




Kính chào Quý khách, Quý độc giả TSTtourist thân mến,

Còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các đơn vị du lịch 
lữ hành, trong đó có TSTtourist tất bật “trình làng” những đường tour Tết, đa dạng thời 
gian, phong phú điểm đến, nhất là các sản phẩm tour đã cập nhật thêm nhiều địa 
điểm độc đáo. Chính sách nới lỏng nhập cảnh tại nhiều nơi như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Đài Loan,… tạo điều kiện cho du khách “đổi gió” đón Tết ở một nơi xa. Sau 2 năm buộc 
phải “bó gối” ở nhà vì những quy định giãn cách và hạn chế di chuyển trong giai đoạn 
dịch Covd-19, có thể nói, không thời điểm nào thích hợp để “xách vali lên và đi”, tiếp 
tục ghi dấu trên những cung đường như năm mới 2023 này.

Đài Loan - hòn đảo xinh đẹp từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của đông đảo du 
khách, nhất là các bạn trẻ nhờ cảnh sắc đẹp, món ăn ngon, đặc biệt là những chợ 
đêm, những khu mua sắm sầm uất bất kể đêm ngày. Từ tháng 10/2022, Đài Loan sẵn 
sàng đón khách quốc tế mà không cần chứng nhận xét nghiệm và cách ly. Visa Quan 
Hồng - loại visa thúc đẩy du lịch được Đài Loan cấp cho 121 công ty du lịch tại Việt 
Nam - tạo điều kiện thuận cho khách hàng xin visa đi Đài Loan, giúp việc tham quan, 
khám phá Đài Loan trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trong BẢN TIN DU LỊCH số này, ngoài việc cập nhật những đường tour xuân trong nước 
và quốc tế với những thông tin mới, đầy đủ, chuẩn xác nhất về ngày khởi hành, điểm 
đến, các điểm tham quan, giá tour,… TSTtourist còn giới thiệu đến Quý khách, Quý độc 
giả cẩm nang du lịch vùng lãnh thổ Đài Loan. Các thông tin bao gồm chính sách nhập 
cảnh vào Đài Loan hiện tại, đi Đài Loan vào mùa này có gì đặc biệt, những đặc sản, 
những điều thú vị, hấp dẫn tại các điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất Đài Loan,… 
Qua đó, khách hàng có cơ sở tham khảo và nếu đang ấp ủ dự định đến Đài Loan để 
mừng năm mới, đây hoàn toàn là những thông tin thiết thực, bổ ích cần “giắt túi” ngay.

Xin trân trọng giới thiệu Quý khách, Quý độc giả E-Magazine TSTtourist số phát hành thứ 
53, tháng 12 năm 2022 với chủ đề: “TRỞ LẠI ĐÀI LOAN - HÂN HOAN TRẢI NGHIỆM”.

BAN BIÊN TẬP

Lời Ngỏ



TRỞ LẠI ĐÀI LOAN

Chính quyền Đài Loan quyết định nới lỏng các hạn chế trong “mô hình Đài Loan mới” nhằm thúc đẩy du lịch. 
Du khách có nhu cầu du lịch Đài Loan thời điểm này có thể dễ dàng nộp hồ sơ xin visa theo 3 cách: visa dán 
bình thường, e-visa tiên tiến và e-visa Quan Hồng. TSTtourist vinh dự là một trong hơn 120 công ty lữ hành tại 
Việt Nam đủ điều kiện để đăng ký cấp thị thực Quan Hồng vào Đài Loan.

Visa Quan Hồng ra đời nhằm thúc đẩy du lịch Đài Loan, là loại visa chỉ cấp cho đoàn du lịch được sự bảo trợ của 
công ty du lịch Việt Nam và du lịch Đài Loan. Với Visa Quan Hồng, công dân của một số nước sẽ được miễn nộp 
chứng minh việc làm và chứng minh tài chính, khi tham gia tour theo đoàn trên 5 người, tại các công ty du 
lịch được chỉ định. Loại visa này giúp du khách giản lược bớt các loại giấy tờ, thủ tục rườm rà, tiết kiệm thời gian 
và công sức khi có nhu cầu du lịch Đài Loan.

Với những điều kiện nhập cảnh đã được nới lỏng, cùng với những lợi thế của Visa Quan Hồng, các công ty lữ hành 
lần lượt mở lại đường tour Đài Loan. TSTtourist cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo cho hành trình mang du khách trở lại 
xứ Đài, với những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo, đặc biệt khởi hành ngay Mùng 2 Tết để làm phong 
phú hơn trải nghiệm chơi xuân của du khách. Hành trình tour 5 ngày 4 đêm, trải dài khắp vùng lãnh thổ với 3 tọa 
độ gồm Đài Trung - Cao Hùng - Đài Bắc.

Đài Trung

Đài Trung có nghĩa là miền Trung Đài Loan, là thành phố lớn thứ ba Đài Loan, nằm ở phía Tây Trung bộ với số dân 
hơn 1 triệu người. Những đền đài cổ kính, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng cùng nền ẩm thực phong phú giúp Đài 
Trung trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của hành trình khám phá Đài Loan.

Đài Trung được biết đến với Làng Cầu Vồng - khu nhà nổi lên nhờ những bức vẽ đầy màu sắc được sáng tạo bởi 
một cựu binh già, với mục đích ban đầu là bảo vệ nơi này khỏi bị phá hủy theo một kế hoạch của chính quyền 
thành phố. Hiện tại, ông vẫn ngày ngày tiếp tục công việc của mình và cho ra đời những bức tranh độc đáo khác. 
Hồ Nhật Nguyệt cũng là điểm đến hấp dẫn ở Đài Trung, là hồ nước tự nhiên lớn nhất vùng lãnh thổ này với diện tích 
7.73km2. Với cảnh sông nước hữu tình, bốn bề được bao bọc bởi núi non trùng điệp, thấp thoáng không gian kiến 
trúc cổ Trung Hoa, trải nghiệm ngồi du thuyền ngắm hồ Nhật Nguyệt khiến lòng người thanh thản lạ lùng. Đây cũng 
từng là điểm nghỉ dưỡng ưng ý nhất của Tưởng Giới Thạch. Nằm ở lưng chừng núi phía Bắc của hồ Nhật Nguyệt, 
Miếu Văn Võ - nơi thờ cả Khổng Tử (Văn miếu) lẫn Quan Công (Võ miếu) là tọa độ hành hương hút khách ở Đài 
Trung. Ngôi miếu được xây theo phong cách cung điện miền Bắc Trung Quốc, khá lớn và hùng vĩ với ba sảnh riêng 
biệt. Viết những mong cầu lên chuông gió theo cung hoàng đạo rồi treo lên bậc thang đại diện cho ngày sinh của 
mình để cầu phước lành là trải nghiệm độc đáo tại đây.

Song song với việc tham quan, du khách còn có cơ hội thưởng thức đặc sản bánh lá dứa hay mua về làm quà 
cùng nấm Linh Chi, trà Đài Loan,…



Cao Hùng

Cao Hùng - thành phố lớn thứ hai Đài Loan chỉ sau Đài Bắc, là điểm đến thú vị với những tòa nhà chọc trời và đại 
lộ thênh thang, khu chợ đêm nhộn nhịp, những khu mua sắm hào nhoáng, các bảo tàng, phòng trưng bày nghệ 
thuật, những địa điểm lịch sử và nhiều công viên xanh mát.

Cao Hùng nổi tiếng với “Phật Quang Sơn Tự”, nơi được xem là “Thủ đô Phật Giáo Đài Nam”, là thánh địa Phật Giáo 
cực kỳ nổi tiếng với lối kiến trúc hùng vĩ. Người Đài Loan cho rằng không nơi đâu có thể giúp người ta tìm hiểu về 
đạo Phật tốt hơn ở đây. Đầm Liên Trì - biểu tượng của nghệ thuật kiến trúc Đài Loan, là một hồ nhân tạo được 
xây dựng từ năm 1951, nổi tiếng với những bông sen xinh đẹp vươn mình trên mặt hồ và các ngôi đền đầy màu 
sắc xung quanh, đặc biệt là Đài Xuân Thu, Tháp Long Hổ và Quần thể Đền Khổng Tử. Tháp Long Hổ có lối vào là 
hàm rồng, lối ra là miệng hổ, với ý nghĩa đi vào hàm rồng mang theo phúc lộc, đi ra để họa ở lại. Ngôi tháp là biểu 
trưng cho sự may mắn của người dân nơi đây. Đài Xuân Thu là công trình kiến trúc mang ý nghĩa linh thiêng, nổi 
bật với bức tường được xây dựng lạ mắt với nền gạch bát giác màu xanh ngọc. Đền Khổng Tử được xây nên để 
tưởng niệm vị Khổng Phu Tử. Đây là nơi linh thiêng mà du khách thường ghé đến để cầu may trong học tập, công 
việc cũng như bình an cho gia đình.

Đến chợ đêm để cảm nhận thành phố Cao Hùng nhộn nhịp, sầm uất ra sao lúc “lên đèn” cũng là trải nghiệm thú vị, 
cùng với đó là cơ hội thưởng thức loạt món ăn đường phố nổi tiếng như đậu hũ thúi, trứng tráng hàu, bánh trôi ngọt,…

Đài Bắc

Đài Bắc - thủ đô của Đài Loan, nơi có hơn ba triệu dân sinh sống và hội đủ những công trình vừa cổ kính, vừa hiện 
đại. Là cơ quan đầu não của vùng lãnh thổ Đài Loan, Phủ Tổng Thống - nơi làm việc của cơ quan chính phủ Đài 
Loan, được xây dựng vào năm 1912 và CKS Memorial Hall - công trình thể hiện sự tôn kính với một trong những 
nhà lãnh đạo quyền lực nhất của thế kỷ thứ XX là hai điểm tham quan mà du khách nhất định phải đến. Tòa Tháp 
Taipei 101 là niềm kiêu hãnh của Châu Á, vinh dự được nhận giải thưởng Tòa nhà chọc trời Emporis năm 2004; 
được tuần báo Newsweek (Hoa Kỳ) bầu chọn là một trong bảy kỳ quan mới và hiện là tòa tháp cao thứ hai thế giới 
sau Dubai Burj Khalifa - tòa tháp cao 828m ở Dubai.

Công viên địa chất “Yehliu” - Dã Liễu nổi tiếng với những tảng đá có hình thù kỳ lạ như hình nấm và củ gừng, 
hình nến và ly kem, cùng với đó là những cái tên độc đáo như Đầu Nữ Hoàng (Queen’s Head), đá Đầu Rồng (Head 
Dragon)… Những tảng đá ở đây như tuyệt tác diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng, khiến du khách vừa thích thú vừa 
không ngừng cảm thán. Làng cổ Thập Phần từ lâu đã trở thành điểm tham quan hút khách tại Đài Loan. Đây là nơi 
mọi người thường đến để thả thiên đăng, mang thiết kế đậm chất Trung Hoa với đèn lồng đỏ treo cao, các hàng 
ăn, trà quán khắp nơi. Ngoài những chiếc đèn lồng bán sẵn, du khách có thể mua giấy, tự thiết kế đèn lồng, ghi 
điều ước lên đó và thả lên trời. Sau khi gửi gắm nguyện ước, khách tham quan có thể nhấm nháp chút vị trà vùng 
cao, thưởng thức món bánh dân dã và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, nhịp sống chậm rãi nơi đây. Thác Thập 
Phần cách làng cổ Thập Phần khoảng 20 phút di chuyển, là thác nước kỳ vĩ với màu nước xanh như ngọc. Những 
dòng nước từ trên cao đổ xuống như những dải lụa mềm mại ôm lấy vách đá rêu phong khổng lồ. Đặc biệt, con 
thác nằm giữa một rừng nguyên sinh được bảo tồn gần như nguyên vẹn với các loài cây cổ thụ xum xuê, xanh mát, 
tạo thành một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Đặc biệt, với đoạn đường từ Cao Hùng đi Đài Bắc, du khách sẽ di chuyển bằng tàu cao tốc High Speed Rail. Đây 
là cách nhanh nhất để di chuyển giữa các thành phố của Đài Loan, với ưu điểm là không cần đặt vé trước, chỉ 
cần ra ga là có thể mua vé bất cứ khi nào.

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC
Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Ngày khởi hành: 23/01/2023 (MÙNG 2 TẾT)

----------------------------------------------------------------
LIÊN HỆ:

10 Tú Xương, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 328 328

HOTLINE: 0909 026 118
Website: www.tsttourist.com



Đài Loan - hòn đảo phía Đông Nam Trung Quốc tuy có diện tích khiêm tốn nhưng luôn là điểm đến “wishlist” 
của hội cuồng xê dịch. Sức hút đó đến từ không gian văn hóa truyền thống xen lẫn những thành phố hiện 
đại, những khu chợ đêm sầm uất với muôn vàn món ngon để khám phá, hơn hết là nền công nghiệp du lịch 
được vận hành bài bản và chuyên nghiệp, khiến du khách chỉ cần đến một lần là ấn tượng mãi về sau.

Chính sách nhập cảnh

Từ ngày 13/10, Đài Loan sẵn sàng đón khách quốc tế mà không cần chứng nhận xét nghiệm và cách ly. Vấn đề xin thị 
thực cũng trở nên dễ dàng hơn, du khách có thể nộp hồ sơ xin visa theo 3 cách: Visa dán bình thường, E-visa tiên tiến 
và E-visa Quan Hồng. Hai loại visa đầu dành cho khách đi tự túc hay theo tour, đi đơn lẻ hoặc theo đoàn. Visa Quan 
Hồng dành riêng cho khách đoàn, đi du lịch theo tour của các công ty lữ hành Việt Nam được Cục Du lịch Đài Loan 
chỉ định. Có 121 công ty được nộp hồ sơ xin visa này.

Ưu điểm visa Quan Hồng là thủ tục đơn giản hơn so với hai loại visa còn lại. Người nộp hồ sơ không cần giấy tờ chứng 
minh tài chính hay việc làm và được cấp miễn phí. Nhờ vậy, giá tour đi theo dạng Quan Hồng sẽ giảm, tạo lợi thế cạnh 
tranh cho tour Đài Loan với các thị trường du lịch khác.

Cẩm nang du lịch
Đài Loan

•Quyền Trân



Đài Loan mùa nào đẹp?

Thời tiết Đài Loan 4 mùa xinh đẹp với các hoạt động 
diễn ra xuyên suốt theo sự đặc sắc của từng mùa. Mùa 
xuân thường kéo dài từ tháng 3 - tháng 4, là thời điểm 
được nhiều du khách chọn đến Đài Loan vì có thể ngắm 
hoa đào nở rộ. Do khí hậu đặc trưng nên hoa đào xứ 
Đài thường nở sớm hơn Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nếu ở 
Đài Bắc, du khách có thể ngắm hoa ở Yangming shan 
(Dương Minh Sơn). Còn nếu ở Nantou, hồ Nhật Nguyệt 
hoặc cao nguyên Cingjing sẽ là địa điểm thưởng hoa 
lý tưởng.

Mùa hè Đài Loan thường kéo dài từ tháng 5 đến đầu 
tháng 9. Đây là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động ngoài 
trời thú vị như bơi, lướt sóng, tham quan các đảo,… Đặc 
biệt, lặn ngắm san hô ở Kenting là trải nghiệm rất đáng 
thử vì Đài Loan là một trong những nơi có rạn san hô đẹp 
nhất thế giới với hơn 350 loại khác nhau. Ngắm hoàng 
hôn hay bình minh tuyệt đẹp trên vịnh Sizih cũng là hoạt 
động thu hút đông đảo du khách đến Đài Loan dịp hè.

Mùa thu xứ Đài thường bắt đầu vào đầu tháng 9 và kết 
thúc vào tháng 11. Thời tiết dễ chịu, phong cảnh khắp 
nơi được bao phủ bởi màu đỏ vàng rực rỡ của những 
rừng cây thay lá… khiến đây trở thành thời điểm thu hút 
du khách nhiều nhất trong năm. Đây cũng là mùa của 
những lễ hội với ngày Tết Trung Thu, ngày Quốc Khánh 
Trung Hoa Dân Quốc (ngày Song Thập Quốc Khánh). Du 
khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn và chứng kiến cuộc diễu 
hành quân sự trước Dinh Tổng thống và thưởng thức 
những màn bắn pháo hoa chào mừng Quốc Khánh vô 
cùng đặc sắc.

Mùa đông bắt đầu từ giữa tháng 12 và kết thúc vào 
khoảng tháng 2 với thời tiết đặc trưng là tuyết rơi và 
sương giá. Tắm suối nước nóng là hoạt động được nhiều 
du khách yêu thích ở thời điểm này. Ngoài ra, du khách 
có thể đến Hehuanshan nằm trong Vườn Quốc gia 
Gorge Taroko để ngắm tuyết rơi đầu mùa và đừng quên 
thưởng thức món lẩu cay nóng vô cùng phù hợp với thời 
tiết để chuyến hành trình thêm trọn vẹn.

Đài Loan



Ăn gì?
Đậu hũ thối (choudoufu)

Đậu hũ thối là món ăn đường phố phổ biến ở Trung Quốc 
và cả Đài Loan, ra đời từ thời vua Khang Hy nhà Thanh. 
Món ăn có cách chế biến cầu kỳ, được ép từ đậu nành 
nhưng quá trình lên men đòi hỏi kỹ thuật rất cao.

Đậu hũ càng nặng mùi thì hương vị càng ngon. Để tạo 
mùi thum thủm đặc trưng, người ta ủ đậu phụ cùng 
nước cốt gồm sữa, rau cải và thịt trong khoảng 6 tháng. 
Ngoài ra, để tăng hương vị, thành phần ủ còn có tôm 
khô, mù tạt xanh măng tre và các loại thảo dược.

Những nơi khác nhau có cách chế biến món đậu hũ 
thối khác nhau. Tại Chiết Giang, người dân thích chiên 
vàng đậu hũ thối và ăn kèm tương ớt cay. Ở Hồ Nam thì 
đậu hũ thối lại có màu đen do lên men lâu ngày.

Trứng tráng hàu

Những con hàu tươi được rửa sạch, thái nhỏ sau đó trộn 
cùng khoai tây nghiền và bột xắn, rau thơm rồi chiên trên 
chảo dầu lớn, kế đến phủ trứng đánh lên sao cho bao 
phủ hỗn hợp đang chiên. Thịt hàu phải vừa chín tới để 
còn giữ được vị ngọt tự nhiên trong khi trứng phải giòn 
phần vành, mềm thơm ngây ngất. Ăn kèm món này là sốt 
cay chua ngọt được đặc chế riêng theo từng quán.

Món trứng tráng hàu ngon nhất phải kể đến chợ đêm Sĩ 
Lâm (Shilin), toạ lạc tại số 101, Đường Jihe, Quận Shilin, 
Thành phố Đài Bắc (Taipei), Đài Loan. Đây được xem là 
địa điểm ăn uống nổi tiếng và sầm uất bậc nhất tại Đài 
Loan, bắt đầu bán từ 5 giờ chiều - 2 giờ sáng hôm sau.



Mì bò

Mì bò có cách chế biến khá cầu kỳ, ghi điểm với phần 
nước dùng thơm lừng được ninh từ xương bò, thuốc bắc, 
cà chua, tỏi,… Đặc biệt, mì được dùng là loại mì gạo, sợi 
to, màu vàng nhạt. Dù để lâu trong nước dùng, mì vẫn 
không bị bở mà dai, ngậy. Thịt bò được dùng là phần bắp, 
có mỡ xen giữa và được ninh nhừ, tan ngay trong miệng.

Mì bò thường được ăn kèm với rau cải xanh và đậu phụ 
rán rưới nước tương, hành. Nếu ăn cay, thực khách có 
thể cho thêm chút sa tế từ hũ đựng để ngay trên bàn. Tại 
Đài Loan, mì bò được đựng trong những bát to, thìa được 
dùng để ăn cũng là loại thìa to, không khác gì một chiếc 
muôi (vá) nhỏ. Nguồn gốc của món mì này được cho là từ 
cộng đồng người Hồi ở Ningxia và đưa đến Đài Loan.

Trứng sắt

Ba loại trứng thường được chọn làm trứng sắt gồm trứng 
gà, trứng chim cút và trứng bồ câu. Trứng được sấy khô, 
luộc cùng nước tương kèm gia vị bí mật để đạt được 
màu sắc và độ dai mong muốn. Mỗi lô trứng đều phải 
trải qua quá trình sấy khô, ngâm tương như vậy 11 lần.

Nhờ được ngâm trong nước tương và tổ hợp gia vị nên 
trứng có màu đen sẫm đặc trưng, hương vị là sự tổng 
hòa của 3 vị ngọt, cay và hơi mặn. Món ăn thích hợp 
để khai vị hoặc ăn nhẹ kèm đồ uống. Trứng sắt tại Đài 
Loan được đóng túi và đem bán đại trà, rất dễ dàng để 
du khách mua về thưởng thức hoặc làm quà biếu tặng.



Bánh bao kẹp thịt (Guabao)

Guabao là món ăn truyền thống của Đài Loan nhưng 
không được nhiều du khách biết đến. Món bánh 
thường xuất hiện trong các bữa tiệc cuối năm, được 
các sếp dùng để chiêu đãi nhân viên của mình. Một 
chiếc bánh nhiều nhân có dạng giống như ví đầy tiền, 
được cho là sẽ đem lại tài lộc dồi dào trong năm mới.

Guabao thường có phần vỏ là bánh bao trắng mềm 
mịn và xốp. Vỏ bánh thường được làm ngay tại quán 
và hấp chín, có hương vị thanh nhẹ. Nhân bánh được 
làm từ thịt ba chỉ chọn lọc kỹ lưỡng - không quá mỡ, 
không quá nạc (để thịt không khô và xơ sau khi hầm). 
Thịt được xào với tỏi, hành, đường, xì dầu và rượu gạo, 
sau đó hầm khoảng 2 tiếng. Kết quả là phần thịt đậm 
đà, ngon ngậy và như tan trọng miệng. Phần nhân 
bánh còn được cho thêm rau mùi tươi, dưa muối và 
rắc lạc rang giã nhỏ. Sự kết hợp mang lại cho bánh 
hương vị đặc trưng và bớt ngấy.

Hiện tại, ngoài nhân thịt lợn truyền thống, guabao 
còn có nhiều biến tấu thú vị để thu hút thực khách 
như nhân kem, nhân chay, nhân gà rán,...

Rượu Thiệu Hưng

Đất Thiệu Hưng nổi tiếng với sương mù và mưa cùng những 
con kênh cổ xưa vượt qua các cây cầu bằng đá và là 
làng rượu gạo truyền thống tốt nhất ở Trung Quốc. Rượu 
Thiệu Hưng được nấu từ gạo Bồng Lai, men bằng lúa mạch 
và nước suối tinh khiết ở cao nguyên Ailan phía Tây của thị 
trấn Puli, quận Nantou (Nam Đầu). Sau khi có đầy đủ các 
nguyên liệu, phải ủ rượu bằng hũ gốm trát bùn kín và để ít 
nhất 3 năm mới cho vào bình. Khi uống nên hâm nóng để 
có được hương vị thơm ngon nhất.

Rượu này còn có tên gọi nữa là “rượu mùa xuân”. Với 
sắc vàng óng ánh, thơm ngon, hậu ngọt, bất kể cuộc 
vui bên ai mà có thêm sự góp mặt của bình rượu quý 
này thì mọi khoảnh khắc đều trở nên đáng giá.



Chơi đâu?
Hồ Nhật Nguyệt

Đây là hồ nước lớn và đẹp nhất Đài Loan. Nếu đứng trên 
đảo Lalu giữa hồ, hướng về phía đông của hồ, bạn sẽ 
thấy giống hình mặt trời, hướng về phía tây của hồ, bạn 
sẽ thấy giống hình mặt trăng. Đây là lý do người ta đặt tên 
hồ là Nhật Nguyệt.

Hồ Nhật Nguyệt có cảnh sắc đẹp như tranh vẽ với mỗi 
mùa mang một vẻ đẹp khác nhau. Trải nghiệm đặc sắc 
nhất là ngắm cảnh đêm ở hồ khi thu tới. Lúc này, mặt 
hồ được bao phủ bởi một lớp sương mỏng đủ để ánh 
trăng soi bóng xuống lòng hồ. Ngồi du thuyển, thả hồn 
vào cảnh quan sơn thủy hữu tình tại hồ Nhật Nguyệt khiến 
du khách quên hết mọi phiền muộn, âu lo.

Phật Quang Sơn

Phật Quang Sơn ở TP Cao Hùng được xem là thánh địa 
Phật giáo Đài Loan. Khuôn viên rộng lớn của Phật Quang 
Sơn được chia làm 3 phần: Bảo tàng Phật, Kho chứa Kinh 
điển và Tu viện Phật Quang Sơn.

Đây là một quần thể các kiến trúc cực kì đồ sộ, mang 
trong mình những nét riêng của Phật Giáo Đại thừa, ấn 
tượng nhất chính là bức tượng Phật khổng lồ được đặt tại 
trung tâm của chùa. Bức tượng cao tới 108 m, hiện nay 
vẫn đang giữ kỉ lục thế giới về độ cao này. Bên trong pho 
tượng quý này bao gồm 100 bản Vạn Bảo Tâm Kinh được 
chép bởi chính tay hàng trăm phật tử.

Xá lợi răng Phật cũng là một bảo vật hiếm có tại đây. 
Theo ghi chép, sau khi đức Phật nhập niết bàn, xá lợi răng 
Phật chỉ lưu lại ba chiếc, trong đó Phật Quang Sơn là một 
trong 3 nơi lưu giữ để tín chúng chiêm ngưỡng và bái Phật.



Đầm Liên Trì

Đầm Liên Trì là một hồ nước nhân tạo dài 1,5km và rộng 
500m, được bao quanh bởi nhiều công trình tâm linh đồ sộ 
như Long Hổ Song Tháp, Đài Xuân Thu, Đền Khổng Tử,... Mỗi 
công trình gắn với một câu chuyện độc đáo cùng lối kiến 
trúc kỳ vĩ, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của 
người dân xứ Đài như Long Hổ Song Tháp để cầu tài lộc, 
may mắn; Đền Khổng Tử để cầu công danh, sự nghiệp và 
chuyện học hành,…

Ngoài tìm hiểu và chiên bái những điểm tham quan, du 
khách có thể tham gia vào nhiều hoạt động ngoài trời thú vị 
như đi xe đạp, ngắm cảnh ở công viên Đầm lầy Châu Trại,...

Chợ đêm

Các khu chợ đêm nhộn nhịp, sầm uất với vô số món ăn 
địa phương hấp dẫn… là “đặc sản” không thể không trải 
nghiệm tại Đài Loan. Với đa dạng món ngon từ đồ mặn 
đến đồ ngọt, từ món ăn chơi đến món ăn no,… du khách 
đến đây sẽ có cảm giác như lạc vào một thiên đường 
ẩm thực.

Tùy vào nơi ở mà du khách sẽ có cho mình kế hoạch 
khám phá chợ đêm phù hợp, ví như ở Đài Trung thì có thể 
ghé chợ đêm Fengjia, ở Đài Bắc thì nên khám phá chợ 
Shilin và Raohe hay ở Cao Hùng thì nhất định phải ghé 
chợ đêm Liuhe (Lục Hợp).



Tòa tháp 101

Taipei 101 hiện là tòa tháp cao thứ hai thế giới với chiều 
cao lên đến 509,2 m và có 101 tầng. Đây là địa điểm lý 
tưởng để ngắm toàn bộ vẻ đẹp hiện đại và sầm uất của 
thủ đô Đài Bắc từ trên cao. Chi phí để lên tầng cao nhất 
của tòa tháp rơi vào khoảng 440.000Đ/người.

Đến Taipei 101, bên cạnh ngắm Đài Bắc ở đài quan sát, 
du khách có thể thưởng thức món Xiao Long Bao và súp 
thịt heo trứ danh ở Din Tai Fung, khám phá cửa hàng của 
các thương hiệu thời trang hàng đầu trong trung tâm 
thương mại Taipei 101 hay đặt bàn ở Starbucks Taipei 101 
để vừa thưởng thức café ngon, vừa tận hưởng khung 
cảnh tuyệt đẹp.

Làng cổ Thập Phần

Cách thành phố Đài Bắc khoảng 32km, Thập Phần mang 
vẻ đẹp cổ kính với đường tàu, những cửa hàng bán đồ 
lưu niệm đa dạng sắc màu, những hàng quán chuyên 
bán ẩm thực địa phương cùng nét văn hóa đã hình thành 
từ xa xưa là thả đèn trời để mong cầu hòa bình, ước mơ 
và hy vọng.

Thả đèn lồng là trải nghiệm rất được yêu thích tại phố cổ 
Thập Phần. Đèn được làm bằng giấy gạo dầu, cố định 
trên một khung tre. Mỗi chiếc đèn mang những màu sắc 
khác nhau, tượng trưng cho sức khỏe, tài sản, công việc 
và bình an. Du khách có thể tự tay viết những lời cầu 
nguyện lên chiếc đèn trước khi đốt nến và thả nó lên trời. 
Ngoài những chiếc bán sẵn, du khách cũng có thể tự 
mua giấy và thiết kế chiếc đèn của riêng mình.



Mua gì về làm quà?
Trà Đài Loan

Trà là một đặc sản và uống trà là nét đẹp trong văn 
hóa truyền thống của người Đài Loan. Với điều kiện thổ 
nhưỡng và khí hậu thích hợp cho việc trồng trà, trà từ 
lâu đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực của xứ Đài và nổi tiếng khắp nơi.

Trà Đài Loan đa dạng về chủng loại và hương vị. Một 
số loại trong đó còn được đánh giá ngon và đắt nhất 
thế giới. Nếu là một tín đồ của trà hay có người thân, 
bạn bè yêu thích loại nguyên liệu này, bạn có thể chọn 
Bagong - một loại trà thơm, khi uống để lại hậu ngọt nơi 
vòm miệng; trà Đông Tinh đặc trưng với hương vị ngọt 
mát và thoang thoảng mùi đào; trà Olong núi cao; trà 
Đông Phương Meiren hay trà Oasmanthus Ô long,…

Trà sữa đóng hộp

Đài Loan chính là cái nôi của món trà sữa. Do vậy, 
việc mang những gói trà sữa về làm quà là hành 
động vừa thiết thực, vừa ý nghĩa. Trà sữa đóng hộp 
Đài Loan đa dạng từ thương hiệu cho đến hương vị, 
nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là trà sữa Xiang Piao Piao.

Thương hiệu nổi tiếng với phần trà làm từ trà đen 
(hồng trà) của Ấn Độ, còn phần sữa được nhập từ 
trang trại sữa New Zealand. Một phần trà sữa Xiang 
Piao Piao đóng gói sẽ bao gồm gói bột trà, gói sữa, 
đường, nhiều loại topping như thạch đen, thạch dừa, 
đậu đỏ, phô mai,…



Bánh mochi

Với thành phần chính là bột gạo nếp dùng làm vỏ bánh 
và phần nhân bánh có thể biến tấu đa dạng từ trái cây 
sang các loại đậu, khoai môn, phô mai,… mochi dần 
trở thành món ăn không thể vắng mặt trong danh sách 
đặc sản xứ Đài. Thực chất, loại bánh này bắt nguồn từ 
một món tráng miệng của Nhật với tên là wagashi. Dần 
dần, với sự sáng tạo và khéo léo trong cách chế biến, 
mochi Đài Loan bắt đầu mang dấu ấn riêng và thoát ly 
hẳn sự khuôn khổ ban đầu.

Đến Đài Loan, bạn nhất định phải thử qua ít nhất 5 loại 
nhân của món bánh này để cảm nhận sâu sắc sự dẻo 
mềm, dai dai từ vỏ bánh hòa vào lớp nhân mịn màng, 
thơm ngọt lại vô cùng đa dạng. Hiện có rất nhiều thương 
hiệu sản xuất bánh mochi tại Đài Loan. Tuy nhiên, được 
ưa chuộng nhất là Tzen Mochi - một nhà sản xuất tại địa 
phương nổi tiếng với nhiều loại mochi cho khách hàng 
tha hồ lựa chọn.

Bánh dứa

Bánh dứa là món ăn vặt nổi tiếng của Đài Loan, chinh 
phục thực khách bởi lớp vỏ bánh mềm mịn, thơm 
ngậy cân bằng với vị chua ngọt nhẹ nhàng của dứa 
trong nhân bánh. Dù là bánh ngọt nhưng cái hay của 
bánh dứa nằm ở độ ngọt vừa phải, thanh thanh, khi 
ăn không để lại cảm giác ngấy hay khó chịu ở cổ 
họng.

Theo quan niệm của người Đài, bánh dứa tượng trưng 
cho sức khỏe và may mắn. Do vậy, chúng thường 
được dùng làm quà tặng trong những dịp đầu năm.



Đồ gốm

Với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, Đài Loan có rất 
nhiều thương hiệu gốm lâu đời và nổi tiếng như gốm 
Phủ Lý, gốm Oanh Ca,… Với sự đa dạng về chủng loại, 
đặc sắc về kiểu dáng, đặc biệt mỗi một sản phẩm như 
một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ người nghệ 
sĩ tài hoa yêu những nét văn hóa truyền thống, đồ gốm 
bất kể mua về trưng bày hay làm quà biếu tặng đều hết 
sức ý nghĩa.

Trang sức đá quý

Người Đài Loan biết dùng trang sức để làm đẹp từ 
thời phong kiến. Do vậy, đồ trang sức, nhất là trang 
sức làm từ ngọc bích rất đa dạng ở hòn đảo này.

Du khách có thể ghé qua các tiệm trang sức ở chợ Sỹ 
Lâm hoặc tại các cửa hàng trong tòa tháp Taipie 101. 
Tất cả được trưng bày bắt mắt, phong phú về kiểu 
dáng, màu sắc cho đến giá thành, giúp khách hàng 
dễ dàng chọn lựa.



Dành cho những ai yêu thích sự hoài niệm và mộng mơ, làng cổ Thập Phần chính là nơi bạn phải dừng chân 
khi ghé thăm Đài Loan. Đến ngôi làng nhỏ này, người ta còn hay truyền tai nhau về hoạt động thả đèn trời 
để cầu mong cho ước nguyện thành sự thật.

Ngao du Đài Loan là hành trình khám phá những vùng đất kỳ diệu, ẩn chứa những câu chuyện huyền bí, mang 
đậm bản sắc văn hóa địa phương. Nếu đã trót yêu mến vẻ cổ kính, thanh bình của xứ Đài, du khách phải ghé 
thăm làng cổ Thập Phần.

Nằm cách thành phố Đài Bắc hơn 30 km, làng cổ Thập Phần Đài Loan là nơi thời gian ngưng đọng, vẫn giữ được 
vẻ đẹp của hàng trăm năm trước. Ngôi làng nằm sâu trong hẻm núi, tách biệt với thế giới bên ngoài, tạo nên bầu 
không khí yên bình kỳ diệu. Lối vào là một cây cầu treo bắc qua một con suối thơ mộng. Bước vào nơi đây, du 
khách sẽ ngỡ như lạc vào truyện cổ tích, với những ngôi nhà cổ nhỏ xinh, mộc mạc.

Đến đây, nạn có thể thăm thú những gian hàng bán đồ lưu niệm xinh xắn, những cửa hiệu kiểu cổ hay những chiếc 
đèn lồng đủ màu sắc bày bán khắp nơi lung linh huyền ảo, thưởng thức những món ăn đường phố và hòa mình vào 
nếp sinh hoạt thư thái của người dân. Ngôi làng luôn tấp nập dòng người mua bán nhưng không vì thế mà mất đi 
nét thanh bình vốn có, mà còn thêm tràn đầy sức sống.

nơi ước nguyện thành sự thật
Làng cổ Thập Phần

•Thanh Nghĩa



Đặc biệt, ngôi làng cổ này từng là một phần của 
tuyến đường sắt vận chuyển than đá Pingxi. Ngày 
nay, du khách vẫn có thể nhìn thấy vết tích của thời 
kỳ đó qua những tuyến đường ray đan chéo nhau và 
những chuyến tàu vẫn còn lăn bánh. Tuy không còn 
hoạt động thường xuyên nhưng mỗi khi đoàn tàu đi 
ngang cùng tiếng còi, khiến ngôi làng như bừng tỉnh. 
Đoàn tàu chạy xuyên qua ngôi một cách chậm rãi, 
đảm bảo không làm gián đoạn chuyến tham quan 
của du khách.

Ngoài phong cảnh hữu tình, không gian thanh bình, 
làng cổ Thập Phần còn thu hút du khách khắp nơi đổ 
về bởi truyền thống thả đèn lồng. 



Vào dịp Tết nguyên tiêu hằng năm, lễ hội thả đèn trời 
Pingxi Sky Lantern Festival sẽ diễn ra tại nơi đây. Những 
chiếc đèn lồng được làm từ giấy gạo dầu, khung tre đủ 
màu sắc, tượng trưng cho sức khỏe, tiền tài, công việc 
và bình an. Du khách có thể tự tay viết lên đèn những lời 
cầu nguyện, chúc phúc, sau đó thắp lửa và thả lên trời. 
Người xưa tin rằng những ngọn đèn sẽ mang theo điều 
ước của bạn bay xa và biến chúng thành hiện thực. 
Hàng trăm chiếc đèn thắp sáng cả một vùng trời, tạo 
nên khung cảnh lung linh như thần thoại không chỉ là 
một tục lệ xa xưa của làng cổ Thập Phần mà còn là một 
dấu ấn văn hóa đặc trưng của vùng đất này. Nếu đến 
không đúng dịp lễ, du khách vẫn có thể tìm mua lồng 
đèn dọc theo các con phố và trải nghiệm thả đèn trời 
bất cứ khi nào bạn muốn.

Xung quanh làng cổ Thập Phần còn có nhiều điểm tham 
quan thú vị bạn không nên bỏ lỡ như: thác Thập Phần, rạp 
chiếu phim Sheng-Ping - một trong những rạp chiếu đầu 
tiên tại Đài Loan, những ngôi đền mang đậm nét kiến trúc 
cổ xưa của Đài Loan Mats temple, đền Long Xing, trường 
trung học thập phần Shifen Elementary School, ngoài ra 
còn có trung tâm văn hóa và cây cầu treo…

Tương tự như những vùng đất khác ở Đài Loan, làng cổ 
Thập Phần là một phần tạo nên nền ẩm thực đặc sắc 
của hòn đảo này.

Bên cạnh những lúc du ngoạn, du khách chắc chắn 
phải dành thời gian để thử mì bò viên, dimsum, bánh 
bao, sủi cảo, kẹo hồ lô, xúc xích nướng,… và đặc biệt 
không thể bỏ qua trà sữa, chè Đài Loan truyền thống 
và món đậu hũ thối trứ danh. Mỗi món ăn mang một 
vị ngon đặc trưng nhưng tất cả đều mang đến cảm 
xúc thú vị cho người thưởng thức, làm cho ai ăn qua 
rồi cũng sẽ nhớ mãi về đất nước, về con người nơi đây.



Long Hồ song tháp gây ấn tượng với du khách bởi vẻ tâm linh màu nhiệm cùng lối kiến trúc độc đáo, đầy 
ấn tượng. Đôi tháp gắn liền với 2 linh vật rồng và hổ này là điểm đến lý tưởng giúp cho chuyến thăm xứ Đài 
của du khách thêm thú vị.

Đài Loan được nhiều người biết đến là mảnh đất rực rỡ nét văn hóa truyền thống đặc trưng. Mỗi điểm đến tại xứ 
Đài đều để lại ấn tượng khó quên cho du khách về sự cổ kính, pha lẫn hiện đại, độc đáo. Trong đó, phải kể đến 
Long Hổ song tháp - một kiến trúc mới lạ tạo nên điểm nhấn độc đáo cho du lịch Đài Loan.

•Thanh NghĩaKiến trúc độc đáo của

Long Hổ song tháp



Công trình này nằm bên bờ phía tây Đầm Liên Trì - hồ 
nước nhân tạo lớn thứ hai tại Đài Loan, ở trung tâm 
thành phố Cao Hùng. Đây là nơi ở của Baosheng Dadi, 
một vị thần y nổi tiếng được tôn thờ trong văn hóa Trung 
Quốc và Đài Loan. Tới năm 1974, tháp mới được bắt 
đầu xây dựng thêm và hoàn thiện vào năm 1976. Trong 
thời gian Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan, nơi đây trở 
thành căn cứ quân sự và tượng thần phật được chuyển 
tới nơi khác để bảo vệ. Sau khi quân Nhật rút đi, khu đền 
thờ cùng ngọn tháp độc đáo này trở lại với vai trò vốn 
có của nó và được giữ nguyên đến ngày nay.

Ngay từ xa, du khách sẽ ấn tượng ngay với 2 tòa tháp 
cao 7 tầng đối xứng nhau, dưới chân là 2 cổng ra vào 
được thiết kế thành 2 bức tượng rồng - hổ uy nghiêm. 



Trong văn hóa phương Đông, rồng biểu tượng cho 
hoàng tộc, sự uy quyền, thường sử dụng làm họa tiết 
cho áo bào, ngai vàng, cung điện… thời xưa. Sự tín 
ngưỡng này ăn sâu vào tâm trí người Trung Quốc và họ 
tin rằng những người sinh vào năm Thìn thường thông 
minh và có sự nghiệp lẫy lừng. Tiếp đó, Hổ chính là biểu 
tượng cho sự dũng mãnh, chính trực và là vua của các 
loài động vật. 

Con đường nổi trên mặt ao sen dẫn vào hai tòa tháp 
được tạo hình chữ “chi” ngoằn ngoèo như một thách 
thức nhỏ để chạm đến nơi linh thiêng, màu nhiệm. Theo 
người dân bản xứ, lối thiết kế của cầu tượng trưng cho 
những trắc trở trên đường đời, và đến khi gặp Long Hổ 
Tháp mới hóa rủi thành may. 



Du khách sẽ vào từ miệng Rồng và ra lại bên ngoài theo miệng Hổ như một cách thức mang đến sự cát tường, 
thịnh vượng và may mắn. Khi tiến vào bên trong, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức họa đầy màu sắc 
nằm xuyên suốt lối đi, ghi dấu những truyền thuyết và khắc họa một loạt nhân vật đầy màu sắc trong trang phục 
truyền thống cùng 24 người con kiệt xuất… tái hiện sống động lịch sử Đài Loan thời xưa. 

Khi đã vào bên trong tháp, hãy men theo những bậc thang sơn thiếp đỏ để lên đỉnh tháp. Đứng từ đỉnh tháp, du 
khách sẽ được tận hưởng bầu không khí trong trẻo, cảm nhận một vùng trời khoáng đãng giữa thành phố Cao 
Hùng nhộn nhịp. Ở độ cao này, toàn cảnh đầm Liên Trì cũng như một góc thành phố sẽ thu gọn vào tầm mắt của 
du khách. Bạn có thể thấy công viên Đầm lầy Châu Trại ở ngay phía đối diện, hay Đài Xuân Thu gần đó với bức 
tượng vị thần khổng lồ cao đến 72m uy nghiêm tay cầm kiếm, chân đạp rắn. Khi đêm xuống, Long Hổ song tháp 
tỏa sáng rực rỡ, lung linh giữa màn đen huyền ảo, in bóng dưới mặt hồ tĩnh lặng.
Chính bởi vẻ đẹp và kiến trúc độc đáo, Long Hổ song tháp đang là điểm đến thu hút những ai yêu thích văn hóa 
phương Đông đầy màu sắc của Đài Loan.



TIỀN GIANG - BẾN TRE (2N)
Ngày KH: 14/01/2023 (23 tháng Chạp)
Giá trọn gói: 2.880.000 đồng/khách

TIỀN GIANG: SẮM HOA TẾT
LÀNG HOA TÂN MỸ CHÁNH (1N)
Ngày KH: 15, 17, 19/1/2023
(24, 26, 28 tháng Chạp)
Giá trọn gói: 980.000 đồng/khách

ĐỒNG THÁP (1N)
Ngày KH: vui lòng liên hệ để biết thêm 
thông tin
Giá trọn gói: 1.380.000 đồng/khách

HÀ GIANG - CAO BẰNG -
THÁI NGUYÊN (6N)
Ngày KH: 22/01/2023 (mùng 1 Tết)
Giá trọn gói: 14.980.000 đồng/khách

HÀ NỘI - SAPA - NINH BÌNH 
(5N)
Ngày KH: 22/01/2023 (mùng 1 Tết)
Giá trọn gói: 13.680.000 đồng/khách



BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN - GIA LAI 
(6N)
Ngày KH: 22/01/2023 (mùng 1 Tết)
Giá trọn gói: 13.580.000 đồng/khách

ĐIỆN BIÊN - LAI CHÂU - SAPA 
(6N)
Ngày KH: 22/01/2023 (mùng 1 Tết)
Giá trọn gói: 18.980.000 đồng/khách

SƠN LA - ĐIỆN BIÊN (5N)
Ngày KH: 22/01/2023 (mùng 1 Tết)
Giá trọn gói: 14.580.000 đồng/khách

HÀ NAM - NAM ĐỊNH -
QUẢNG NINH (5N)
Ngày KH: 23/01/2023 (mùng 2 Tết)
Giá trọn gói: 19.480.000 đồng/khách

ĐÀ LẠT (4N)
Ngày KH: 23/01/2023 (mùng 2 Tết)
Giá trọn gói: 19.480.000 đồng/khách



HÀ NỘI - SAPA (4N)
Ngày KH: 23/01/2023 (mùng 2 Tết)
Giá trọn gói: 13.980.000 đồng/khách

NHA TRANG - PHÚ YÊN - 
NINH THUẬN (5N)
Ngày KH: 23/01/2023 (mùng 2 Tết)
Giá trọn gói: 9.980.000 đồng/khách

MIỀN TRUNG:
HUẾ - ĐÀ NẴNG - HỘI AN (5N)
KH: 23, 24/1/2023 (mùng 2, mùng 3 Tết)
Giá trọn gói: 18.980.000 đồng/khách

MIỀN BẮC: HÀ NAM -
NAM ĐỊNH - NINH BÌNH (4N)
Ngày KH: 23/01/2023 (mùng 2 Tết)
Giá trọn gói: 13.980.000 đồng/khách

ĐÔNG BẮC: ĐÔNG TRIỀU - 
UÔNG BÍ *Legacy Yên Tử - 
MGallery* - HẠ LONG (4N)
Ngày KH: 23/01/2023 (mùng 2 Tết)
Giá trọn gói: 20.980.000 đồng/khách



NHẬT BẢN: SAITAMA - 
NAGANO - CÔNG VIÊN KHỈ 
TUYẾT JIGOKUDANI - 
GUNMA - TOKYO (6N)
Ngày KH: 23/01/2023 (Mùng 2 Tết)
Giá trọn gói: 55.980.000 đồng/khách

PHÁP - MONACO - 
TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA (12N)
Ngày KH: 20/01/2023 (29 tháng Chạp)
Giá trọn gói: 104.980.000 đồng/khách

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG 
- CAO HÙNG - ĐÀI BẮC (5N)
Ngày KH: 23/01/2023 (Mùng 2 Tết)
Giá trọn gói: 25.980.000 đồng/khách

NHẬT BẢN:
OSAKA - NARA - KYOTO -
LÀNG CỔ SHIRAKAWAGO - 
TRƯỢT TUYẾT NÚI PHÚ SĨ - 
TOKYO (7N)
Ngày KH: 25/01/2023 (Mùng  3 Tết)
Giá trọn gói: 55.980.000 đồng/khách



BỜ TÂY HOA KỲ: 
LOS ANGELES - LAS VEGAS - 
GRAND CANYON - HOLLYWOOD 
- UNIVERSAL
Ngày KH: 19/01/2023 (28 tháng Chạp)
Giá trọn gói: 79.980.000 đồng/khách

DUBAI - ABU DHABI (5N)
Ngày KH: 19/01/2023 (28 tháng Chạp)
Giá trọn gói: 38.980.000 đồng/khách

PHÁP - LUXEMBOURG - BỈ -
 HÀ LAN - ĐỨC (10N)
Ngày KH: 18/01/2023 (27 tháng Chạp)
Giá trọn gói: 84.980.000 đồng/khách

PHÁP - THỤY SĨ - Ý (11N)
Ngày KH: 21/01/2023 (30 tháng Chạp)
Giá trọn gói: 98.980.000 đồng/khách



THÁI LAN:
BANGKOK - PATTAYA (5N)
Ngày KH: 23/01/2023 (Mùng 2 Tết)
Giá trọn gói: 12.980.000 đồng/khách

SINGAPORE (4N)
Ngày KH: 23/01/2023 (Mùng 2 Tết)
Giá trọn gói: 18.980.000 đồng/khách

MALAYSIA - SINGAPORE (5N)
Ngày KH: 22/01/2023 (Mùng 1 Tết)
Giá trọn gói: 20.980.000 đồng/khách

ÚC MELBOURNE - BALLARAT - 
BACCHUS MARSH - SYDNEY - 
BLUE MOUNTAINS
Ngày KH: 20/01/2023 (29 tháng Chạp)
Giá trọn gói: 69.980.000 đồng/khách

THÁI LAN: KANCHANABURI - 
BANGKOK (5N)
Ngày KH: 22/01/2023 (Mùng 1 Tết)
Giá trọn gói: 17.980.000 đồng/khách




