
Chương trình du lịch

TOUR ÚC SYDNEY 5N4Đ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm / Phương tiện: ô tô/ máy bay / Khởi hành 24/07 & 21/08

Điểm nổi bật:
✔ Tham quan Nhà hát Con Sò, Cầu Cảng Sydney, Mrs. Macquaries Chair, chợ cá Sydney Fish Market.
✔ Khám phá những nét thú vị đặc sắc tại Khu phố cổ The Rocks, nhà thờ Đức Bà Sydney.
✔ Vui chơi tại công viên Hyde Park.
✔ Du ngoạn và check-in tại Blue Mountains hùng vĩ và đồ sộ với cảnh tượng thiên nhiên đẹp mắt.
✔ Đi dạo và mua sắm tại Direct Factory Outlet, Westfield.

NGÀY 1: TPHCM - SYDNEY

Sáng: HDV công ty du lịch đón quý khách ở Ga đi Quốc tế, tại cổng D2 cột số 10 sân bay Tân Sơn Nhất.
Quý khách được hỗ trợ hoàn tất thủ tục khởi hành đi Sydney.
Tối: Du khách sẽ bay chuyến BL JQ62  SGN/SYD 10:35 PM – 10:15 AM.
NGÀY 2: SYDNEY - CITY TOUR (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI )

Sáng: Đoàn sẽ đáp đến sân bay Sydney vào giấc sáng. HDV hỗ trợ quý khách làm thủ tục nhập cảnh vào Úc.
Chuyến hành trình tour Úc Sydney bắt đầu:

● Quý khách được tham quan bên ngoài Nhà hát Con Sò. Nơi này được nhiều người biết đến là một
kiến trúc có nét độc đáo mới lại, khác biệt hoàn toàn so với những công trình trước đó. Nhìn từ xa,
kiến trúc này có hình vuông, tựa như cánh buồm dang rộng giữa biển cả bao la. Hiện nay, nhiều
người dân trong khu vực vẫn gọi nơi đây là nhà hát vỏ sò, mang lại cảm giác thân thiện và gần gũi.

● Cầu Cảng Sydney (Sydney Harbour Bridge) là cây cầu lớn bắc qua cảng Sydney. Công trình này
được xây nên để phục vụ xe đạp, xe cơ giới, xe lửa và những du khách bộ hành trong khu thương mại
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trung tâm Sydney (Sydney CBD) và vùng North Shore (mạn biển Bắc). Quý khách có cơ hội chiêm
ngưỡng các biểu tượng đặc trưng của đất Úc như Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney.

Trưa: Xe đưa đoàn khách đi dùng lẩu Hàn Quốc.
Chiều: Đoàn tiếp tục khởi hành đến các địa điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực:

● Khu phố cổ The Rocks: khu này được coi như một bảo bằng chứa đựng quá khứ và hiện tại của
thành phố. hường được ví như “bảo tàng Sydney ngoài trời” bởi nơi này hội tụ cả quá khứ và hiện
tại của thành phố Sydney. Khách du lịch thường xuyên ghé đến đây để tham quan và check-in trong
chuyến đi của mình. Ngoài việc hiểu thêm về lịch sử của những "ngôi nhà đá", du khách còn được
trải nghiệm ẩm thực phong phú, đi dạo và mua sắm tùy thích.

● Nhà thờ Đức Bà Sydney (St. Mary): Nhà thờ là công trình kiến trúc tôn giáo có quy mô lớn nhất và
lâu đời nhất. Nó tọa lạc tại một góc đường College Street và đường Prince Albert, đối diện Công viên
Sydney Hyde.

● Hyde Park: là một trong các công viên đô thị có tuổi đời cao nhất tại nước Úc xinh đẹp.
● Mrs. Macquaries Chair là địa điểm lưu lại những hình ảnh bắt mắt nhất của Cầu cảng. Chiếc ghế

này thực chất là một tảng đá sa thạch lộ thiên , được chế tác từ bàn tay của những tù nhân bị kết án
đầu thế XIX.

Tối: Quý khách dùng bữa tối rồi nhận phòng khách sạn để nghỉ ngơi.
NGÀY 3: SYDNEY - BLUE MOUNTAIN (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI )

Sáng: Quý khách được phục vụ điểm tâm sáng tại khách sạn rồi sẽ di chuyển ra xe để tiếp tục tour Úc
Sydney giá rẻ:

● Blue Mountains: nằm trong bán kính 100 km so với trung tâm Sydney. Quang cảnh nơi đây xinh
đẹp và hùng vĩ, nằm trong danh sách di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO.

● Đoàn di chuyển để khám phá và phiêu lưu ở Núi Ba Chị Em (Three Sisters) tọa lạc sát bên thung
lũng Jamison. Du khách nên lên đến Echo Point (đỉnh tiếng vang), có thể ngắm nhìn toàn cảnh Núi
Ba Chị Em một cách rõ nét.

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa.
Chiều: Quý khách được chở đến Direct Factory Outlet (DFO) để mua sắm những sản phẩm và đồ dùng
mình yêu thích. Du khách sẽ dễ dàng sở hữu được những mặt hàng giá rẻ được nhập trực tiếp từ kho.
Tối: Quý khách được đưa đến một nhà hàng địa phương để dùng bữa trưa. Sau đó là trở lại khách sạn nhận
phòng và nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe và tinh thần.

NGÀY 4: SYDNEY - CITY TOUR & SHOPPING (ĂN SÁNG)



Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng khách sạn. Tiếp theo là khoảng thời gian để du khách tự do
khám phá, tham quan hoặc mua sắm các vật dùng mình thích. Ngoài ra, quý khách có thể tìm hiểu thêm
thông tin về cách thức du học, định cư hay cơ hội đầu tư.
Sydney Fish Market là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Vịnh Blackwattle. Giá trị của công trình này lên đến
hàng trăm triệu đô. Quý khách muốn vô đây tham quan thì sẽ phải tự chi trả. Đây được xem là chợ cá lớn thứ
ba thế giới. Tại đây, quý khách có thể tận mắt thấy cảng cá rộng lớn hoặc tham gia vào các phiên đấu giá hải
sản vào mỗi buổi sáng.
Trưa: Du khách tự túc bữa trưa.
Chiều: Sau giờ nghỉ trưa, đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình tour du lịch Sydney giá rẻ, đưa quý khách đến:
Westfield là trung tâm thương mại lớn được nhiều người dân trong khu vực yêu thích. Nơi này nằm trong
khu vực trung tâm thương mại của thành phố Sydney, đông đúc và nhộn nhịp. Du khách được tự do mua sắm
thoải mái ở đây. Gần đó cũng có nhiều trung tâm thương mại khác như Queen Victoria Building, David
Jones, Stockland Glasshouse, Mid City Centre và The Strand Arcade.
Tối: Quý khách tự túc ăn tối và trở về lại khách sạn để nghỉ ngơi.
NGÀY 5: SYDNEY - TPHCM (ĂN SÁNG / TRƯA)

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại nhà hàng. HDV hỗ trợ quý khách hoàn tất thủ tục trả phòng. Sau đó, du
khách được đi lại và tham quan thành phố tự do.
Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng với nhiều món ngon địa phương.
Chiều: Đoàn khách di chuyển ra sân bay để chuẩn bị trở về Việt Nam.
Chuyến bay: BL JQ62  SYD/SGN  03:20 PM – 09:05 PM
Tối: Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trưởng đoàn hướng dẫn du khách làm thủ tục nhập cảnh,
kết thúc chuyến du lịch nước ngoài 5N4Đ đầy thú vị.
Hẹn gặp lại du khách trong những tour Úc Sydney vào lần sau.
LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn
đảm bảo đủ điểm đến tham quan!

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ

Giá tour bao gồm:
- Vé máy bay Khứ hồi.
- Thuế, phụ phí xăng dầu, phí an ninh, phí sân bay phi trường 2 nước.
- Xe đưa đón tham quan theo chương trình.
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- Khách sạn Tiêu chuẩn 3 sao, 2 khách/phòng, trường hợp cần thiết sẽ bố trí phòng 3 khách.
- Ăn uống theo chương trình.
- Nước suối 01 chai/ ngày.
- Vé tham quan theo chương trình.
- Phí Test RT- PCR ở Úc.
- Bảo hiểm du lịch quốc tế với mức đền bù tối đa 250.000.000 VNĐ/ trường hợp. Không áp dụng cho

khách từ 80 tuổi trở lên. Bảo hiểm Covid19 không áp dụng cho khách từ 70 tuổi trở lên.
- Hướng dẫn viên Việt Nam theo đoàn suốt tuyến.

Không bao gồm:
1. Lệ phí visa Úc.
2. Phụ thu phòng đơn.
3. Bồi dưỡng cho cả HDV và tài xế địa phương.
4. Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng.
5. Visa tái nhập nếu khách mang hộ chiếu nước ngoài.

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):
- Trẻ em từ 1-2 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn

chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính % giá tour theo quy định (tiêu chuẩn như trẻ em
tính phí).

- Trẻ em từ 2- dưới 11 tuổi: Phụ thu % giá tour theo quy định (ngủ chung giường với bố mẹ, có ghế
ngồi và suất ăn riêng). Hai người lớn chỉ được kèm 01 suất trẻ em từ 5-11 tuổi. Trẻ em thứ 2 trở lên
tính giá như người lớn.

- Trẻ từ 11 tuổi: Tính như người lớn.
- Khách nước ngoài phụ thu 15 USD/người/ngày, khi đi mang theo 2 bản photo hộ chiếu và bản gốc để

đối chiếu.
Quý khách cần lưu ý:

- Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính), và đóng cọc 50% tiền tour khi đăng ký tour và
hoàn tất thanh toán tiền tour trước khi đoàn khởi hành 10 ngày làm việc.

- Trường hợp quý khách mang quốc tịch thuộc diện được miễn visa Úc, quý khách phải khai form xin
visa điện tử với lệ phí visa ETA là: 500.000 vnđ/khách.

- Quý khách mang quốc tịch nước ngoài phải có visa rời phải mang theo lúc đi tour.



- Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc 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 VN còn hiệu lực thì
không du lịch sang nước thứ ba được.

- Trường hợp trẻ em đi với người nhà (không phải Bố Mẹ) phải nộp kèm giấy ủy quyền được
- chính quyền địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền cho đi du lịch) và Bố Mẹ bắt buộc phải có

mặt tại Lãnh Sự Quán trong ngày bé được lấy thông tin sinh trắc.
- Đối với khách hàng hơn 70 tuổi, quý khách và gia đình cam kết đảm bảo tình trạng sức khoẻ để có

thể tham gia tour với công ty khi đăng ký. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, công ty sẽ không chịu
trách nhiệm.

- Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình lên xuống cho phù
hợp tuy nhiên các tuyến điểm Du Lịch vẫn đảm bảo đầy đủ.

- Các chuyến bay có thể thay đổi vào giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không, thời  tiết…
- Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, công ty được miễn trừ

trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.
- Tùy theo tình hình cấp Visa của Lãnh Sự Quán và vé máy bay, ngày khởi hành có thể dời lại từ 1 đến

7 ngày so với ngày khởi hành ban đầu.
- Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. Mỗi gia đình chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ em thứ 2 đóng tiền như

người lớn
- Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.
- Cty được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra thiên tai, động đất, hạn hán, biểu tình, đình

công, dịch bệnh, trục trặc kỹ thuật máy bay,…dẫn đến dời, hủy, hoãn chuyến bay. Nếu những trường
hợp trên xảy ra, cty sẽ xem xét để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại
các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa, tiền vé máy bay….và không chịu trách nhiệm bồi thường
thêm bất kỳ chi phí nào khác).

Quy định hủy tour:

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking:
Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng
biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc
chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.



Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng:
Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn
bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý
khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền đến văn phòng Vietnam Booking
để làm thủ tục hủy/ chuyển tour.

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có
mức hỗ trợ Quý khách hàng

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của
Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến.

Phí hủy được quy định như sau:
● Khách chịu phí phạt cọc hủy tour sau khi đóng cọc.
● Huỷ tour trước 30 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 30% giá tour.
● Huỷ tour trước 15 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 50% giá tour.
● Huỷ tour trước 10 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 75% giá tour.
● Huỷ tour trước 7 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour.
● Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn điện

thoại và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng 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.

Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn và đúng số
tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ.

(*) Trách nhiệm của khách hàng:
- Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường,

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh,
phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý
khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách
nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng
như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour.

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong
suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý,
vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.

**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 Vietnam Booking sẽ giữ 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 hại phát sinh**.
***Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn (10
khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có
trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc
hoàn trả số tiền đã đặt cọc tour. ***


