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SYDNEY - VỊNH JERVIS - MELBOURNE - 

GREAT OCEAN ROAD (7D5N) 

Tour code: VTTOBAU01-7D5N 
Updated: 130420/VTT 

 

 
Nước Úc - "Xứ sở Kangaroo", không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo như Cầu Cảng Sydney, Nhà 
hát hình “con sò” Opera Sydney…mà còn cuốn hút bởi sự kỳ thú của các kì quan thiên nhiên, những vùng sa mạc 
hoang dại, những bãi biển hoang sơ và những hòn đảo xinh đẹp. Đối với những du khách đã từng yêu mến nước Úc 
qua bộ phim truyền hình nổi tiếng “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” thì càng có thêm lý do để phải đến thăm viếng 
và khám phá đất nước này.    
 

Thời gian Phương tiện 
Tiêu 

chuẩn 
SL khách 

khởi hành 
Ngày khởi 

hành 
Điều chỉnh chương 
trình theo yêu cầu 

7 ngày 5 đêm  
(khách sạn) 

Vietnam Airlines  
(hoặc tương đương) 

3*** từ 6 khách theo yêu cầu Có thể 

 

NGÀY 1: TP.HCM – SYDNEY (ăn tối trên máy bay) 

Trưởng đoàn VTT travel đón Quý khách tại Cổng D2 - Ga đi quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục khởi 

hành đi Sydney, thủ phủ bang New South Wales và là điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới. Nghỉ đêm trên máy bay. 

Thông tin chuyến bay: VN773 SGN-SYD 23:20 10:50+1 (hoặc tương đương) 

NGÀY 2: SYDNEY CITY TOUR (ăn trưa / tối)   

Đến sân bay quốc tế Sydney, đoàn làm thủ tục nhập cảnh và khởi hành tham quan:   

  + Thánh đường St. Mary (St. Mary Cathedral) – không giống như những nhà thờ khác trên thế giới thường hướng 

về phía Đông, Thánh đường St. Mary tại Sydney được xây hướng về phía Bắc-Nam, đối diện với công viên Hyde Park 

nhằm tuân theo quy hoạch đô thị chung của thành phố. 

  + Cảng Darling Harbour – nằm ở trung tâm thành phố Sydney. Bất kể là ngày hay đêm, tại đây luôn mang không 

khí tấp nập đông vui với rất nhiều hoạt động giải trí sôi nổi, những bữa ăn bên bờ vịnh lãng mạn, những quán bar 

sôi động hay những buổi trình diễn nhảy múa cả khi đêm muộn.  

Sau khi ăn trưa, đoàn tiếp tục tham quan: 

  + Ghế đá Bà Macquaries (Mrs Macquarie’s chair) – ghế được đẽo từ một tảng đá sa thạch để vợ của Thống Đốc 

Macquarie đến đây ngắm cảnh Vịnh Sydney; từ đây du khách có thể phóng tầm nhìn ra vịnh Sydney để chiêm ngưỡng vẻ 

đẹp tuyệt vời.  

  + Vườn thực vật Hoàng gia Sydney (The Royal Botanic Garden Sydney) – nơi lý tưởng để trốn khói cái ồn ào náo 

nhiệt của Sydney, trông như một cánh rừng thu nhỏ với đủ các loại thực vật, ao hồ và những thảm cỏ xanh mướt. 

  + Cầu cảng Sydney (Sydney Harbour Bridge) – được khánh thành vào năm 1932 với hình dáng chiếc móc áo khổng 
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lồ dài 1,149m rộng 49m, đây là cầu chính bắc qua cảng Sydney. Cây cầu nổi tiếng này phục vụ xe lửa, xe cơ giới, xe 

đạp và khách bộ hành khu thương mại trung tâm Sydney (Sydney CBD) và vùng North Shore (mạn biển Bắc). 

  + Nhà hát “Con sò” Opera Sydney (Sydney Opera House) – được xây dựng từ 1959 – 1973 và được UNESCO công 

nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2007, đây là kỳ quan kiến trúc hiện đại và là biểu tượng của nước Úc với 

hình dáng thiết kế lấy ý tưởng từ con sò và những cánh buồm no gió ra khơi (chụp ảnh bên ngoài). 

  + The Rocks – khu phố lịch sử nơi người da trắng bắt đầu định cư ở đây vào năm 1788, nay là một khu phố du lịch 

nhiều du khách đến đây mua sắm, ăn uống, đi dạo. 

Đoàn ăn tối và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Sydney. 

NGÀY 3: SYDNEY – VỊNH JERVIS - SYDNEY (400 KM, ăn sáng/trưa/tối)   

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đến với khu vực vịnh Jervis. Trên đường, dừng chân tham quan: 

  + Bãi biển Kiama – bãi biển lướt sóng tuyệt vời và độc đáo với những âm thanh kì lạ phát ra qua những lỗ hổng từ 

vách đá. 

  + Ngọn hải đăng Kiama – ngọn hải đăng xinh đẹp và cổ kính được xây dựng từ những năm 1887. 

Đến nơi, đoàn ăn trưa và di chuyển tham quan: 

  + Du thuyền ngoạn cảnh Vịnh Jervis – Vịnh Jervis được bầu chọn là 1 trong 10 điểm đến an toàn và đẹp nhất thế 

giới với những bờ cát trắng mịn, làn nước ngọc lam trong vắt, cũng là nơi tuyệt vời để nhìn ngắm cá heo và cá voi 

tự do bơi lượn dưới đại dương. 

Xe đưa đoàn về lại Sydney ăn tối. Nghỉ đêm tại Sydney. 

NGÀY 4: SYDNEY - MELBOURNE (880 KM - ăn sáng/trưa/tối)  

Sau khi ăn sáng và trả phòng khách sạn, đoàn đáp chuyến bay nội địa đi Melbourne – thành phố lớn thứ hai của Úc. 

Thông tin chuyến bay: QF437  SYD-MEL  11:30 13:05 (hoặc tương đương) 

Đến nơi, đoàn ăn trưa và đi tham quan: 

  + Vườn thực vật Fitzroy (Fitzroy Gardens Conservatory) – nơi ngàn hoa đua nở quanh năm và đặc biệt đây cũng là 

nơi đặt ngôi nhà mà thuyền trưởng nổi tiếng người Anh James Cook (1728 – 1779) đã từng sinh sống. 

  + Nhà thờ thánh Patrick, Toà nhà Quốc hội bang Victoria, Khách sạn Windsor and Princess, Nhà hát Regent, Đài 
tưởng niệm chiến tranh: chụp hình lưu niệm bên ngoài 

  + Khu phố Arts Precinct – nếu như Melbourne được mệnh danh là thủ đô văn hóa của Úc thì Arts Precint là minh 

chứng rõ ràng cho điều đó; khu phố này được xem là khu phố nghệ thuật tập trung đông đủ các công ty tổ chức 

biểu diễn, phòng hòa nhạc, phòng trưng bày, nhà hát và viện bảo tàng nghệ thuật... 

  + Quảng trường Federation (Federation Square) – được xây dựng trên một tuyến đường sắt nhộn nhịp ở trung 

tâm thành phố, đây được xem là trung tâm cộng đồng và không gian công cộng chính của Melbourne. 

Quý khách ăn tối và nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại Melbourne. 

NGÀY 5: MELBOURNE - GREAT OCEAN ROAD - MELBOURNE (420 KM - ăn sáng/trưa/tối)  

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn và khởi hành tham quan Great Ocean Road – cung đường biển đẹp nhất của Úc 

với tổng chiều dài hơn 240km 

  + Thị trấn Port Campbell (Port Campbell Town) – là một thị trấn ven biển yên bình và xinh đẹp, nơi nổi tiếng với 

những hòn núi đá có hình thù độc đáo hoàn toàn tự nhiên bên bờ biển. 

Sau khi ăn trưa, đoàn tiếp tục tham quan: 

  + Hẻm núi Loch Ard (Loch Ard Gorge) – được đặt tên theo con tàu Loch Ard đã bị mắc cạn gần đó vào năm 1878, 

nơi đây được biết đến với những vách đá vôi dựng đứng bị bào mòn bởi thời gian đã tạo nên quan cảnh vô cùng 

hùng vĩ. 

  + Kỳ quan 12 vị Tông đồ (Twelve Apostles) – là những cột đá lớn đứng giữa biển nước mênh mông. Được tạo ra 

bởi sự xói mòn của nước biển từ các dãy núi đá vôi ở khu vực này có từ hàng chục triệu năm trước.  

Quý khách ăn tối tại nhà hàng địa phương và về lại khách sạn nghỉ ngơi.  Nghỉ đêm tại Melbourne. 



VTTOBAU01-7D5N - Trang 3  

 

NGÀY 6: MELBOURNE CITY TOUR (ăn sáng/trưa/tối)  

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn và khởi hành tham quan: 

  + Vườn quốc gia Dandenong (Dandenong Ranges National Park) – được ví như là “lá phổi xanh” của Melbourne, 

quý khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên xanh tươi và hùng vĩ của dãy núi Dandenong bằng xe lửa 

hơi nước kiểu Úc (Puffing Billy). 

  + Rừng Sherbrooke (Grants on Sherbrook) – nằm ngay trung tâm của Dandenong và là 1 nơi tuyệt đẹp để nghỉ 

ngơi với màu xanh ngát của núi rừng và không khí trong lành đến mức tuyệt đối . Tự do đi dạo và chụp ảnh xung 

quanh, thưởng thức ly cà phê hoặc tách trà (chi phí tự túc)… là những trải nghiệm thú vị tại đây. 

Sau khi ăn trưa và tiếp tục tham quan: 

  + Sở thú Melbourne – mở cửa vào năm 1862 theo mô hình vườn thú Luân Đôn (Anh), đây là vườn thú lâu đời bậc 

nhất tại Úc và là ngôi nhà của hơn 320 loài động vật bản địa cũng như từ khắp nơi trên thế giới. 

  + Tự do mua sắm tại khu trung tâm.  
Quý khách ăn tối tại nhà hàng địa phương và về lại khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Melbourne.  

NGÀY 7: MELBOURNE – TP. HCM (ăn sáng) 

Sau khi dùng bữa sáng, Quý khách tự do nghỉ ngơi cho đến giờ trả phòng khách sạn và khởi hành ra sân bay quốc tế 
Melbourne đáp chuyến bay về lại Việt Nam. 

Thông tin chuyến bay: VN780  MEL-SGN  11:35 17:25 (hoặc tương đương) 

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cá nhân. Trưởng đoàn VTT travel 
chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách. 

********** KẾT THÚC TOUR ********** 

 
* CHI PHÍ CHUYẾN ĐI BAO GỒM 
- Vé máy bay theo hành trình (bao gồm tất cả thuế phí).Hành lý thông thường gồm 01 kiện xách tay không quá 07 
Kg và 01 kiện ký gửi từ 20 - 30 Kg (tùy hãng hàng không). 
- Chi phí visa Úc  
- Phương tiện vận chuyển suốt tuyến tại điểm đến theo như chương trình (xe, tàu cao tốc, thuyền…). 
- Phòng khách sạn tiêu chuẩn 3* (02 Người lớn / 1 Phòng đôi), trẻ nhỏ (dưới 02 tuổi) và trẻ em (từ 02 - dưới 12 tuổi) 
đi cùng sẽ ngủ chung giường với bố mẹ. Nếu có nhu cầu bố trí thêm giường riêng hoặc sử dụng phòng đơn, vui lòng 
thông báo khi đăng ký tour và thanh toán phần phụ phí tại thời điểm đăng ký. 
- City tax, tourist tax (tạm hiểu là thuế du lịch thành phố nếu có, tuỳ thành phố và khách sạn). 
- Các bữa ăn được đề cập trong chương trình, mỗi khách được 01 chai nước suối / 01 ngày. 
- Vé vào cổng, tham quan theo chương trình. 
- Bảo hiểm du lịch AIG toàn cầu. 
- Tiền bồi dưỡng (Tip) tài xế & Hướng dẫn địa phương.  
- Quà tặng VTT travel 
- Trưởng đoàn VTT travel suốt tuyến. 

* CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 
- Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn sử dụng trên 6 tháng). 
- Phí thực hiện visa tái nhập Việt Nam (đối với khách mang hộ chiếu nước ngoài). 
- Phí phụ thu hành lý quá cước qui định. 
- Các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình (mini bar, khuân vác, điện thoại, giặt ủi,…). 

* GHI CHÚ 
- Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi, nhưng VTT travel vẫn đảm 
bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan đã ghi trong chương trình. 
 


