
 

 

 
 

 

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC 

CHUỘT TÚI 

MELBOURNE – SYDNEY (6N5D) 
SGNMEL JQ64 2235-1020 

 
 

 

 Tour này có gì hay:  

 Cơ hội hưởng giá tour tiết kiệm đặc biệt tham quan xứ sở chuột túi, đảm bảo chất lượng 

dịch vụ. 

 Tham quan thành phố Melbourne với các điểm tiêu biểu như : Thị trấn Ballarrat, Hái 

dâu tại Bacchus Marsh,Toà Nhà Quốc Hội Bang Victoria, Nhà Thờ Thánh Patrick, 

Quảng trường Federation. 

 Thăm Thành phố Cảng Sydneydanh tiếng, ngắm nhìn các biểu tượng của nước Úc: 

Nhà hát Opera con sò, Darling Habour, Botanic Garden, khu bảo tồn thiên 

nhiên Blue Mountain 

 Trải nghiệm lý thú tự do chụp hình núi Ba chị em (Three sisters), nếu may mắn du 

khách có thể chụp được những bức hình cùng người thổ dân với ống khèn và những 

giai điệu truyền thống.    



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19h00:Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất,  trưởng đoàn của công ty đón 

quý khách và làm thủ tục đáp chuyến bay khởi hành đi Melbourne của Jetstar 

Airways lúc 22h35. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay. 

SGNMEL JQ64 2235-1020 

 

NGÀY 2: MELBOURNE – CITY                    (Ăn sáng trên máy bay, trưa, tối) 

 

Sáng:Tham quan thành phố: 

 NhàThờ Thánh Patrick- ngôi nhà thờ cổ được xây dựng vào thế kỷ 19 với 

kiến trúc Gothic đặctrưng. 

 Quảng trường Federation, Gaphố 

Flinders– nhà ga chính của Melbourne, địa 

điểm nổi tiếng có bề dày lịch sử với kiến trúc 

cổ đại được lưu giữ đến tận bây giờ. 

 Mua sắm tại chợ Queen Victoria, ngôi chợ 

lâu đời nhất của bang Victoria (đóng cửa vào 

thứ 2 và thứ 4 hàng tuần). 

 Khám phá đôi nét về Royal Botanic Garden 

Royal Botanic Gardens (Vườn Bách Thảo Hoàng Gia)là một trong những 

điểm du lịch hàng đầu và được đánh giá là một trong những khu vườn thực vật 

đẹp nhất và nổi tiếng nhất thế giới. 

Tối:Xe đưa quý khách ăn tối. Quý khách nghỉ ngơi tự do tại Melbourne. 

 

 

NGÀY3 : MELBOURNE –BALLARRAT                 (Ăn sáng, trưa, tối) 

 

NGÀY 1 : TP. HCM- MELBOURNE                                             



 

 

 
 

 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Sau đó xe đưa đoàn Bacchus Marsh - một 

thung lũng màu mỡ phía tây bắc Melbourne, nổi tiếng với những vườn trái cây, di 

tích lịch sử và kỳ quan thiên nhiên với lịch sử lâu đời từ giữa những năm 1850. (Đã 

bao gồm nếm trái cây miễn phí,tự túc chi phí khi mua trái cây mang về)  

 Từ tháng 6 đến tháng 9, chương trình tham quan vườn trái cây sẽ được thay thế 

bằng chương trình tham quan và mua sắm tại nhà máy kéo sợi len màu 

Creswick Woolen Mills, tìm hiểu về quy trình sản xuất một số sản phẩm đan 

được yêu thích của Úc. 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó tiếp tục tham quan: 

 Thị trấn Ballarrat là nơi phong trào đào vàng của Victoria khởi phát. Nơi 

này có lịch sử từ năm 1838, khi một người nhập cư 

đến cắm đất tại bờ biển Black Swamps, và từ đó 

hình thành một thị trấn nhỏ. Đến năm 1851, tiếng 

gọi của vàng đã phá tan bầu không khí yên tĩnh của 

thị trấn này, và chỉ trong vòng vài tháng nhiều 

ngàn người đã đổ xô đến đây để tìm vàng. Sự bùng 

nổ dân số đã giúp cho vùng này công bố là một thị 

trấn vào năm 1852. Ngày nay, Ballarat lại trở về 

với không khí yên tĩnh thuở nào. Sau đó, quý 

khách sẽ tham quan khu đào vàng và thử   vận 

may đào vàng tại đây. 

 Tham quan và được nếm rượu vang miễn phí tại St. Anne Winery 

Tối: Đoàn ăn tối và về khách sạn nhận phòng, tự do nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 4 : MELBOURNE –SYD                               (Ăn sáng, trưa, tối) 

 

Sáng:Sau khi dùng điểm tâm sáng, hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách ra sân bay và làm 

thủ tục cho đoàn tiếp tục đáp chuyến bay đi Sydney.  

MELSYD JQ506 0925 – 1045 

Tới Sydney, xe sẽ đưa quý khách tham quan: 

 Nhà hát Con Sò(Sydney Opera House) có kiến 

trúc cực kỳ ấn tượng và nổi tiếng của Sydney với 

ba mặt hướng ra biển. (tham quan bên ngoài ) 



 

 

 
 

 

 Darling Habour-một cảng biển nhộn nhịp nơi có nhiều quán cà phê lãng mạn 

ngoài trời nổi tiếng ở Sydney. 

 Vườn Bách Thảo (Botanic Garden)-vườn thực vật được mở cửa từ năm 1816 

với diện tích 30 hectares. 

 “Ghế đá của bà Macquarie”ở Sydney còn được 

biết đến với tên tiếng Mỹ “Mrs Macquarie’s chair” 

hay “Lady Macquarie’s chair“. Đây là ghế đá sa 

thạch được tù nhân đẽo đá chạm trổ tạo thành vào 

năm 1810. 

 Đoàn thăm khu phố cổ The Rocks– thường được 

ví như  “bảo tàng Sydney ngoài trời” bởi nơi này 

hội tụ cả quá khứ và hiện tại của thành phố 

Sydney.Khu The Rocks nằm kề cầu cảng Sydney 

là nơi những người da trắng đầu tiên đến định cư ở 

Úc, bởi thế nó được xem là cội nguồn hình thành 

nên thành phố Sydney và đất nước Úc. 

Tối: Xe đưa đoànđi dùng bữa tối tại nhà hàng, trong lúc ăn tối, quý khách có thể 

thưởng thức rượu vang đỏ của Úc miễn phí và không giới hạn. Đoàn về 

khách sạn nhận phòng, tự do nghỉ ngơi. 

NGÀY5 : SYDNEY–BLUE MOUTAIN - DFO(Ăn sáng, trưa, tối) 

Sau khi dùng điểm tâm sáng. Xe sẽ đưa Quý khách bắt 

đầu chuyến tham quan: 

 Khu bảo tồn thiên nhiên Blue Mountain – di sản 

thế giới, nơi còn lưu giữ nguyên vẹn những nét 

hoang sơ từ thời thổ dân sinh sống. Tự do chụp 

hình núi Ba chị em (Three sisters). 

 Tiếp tục trải nghiệm bằng Tàu kéo Scenicworld . 

 Mua sắm tại DFO Homebush. 

 Sau đó di chuyển về Bankstown, khách nghỉ ngơi hoặc tự do mua sắm tại khu 

chợ người Việt. 

Ăn tối. Sau đó, đoàn về khách sạn nhận phòng, tự do nghỉ ngơi. 



 

 

 
 

 

NGÀY 6  : SYDNEY –VIỆT NAM                    (Ăn sáng, ăntối trên máy bay) 

 

Quý khách tự do mua sắm tại Westfield Sydney. Quý khách ra sân bay, đáp chuyến 

bay về VN. 

 


