
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOUR ÚC THĂM THÂN 
SYDNEY 3N3D + THĂM THÂN 

SYDNEY 4N4D 

SYDNEY + MELBOURNE 8N8D 

TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

• Vé máy bay Ho Chi Minh – Sydney 
• Visa Úc (Hoàn 2.400.000 nếu đã có visa Úc) 
• 7kg hành lý xách tay  
• 1 đêm Căn hộ hoặc Khách sạn 3*  tiêu chuẩn 1 gia 

đình/phòng 
• Phương tiện vận chuyển : xe 9 chỗ/đoàn 
• Các bữa ăn theo chương trình 
• Nước suối 1 chai/ngày 
• Hướng dẫn viên Việt Nam  
• Bảo hiểm du lịch mức bồi thường 500.000.000đ 
• Đặc biệt: Quà tặng Sinh nhật nếu ngày sinh quý 

khách trùng một trong các ngày tham quan  

• Phí chênh lệch vé đổi ngày bay về Việt Nam 
• Hành lý ký gởi : 1.600.000/20kg 
• Chi phí ở phòng riêng 2.000.000/khách/đêm 
• Các chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi 
• Tiền tip 10AUD/ngày 
• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong trường hợp bất 

khả kháng: thiên tai, thời tiết 
• Visa Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR ĐIỀU KIỆN HỦY / CHUYỂN TOUR 

• Trẻ em từ 2-9 tuổi: 90% giá vé người lớn 
• Đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccin Covid19 
• Có hộ chiếu còn hạn trên 12 tháng 
• Thanh toán qua chuyển khoản 50% ngay khi ký HĐ 

đăng ký tour 
• Thanh toán qua chuyển khoản 30% ngay khi có 

kết quả đậu visa 
• Thanh toán qua chuyển khoản 20% trước 7 ngày 

khởi hành 
• Giá tour chưa bao gồm 10% VAT 

• 12 giờ sau khi đặt cọc, hủy miễn phí (trừ các tour giờ 
chót) 

• 24 giờ sau khi đặt cọc, không thể huỷ tour, Vinharound sẽ 
giải quyết cho quý khách chuyển ngày khởi hành tiếp theo 
hiện có, không tốn phí 

• Ngay khi có kết quả visa, không thể hủy/chuyển tour. 
Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ chiếu đến 
ngày hết hạn visa 

• Trước 7 ngày khởi hành, không thể hủy/chuyển tour. 
Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ chiếu đến 
ngày hết hạn visa 
 



 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 
 

NGÀY 1: HO CHI MINH - SYDNEY 

Khuya: Đoàn tập trung ở Sân bay Tân Sơn Nhất khởi hành từ 
Hồ Chí Minh đi Sydney.  
Đoàn nghỉ đêm trên máy bay. 
Buổi sáng: Đáp Sydney – làm thủ tục nhập cảnh, khởi hành đi 
tham quan Nhà hát Opera Sydney House (hay còn được gọi 
là Nhà hát Con Sò) là một công trình nhà hát tại thành phố 
Sydne - Úc. Nhà hát có kiến trúc độc đáo hình con sò hay 
những cánh buồm no gió ra khơi. Đây là công trình kiến trúc 
độc đáo của Sydney nói riêng và nước Úc nói chung. Cầu 
Harbour Bridge - là cầu thép lớn nhất thế giới, cũng là biểu 
tượng du lịch nổi tiếng của xứ sở chuột túi. 

Buổi chiều: tham quan Cảng Darling Harbour – Nằm ở trung 
tâm thành phố Sydney, đây là nơi giải trí tuyệt vời, phục vụ 
nhu cầu ăn uống bên bờ biển cực kỳ ngon, đặc biệt là những 
món ăn chế biến từ các loài động vật hoang dã. 
Buổi tối:  Tham quan sòng bài The Star Casino Sydney 
Đêm 1: Đoàn nghỉ ngơi ở Sydney 

  

  

NGÀY 2: SYDNEY CITY 

Buổi sáng: Tham quan Vườn thú Taronga - Nằm trên một 
ngọn đồi nhìn xuống cảng Sydney, vườn thú Taronga hấp dẫn 
du khách với bộ sưu tập hơn 2.900 loài động vật khắp nơi 
trên thế giới, đặc biệt có hai loài thú đặc trưng của nước Úc là 
gấu túi Koala và chuột túi Kangaroo. Tham quan Sydney 
Tower Eye – Tòa tháp được chia thành bốn phần. Tầng quan 
sát chính, còn gọi là Sydney Tower Eye, là khúc cao nhất. 
Được bao quanh hoàn toàn bởi kính từ sàn đến trần, tầng 
quan sát này cho phép du khách quan sát 360 độ về phía 
Sydney và xa hơn nữa, mang đến tầm nhìn ngoạn mục và là 
một cách hoàn hảo để làm quen với quang cảnh Sydney. 

Buổi chiều: Tham quan Chợ người Việt Cabramatta – Nơi 
được coi như thủ phủ của người Việt, vì là nơi tập trung cộng 
đồng người Việt Sydney đông nhất. Có thể nói rằng 
Cabramatta là một phiên bản nhỏ của Sài Gòn thuở xưa. 
Hàng quán ở đây rất hẹp, bề ngang chỉ 4-6 mét, chiều dài 
cũng chỉ 10-20 mét. Cũng như Sài Gòn có những con hẻm 
chật hẹp và tấp nập, Cabramatta cũng có những con hẻm 
san sát nhau. 
Buổi tối: Tham quan Chinatown – Khu phố người Hoa tại Úc, 
hay được gọi ngắn gọn hơn là khu phố Tàu. Tồn tại ở hầu hết 
các tiểu bang và thành phố thủ đô với các khu phố lịch sử lâu 
đời. Nổi bật với sự nhộn nhịp, di sản phong phú đa dạng, các 
hoạt động vui chơi, giải trí và đặc biệt nhất vẫn là ẩm thực 
Trung Hoa. 
Đêm 2: Đoàn nghỉ ở Sydney 
 



 

  

  
 

NGÀY 3: CHƯƠNG TRÌNH THĂM THÂN 

Buổi sáng: HDV hỗ trợ khách ra sân bay hoặc đưa khách đến 
nhà thân nhân nếu người thân ở Sdyney. Tạm biệt và chia tay 
đoàn 

 

 

 

NGÀY 3: CHƯƠNG TRÌNH SYDNEY - BLUE MOUNTAIN 

Buổi sáng: Đến Central Station Sydney – là một trong những 
trung tâm vận tải đường săt lớn nhất thế giới. Sau đó khởi 
hành đi Katoomba.  
Buổi chiều: Đến thị trấn Katoomba. Đến Mỏm đá Three 
Sisters - hay còn gọi là ba chị em là một kiến tạo đá thuộc 
dãy núi Blue của phía Nam Wales. Các kiến tạo này chạy dài 
đến thị trấn Katoomba, Scenic World. Mỏm đá hình thành do 
sự xói mòn, đá sa thạch mềm của dãy Blues bị xói mòn theo 
thời gian do mưa, gió, dòng sông và các vách đá bao quanh 
khu thung lũng Jamison dần bị phá vỡ. 

Sau đó đến Công viên Scenic World - là điểm du lịch thuộc 
sở hữu tư nhân nằm ở Katoomba, trong quần thể Dãy núi 
xanh Blue Mountains, bang New South Wales, Úc. Scenic 
World có bốn điểm tham quan, Scenic Railway, Scenic 
Skyway, Scenic Cableway, và Scenic Walkway – lối đi bộ cao 
2,4 km xuyên qua rừng nhiệt đới cổ đại. 
Buổi tối: Về lại Sydney. Bạn có thể tự do tìm hiểu, và đi tham 
quan xung quanh. Nhưng nhớ đừng đi quá trễ nhé! Ngày mai 
chúng ta còn  nhiều thứ để khám phá đấy. 
Đêm 3: Đoàn nghỉ ở Sydney 



 

  

 

  

 

NGÀY 4: SYDNEY – HO CHI MINH/MELBOURNE 

Buổi sáng: Ra sân bay Sydney, HDV sẽ hỗ trợ quý khách làm 
thủ tục đón chuyến bay về Hồ Chí Minh. Khách tham quan 
trọn tour sẽ đi cùng HDV đón chuyến bay sang Melbourne 
 
Buổi trưa: đoàn đáp sân bay Melbourne và về KS nhận phòng 
  
Buổi chiều:  
+ Nhà thờ Thánh Patrick - Được xây dựng ở vùng vành đai 
của trung tâm thành phố Melbourne, nhà thờ cao nhất nước 
Úc này là một ốc đảo thanh bình với kiến trúc và nghệ thuật 
đậm nét cổ xưa. Tòa nhà Nghị Viện & Quảng trường 
Federation - Nằm ở trung tâm của Melbourne, góc phố 
Swanston giao với phố Flinders. Quảng trường được xây 
dựng trên một tuyến đường sắt nhộn nhịp. Khu vực bao gồm 
tòa án Thánh Paul và quảng trường là các ô vuông mở cùng 
với The Atrium có mái che. The Atrium cao năm tầng với 
những bức tường có kính và kim loại không che chắn. 
Trạm xe lửa trung tâm Flinders - ở Melbourne là biểu tượng, 
nơi gặp gỡ, trung tâm của hàng triệu người đi lại tại thủ đô 
văn hóa của nước Úc. Tòa nhà chính là kết quả của một cuộc 
thi kiến trúc được tổ chức vào năm 1902. Flinders Street là 
ga đường sắt ngoại ô đông đúc nhất ở Nam bán cầu, với hơn 
1500 xe lửa và 110.000 hành khách đi qua mỗi ngày. Nền 
tảng chính 708 mét của nó là nền tảng đường sắt dài thứ 4 
trên thế giới. 

Buổi tối: Dạo quanh Sông Yarra - là một dòng sông cổ 
kính chảy xuyên qua phía Đông trung tâm bang Victoria, 
Úc. Một nhánh nhỏ của Yarra bao quanh Melbourne hoa 
lệ ngày nay – hay còn được biết đến là địa điểm du lịch 
nổi tiếng nhất Melbourne, chính là một minh chứng lịch 
sự quan trọng của thành phố. Tiếp đó Tự do mua sắm ở 
Trung tâm Melbourne Central - Là một trung tâm văn 
hóa, ẩm thực đồng thời là khu vực kinh doanh, CBD có 
rất nhiều câu lạc bộ, quán bar và nhà hàng sang trọng 
trên các con đường mang dấu ấn của nghệ thuật đường 
phố. Người mua sắm đổ về các con đường mái vòm cầu 
kỳ có từ thế kỷ 19 và chợ Queen Victoria rộng lớn, nổi 
tiếng với các khu ẩm thực. Quảng trường Federation giới 
thiệu tác phẩm nghệ thuật Úc tại Trung tâm Ian Potter, 
các bộ phim điện ảnh và phim nghệ thuật tại Trung tâm 
Ảnh động Úc. 
Đêm 4: Đoàn nghỉ ngơi ở Melbourne 



 

  

  

NGÀY 5: GREAT OCEAN ROAD 

 Buổi sáng: Bắt đầu một ngày bằng việc tham quan cung 
đường Great Ocean Road - cung đường biển đẹp nhất thế 
giới trải dài 243km được xếp hạng Di sản quốc gia tại Úc. Bắt 
đầu bằng Đài tưởng niệm Arch Memorial thị trấn Anglesea - 
được xây dựng để vinh danh 3.000 binh sĩ đã góp công xây 
dựng nên con đường này trong suốt chiến tranh thế giới thứ 
nhất. 

Buổi chiều: Tham quan vịnh Apollo - nằm dưới chân dãy núi 
Otways được bao quanh bởi đại dương mênh mông. Đừng 
quên lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng cùng vẻ đẹp hùng 
vĩ của quần thể đá vôi 12 Vị Tông Đồ - Twelve Apostles cùng 
Hẻm núi Loch Ard - kiến tạo địa chất kỳ diệu của Đại Dương 
12 Vị Tông Đồ - Twelve Apostles cùng hẻm núi Loch Ard. 
Buổi tối:  Về lại Melbourne 
Đêm 5: Đoàn nghỉ ngơi ở Melbourne 

  

  



 

NGÀY 6: MELBOURNE CITY 

Buổi sáng: Tham quan Vườn thượng uyển Fitzroy Garden - là 
khu vườn lịch sử đẹp nhất của thành phố Melbourne. Khu 
vườn có lịch sử kéo dài hơn 150 năm, Với những con đường 
mòn hai bên là hai hàng cây du đầy ấn tượng, cùng nhiều loài 
hoa, cây bụi cảnh và những loài cây khi kết hợp với những bãi 
cỏ rộng sẽ tạo nên một cảnh quan đa dạng và có tầng có lớp. 

Buổi trưa: Đi đến Bãi biển St. Kilda – Đây là bãi biển nằm ở 
ngoại ô St. Kilda, dọc theo đường bờ biển của Vịnh Port 
Phillip. Ngôi làng ngoại ô ven biển này là quê hương của bãi 
biển được yêu thích ở Melbourne, một công viên giải trí nổi 
tiếng và một con phố ngập tràn cửa hàng bánh ngọt. 
Buổi tối: Mọi người có thể tự do khám phá – dạo chơi nơi đây 
Đêm 6: Đoàn nghỉ ngơi ở Melbourne 

  

NGÀY 7: MELBOURNE FREEDAY 

Quý khách có 1 khách tự do mua sắm, tham quan, thăm 
người thân ở Melbourne hoặc đăng ký tour tham quan thủ đô 
Canberra 

 

  

NGÀY 8: MELBOURNE – HỒ CHÍ MINH 

Buổi sáng: Tham quan Chợ hải sản Queen Victoria Market - 
là một ngôi chợ đứng đầu giữa các chợ ở Melbourne. Với hơn 
700 gian hàng trải rộng giữa 7 hecta, có rất nhiều thứ bạn có 
thể khám khá phá tại chợ Queen. Bạn có thể “săn” được 
nhiều quần áo tốt tại đây, nhưng chợ này nổi tiếng nhất vì có 
lượng đồ ăn đa dạng và phong phú.  

Buổi chiều: Đến sân bay về Hồ Chí Minh  
Khuya: Đáp sân bay Tân Sơn Nhất, Đoàn chia tay hướng dẫn 
viên, kết thúc chuyến đi. 

  

 

  



 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
 

 THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI GHI CHÚ 

1 Họ và tên (Mr./ Ms./ Mrs.)   

2 Ngày sinh & Nơi sinh (TP)   

3 Địa chỉ hiện tại   

4 Điện thoại & Email   

5 Số CMND & ngày cấp   

6 Tình trạng hôn nhân   

7 Công việc hiện tại   

8 
Thông tin cty hoặc cơ quan 
hiện tại 

  

9 Cam kết của khách 

¨ Đã được tư vấn & hiểu rõ các chi phí bao gồm & không 
bao gồm trong tour 

¨ Đã được tư vấn & hiểu rõ điều kiện đặt tour & huỷ tour 
¨ Đã được tư vấn & hiểu rõ các hồ sơ xin visa 
¨ Đã được tư vấn & hiểu rõ thủ tục & chi phí trong trường 

hợp trượt visa  
¨ Đã được tư vấn & hiểu rõ các thông tin quan trọng khi 

tham gia tour 
¨ Đã được tư vấn & hiểu rõ về lịch trình tour 
¨ Cam kết người đi cùng đã được tư vấn & hiểu rõ về 

chương trình tour 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


