bầu không khí tu hành yên tĩnh. Bảo tàng Phật
Quang Sơn (trước đây gọi là Trung tâm Tưởng niệm Phật) nằm ngay sát tu viện chính
và được bao phủ hơn 100 ha. Bên cạnh Hội trường Chào đón là tám ngôi chùa theo
phong cách Trung Hoa - nằm hai bên đại lộ chính dẫn đến Quảng trường Bồ đề, về
những bức tượng của các đệ tử chính của Đức Phật và những người sáng lập ra các
trường chính của Phật giáo Trung Quốc. Tổ chức Phật Quang Sơn được thành lập vào
năm 1992, ngày nay đã có mặt ở 173 quốc gia, nhấn mạnh trong nhiều lĩnh vực, bao
gồm các trường đại học, học viện Phật giáo, thư viện, nhà xuất bản, trung tâm phiên
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dịch, trung tâm văn nghệ, trà quán, phòng khám y tế di động và các hoạt động truyền
giáo. Các chương trình xã hội và y tế của Phật Quang được tổ chức hằng năm để quyên
góp quần áo ấm và đồ ăn đến cho người nghèo khó và các trung tâm bảo tồn động vật
hoang dã. Công tác xã hội của Phật Quang Sơn tập trung chủ yếu vào việc giúp đỡ
người nghèo ở các vùng hẻo lánh. Đại học Phật Quang được thành lập vào năm 2000,
tập trung chủ yếu vào các ngành nhân văn và khoa học xã hội. Viện nghiên cứu Phật
giáo Trung Quốc được chia thành bốn khoa riêng biệt; Một trường cao đẳng dành cho
phụ nữ và nam giới, và một khoa nghiên cứu Phật giáo quốc tế và Anh Quốc. Học phí
và chỗ ở do Phật Quang Sơn cung cấp miễn phí. Phật Quang Sơn cũng có các trường
mẫu giáo, nhà trẻ, trường học Chủ nhật cho trẻ em. Năm 1972, Tinh Vân đại sư thành
lập một hội đồng gồm chín thành viên, gọi là Uỷ ban Tôn giáo Phật Quang Sơn. Tám
thành viên của hội đồng được phong chức linh mục, và một người là một giáo dân.
Mục tiêu của Phật Quang Sơn là truyền bá giáo lý Phật giáo thông qua các hoạt động
văn hoá, phát triển tài năng thông qua việc giáo dục, lợi ích xã hội thông qua các
chương trình từ thiện, gột rửa trái tim và trí tuệ con người qua hành thiền.

Đầm Liên Trì - Kaohsiung Lotus Pond
Đường Cuihua, Tả Doanh, Cao Hùng, 813

Đầm Liên Trì hay còn gọi là hồ sen Tả Doanh từ xưa vẫn nổi tiếng là địa điểm du lịch
thu hút nhiều khách thăm quan khi đến Cao Hùng. Đầm Liên Trì là đầm lớn nhất ở
trung tâm Cao Hùng, thành phố nổi tiếng với nhiều chùa chiền, lầu ngắm cảnh và khu
chợ bao quanh. Các điểm phát triển của thành phố tập trung quanh hồ, do đó khu
buôn bán và nhiều khu du lịch đều xuất hiện ở đây. Ở Đầm Liên trì có nhiều thắng
cảnh đẹp để du khách tìm hiểu về văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng Trung Quốc, trong
đó có Tháp Long Hổ, một không gian dựng lại của thần thoại xen kẽ với cảnh quan
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thiên nhiên. Công trình này dẫn du khách đi vào hàm rồng và đi ra là miệng hổ, biểu
tượng cho sự may mắn của tín ngưỡng Trung Hoa. Bên cạnh đó Đài Xuân Thu nổi bật
với cây cầu lớn cùng bức tượng Phật Bà Quan Âm cưỡi rồng nằm giữa trung tâm.
Ngoài ra còn có Đền Khổng Tử được xây từ cuối thế kỉ XVII và được tu sửa vào cuối thế
kỉ XX là nơi để tôn kính và tưởng niệm vị Khổng Phu Tử - một trong những triết gia vĩ
đại của Trung Hoa. Du khách nên đến vào thời điểm hoa sen nở rộ, ít mưa từ tháng 6
đến tháng 9 và có thể cúng lễ tại chùa chiền quanh Liên Trì. Du khách có thể đến đi bộ
hoặc đạp xe quanh hồ để chụp ảnh, ngắm hoa sen và thăm những địa danh khác ở
Đầm Liên Trì như Điện Điền Phức, Điện Khai Minh và Miếu Thành Hoàng.

Xuân Thu Các - Spring and Autumn Pavilions
Số 36 đường Liantan, quận Tả Doanh, Cao Hùng, 813

Xuân Thu Các là một di tích Đạo giáo thờ Quan Công, Vị thần Chiến tranh và nằm bên
bờ phía tây Đầm Liên Trì, ở trung tâm Cao Hùng, cách tháp Long Hổ 700 mét. Xuân
Thu Các được xây vào năm 1953 và vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp đến ngày nay. Lối kiến
trúc đặc sắc, màu sắc rực rỡ của ngôi đền hòa vào không gian thoáng đãng của hồ
nước tạo nên một khung cảnh rất bắt mắt, giúp công trình trở thành một trong những
ngôi đền được du khách quan tâm nhất khi du ngoạn đầm Liên Trì. Xuân Thu Các
được chọn là 1 trong 10 điểm đặc sắc nhất Đài Loan. Bức tượng đồ sộ tạc Quan Âm Bồ
Tát đang cưỡi rồng bao quanh không gian quần thể mang đến cho nơi này một vẻ
ngoài ấn tượng và gợi sự tò mò của du khách. Bố cục nơi đây gồm hai tòa tháp bốn
tầng có ban công màu xanh nối giữa các tầng màu vàng. Du khách có thể chọn một
hướng dẫn viên du lịch để thuyết minh ý nghĩa sau những công trình và tác phẩm
nghệ thuật trên các bức tường. Du khách có thể bước vào đường hầm xuyên qua
miệng rồng và chụp bức ảnh cả gia đình trong hàm rồng kỳ lạ này. Ở gần lối vào, du
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khách có thể cho rùa ăn bằng thức ăn mua tại khu vực có tượng cá. ngắm nhìn ngôi
đền truyền thống phản chiếu trên mặt nước Đầm Liên Trì, đứng ở giữa Cầu Cửu Khúc
để ngắm nhìn hoa sen và quần thể đền thờ bên hồ được phản chiếu trên mặt hồ vào
hoàng hôn. Một hình ảnh làm cho du khách rất ấn tượng khi đến đây đó chính là bức
tượng Quan Âm Bồ Tát đồ sộ đang cưỡi con rồng khổng lồ. Con rồng khổng lồ thật ra là
một đường hầm cới lối vào là miệng chú rồng há rộng trông hơi đáng sợ khi nhìn từ
ngoài vào. Du khách có thể chụp được các bức ảnh độc đáo khi đứng tại miệng chú
rồng đồ sộ này. Khi đến đài Xuân Thu du khách đừng quên ở lại đón hoàng hôn và
ngắm nhìn hình ảnh ngôi đền lung linh được phản chiếu trên mặt nước của Đầm Liên
Trì. Một thú vui tao nhã nữa khi đến đây là ngồi nhâm nhi tách cà phê bên hồ và quan
sát người dân địa phương tập thể dục, chơi cờ trong không khí thoáng mát, thanh bình
nơi đây.

Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch - Chiang Kai Shek Memorial Hall
Số 21 đường Zhonghan South, Đài Bắc, 10048

Đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch được dành để tôn vinh nhà lãnh đạo quân sự và
chính trị Tưởng Giới Thạch, người đã từng giữ vai trò Chủ tịch chính phủ Trung Hoa
Dân quốc từ năm 1950 đến 1975. Tới đây du khách có thể khám phá lịch sử về ông và
Trung Quốc thế kỷ 20 thông qua các bức ảnh, tranh vẽ và thiết kế kiến trúc của công
trình này. Khu nhà này nằm giữa 25 hecta vườn có 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 Trung Hoa Dân Quốc và các giá trị về tự do, nhân ái và bình đẳng. Du khách
sẽ được leo 89 bậc thang dẫn lên bảo tàng; mỗi bậc thang tượng trưng cho một năm
trong cuộc đời Tưởng Giới Thạch. Bên trong là nơi để du khách có thể chiêm ngưỡng
bộ sưu tập các kỷ yếu quân đội, vô số huân huy chương và quân phục. Các chữ tiếng
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Trung trang trí trên tường thể hiện hệ giá trị chính trị của Tưởng Giới Thạch về đạo
đức, dân chủ và khoa học. Du khách cũng có thể ngắm nhìn những chiếc xe Cadillac
thân dài, chống đạn mà Tưởng Giới Thạch đã từng lái. Bước vào trong sảnh chính, du
khách có thể tận mắt thấy điều ấn tượng nhất ở đây, một bức tượng đồng lớn khắc họa
hình ảnh Tưởng Giới Thạch đang ngồi trên ghế với những người lính trang nghiêm
đứng quanh bảo vệ. Nếu đến đúng dịp, du khách cũng thể theo dõi buổi lễ đổi gác đầy
ấn tượng. Bên ngoài đài tưởng niệm là nơi du khách có thể thư giãn tại những khu
vườn và sân nghỉ thuộc hàng đẹp nhất ở Đài Bắc. Lắng nghe tiếng thác nước, dạo qua
những khu vườn Trung Hoa cổ truyền và bước trên những cây cầu được trang trí tinh
xảo. Đến thăm hồ Vân Hán và Quang Hoa, những cái tên tượng trưng cho sự Chấn
hưng Trung Hoa. Đi dạo qua quảng trường đến Nhà hát Opera Quốc gia và Trung tâm
Hòa nhạc Quốc gia đồ sộ của Đài Loan. Dạo qua các phòng triển lãm nghệ thuật, thư
viện, các cửa hàng và nhà hàng trong khu vực này. Vào dịp cuối tuần, du khách có thể
đắm mình trong các buổi triển lãm nghệ thuật và biểu diễn âm nhạc ngoài trời hoặc
đặt vé tại Trung tâm Hòa nhạc để xem biểu diễn nhạc, khiêu vũ, kịch và các sự kiện
văn hóa khác.

Tháp 101 - Taipei 101
Số 89F, 7 đường Hsin Yi, Sec. 5, Đài Bắc, 110

Tháp 101, hay còn gọi là Đài Bắc 101 từng được gọi là Trung tâm Tài chính Thế giới Đài
Bắc được khởi công vào năm 1999 và hoàn thành vào năm 2004. Tháp 101 do Lý Tổ
Nguyên và các đối tác thiết kế là Samsung C&T và KTRT Joint Venture xây dựng. Quá
trình xây dựng tòa tháp cao 101 tầng khởi công vào năm 1999 và hoàn thành vào năm
2004, chủ yếu thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Quốc tế Đính Tân, trách nhiệm quản
lý tài sản và cho thuê là của hãng Urban Retail Properties. Ở độ cao 508 mét, Đài Bắc
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101 là tòa nhà cao nhất thế giới trong bảy năm đầu thế kỷ 21. Được thiết kế theo phong
cách kiến trúc đức tin Phương Đông, tòa nhà này có hình dạng vô cùng độc đáo khiến
một số người gọi đùa rằng đây là tòa nhà ghép từ các hộp cơm của nhà hàng Trung
Quốc. Ngay cả mặt tiền làm bằng kính cũng thể hiện các yếu tố phong thủy kết hợp.
Toàn bộ cấu trúc của tòa nhà đều dựa trên một con số may mắn của Trung Quốc, số
tám. Tô điểm cho cấu trúc của tòa nhà là họa tiết như ý lượn sóng, tượng trưng cho sự
bảo vệ và hoàn chỉnh. Mỗi buổi tối trong tuần, đèn trong tòa tháp sẽ có màn trình diễn
ánh sáng là một trong bảy màu quang phổ. Nơi đây nổi tiếng về trải nghiệm thang
máy siêu tốc lên đỉnh một trong những tòa nhà cao nhất thế giới để ngắm nhìn khung
cảnh kỳ vĩ của Đài Bắc và khu vực xung quanh. 61 thang máy của tòa tháp đều nằm
trong số các thang máy nhanh nhất thế giới. Đây là một trong số ít địa điểm mà du
khách có thể đi thang máy hai tầng. Du khách có thể lên tầng năm để thăm quầy thông
tin và cửa hàng quà tặng. Từ đây, thang máy sẽ đưa du khách lên đài quan sát trong
nhà ở tầng 89 trong chưa đầy 40 giây. Đài quan sát này có nhiều ống nhòm công suất
cao để du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ Đài Bắc. Nếu thời tiết cho phép, du khách
có thể bước ra ngoài ban công ở tầng 91 để ngắm thành phố từ đài quan sát. Nét đặc
sắc ở tầng 88 của tòa tháp là quả cầu điều hòa lớn nhất thế giới, một cấu trúc đáng
kinh ngạc giúp giữ ổn định cho tòa nhà trong điều kiện gió bão lớn. Ở đây cũng có
nhiều các trải nghiệm đa phương tiện khác giúp đưa du khách thăm quan các thắng
cảnh của Đài Bắc. Ngay gần chân tòa tháp là một quần thể trung tâm thương mại nhộn
nhịp gồm hàng trăm cửa hàng, nhà hàng và câu lạc bộ. Đài quan sát trong nhà của
Tháp 101 mở cửa hàng ngày đến giữa đêm và phục vụ đến khi hết vé. Du khách có thể
dễ dàng đến tham quan tòa tháp bằng phương tiện giao thông công cộng; bắt xe buýt
hoặc tàu điện MRT đến Nhà ga Tòa thị chính Đài Bắc. Tháp 101 ở Đài Bắc được tạp chí
Newsweek bình chọn là một trong Bảy Kỳ quan Mới của Thế giới và được Kênh
Discovery bình chọn là một trong Bảy Kỳ quan Xây dựng. Tòa tháp 101 hiện đang giữ
Kỷ lục Thế giới Guinness về thang máy chở khách nhanh nhất thế giới.
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Chợ đêm Sỹ Lâm - Shilin Night Market
Đường Dadong, Danan, Wenlin và Jihe, quận Sỹ Lâm, Đài Bắc, 111

Chợ Đêm Sỹ Lâm là khu chợ đô thị nổi tiếng với các hoạt động giải trí về đêm sôi động,
ẩm thực Đài Loan đích thực cùng nhiều mặt hàng dân tộc và quốc tế phong phú. Khu
chợ được thành lập vào cuối thế kỷ 19, khi những người Nhật di cư xây dựng một ngôi
nhà bằng ngói nhỏ để bán thịt, cá, rau quả hàng ngày. Sau Thế Chiến II, khu chợ này
nhanh chóng phát triển; hiện nay, đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở
Đài Bắc. Chợ được chia làm hai khu vực: ẩm thực và hàng hóa. Các quầy hàng quanh
Nhà hát Dương Minh truyền thống và Đền thờ Tư Thành trên Đường Tá Nam chuyên
bán các loại hàng hóa đa dạng. Tại đây, du khách có thể tìm kiếm quần áo, mũ nón,
giày dép, các sản phẩm và phụ kiện trang sức với mức giá hợp lý hay mua đồ chơi cho
trẻ em và đồ điện tử giảm giá hoặc sắm đồ dùng nhà bếp, dụng cụ thiết bị giải trí. Du
khách cũng có thể tận hưởng dịch vụ mát xa truyền thống hay hát karaoke và chơi trò
chơi điện tử tại các phòng game. Nơi từng là Chợ Sỹ Lâm cũ giờ đây đã trở thành khu
ẩm thực nổi tiếng, được biết đến với các món ăn Đài Loan độc đáo chỉ có tại đây với
hơn 500 quầy hàng ăn. Các món ăn đặc sắc nhất ở đây gồm món xương sườn hầm thảo
dược Trung Quốc, xúc xích quấn gạo nếp, bánh hành, xúc xích cỡ đại Sỹ Lâm, đậu phụ
thối, thạch trà hay trứng tráng hàu. Các khu chợ đô thị sôi động này cũng là nơi để các
gia đình ở Đài Bắc đi mua sắm cuối tuần, do đó du khách chắc chắn sẽ được hòa mình
cùng người dân địa phương cũng như người đi tham quan. Thời điểm tấp nập nhất là
vào lúc tối muộn khi học sinh và người đi làm mua đồ ăn tối trên đường về nhà và kéo
dài tới nửa đêm.
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Phố cổ Bình Khê - Pingxi Old Street
Khu 2, đường Jing'an, quận Bình Khê, Tân Bắc, 226

Phố cổ Bình khê tại Đài Bắc có ga xe lửa lớn nhất, được đầu tư phát triển thành một
điểm thu hút khách du lịch ở Đài Loan. Đây là địa điểm không thể bỏ qua đối với du
hách hâm mộ văn hóa đường sắt Đài Loan. Đây là một quận có tỷ lệ đô thị hóa thấp và
là nơi bắt nguồn của sông Cơ Long. Bình Khê từng là một thị trấn khai thác than quan
trọng trong đầu thế kỷ 20. Đi dạo dọc theo phố, khách du lịch có thể thưởng thức
không khí hoài cổ và kiến trúc xây dựng độc đáo ở đây. Các ngôi nhà được xây dựng
trên sườn dốc, bây giờ đã trở thành các cửa hàng nơi du khách có thể mua quà lưu
niệm và đồ ăn địa phương. Trên sườn dốc cũng có các cửa hàng gạo truyền thống, cửa
hàng bánh ngọt, và các cửa hàng tạp hóa sử dụng hàng ngày cho cư dân. Hơn nữa, có
một hộp thư cũ nổi tiếng đã được bảo quản từ thời thuộc địa Nhật Bản. Đây là hộp thư
cũ nhất ở Đài Loan và hiện vẫn đang được sử dụng. Du khách có thể đi bộ trên đường
ray khi không có xe lửa đi qua và tận hưởng cái nhìn tuyệt vời của sông Cơ Long và
ngôi làng cổ vào cuối tuần. Phố cổ Bình Khê nổi tiếng thế giới với lễ hội đèn hoa đăng
vào mỗi tháng Hai, nơi du khách có thể viết điều ước của mình trên một chiếc đèn trời
và thả nó từ những nơi khác nhau trong thành phố. Hàng ngàn du khách đến đây để
ngắm khung cảnh tuyệt vời và cầu mong ước muốn trở thành hiện thực. Đây cũng
được coi là một sự kiện văn hoá dân gian quan trọng: một trong 14 lễ hội của thế giới
mà một người phải tham dự trong cuộc đời , và là một trong "52 điều cần làm trong
năm 2013" của CNN Travel 2013.
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Phủ Tổng Thống - Presidential Office Building
Số 122, Khu 1, đường Chongqing South, quận Trung Chính, Đài Bắc, 100

Phủ Tổng Tống khởi công năm 1912, hoàn thành năm 1919, nằm trên Đại lộ Ketagalan
ở Quận Zhongzheng. Tòa nhà cao nhất của Đài Loan, Tòa nhà Văn phòng Tổng thống.
Nơi đây là trụ sở chính cho các cơ quan giúp việc cho Tổng thống và Phó tổng thống
Trung Hoa Dân quốc. Công trình được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Nhật Uheiji
Nagano trong thời gian Nhật chiếm. Phong cách kết hợp của các yếu tố truyền thống
của châu Âu, bao gồm Baroque, Neo-Classical, và Renaissance với chi phí là 2.800.000
Yên Nhật. Tòa nhà có bốn tầng trệt và một tầng hầm, với sức chứa là hai nghìn người.
Hơn ba trăm phòng đã được thiết kế và hầu hết trong số họ đều có chức năng như
phòng văn phòng, ngoài ra còn có nhiều sảnh và khu vườn trang nhã và thanh lịch
trong tòa nhà và một tháp 60 mét được xây dựng bằng sắt và xi măng. Bị hư hại trong
vụ đánh bom của quân Đồng minh trong Thế chiến thứ hai, tòa nhà đã được khôi phục
sau cuộc chiến tranh của Trần Nghi, toàn quyền của tỉnh Đài Loan. Khi khả năng kiểm
soát Đại lục gần như không còn, chính quyền Trung Hoa Dân quốc dời các cơ quan về
Đài Loan vào năm 1950. Nếu ghé thăm vào ngày trong tuần thì du khách không cần
phải book trước mà chỉ cần mang theo passport tới là sẽ được vào (các đoàn trên 15
người thì phải book trước). Mỗi tháng có 1 ngày "full house open" sẽ có hướng dẫn
viên nhưng phải đặt lịch trước. Những ngày còn lại là những ngày "partial open
house", du khác vẫn được vào tham quan tự do, chỉ có điều là sẽ không có hướng dẫn
viên, và giờ thăm quan chỉ trong buổi sáng

18/37

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

Công viên Dương Minh Sơn - Yangmingshan National Park
Số 1-20 đường Zhuzihu, quận Beitou, Đài Bắc, 11292

Công viên Quốc gia Dương Minh Sơn (hoặc Núi Dương Minh) là điểm đến yêu thích
của cả cư dân địa phương lẫn khách du lịch, với địa hình tự nhiên đa dạng và cách Đài
Bắc khoảng 45 phút đi xe. Những con đường mòn ở đây rất thích hợp cho hoạt động
leo núi hoặc đạp xe. Đây cũng là nơi bảo tồn môi trường sống của nhiều hệ động thực
vật đặc sắc với những cánh đồng cỏ, những dấu tích của ngọn núi lửa và cảnh thiên
nhiên tuyệt đẹp. Công viên rộng 125 hecta có điểm cao nhất cách mặt nước biển
1.120m với trung tâm là năm ngọn núi lớn. Hơn 1.224 loài thực vật được chia thành 4
hệ sinh thái khác nhau bao gồm rừng tre, rừng lá rộng, đồng cỏ và rừng mới trồng.
Đây cũng là địa điểm thích hợp để tổ chức một buổi dã ngoại trong bầu không khí
trong lành hay tản bộ ngắm cảnh. Du khách có thể dành vài giờ đi bộ khám phá công
viên, xuyên qua rừng mưa cận nhiệt đới, rừng thường xuân, rừng lá rộng và đồng cỏ
lau trắng xóa. Du khách đến đây có thể tham gia tour sinh thái, tham quan rừng thông
và đi bộ xuyên núi Diện Thiên hoặc leo núi Thất Tinh để khám phá ngọn núi lửa xưa
với những mạch nước ngầm, suối nước nóng và những cột khói bốc nghi ngút từ
những họng khí. Hay tham gia hành trình tour lịch sử và tìm hiểu cách cư dân địa
phương vận chuyển hàng hòa như trà, hải sản và lưu huỳnh xuyên qua vùng rừng núi
này. Đến suối nước nóng tại Long Phượng Cốc (Longfenggu) và thư giãn trong làn
nước nóng tự nhiên. Nếu thích leo núi, hãy đón xe buýt đến Tiểu Du Khanh (Xiao You
Keng) và lên núi Thất Tinh - ngọn núi cao nhất Đài Loan. Đi ngang Hồ Mộng Mơ
(Menghuan Hu), ngâm chân trong làn nước ấm của Lãnh Thủy Khanh (Leng Shui
Keng) trước khi đón xe buýt trở về thành phố. Đường dành riêng cho xe đạp chạy dọc
theo đường cao tốc Yangtou với những điểm ngắm toàn cảnh núi Thất Tinh, thành phố
Đài Bắc, Tuyết Sơn, v.v. cũng là một lựa chọn được nhiều người yêu thích.
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Công viên địa chất Dã Liễu - Yehliu Geopark
Số 167-1 đường Kangton, làng Dã Liễu, quận Wanli, Tân Bắc, 20744

Công viên địa chất Dã Liễu tại Đài Loan tại thị trấn Vạn Thạch, được bình chọn là
“Điểm tới tự nhiên đẹp nhất Đài Loan 2013”. Với tổng chiều dài 1,7 km và khu đất liền
rộng nhất lên tới hơn 300m, Công viên địa chất Dã Liễu thu hút du khách tới tham
quan và giải trí bởi những phiến đá có hình thù độc đáo, kỳ lạ tạo nên bởi sự xâm thực
của biển vào đất liền và được đặt tên bởi khách du lịch tới đây. Để cảm nhận nhận hết
cái đẹp của khu du lịch nổi tiếng này, du khách có thể lần lượt di chuyển tới 3 khu
chính của công viên: Đầu tiên, bạn sẽ tiến vào Khu vực 1 – nơi chứa hàng chục hòn đá
có hình dáng giống Củ Gừng và Nấm, bạn cũng sẽ được tìm hiểu về quá trình hình
thành của hòn đá nấm trong khi chứng kiến hình dáng các hố trũng tự nhiên và cách
khu vực bị xâm thực. Cũng ở khu vực đó, 2 hòn đá nổi tiếng với hình dạng Kem Ly và
Cây Nến cũng thu hút sự quan tâm rất nhiều của những người từng có dịp tới đây.
Tiến vào phía bên trong, Khu vực thứ 2 cũng từa tựa như khu vực 1 với những tảng tá
gừng và nấm những với số lượng ít hơn. Tại đây Long Đầu Đá cùng với Nữ Vương Thủ
Đá chính là điểm nhấn khi đi vào khu vực này. Bên cạnh đó là những phiến đá có hình
như Con Voi, Đậu Phộng, Quả Dứa…Cuối cùng, khu vực 3 nằm ở phía bên kia của công
viên với diện tích hẹp hơn nhiều sơ với khu vực 2. Một phần của nó liền kề với vách
núi trong khi phần bên dưới chính là những con sóng chảy xiết dữ dội. Nơi đấy sở hữu
khá nhiều những phiến đá độc lạ, khác hẳn so với 2 khu vực trước với tảng đá Tổ Ong,
hòn đá Hạt Đậu hay hòn đá Thời Tiết. Các tour du lịch Đài Bắc thường chọn Dã Liễu là
điểm đến đầu tiên trong ngày, vì vậy mà thời gian cao điểm ở công viên địa chất Dã
Liễu sẽ khoảng từ 9h30 sáng tới tận 13h trưa. Để lưu lại dấu ấn chuyến tham quan của
mình, du khách nên sắp xếp chuyến hành trình của mình để trải nghiệm cảnh Hoàng
hôn trên bãi biển. Du khác có thể tự do chụp ảnh tham quan ở khoàng thời gian hoàng
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hôn đẹp nhất trong ngày.

Thác nước Thập Phần - Shifen Waterfall
Số 10 đường Ganken, Nanshan Li, quận Bình Khê, Tân Bắc, 226

Thác nước Thập Phần nằm trong làng cổ Thập Phần, còn được mệnh danh là Niagara
của Châu Á. Thác Thập Phần được nhắc đến như là 1 trong những khung cảnh đẹp
nhất, nổi tiếng nhất Đài Loan và là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích
phiêu lưu mạo hiểm với những con đường mòn leo núi thách thức. Thác nước Thập
Phần cao 20m, rộng 40m và là tháp nước rộng nhất ở Đài Loan. Đây là điểm dừng chân
nổi tiếng khi đi trên con đường ray lịch sử mang tên Bình Khê. Du khách không thể lái
xe đến đây mà chỉ có thể đi bộ từ trong làng Thập Phần đến, sẽ mất khoảng 15 phút.
Dọc theo đường đi, ngoài ngắm những dòng thác đổ xuống mặt hồ, du khách còn có
thể dừng chân tham quan ngôi làng cổ, cùng phong cảnh đẹp của núi rừng. Ở làng
Thập Phần hầu như cửa hàng nào cũng có bán đèn lồng, và nghi thức thả đèn lồng cầu
phúc cũng chính là nét văn hóa đặc trưng ở nơi đây. Những tín đồ yêu thiên nhiên sẽ
không thể bỏ qua thác nước này khi đến Đài Loan. Trên đường đi xuống thác, bạn có
thể dừng chân tham quan ngôi làng cổ cùng phong cảnh núi rừng. Gần đây, chính phủ
đã trông coi khu vực thác nước và miễn phí vé tham quan cho du khách.
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Làng cổ Thập Phần - Shifen Old Street
Nanshanping, quận Bình Khê, Tân Bắc

Làng cổ Thập Phần, quận Bình Khê, Tân Bắc là điểm dừng nổi tiếng nhất trên con
đường huyền thoại Bình Khê. Làng cổ Thập Phần xưa kia là nơi người dân canh tác
nông nghiệp, sản vật chính của vùng này là cây bông và cao su. Ngoài ra, đây cũng là
nơi có nguồn tài nguyên dồi dào về than đá nên họ đã xây dựng đường ray đi qua đây.
Hàng năm có khoảng vài triệu tấn than được chuyển đi từ nơi này đi khắp mọi nơi
trên đất nước, bên canh đó người dân ở đây cũng chỉ bán những loại vải vóc hay gia
vị. Đời sống của người dan làng cổ nói chung là khá dư giả. Tại đây có khá nhiều trò
chơi truyền thống như ném còn, thả đèn trời. Tương truyền rằng ai mà viêt điều
nguyện ước của và họ tên mình lên đó, nhằm thỉnh cầu tới thượng đế thì cầu sẽ được
ước sẽ thấy. Nên việc thả đèn trời ở đây đã như một thông lệ và là một nét đẹp trong
văn hóa truyền thống của người dân Đài Loan. Xung quanh làng cổ còn có nhiều đền
chùa như đền Long Xing Temple hay trung tâm văn hóa. Dịch vụ chăm sóc khách
hàng ở các cửa hàng khá tốt, chủ của hàng thường lấy các miếng cao su, miếng cỏ
nhân tạo để vứt xuống nền toàn đất đá để cho khách đứng xem hàng khỏi bị đau chân.
Hơn nữa khi có tàu đến chủ của hàng ở đây sẽ nhắc du khách chứ không cần còi báo
hiệu. Ở đây còn rất nhiều đồi núi, ngôi làng được xen kẽ giữa chúng. Có những góc
phố được trang trí bởi những mẩu tre của các đôi tình nhân và những diều ước
nguyện của họ được treo lên dàn dây dài. Biểu thị cho sự mong cầu hạnh phúc bền
lâu. Du khách tới đây sẽ được thưởng thức các món ăn chiên rán ngon, thường có vị
dai giòn. Thêm nữa,từ đây du khách chỉ cần đi xe đạp từ làng cổ tới thác Thập Phần,
thu hút phần đông các bạn trẻ ưa mạo hiểm ghé tới để vượt thác. Ở đây cũng chuẩn bị
khai thác nhiều loại hình thể thao mạo hiểm như trèo thuyền kayak và thuyền hơi.
Ngoài ra du khách hoàn toàn có thể đi dạo và chụp ảnh, những cảnh đẹp được nhắc
tới thường là cảnh người dân trồng các chậu hoa, mèo phơi mình dưới nắng và chơi
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đùa trên đường ray.

Hồ Nhật Nguyệt - Sun Moon Lake
Yuchi, Nam Đầu, Đài Trung

Hồ Nhật Nguyệt là hồ nước tự nhiên lớn nhất ở Đài Loan và cũng là một điểm thu hút
khách du lịch. Nằm ở thị trấn Ngư Trì, thành phố Nam Đầu, khu vực xung quanh hồ
Nhật Nguyệt là quê hương của bộ tộc Thao, một trong những bộ lạc thổ dân của Đài
Loan. Hồ Nhật Nguyệt bao quanh một hòn đảo nhỏ gọi là Lalu. Phần phía đông của hồ
có hình dáng giống mặt trời trong khi phía tây lại giống như mặt trăng, do đó tên hồ
mới có tên là Nhật Nguyệt. Hồ Nhật Nguyệt nằm ở độ cao 748 m so với mực nước biển.
Hồ sâu 27 m và có diện tích bề mặt khoảng 7.93 km2. Đảo Lalu nằm giữa hồ chính là
mảnh đất thánh của bộ tộc Thao. Trong truyền thuyết, thợ săn Thao đã phát hiện ra
Hồ Nhật Nguyệt trong khi đuổi theo một con nai trắng. Con hươu cuối cùng đã dẫn họ
đến hồ, nơi mà không những đẹp tuyệt vời mà còn đầy ắp cá. Ngày nay, hươu nai
trắng trong truyền thuyết đã được bất tử bằng một bức tượng bằng đá cẩm thạch trên
đảo Lalu. Hồ và vùng nông thôn xung quanh đã được công nhận là một trong mười ba
khu vực cảnh quan quốc gia ở Đài Loan. Miếu Văn Võ được xây dựng sau khi việc xây
dựng con đập làm mực nước biển dâng cao buộc nhiều ngôi đền nhỏ khác phải dỡ bỏ.
Tháp Từ Ân được xây dựng bởi Tổng thống Tưởng Giới Thạch vào năm 1971 để tưởng
niệm mẹ của mình. Các ngôi chùa khác bao gồm chùa Huyền Trang và chùa Huyền
Quang. Những điểm tham quan nổi tiếng nhất xung quanh Hồ Nhật Nguyệt là đảo
Lalu, chùa Huyền Trang, tháp Từ Ân, miếu Văn Võ... Các khu rừng tự nhiên giáp ranh
với những con đường là nơi thích hợp cho việc ngắm nhìn các loài chim. Có rất nhiều
loài chim sống ở độ cao trung bình, chẳng hạn như lách tách má xám, khướu mào Đài
Loan, chim cuốc, chào mào Trung Quốc và chào mào đen. Clan Shao là dòng tộc đầu
23/37

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

tiên sống trong vùng hồ Nhật Nguyệt. Lễ hội mùa màng, lễ gieo hạt, hội chợ thủ công
mỹ nghệ hàng năm, cũng như các bài báo của họ đã giúp bảo tồn văn hoá đặc trưng
của hồ Nhật Nguyệt. Khu vực xung quanh hồ có nhiều con đường mòn để đi bộ đường
dài. Trong văn học Anh cổ, nó thường được gọi là hồ Candidius, theo tên của nhà
truyền giáo người Hà Lan Georgius Candidius ở thế kỷ 17. Mặc dù không được phép
bơi ở Hồ Nhật Nguyệt, nhưng mỗi năm lại có một cuộc đua kéo dài 3 km được gọi là lễ
hội bơi được tổ chức vào tầm Trung thu. Trong những năm gần đây, số người tham gia
đã lên đến hàng chục ngàn. Ngoài ra, còn có các lễ hội khác được tổ chức cùng thời
điểm bao gồm pháo hoa, trình diễn laze và các buổi hòa nhạc.

Miếu Văn Võ - Wen Wu Temple
Số 63 quận Trung Sơn, Thành phố Nam Đầu, Đài Loan

Miếu Văn Võ nằm ở lưng chừng núi phía bắc của hồ Nhật Nguyệt được xây dựng vào
năm 1938. Ngôi miếu thờ cả Khổng Tử (Văn miếu) lẫn Quan Công (Võ miếu), vì vậy
nên được gọi là miếu Văn Võ. Trong thời gian bị Nhật Bản chiếm đóng, có hai ngôi đền
nằm bên bờ hồ là Võ miếu ở làng Thủy Xã và Văn miếu ở Y Đạt Thiệu ngày nay. Nhưng
khi người Nhật xây dựng nhà máy thủy điện, mực nước tăng lên khiến các ngôi đền đó
bị dỡ bỏ. Sau khi công ty điện của Nhật chịu trách nhiệm bồi thường, những người
quản lý của hai ngôi miếu đã quyết định xây dựng một ngôi đền mới tại rừng Tùng
Bách ở bờ phía bắc hồ Nhật Nguyệt. Đó chính là miếu Văn Võ ngày nay. Kiến trúc của
ngôi miếu theo phong cách cung điện miền bắc Trung Quốc. vô cùng rộng lớn và hùng
vĩ với ba sảnh riêng biệt. Trên tầng hai của tiền sảnh là đền thờ Tổ tiên Kaiji và thần
Văn học; sảnh trung tâm dành cho Quan Công, thần Chiến tranh và chiến thần Nhạc
Phi; trong khi hậu sảnh dùng để thờ Khổng Tử. Đây là miếu Khổng Tử duy nhất ở Đài
Loan luôn mở cánh cửa trung tâm. Những người quản lý ngôi miếu nói rằng họ làm
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vậy để thuận lợi cho sự tham quan của du khách. Bức tượng đồng với hình ảnh Khổng
Tử đang ngồi giúp ngôi miếu trở nên thật hiền triết. Ngoài Khổng Tử, còn có tượng của
các môn đệ là Mạnh Tử và Tử Tư. Một đặc điểm thú vị khác của ngôi miếu thu hút
không ít sự chú ý của du khách là hai con sư tử đá màu đỏ son ở hai bên cửa chính.
Hai bức tượng đá này được Ngô Hỏa Sư, cố chủ tịch của bệnh viện Tân Quang Ngô Hỏa
Sư quyên góp cho ngôi miếu, vì vậy dân chúng thường hay gọi đùa hai tượng đá này là
"Ngô Hỏa Sư". Trước khi đường vòng quanh hồ được xây dựng, cách duy nhất để đến
được miếu Văn Võ là đi thuyền đến bến tàu dưới ngôi miếu và leo cầu thang rất dốc.
Ban đầu, những bậc thang này được gọi là "cầu thang lên trời". Sau này, chính quyền
đã cải tạo lại bậc thang. Hiện có 366 bước cho khoảng cách 150 mét, tượng trưng cho
366 ngày trong năm (thêm một ngày vào năm nhuận). Ở mỗi bậc đại diện cho ngày
đầu tiên của mỗi tháng lại có một chiếu nghỉ để mọi người có thể dừng lại nghỉ ngơi.
Thông tin liên quan đến 24 chu kỳ mặt trời cũng được khắc vào bậc thang để du khách
có thể tìm hiểu về nền văn hoá dân gian truyền thống của Trung Quốc khi họ dần dần
bước lên. Nơi này được gọi là Những bậc thang của năm. Ngoài ra còn có chuông gió
dọc theo các bậc thang được khách du lịch treo lên nhằm cầu phước lành. Lần đầu
tiên đến miếu Văn Võ, du khách thường mua chuông gió theo hình con vật của họ
trong cung hoàng đạo Trung Quốc, sau khi qua hương khói chùa miếu, du khách viết
tên cũng như điều ước mong muốn của họ lên chiếc chuông, sau khi rung chuông trên
bậc cuối cùng trên Những bậc thang của năm, họ sẽ đi xuống và treo chuông gió bên
cạnh những bậc thang đại diện cho sinh nhật của mình, minh chứng cho nỗ lực của họ
đã được hoàn thành.

Trung Đài Thiền Tự - Chung Tai Chan Monastery
Số 2, đường Jhongtai, Puli, Nam Đầu 54544, Đài Loan
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Trung Đài Thiền Tự là một tu viện Phật giáo tại Đài Loan do Hòa Thượng Wei Chueh
sáng lập vào năm 1987. Tu viện Trung Đài Thiền Tự tại Chùa Tai Chan hoàn thành vào
tháng 9 năm 2001, tọa lạc tại Puli, quận Nam Đầu, miền Trung Đài Loan. Đây là công
trình Phật giáo cao nhất và là một trong những tu viện lớn nhất ở Đài Loan và thế giới,
có chiều cao 136 mét (446 ft). Được biết đến rộng rãi như là một kiệt tác kiến trúc vì vẻ
đẹp hiện đại của ngôi chùa trên núi, đền thờ này chỉ đứng sau tu viện Fo Guang Shan
về kích thước và số lượng các môn đệ được đào tạo tại tu viện. Ngôi đền theo sự giáo
dục truyền thống Phật giáo Trung Hoa, nhấn mạnh sự khai ngộ đột ngột và tu luyện
dần dần. Trung Đài Thiền Tự đã thành lập hơn 90 trung tâm và các tu viện nhỏ tại Đài
Loan và ở nước ngoài, bao gồm tám tu viện tại Hoa Kỳ cũng như các cơ sở tu viện tại
Úc, Hồng Kông, Nhật Bản, Phi-lip-pin và Thái Lan. Trung Đài Thiền Tự vô cùng ấn
tượng đối với mỗi du khách đến đây. Không ít người ở Đài Loan nghĩ rằng tu viện
Trung Đài Thiền Tự thậm chí còn hào nhoáng, thể hiện sự giàu có và quyền lực rất khó
để điều hòa với những ý tưởng đơn giản và không gắn kết với Phật giáo cơ bản. Trung
Đài Thiền Tự là một nơi có vẻ đẹp tuyệt vời và quyến rũ, một nơi không thể bỏ lỡ trong
chuyến đi của bạn ở Đài Loan. Để hiểu rõ hơn về triết lý đằng sau Tu viện Trung Đài
Thiền Tự, du khách nên đến thăm viện bảo tàng nghệ thuật Phật giáo tại đây, Bảo tàng
Chung Tài. "Bản tuyên ngôn" của viện bảo tàng, có thể được nhìn thấy ngay sau lối vào
nhắc nhở chúng ta về những kho báu nghệ thuật Phật giáo đã được truyền lại cho con
cháu qua nhiều thế kỷ bởi vô số ân nhân và ở đây thu thập và bảo quản cho các thế hệ
tương lai. Bảo tàng cũng khẳng định rằng nghệ thuật biến đổi tâm trí đồng nghĩa với
việc hỗ trợ cho sự khai sáng.

Lưu ý quan trọng
Check in hàng không:
Hướng dẫn viên sẽ giữ vé máy bay và hộ chiếu (còn hạn trên 06 tháng) của quý
khách để giúp quý khách làm thủ tục check in
Hành lý ký gửi:
Tuỳ hãng hàng không
Hành lý xách tay:
Tuỳ hãng hàng không, nhưng thường sẽ không quá 7 kg
Lưu ý nhập cảnh tại nước bạn:
Quý khách cần chú ý lắng nghe hướng dẫn của hướng dẫn viên và làm tờ khai nhập
cảnh tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh.
Thủ tục xuất nhập cảnh Hải quan Việt Nam:
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Quý khách cùng đoàn phải có mặt tại sân bay trước ít nhất 2,5 tiếng để kịp làm thủ
tục xuất nhập cảnh. Xuất trình đầy đủ hộ chiếu, vé máy bay và các giấy tờ liên quan
khi được yêu cầu. Tuân theo mọi quy định kiểm tra và yêu cầu của hải quan và cơ
quan xuất nhập cảnh. Quý khách nên khai báo hải quan trong trường hợp quý
khách mang số lượng tiền mặt quá mức cho phép (5000 USD/khách) hoặc mang theo
các đồ vật quý trị giá trên 300 USD như máy ảnh, máy tính xách tay, trang sức. Nếu
xảy ra tình huống đặc biệt, quý khách bình tĩnh làm theo yêu cầu của hải quan, cơ
quan xuất nhập cảnh và nhờ liên hệ với hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Hộ chiếu:
Khi đi quý khách mang theo hộ chiếu gốc còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi
hành. Quý khách sử dụng hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao thì khi đi phải
mang theo công hàm. Quý khách cần giữ lại tất cả các giấy tờ được phát sau khi làm
thủ tục xuất nhập cảnh. Trong suốt hành trình, hộ chiếu của quý khách sẽ do hướng
dẫn viên Việt Nam giữ và bảo quản.
Những mặt hàng bị cấm khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Các chất ma túy, các chất gây nghiện; súng, đạn, các bộ phận của súng; các loại súng
giả; chất nổ; các chất liệu cho vũ khí hóa học. Tiền giả, thẻ tín dụng giả; sách, báo,
tranh ảnh hoặc các hàng hóa gây hại cho an ninh cộng đồng hoặc tinh thần của cộng
đồng; các sản phẩm khiêu dâm trẻ em; các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bất kỳ ấn phẩm nào có nội dung tuyên truyền chính trị. Các công cụ cờ bạc, vé xổ số
và các loại xu, thẻ dùng để cờ bạc khác. Các loại đất cát, thực vật và động vật (trừ thú
cưng) và các sản phẩm sản xuất từ các quốc gia khác mà Đài Loan đã tạm thời hoặc
vĩnh viễn xếp vào danh mục có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ. Các các loại hải sản
tươi, đông lạnh, muối hoặc đã qua chế biến; các loại hoa quả tươi. Các loài động thực
vật và sản phẩm nằm trong danh sách nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng trừ phi đã
được cấp phép. Để biết thêm thông tin và chi tiết liên hệ, vui lòng liên hệ Cục Kiểm
soát và Kiểm dịch Y tế Động vật và Thực vật hoặc liên hệ CITES để xin giấy phép. Đồ
cổ và các cổ vật có giá trị văn hoá khác.
Những mặt hàng bị hạn chế khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Nếu quý khách mang theo thú cưng cần cung cấp giấy chứng nhận sức khoẻ và
chứng nhận đã chủng ngừa đầy đủ và hợp lệ. Hãy liên lạc với Đại sứ quán gần nhất
hoặc Văn phòng Kiểm dịch và Kiểm dịch sức khoẻ Thú y và Thực vật.
Với các loại thực vật, thực phẩm và hạt giống không nằm trong danh sách cấm thì
phải có giấy phép chứng nhận an toàn sức khỏe.
Chỉ các loại dược phẩm không nằm trong danh mục cấm mới được mang vào Đài
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Loan.
Mua sắm và hoàn thuế:
Nếu quý khách chi hơn NT$3.000 trong cùng một ngày tại một cửa hàng dán nhãn
TRS (Mua Hàng Hoàn Thuế) thì khi rời Đài Loan trong vòng 30 ngày sau đó và mang
theo hàng hóa đã mua có thể yêu cầu hoàn 5% thuế giá trị gia tăng (VAT) tại quầy
dịch vụ hoàn thuế VAT cho khách nước ngoài tại sân bay hoặc cảng biển khởi hành.
Nếu số tiền hoàn VAT ít hơn NT$1.000, du khách có thể nộp đơn đăng ký hoàn thuế
trực tiếp tại cửa hàng dán nhãn TRS.
Trường hợp bị từ chối cấp thị thực:
Các lý do bị từ chối thị thực có thể sẽ không được đại sứ quán Đài Loan cung cấp.
Thông tin đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn:
Văn phòng đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan:
Địa chỉ: Tầng 3, số 65 đường Sung Chiang, Đài Bắc.
Điện thoại: (886 - 2) 2516 6626.
Fax: (886 - 2) 2504 1761.
Tiền tệ:
Đơn vị tiền tệ chính thức của Đài Loan là đồng Tân Đài Tệ (Ký hiệu: NT$ hoặc TWD)
hoặc đồng Nhân Dân Tệ (Ký hiệu: CNY hoặc RMB)
Quý khách có thể mang vàng khi nhập cảnh không hạn chế về số lượng nhưng cần
phải khai báo với hải quan. Nếu giá trị số vàng vượt quá 20,000USD, quý khách sẽ
cần xuất trình giấy phép nhập khẩu cấp bởi Cục Ngoại Giao, Bộ Kinh Tế Đài Loan tại
hải quan. Hải quan Đài Loan cũng có quyền điểm kiểm tra và truy xuất nguồn gốc
của số vàng này.
Nếu quý khách mang theo từ 10,000USD trở lên hoặc các ngoại tệ khác có giá trị
tương đương hoặc số lượng chứng khoán chuyển nhượng được có giá trị tương
đương cũng cần phải khai báo với hải quan.
Quý khách có thể đổi tiền mặt và chi phiếu lữ hành ở hầu các ngân hàng, bưu điện
lớn, trong một số khách sạn và bách hóa. Thẻ tín dụng được chấp nhận rộng rãi ở
nhiều nơi.
Ổ cắm điện:
Đài Loan dùng ổ cắm điện loại A (Type A) là ổ cắm hai lỗ dẹt (110V - 60Hz) hoặc ổ
cắm điện loại B (Type B) là ổ cắm hai lỗ dẹt và một dây tiếp đất lỗ tròn.
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Trang phục:
Theo thời tiết
Tip khi đi nhà hàng, sử dụng dịch vụ khác:
Người Đài Loan không có thói quen tip tiền khi đi nhà hàng hay sử dụng các dịch vụ
khác. Một số nhà hàng và khách sạn cao cấp tính thêm phí dịch vụ 10% sẵn ở trong
hóa đơn.
Điện thoại và các số liên lạc khẩn cấp:
Quý khách có thể gọi điện quốc tế bằng điện thoại trả tiền và thanh toán bằng thẻ
lưu giá trị hoặc tiền xu. Thẻ này có bán ở các cửa hàng tiện lợi như 7 - Eleven,
Family Mart. Để gọi điện quốc tế từ Đài Loan, quý khách quay số 002 sau đó là mã
quốc gia và số điện thoại thực tế. Để thực hiện một cuộc gọi tới Đài Loan, quý khách
quay mã quốc gia 886 và sau đó là số điện thoại.
Các số điện thoại khẩn cấp:
Cảnh sát: 110; Đơn vị cảnh sát nói tiếng Anh, Đài Bắc: (02) 2556 - 6007
Cục Lãnh Sự: (02) 2343 - 2888
Dịch vụ xe cứu thương và cứu hỏa: 119
Hỗ trợ điều hành quốc tế: 100
Hỗ trợ danh bạ bằng tiếng Anh: 106
Hỗ trợ danh bạ bằng tiếng Hoa: 104 & 105
Đường dây nóng hỗ trợ thông tin cho khách du lịch 24h: 0800 - 011 - 765
Đường dây nóng hỗ trợ thông tin cho người nước ngoài 24h: 0800 - 024 - 111
Tiền tip cho Hướng dẫn viên:
5 USD/người/ngày
Lưu ý đặc biệt khác:
Ở Đài Loan có hệ thống wifi miễn phí iTaiwan trải rộng với gần 5000 điểm phát sóng
ở các khu vực danh lam thắng cảnh và đầu mối giao thông. Quý khách chỉ cần lên
mạng đăng ký tài khoản trước khi đến Đài Loan hoặc đến trung tâm dịch vụ du lịch
gần nhất khi đang ở Đài Loan để đăng ký tại quầy. Sau khi nhập cảnh, quý khách có
thể đến bất kỳ một Icenter hoặc quầy phục vụ nào của Cục Du lịch để kích hoạt tài
khoản iTaiwan bằng hộ chiếu. Thời gian sử dụng tối đa là 30 ngày, nhưng nếu cần
thiết quý khách có thể gia hạn thành 60 hoặc 90 ngày.
Link đăng ký: http://itaiwan.taiwan.net.tw
An toàn, an ninh bản thân:
Tình hình an ninh ở Đài Loan khá ổn định với hệ thống camera rộng rãi mọi nơi.
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Tuy nhiên quý khách vẫn nên tuân thủ các quy định an ninh và không tự ý tách
đoàn để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Định nghĩa người cao tuổi:
Quý khách hàng cao tuổi là các khách có tuổi từ 65 trở lên.
Định nghĩa người lớn:
Quý khách hàng người lớn là các khách có tuổi từ 12 trở lên.
Định nghĩa trẻ em:
Quý khách hàng trẻ em là các khách có tuổi từ 2 đến dưới 12 tuổi.
Định nghĩa trẻ sơ sinh:
Quý khách hàng trẻ sơ sinh là các khách có tuổi dưới 2 tuổi.
Giấy xác nhận sức khỏe:
Quý khách trên 65 tuổi nếu đi du lịch nước ngoài cần phải có giấy chứng nhận sức
khỏe để đi du lịch nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người
thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. Quý khách cũng cần thông báo cho nhân viên
chăm sóc khách hàng của yeudulich.com để được tư vấn.
Quý khách đang mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng của
yeudulich.com ngay tại thời điểm đăng ký hoặc gọi số (024) 6256 7788 để được tư
vấn thêm thông tin. Vì lý do đảm bảo an toàn sức khỏe cho quý khách, công ty lữ
hành sẽ không nhận khách mang thai từ 7 tháng trở lên.
Thay đổi hành trình:
Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông nhưng vẫn
đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.
Chương trình và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo ngày khởi hành cụ thể.
Thay đổi giá:
Giá có thể thay đổi nếu hàng không thông báo thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ
phí sân bay ở các nơi.
Hủy do điều kiện đặc biệt:
Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai,... hoặc do có sự cố, có
sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu
hỏa,... thì công ty lữ hành sẽ có quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận
tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt
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hại phát sinh.
Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty lữ hành sẽ đàm phán với các công ty
cung cấp dịch vụ để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã
trừ lại các dịch vụ đã thực hiện) và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ
chi phí nào khác.
Hủy do không đủ khách:
Trong trường hợp đoàn không thể khởi hành do không đủ số lượng khách tối thiểu
(tùy thuộc từng đoàn), yeudulich.com sẽ tìm và đặt chỗ cho quý khách sang đoàn
khác cùng hành trình, cùng chất lượng trong ngày gần nhất có thể. Nếu quý khách
không chọn được cặp ngày phù hợp, yeudulich.com sẽ hoàn lại tiền, sau khi đã trừ
chi phí các dịch vụ đã thực hiện (nếu có).
Bảo hiểm người già:
Quý khách trên 75 tuổi khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi
tùy theo tour).
Đi cùng trẻ em:
Quý khách nên mang đầy đủ đồ dùng, đồ ăn và thuốc men dành riêng cho trẻ em
nếu đi cùng trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
Quý khách liên lạc với công ty lữ hành để hỏi trước về điều kiện mang theo các thiết
bị hỗ trợ khi đi cùng trẻ nhỏ như xe đẩy nếu cần.
Thăm quan và đi lại:
Hành trình chuyến đi thông thường sẽ được lên chương trình từ sáng tới chiều tối,
không có thời gian ngủ/nghỉ trưa tại khách sạn.
Quý khách phải thực hiện đúng yêu cầu về thời gian tập trung. Trong trường hợp
quý khách muộn giờ hoặc không đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên, đoàn sẽ
không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của quý khách. Quý khách tự chi trả chi phí
phương tiện quay về khách sạn để tập hợp lại với đoàn vào buổi tối hoặc tới điểm
tham quan kế tiếp.
Trong quá trình đi lại, khi mệt hoặc không thể đi theo đoàn, quý khách cần thông
báo cho hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Trong trường hợp lạc đoàn mà không thông thạo khu vực địa phương, quý khách vui
lòng dừng tại điểm bị lạc đoàn ở nơi dễ nhìn để hướng dẫn viên có thể tìm được.
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Tuyệt đối không tự ý tách đoàn để đi một mình mà không thông báo với hướng dẫn
viên hoặc trưởng đoàn. Nếu có tách đoàn thì nên đi theo nhóm và mang theo
cardvisit của khách sạn, số điện thoại của hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo
an toàn sau khi đã thông báo đầy đủ với hướng dẫn viên hoặc trưởng đoàn.
Các điểm tham quan phần lớn vào 1 cửa và ra bằng cửa khác, vì vậy quý khách nên
tập trung đi theo đoàn để tránh lạc.
Cần tuân thủ mọi quy định của điểm tham quan và pháp luật của nhà nước sở tại.
Nếu ai có nhu cầu làm việc riêng cần thông báo trước cho trưởng đoàn hoặc hướng
dẫn viên.
Mọi thay đổi, góp ý về chương trình cần được thông báo và trao đổi với trưởng đoàn
để bàn bạc thống nhất với cả đoàn. Mọi thay đổi không có trong chương trình quý
khách phải tự thanh toán.
Thực hiện văn minh trong du lịch sau khi kết thúc chương trình. Quý khách cùng
đoàn nên có khoản tiền thưởng (tùy chương trình) cho phiên dịch viên, hướng dẫn
viên, lái xe và phụ xe.
Chương trình có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với sắp xếp của công ty, khí hậu,
điều kiện sức khỏe của cả đoàn và sẽ được trưởng đoàn thông báo mỗi ngày.
Đồ ăn:
Quý khách ăn sáng tự chọn tại các khách sạn.
Quý khách thường ngồi ăn theo bàn tròn từ 8-12 khách một bàn. Bữa trưa và bữa
chiều có thể ăn theo set menu hoặc buffet.
Các bữa ăn thường không bao gồm đồ uống. Quý khách nên cân nhắc tình trạng sức
khỏe của bản thân trước khi sử dụng rượu bia, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn
trong bữa trưa.
Quý khách có thể mang theo một số đồ ăn, gia vị Việt Nam như nước mắm chấm,
ruốc để phù hợp với khẩu vị người Việt.
Nếu quý khách có con nhỏ nên mang theo một ít đồ ăn đóng hộp hoặc ăn liền để đề
phòng trường hợp các bé không ăn được đồ ăn địa phương.
Nếu quý khách không ăn được một số loại đồ ăn vì lý do cá nhân, sức khỏe hoặc tôn
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giáo, vui lòng báo trước cho công ty lữ hành để có sắp xếp chuẩn bị riêng.
Chi tiêu:
Khi mua hàng tại siêu thị niêm yết giá và trả tại quầy thu ngân, quý khách không
cần mặc cả. Nếu mua hàng ở các gian hàng đơn lẻ, cửa hàng riêng hoặc tại chợ, quý
khách nên trả giá và kiểm tra chất lượng hàng hóa kỹ lưỡng vì thường sẽ không đổi
trả được.
Khi mua sắm tại các điểm theo hành trình của đoàn, quý khách thuận mua vừa bán
và nên kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa trước khi mua. công ty lữ hành và hướng dẫn
viên không chịu trách nhiệm về giá cả, chất lượng mặt hàng và quyết định mua
hàng của quý khách. Đại diện công ty lữ hành cũng như hướng dẫn viên địa phương
không có quyền bắt hoặc ép quý khách phải mua hàng ở các địa điểm này.
Thị thực nhập cảnh Việt Nam với khách nước ngoài:
Đối với khách nước ngoài hoặc Việt Kiều, khi đi quý khách phải mang theo tờ khai
hải quan đã vào Việt Nam lần 1 và thị thực rời để nhập cảnh khi quay về Việt Nam.
Hộ chiếu của quý khách phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam và được ra vào nhiều
lần (multiple entry).
Hành lý:
Vali và hành lý nên đề tên, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng để tránh thất lạc hoặc
nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển.
Trong hành lý xách tay qua cửa khẩu không được có các loại chất lỏng có dung tích
trên 100ml (nước ngọt, xịt khoáng, nước hoa, dầu gội đầu, mỹ phẩm ...), chất dễ gây
cháy nổ, các loại dao kéo hoặc đồ dùng sắc nhọn như dao ăn, cắt móng tay.
Trong hành lý ký gửi không được để các loại máy ảnh, máy quay phim, chụp hình,
máy tính xách tay. Tuyệt đối không để tiền và đồ đạc trang sức có giá trị trong hành
lý ký gửi.
Quý khách sẽ tự ký gửi hành lý của mình theo quy định của hải quan để đảm bảo an
ninh hàng không và tự chịu trách nhiệm về hành lý của mình.
Hành lý thường sẽ được chuyển thẳng tới điểm cuối cùng của mỗi chặng hành trình.
Hướng dẫn viên sẽ hỗ trợ quý khách trong việc chuyển tiếp máy bay và lấy hành lý
tại điểm cuối.
Quý khách phải tuân theo quy định về trọng lượng và số lượng hành lý của hãng
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hàng không, nếu vượt quá mức cho phép, quý khách sẽ phải tự chi trả lệ phí quá
cước.
Lưu trú tại khách sạn:
Khi check in, quý khách xuất trình giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân với hành
trình nội địa, hộ chiếu có thị thực với hành trình quốc tế). Điền tờ khai nhận phòng,
nhận chìa khóa phòng hoặc thẻ từ.
Khi check out, quý khách check out đúng theo giờ quy định của khách sạn hoặc theo
giờ trong hành trình tour, trả chìa khóa/thẻ từ và thanh toán các phụ phí khác cần
thanh toán nếu quý khách sử dụng các dịch vụ tại khách sạn trong thời gian lưu trú.
Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về những vật dụng, giấy tờ tùy thân, đồ đạc quý
giá và tiền bạc để trong phòng khách sạn mà không gửi tại két an toàn của lễ tân.
Vui lòng kiểm tra các thiết bị có trong danh sách thiết bị trong phòng ngay khi nhận
phòng và báo hỏng hoặc thiếu (nếu có) cho hướng dẫn viên. Nếu không, khi trả
phòng quý khách sẽ phải bồi thường cho các vật dụng hỏng hoặc thiếu mà không
phải do mình gây ra.
Quý khách vui lòng gửi lại chìa khóa/thẻ từ cho quầy tiếp tân khách sạn mỗi khi rời
khách sạn để tránh mất. Nếu mất hoặc làm hỏng chìa khóa/thẻ từ sẽ phải bồi thường
phí làm lại chìa/thẻ.
Gọi điện thoại nội bộ trong khách sạn từ phòng này sang phòng kia hoặc gọi điện
thoại xuống lễ tân không mất phí. Quý khách vui lòng tham khảo tờ giấy hướng dẫn
trên mặt bàn điện thoại hoặc hỏi hướng dẫn viên.
Các loại nước uống để bên ngoài tủ lạnh có dòng chữ Complimentary hoặc Free
được phục vụ miễn phí.
Các loại nước uống, đồ ăn để trong tủ lạnh (mini bar) hoặc đặt trong các giỏ để trên
kệ như các loại đồ ăn vặt đóng gói, hạt điều khô, hoa quả sấy đều phải trả phí.
Đa số các khách sạn đều có dịch vụ PAY tivi (chiếu các loại phim giải trí). Nếu không
xem, quý khách không bấm nút PAY. Còn nếu nhấn nút mà không xem, quý khách
vẫn sẽ phải thanh toán tiền.
Trong một vài khách sạn có sử dụng hệ thống robot minibar (tủ lạnh chứa thực
phẩm tự động). Trong trường hợp đã nhấn nút lấy thực phẩm, quý khách sẽ không
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thể hoàn trả lại vì máy đã tự động tính tiền.
Dịch vụ tại khách sạn:
Các khách sạn có thể có thêm các dịch vụ khách như bể bơi, spa, phòng gym, quán
bar, phục vụ bữa sáng tại giường, nhờ gọi taxi,... Quý khách nên hỏi hướng dẫn viên
hoặc quầy lễ tân về chi phí sử dụng các dịch vụ này trước khi dùng.
Giặt là:
Dịch vụ giặt là tại khách sạn thường phải trả thêm phí phục vụ từ 20% - 30%. Quý
khách có thể tự giặt đồ của mình hoặc thuê khách sạn giặt. Nếu bỏ quần áo vào sọt
đồ bẩn trong phòng, khách sạn sẽ tự mang đi giặt và quý khách sẽ phải trả tiền.
An toàn, an ninh bản thân và đoàn:
Quý khách không nên tự ý hút thuốc tại khu vực không cho phép hoặc xả rác nơi
công cộng, tại các điểm tham quan vì sẽ bị phạt tài chính.
Luôn mang theo cardvisit của khách sạn và số điện thoại hướng dẫn viên bản địa.

Checklist khởi hành
Giấy tờ
Hộ chiếu (Passport)
Thị thực (Visa)
Bảo hiểm du lịch
Bản photo hộ chiếu
Bản photo chương trình tour
Bản in/photo vé máy bay
Bản in/photo các vé khác đã mua
2 ảnh chân dung 4x6 mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng
Form làm lại hộ chiếu
Liên Hệ
Lưu liên hệ hotline công ty du lịch
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại Việt Nam
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại nước ngoài
Lưu liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài
Lưu các số điện thoại khẩn cấp
Thiết bị điện tử
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Kiểm tra điện thoại
Các phần mềm nên cài
Máy ảnh
Pin dự phòng/Powerbank
Ổ cắm điện (tham khảo phần lưu ý riêng trong chương trình tour)
Các loại sạc
Tai nghe
Tiền tệ
Tiền mặt
Thẻ tín dụng
Quần áo
Trang phục theo mùa
Quần áo ngủ
Mũ
Ô
Giày mềm
Áo mưa
TKhăn tay
Đồ dùng vệ sinh cá nhân (Nếu có nhu cầu)
Bàn chải
Kem đánh răng
Nước súc miệng
Chỉ nha khoa
Sữa tắm
Dầu gội
Sữa rửa mặt
Dầu/nước tẩy trang
Bông tẩy trang
Băng vệ sinh
Dao cạo râu
Kem cạo râu
Máy sấy tóc
Khăn tắm
Đồ dùng cá nhân khác
Đồng hồ
Bình đựng nước cá nhân
Khóa vali
Sức khỏe
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Email: lienhe@yeudulich.com

Tiêm phòng
Các loại thuốc nên mang
Thông báo chế độ ăn kiêng/tình trạng sức khỏe với công ty du lịch, hướng dẫn viên
Đồ dùng cho em bé (Nếu có nhu cầu)
Quần áo theo mùa
Mũ
Khăn xô
Tất
Bao tay
Yếm
Gối
Chăn
Bình sữa
Sữa bột
Đồ ăn dặm/nhẹ
Bộ đồ ăn trẻ em
Ty ngậm
Sữa tắm trẻ em
Dầu gội trẻ em
Đồ chơi
Sách/Truyện
Xe đẩy
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