
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Chương trình du lich Úc 

MELBOURNE - SYDNEY  
 

07 NGÀY – 05 ĐÊM 
 

NGÀY 1: 21/7 6/8  TP.HCM– MELBOURNE  (ĂN UỐNG TRÊN MÁY BAY) 
19:00 Hướng dẫn viên của MST Travel đón quý khách tại phi trường Tân Sơn Nhất – Ga đi Quốc tế. 

HDV giúp quý khách làm thủ tục hàng không. 
21:10 Máy bay cất cánh – VN   Máy bay cất cánh đi Melborne  
 Quý khách ăn uống và nghỉ ngơi trên máy bay. 
NGÀY 2: 22/7-7/8 MELBOURNE     (ĂN BA BỮA) 
08:00 Dùng điểm tâm tại khách sạn. 
09:00 Đoàn khởi hành đi tham quan thành phố Melbourne: Toà nhà Quốc 

hội; Quảng trường Liên bang; Toà thị chính thành phố; Đài tưởng 
niệm chiến tranh thế giới thứ nhất; Công viên Firtzoy Garden – tại 
đây quý khách có dịp chụp hình và tham quan căn nhà của thuyền 
trưởng Jame Cook; trạm xe lửa trung tâm Flinders; chợ Queen 
Victoria (đóng cửa vào thứ 2 và thứ năm)… 

12:00 Dùng cơm trưa. 
13:30 Đoàn khởi hành đi tham quan đảo Phillip. Quý khách có dịp chiêm ngưỡng vẽ đẹp hoàng hôn 

trên đảo, ngắm nhìn những chú chim cánh cụt trên đường trở về sau một ngày đi tìm thức ăn. 
18:00 Đoàn ăn tối. Trở về khách sạn nghỉ ngơi. 
NGÀY 3: 23/7 - 8/8 MELBOURNE – TRƯỢT TUYẾT  MT BULLER SNOWY  (ĂN BA BỮA) 
08 : 00     Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa Quý Khách khởi hành đi khu trượt tuyết Mt. Buller – khu trượt tuyết nổi 

tiếng của bang Victoria rộng 850ha. Đến núi tuyết Mt. Buller, đoàn sẽ dùng bữa trưa với Fish and Chips 
¬- bữa ăn ưa thích của người dân Úc. Sau bữa trưa, quý khách sẽ được đi tham quan khu vực trượt 
tuyết . Tự do trượt tuyết và tham gia những họat động ngoài trời khác (Chi phí thuê đồ trượt tuyết – 
trượt cáp – mướn HLV  Quý khách tự túc). Tại đây Du khách sẽ tìm được những dốc núi để trượt tuyết 
phù hợp với mọi trình độ – từ những đường trượt màu xanh ở Bourke Street, Baldy và Burnt Hut Spur 
đến những đường trượt màu đen nín thở như Federation ở phía nam. 

19H00       Lên đường trở về Melbourne. Dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Tự do nghỉ ngơi 
NGÀY 4: 24/7 - 9/8 MELBOURNE – PUFFING BILLY – SYDNEY  (ĂN BA BỮA) 
08:00 Dùng điểm tâm tại khách sạn. 
09:00 Đoàn khởi hành đi Puffing Billy. Quý khách tham quan công viên Quốc 

Gia – nơi cư trú của nhiều loài chim quý hiếm. 
11:00 Quý khách đi tàu hơi nước tham quan quang cảnh rừng núi 

Dandenongs. Tiếp tục tham quan thung lũng Yarra Velley – nơi có 
truyền thống nấu rượu nổi tiếng của nước Úc. Quý khách sẽ được dịp 
thử rượu vang và dùng cơm trưa với các món nướng thật hấp dẫn ở 
xưởng rượu. 

15:00 Đoàn tham quan xưởng rượu vang nổi tiếng - Domain Chandon, tìm hiểu về quá trình lên 
men và cho ra đời các loại rượu vang hảo hạng. Thỏa thích dùng thử và mua rượu để làm quà 
tặng. 

20:00 Ăn tối tại nhà hàng địa phương.- RA SÂN BAY ĐÁP MÁY BAY ĐI SYDNEY  
 Về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá SYDNEY  về đêm. 
 
 



 

NGÀY 5: 25/7-10/8 SYDNEY – CITY TOUR  (ĂN BA BỮA) 
08:00     ĂN SÁNG KHÁCH SẠN  
 khởi hành tham quan thành phố Sydney: Nhà hát con sò – Opera 

House; Nhà thờ Saint Mary; Công viên Hải Đức; Ghế 
Mrs.Macquaries; The Rocks; Đại lộ thiên đàng… 

 Quý khách sẽ có dịp tham quan và chụp hình kỷ niệm ở vịnh cảng 
Double Bay; Rose Bay; bãi biển Bondi… 

18:00 Đoàn ăn tối, tự do nghỉ ngơi và sinh hoạt hoặc khám phá Sydney về 
đêm. 

NGÀY 6: 26/7 -11/8 SYDNEY – WILDLIFE PARK – BLUE MOUNTAINS  (ĂN BA BỮA) 
08:00 Ăn sáng tại khách sạn. 
09:00 Đoàn khởi hành tham quan Công viên bảo tồn cuộc sống hoang dã 

(Wildlife Park): ở đây quý khách có dịp ngắm nhìn và chụp hình kỷ niệm 
các loài thú rất đặc trưng của nước Úc: Chuột túi Úc, Gấu Koala, Gấu 
Kombat, Quỷ Tasmania… 

12:00 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. 
13:00 Đoàn tiếp tục khởi hành đi tham quan dãy núi Blue Mountains 
 Đoàn chụp hình lưu niệm và chiêm ngưỡng vẽ đẹp kỳ vĩ của dãy núi Ba Chị Em (Three Sisters 

Mountains). 
14:00 Quý khách đi xe lửa kéo xuống thung lũng, tận hưởng cảm giác bách 

bộ trong bầu không khí trong lành và tham quan hoạt cảnh khai thác 
than thời xưa. Đoàn trở lên đỉnh núi bằng cáp treo ngắm nhìn toàn 
cảnh dãy núi Ba Chị Em một lần nữa trước khi chia tay. 

16:00 Đoàn khởi hành về lại Sydney và ghé tham quan Sân vận động 
Olympic Sydney 2000. 

19:00 Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. 
NGÀY 7: 26/7 - 12/8 SYDNEY– TP.HCM             (ĂN UỐNG TRÊN MÁY BAY) 
00:15 Đoàn đáp chuyến bay VN AIR LINE về TP. HCM. 
10:20 Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất 
 Xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu, chia tay và kết thúc chương trình. 
 

Giá : 59,000.000 vnd   
Giá này hiện tại tạm tính cho cả đoàn tuỳ tình hình thực tế khi đạt kết quả 

visa úc và ngay khi thời điểm xuất vé  
(Giá trên áp dụng cho đoàn riêng  15 khách trở lên  

 
* Bao gồm: 

-  Vé máy bay Quốc tế và nội địa theo đúng chương trình. 
-  Khách sạn 3-4 sao tiêu chuẩn phòng đôi, phòng 3 sẽ được bố trí khi cần thiết vì lý do giới tính. 
-  Xe đưa đón tham quan, phí tham quan theo chương trình. 
-  Quà tặng của công ty: Nón, giỏ xách, bao da hộ chiếu. 
-  Hướng dẫn viên theo đoàn suốt tuyến. 
-  Bảo hiểm du lịch (mức đến bù tối đa 50,000 USD/trường hợp) 

* Không bao gồm: 
-  Các loại thuế hàng không: thuế an ninh, thuế xăng dầu và thuế phi trường 2 nước được thu theo 

mức giá của hãng hàng không tại thời điểm khởi hành (280 USD/khách). 
-  Lệ phí visa (210 USD dịch vụ phí) è Không hoàn trả nếu visa không được cấp. 
-  Tiền tips cho HDV địa phương + tài xế (7USD/khách/ngày) è Được thu trước ngày khởi hành.  
-  Các chi phí cá nhân khác: taxi, giặt ủi, điện thoại… 
 

 
* Ghi chú: 



 

-  Hãng hàng không sử dụng có thể thay đổi tùy theo tình hình của hàng không tại thời điểm khởi 
hành. Số ngày đi có thể thay đổi tuỳ theo hãng hàng không sử dụng nhưng số đêm thật ở Úc  
vẫn bằng nhau. 

-  Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm. 
- Giá trên có thể thay đổi theo thời giá của hãng hàng không sử dụng. 
-  Giá trên áp dụng dựa vào số lượng khách thực tế khởi hành (số lượng khách thực tế khởi hành 

là số khách đậu visa và tham gia chương trình). 
− Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch bay của Hãng Hàng Không và tình hình khách 

sạn tại Úc. Trong những trường hợp khách quan như: thiên tai, khủng bố, hoặc do thay đổi lịch 
trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa, MST Travel sẽ giữ 
quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng. 

− Dự kiến khởi hành: 05/08 
 

Kính Chúc Quý Khách Một Chuyến Du Lịch Thú Vị Và Bổ Ích ! 
Thủ tục đăng ký : 

Ngay khi nộp Lệ Phí hộ chiếu đặt cọc tour : 25.000.000 vnd   
Ngay khi có visa sẽ thu tiếp số tiền còn lại  

+ Sau khi  MST nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 5.000.000 VND. 
+ Trường hợp Quý khách bị từ chối visa, chi phí không hoàn lại là 5.000.000 VND. 
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 30 ngày: Không bị mất chi phí. 
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 24-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour là 50% tiền  
tour. 
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour là 70% tiền  
tour. 
- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa (đối với các nước cần visa): Chi phí hủy 
tour là 90 % tiền  tour.  
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 14-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour là 50% trên giá tour du lịch. 
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 10-13 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour là 70% trên giá tour du lịch. 
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-09 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour là 90% trên giá vé du lịch. 
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 01 ngày trước ngày khởi hành : Chi phí hủy tour là 100% trên giá vé du lịch. 
Lưu ý: Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết. 

 


