Hành Trình Đức Tin hân hạnh giới thiệu:

“Australia, beautiful one day, perfect the next”
Úc Châu - 13 ngày từ 11 đến 23 tháng 5, 2021
Tham quan 4 thành phố lớn của Úc:
BRISBANE – GOLD COAST – CAIRNS – SYDNEY

5% Hành hương + 95% Du Lịch

• Vương Cung Thánh Đường St
Mary • Thánh tích & mộ Thánh
Mary MacKillop • Bờ biển Vàng
• The Great Barrier Reefs (famous)
• Kuranda • Wildlife Sanctuary
• Jenolan Caves & Blue Mountains
• Harbour Bridge & Opera House

Package Price from LAX (including $400 non-refundable registration fee):
● $4,400 p.p. nếu ghi danh ($400 non-refundable) trước 1 tháng 5, 2020.
● $4,600 p.p. nếu ghi danh ($400 non-refundable) sau 1 tháng 5 & trước 1 tháng 11/20
● $4,800 p.p. nếu ghi danh ($400 non-refundable) sau 1 tháng 11 & trước 1 tháng 2/21
● xin gọi điện thoại để hỏi giá nếu ghi danh SAU 1 tháng 2, 2021 (hay khởi hành từ
nơi khác). Sau đó, đóng 50% 6 tháng trước ngày khởi hành. Và đóng 50% còn lại
(cash/check) ít nhất 2 tháng trước ngày khởi hành (hạn chót).

Ghi chú: tiền tips $130/người sẽ được thu trên xe bus để tặng tài xế, hướng dẫn viên & hotels,
…

Giá vé trọn gói bao gồm thuế (tax) và :
• Vé máy bay khứ hồi (từ LAX) + 2 vé máy bay nội địa Úc • Khách sạn 3.5 – 4 sao
• Du thuyền & ăn trưa ngắm hải cảng Sydney & chụp hình với Sydney Harbour
Bridge & Sydney Opera House • Vé đi lên Tháp Sydney Tower & ăn buffet
• 1 ngày Cruise “The Great Barrier Reefs”, kỳ quan & di sản thiên nhiên của thế giới
• Hướng dẫn viên & Vé vào cửa các địa điểm trong chương trình • Các bữa ăn như
đã ghi trong chương trình • Group Travel Protection (up to $50,00) during the trip only

Chương Trình (Ghi chú: B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
Ngày 1: Khởi hành từ USA đi Bribane (Australia).
Ngày 2: Máy bay băng qua International Date Line.
Ngày 3 (L, D): Brisbane – Gold Coast
City Tour Brisbane & khu thương mại Việt Nam trước
khi đến Bờ Biển Vàng (Gold Coast) còn được mệnh
danh là một Hawaii
của Úc. Tắm biển
Gold Coast, d ạo
chơi trên cát vàng, d ạo phố, shopping. Đi
AquaDuck Tour: xe du l ịch đặc biệt đi dạo đường
phố Gold Coast và s ẽ nổi lênh đênh trên nước như
1 chiếc thuyền vậy để dạo xem khu nhà giàu ở
thành phố biển nổi tiếng của Úc.
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Ngày 4 (B, D): Wildlife Sanctuary - Đi thăm khu thú vật hoang dã nổi tiếng của Úc,
cơ hội ngàn vàng để chụp hình với Kangaroos (được thả từng đàn đi lại tự do
thoải mái), chụp hình rất gần với Kangaroos, Koalas, Lorrikeet, .... Xem show với
các thú vật nổi tiếng chỉ có ở Úc.
Ngày 5 (B, D): Gold Coast at leisure - Một ngày tự do thoải mái trên Bờ Biển Vàng của Úc.
Ngày 6 (B, D): Cairns
Bay đến Cairns (mệnh danh là Thiên Đường Nhiệt Đới của Úc,
“Tropical Paradise”). Tắm Lagoon, dạo phố thưởng thức
các món ăn đặc sản của Úc.
Ngày 7 (B, L) : Cruise to Outer Great Barrier Reef
Một ngày đầy ngạc nhiên thích thú cho gia đình, nhất là cho các
em học sinh có cơ hội tìm hiểu vạn vật. Quý vị sẽ đi tàu ra biển
thăm kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới của Úc “The Great
Barrier Reef” (World-listed Heritage), kỳ quan duy nhất của địa
cầu mà các phi hành gia có thể nhận ra được khi bay ra ngoài vũ
trụ. Bơi “snorkeling”, đi ghe có đáy bằng kính, hoặc đi tàu ngầm (semi-submarine) để ngắm nhìn
những tảng san hô vĩ đại muôn màu óng ánh đầy sinh động, các sinh vật kỳ diệu của biển cả như
trong truyện thần kỳ “20 Ngàn Dặm Dưới Đáy Biển” của Jules Verne. Thưởng thức “Seafood
Buffet Lunch” trên tàu giữa biển.
Optional: Đi bộ giữa lòng đại dương (Ocean Walker).
Ngày 8 (B, L): Kuranda Train – Skyrail – Tjapukai Aboriginal Park (B, L)
Đi xe lửa thăm rừng nhiệt đới Kuranda, vượt qua 40 cây cầu và thác
nước thiên nhiên (Barron Gorge Falls). Ghé thăm làng Kuranda. Quay
về bằng xe điện treo (Sky Rail) để đến Trung Tâm Sinh Hoạt của thổ
dân Úc (Tjapukai Aboriginal Park) ăn trưa & coi show rất ngoạn mục.
Học cách thảy “boomerang” để săn thú của thổ dân Aboriginal.
Ngày 9 (B, D): Cairns at leisure (B, D) - Một ngày tự do tắm biển
Optional: half-day cruise to Green
Island, Hot Air Baloon (extra cost).
Ngày 10 (B, L): Cairns to Sydney
Sáng bay đi Sydney. Ăn trưa trên tháp Sydney Tower. Thăm khu
thương mại VN để tìm hiểu về đời sống dân Việt trên đất Úc.
Ngày 11 (B, L): St Mary MacKillop - Harbor Lunch Cruise
Buổi sáng viếng VCTD St Mary, thăm các thánh tích & mộ nữ
Thánh Mary MacKillop, vị Thánh Úc đầu tiên & duy nhất. Một
vòng Sydney City Tour trước khi lên du thuyền ăn trưa buffet, thưởng ngoạn hải cảng Sydney với
Opera House, Harbour Bridge.
Ngày 12 (B, D): Jenolan Caves & The Blue Mountains
Thăm khu hang động thạch nhủ nổi tiếng Jenolan Caves,
ngắm vùng núi Blue Mountains với Three Sisters, đi Cabled
Car xuống thăm thung lũng.
Ngày 13: Trở về USA với nhiều kỷ niệm khó quên về Úc.

“You never never know, if you never never go”
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