CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM
DO ĐẠI HỌC CAO HÙNG KẾT HỢP VỚI CÔNG TY CHOLONTOURIST &
INTERTRAVEL TỔ CHỨC

KHÁM PHÁ CAO HÙNG – THAM QUAN VÀ HỌC TẬP – TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
 Mã tour:
105VLV.
 Thời gian: 14 ngày 13 đêm,
 Khởi hành: 10/08/2017

.

NGÀY 1: TP.HCM  CAO HÙNG (10/08/2017)
(Ăn trưa, tối)
 Sinh Viên tập trung tại ga đi Quốc tế - sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục
đáp chuyến bay VJ886 07:50 – 11:40 đi Cao Hùng. Đến sân bay Cao
Hùng, xe và HDV đón đoàn khởi hành đi theo chương trình học tập “GIAO
LƯU HỌP MẶT”: Đón Sinh Viên phân chia trò chơi.
 Sau đó về ký túc xá trường Đại Học Cao Hùng nhận phòng và nghỉ đêm tại
Cao Hùng.
NGÀY 2: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

(Ăn 3 bữa)

 Dùng điểm tâm. Tham gia chương trình:
 Giới thiệu về Quản Trị Doanh Nghiệp.
 Tập tục truyền thống của Đài Loan.
 Ăn tối và nghỉ đêm.
NGÀY 3: KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN BẰNG TÀU CAO TỐC
 Dùng điểm tâm. Tham gia chương trình:

 Thư viện Phụng Nghi.
 Mi u Thành Hoàng Phụng S n.
 Nhà thờ Phụng S n,
 Bảo tàng ịch

Cao H ng.

(Ăn 3 bữa)

 Thư ng thức c c

n n

nh nổi ti ng

Cao H ng

 Ngao du K T n
 Ng

hoàng h n vịnh xizihwan.

NGÀY 4: HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ
 Dùng điểm tâm. Sau đó tham gia chương trình:

(Ăn 3 bữa)

 Sàn trình diễn: Học các nghi thức xã giao quốc tế.
 Thuật ngữ tiếng Hoa trong cuộc sống 1.

NGÀY 5: HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ
 Dùng điểm tâm. Sau đó tham gia chương trình:

(Ăn 3 bữa)

 Thuật ngữ tiếng Hoa trong cuộc sống 2.
 Hương vị của Đài Loan, lớp dạy nấu ăn

NGÀY 6: THAM QUAN DOANH NGHIỆP
 Dùng điểm tâm. Sau đó tham gia chương trình:

(Ăn 3 bữa)

 Tham quan và học tập nghiên cứu tại Công ty Thép China Steel ASE.

NGÀY 7: THAM QUAN CÁC THÀNH PHỐ ĐÀI LOAN
(Ăn 3 bữa)
 Dùng điểm tâm. Sau đó tham quan các Thành phố Đài Loan bằng tàu Cao
Tốc:
-K b N ô

e

ậ ).
 Thư vi n thành phố Cao Hùng
 Khu Triển lãm Cao Hùng
 C ng nh Sáng Mới
 MLD Plaza
 85 sky tower
 Tr i nghi m h thống đường s t trên cao Duy nhất trên Đài Loan
 Trung tâm Ngh thuật Pier.
 Vi n b o tàng đường s t Cáp Mã Tinh

ệ

NGÀY 8: TRAINING VÀ HỌC TẬP
 Dùng điểm tâm. Sau đó hoạt động các chương trình:

(Ăn 3 bữa)

 Kỹ năng thuyết trình
 Soạn th o kế hoạch doanh nghi p.
 Phát biểu thành qu .
NGÀY 9: THAM QUAN DOANH NGHIỆP
(Ăn 3 bữa)
 Dùng điểm tâm. Sau đó tham quan các Doanh Nghi p tại Đài Loan:
 Nhà máy d t Hoằng Viễn.
 B o tàng xúc xích Black Bridge
NGÀY 10: THAM QUAN CÁC THÀNH PHỐ ĐÀI LOAN
(Ăn 3 bữa)
 Dùng điểm tâm. Sau đó tham quan các Thành phố Đài Loan bằng tàu Cao
Tốc:
(K

ọ

ễ

ở

GO).

 Bảo tàng khoa học c ng nghệ
 Khu

ua

 Chợ đê

Do e Cao H ng
Thụy Phong.

NGÀY 11: THAM QUAN CÁC THÀNH PHỐ & VĂN HÓA
 Dùng điểm tâm. Sau đó tham quan các hoạt động:

(Ăn 3 bữa)

 Văn hóa đi n nh và truyền hình âm nhạc của Đài Loan.
 Tham quan các thành phố Đài Loan bằng tàu cao tốc: (Hư ng vị ngọt
ngào xưa) // Sugar Mu eu

// C ng viên v n h a thập cổ.

NGÀY 12: THAM QUAN VÀ HỌC TẬP
 Dùng điểm tâm. Sau đó tham gia các hoạt động:

(Ăn 3 bữa)

 Truyền thống đẹp Đài Loan, ớp thủ c ng nghệ: May túi th
 Nh

diễn tập tài nghệ.

 Tiệc tối và biễu diễn nh

.

.

NGÀY 13: THAM QUAN CÁC THÀNH PHỐ ĐÀI LOAN
(Ăn 3 bữa)
 Dùng điểm tâm. Sau đó tham quan các Thành phố Đài Loan bằng tàu Cao
Tốc:
(

dạ bê

ồ).

 Hồ Đà

Liên

 Th p Long Hổ
 Trung t

đặc ản Cao H ng.

 Trung t

v n h a Th n Quyền

NGÀY 14: CAO HÙNG  TP.HCM
(Ăn sáng)
 Dùng điểm tâm. Làm thủ tục tr phòng, kết thúc lịch trình, tiễn sân bay. Đoàn
làm thủ tục đáp chuyến bay VJ885 12:40 – 15:10 về lại Tp.HCM.
 Về đến Vi t Nam, kết thúc chuyến tham quan, chia tay và hẹn gặp lại đoàn.

GIÁ HỖ TRỢ: 8.780.000 VNĐ/SINH VIÊN
D

24 sinh viên)

*Note: Ưu tiên sinh viên biết tiếng Anh, tiếng Hoa.
GIÁ TRỌN GÓI BAO GỒM:


Vé máy bay khứ hồi: SGN – CAO HÙNG – SGN ( Vietjet Airlines, … , giờ bay, hãng bay có thể thay đổi vào tình
hình thực tế.



Thuế sân bay Quốc tế hai nước + phí xăng dầu máy bay + thuế an ninh thuế có thể thay đổi tùy theo tình
hình xăng dầu thế giới .



Hành lý xách tay: 7kg + hành lý ký gửi: 15kg.



Ở tại Ký Túc Xá của Trường.



Các bữa ăn và chi phí tham quan theo chương trình.



Chi phí visa nhập c nh Đài Loan.



Phương ti n vận chuyển.



Hướng dẫn viên tiếng Vi t theo đoàn suốt hành trình.



B o hiểm du lịch trọn gói với trị giá hợp đồng 210.000.000 đồng/ trường hợp + 21.500.000 đồng/ hành lý.

CHƯA BAO GỒM:


Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng. (Không được mất trang, tẩy xóa, rách .



Hành lý quá cước quy định.



Xe vận chuyển ngoài chương trình, các show về đêm.



Đi n thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn.



Chi phí cá nhân ngoài chương trình: chi phí tiêu vặt, chi phí thuốc men,....



Chi phí làm hộ chiếu.



Giá tour không bao gồm chi phí làm Visa tái nhập lại Vi t Nam đối với khách là Vi t Kiều hay Ngoại Kiều.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XIN VISA ĐÀI LOAN: (Là


Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng.



Thẻ sinh viên theo học của trường.

theo đoàn)

GHI CHÚ:


Các điểm tham quan có thể thay đổi thứ tự cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng tổng số điểm tham
quan không thay đổi.



Trong trường hợp bất kh kháng do thời tiết, thiên tai, chiến tranh, dịch b nh, đình công, bạo động, phá
hoại.... hoặc chuyến bay bị trì hoãn do thời tiết, do kỹ thuật, chúng tôi sẽ trao đổi với bên thứ 03 về các
kho n phí tổn dịch vụ vượt ngoài chương trình với chi phí hợp lý nhất và thông báo lại với Sinh Viên.



Giá vé có thể thay đổi tùy theo thời điểm khách hàng đăng ký tour.

