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CHƯƠNG TRÌNH TOUR TỪ 01/5/2016 ĐẾN 30/9/2016 

1. Du lịch du thuyền 5 sao Âu Cơ: 

Tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ 3 ngày 2 đêm đáng nhớ với: 

 Du ngoạn Vịnh – một tuyệt tác của thiên nhiên với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, 

nổi tiếng là Di sản thiên nhiên thế giới (UNESSCO). 

 Tắm biển hoang sơ;  Chèo thuyền Kayak; Đạp xe khám phá rừng quốc gia Cát 

Bà; Chinh phục Hang Luồn;  Ngắm hoàng hôn huyền ảo và bình minh rực rỡ 

trên Vịnh … 

 Phòng ngủ sang trọng trên du thuyền đẳng cấp 5 sao. 

 Tham gia “Giờ Hạnh Phúc”; chương trình dạy nấu món ăn Việt Nam trên boong 

tàu… 

Đặc biệt: Tặng 1 đêm nghỉ tại khách sạn tiêu chuẩn 4 sao (áp dụng đối với Quý 

khách chọn khởi hành trước 1 ngày). 

Khởi hành: Mỗi ngày 

Dịch vụ bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông của Hãng Hàng không Vietjet, Jestar 

Pacific.  

 Xe đưa đón sân bay Cát Bi vào bến cảng Tuần Châu và ngược lại. 

 2 đêm trên du thuyền Âu Cơ, tiêu chuẩn 5* (2 khách/phòng), cabin Deluxe tầng 

1. 

 2 bữa trưa, 2 bữa tối & 2 bữa sáng trên du thuyền. 

 Trà & cafe phục vụ trong suốt các bữa ăn. 

 Tham quan Làng chài Vung Viêng bằng thuyền nan. 

 Tham quan hang Sửng Sốt. 

 Đạp xe trên Đảo Cát Bà. 

 Phí tham quan, phí bảo hiểm trên tàu, thuế và phí dịch vụ. 

Điều kiện đăng ký: 

 Đăng ký trước ngày khởi hành ít nhất 2 tuần. 

 Tối thiểu 2 khách đi cùng trên một hành trình. 

 

2. Du lịch du thuyền Bhaya Classic:  

Tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ 3 ngày 2 đêm đáng nhớ với: 

 1 đêm tại Phố cổ Hà Nội… 

 1 đêm vịnh Hạ Long - trải nghiệm các hoạt động và dịch vụ hấp dẫn trên Du 

thuyền Bhaya Classic sang trọng… 



 

 A: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. 

T: +84-8-62 850 850 - F: +84-8-62 580 555 - Tổng đài tư vấn: 1900 9002 

 Du ngoạn và ngắm cảnh Vịnh – một tuyệt tác của thiên nhiên với hơn 3.000 hòn 

đảo lớn nhỏ, nổi tiếng là Di sản thiên nhiên thế giới (UNESSCO)… 

Khởi hành: Mỗi ngày 

Dịch vụ bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông của Hãng Hàng không Vietjet, Jestar 

Pacific.  

 1 đêm tại khách sạn Gia Bảo Palace (hoặc tương đương), tiêu chuẩn 3* (2 

khách/phòng) 

 1 đêm trên du thuyền Bhaya Classic, tiêu chuẩn 4* (2 khách/phòng), cabin 

Deluxe tầng 1. 

 1 bữa trưa, 1 bữa tối & 1 bữa sáng trên du thuyền. 

 Xe đưa đón sân bay Nội Bài vào trung tâm; Xe đưa đón Hà Nội - Hạ Long - Hà 

Nội. 

 Phí tham quan, phí bảo hiểm trên tàu, thuế và phí dịch vụ. 

Điều kiện đăng ký: 

 Đăng ký trước ngày khởi hành ít nhất 2 tuần. 

 Tối thiểu 2 khách đi cùng trên một hành trình. 

 

3. Du lịch tự do trải nghiệm Nha Trang (3 ngày 2 đêm): 

Khởi hành: Mỗi ngày 

Dịch vụ bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông của Hãng Hàng không Vietnam Airlines.  

 2 đêm tại khách sạn, bao gồm bữa ăn sáng, theo từng loại tiêu chuẩn: 

o 3* : Majestic (Superior; Deluxe; Executive). 

o 4* : Liberty Central  (Deluxe; Premier Ocean view) 

o 5* : Vinpearl resort (Deluxe Hill; Deluxe Garden) 

 

4. Du lịch tự do trải nghiệm Phú Quốc (3 ngày 2 đêm): 

Khởi hành: Mỗi ngày 

Dịch vụ bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông của Hãng Hàng không Vietnam Airlines.  

 2 đêm tại khách sạn, bao gồm bữa ăn sáng, theo từng loại tiêu chuẩn: 

o 3* : Cửu Long (Standard Building). 

o 4* : Long Beach (Superior; Deluxe) 

o 5* : Vinpearl resort (Deluxe Garden; Premier Garden) – có xe đưa đón 

sân bay. 
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5. Du lịch tự do trải nghiệm Đà Nẵng (3 ngày 2 đêm): 

Khởi hành:  Mỗi ngày 

Dịch vụ bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông của Hãng Hàng không Vietnam Airlines.  

 2 đêm tại khách sạn, bao gồm bữa ăn sáng, theo từng loại tiêu chuẩn: 

o 3* : Sanouva (Sanouva Deluxe). 

o 4* : Lăng Cô Beach resort  (Deluxe)  – có xe đưa đón sân bay (31km) 

o 5* : Furama (Garden; Lagoon; Ocean)  – có xe đưa đón sân bay (7km) 

6. Du lịch tự do trải nghiệm Thái Lan (3 ngày 2 đêm): 

Khởi hành: hàng ngày 

Điểm nhấn của chương trình: 

o Chi phí hợp lý cho từng nhóm khách nhỏ. 

o Hành trình linh hoạt, nghỉ ngơi theo kế hoạch riêng.  

o Tự do lựa chọn về thời gian khởi hành. 

o Tự do lựa chọn chuyến bay, giờ bay phù hợp. 

o Tự do lựa chọn thời gian lưu trú khách sạn, tiêu chuẩn khách sạn, loại 

phòng theo nhu cầu..... 

o Tự do trải nghiệm mua sắm theo ý thích cá nhân  

 Thuận tiện cho kết hợp công tác, thăm thân, hoặc  du lịch tự túc tại địa 

phương theo từng chủ đề ưa thích:

 Tham quan nghỉ dưỡng 

 Mua sắm 

 Golf 

 Khám chữa bệnh 

Dịch vụ bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam (TP.HCM /Hà Nội) đi Thái 

Lan (Bangkok) 

 2 đêm tại khách sạn vị trí trung tâm (hoặc thuận tiện khu vực kết hợp mua sắm, 

bệnh viện,…), bao gồm 2 bữa ăn sáng, theo từng loại tiêu chuẩn: 3*/4*/5* 

Dịch vụ không bao gồm (tư vấn theo nhu cầu của Quý khách): 

 Hành lý ký gửi (Vietjet Air/Jetstar); Xe đưa đón sân bay; Xe tham quan theo 

ngày. 

 Chi phí cá nhân (ăn uống, giặt ủi, vé cổng tham quan,…) 

 

7. Du lịch tự do trải nghiệm Phuket (3 ngày 2 đêm): 

Khởi hành: hàng ngày 

 Điểm nhấn của chương trình: 
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 Chi phí hợp lý cho từng nhóm khách nhỏ. 

 Hành trình linh hoạt, nghỉ ngơi theo kế hoạch riêng.  

 Tự do lựa chọn về thời gian khởi hành. 

 Tự do lựa chọn chuyến bay, giờ bay phù hợp. 

 Tự do lựa chọn thời gian lưu trú khách sạn, tiêu chuẩn khách sạn, loại phòng 

theo nhu cầu..... 

 Tự do trải nghiệm mua sắm theo ý thích cá nhân  

 Thuận tiện cho kết hợp công tác, thăm thân, hoặc  du lịch tự túc tại địa phương 

theo từng chủ đề ưa thích: 

 Nghỉ dưỡng, honeymoon. 

 Golf 

Dịch vụ bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam (TP.HCM /Hà Nội) đi Thái 

Lan (Phuket) 

 2 đêm tại khách sạn vị trí trung tâm (hoặc thuận tiện kết hợp tắm biển, Golf,…), 

bao gồm 2 bữa ăn sáng, theo từng loại tiêu chuẩn: 3*/4*/5* 

Dịch vụ không bao gồm (tư vấn theo nhu cầu của Quý khách): 

 Hành lý ký gửi (Air Asia/Jetstar Asia Airways); Xe đưa đón sân bay; Xe tham 

quan theo ngày. 

 Chi phí cá nhân (ăn uống, giặt ủi, vé cổng tham quan,…) 

 

8. Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ (10 ngày 9 đêm): 

Khởi hành: 23/04; 27/06; 25/08; 27/10; 24/12 

 Tặng show Belly Dance  

(Một nghìn lẻ một đêm huyền bí)  

 Hành trình mới: một chặng bay từ Istanbul đi Cappadocia. 

 Thêm thời gian ở Istanbul thỏa thích mua sắm… 

 Cam kết không đổi, dời ngày khởi hành … 

Dịch vụ bao gồm  

- Vé máy bay khứ hồi SGN - Istanbul - SGN và thuế. 

- Vé máy bay nội địa Istanbul - Cappadocia và thuế. 

- Lệ phí visa nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ 1 lần 

- Khách sạn tiêu chuẩn 4* ( 2 khách/phòng): Yiltok ( Cappdocia); C&H Thermal ( 

Pamukkale); Armis ( Izmir); Idakale ( Canakkale); Grand Halic ( Istanbul) hoặc 

tương đương. 

- Xe máy lạnh đưa đón và tham quan tại điểm đến, có trang bị wifi ( miễn phí). 

- Các bữa ăn đã được liệt kê trong chương trình 
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- Vé vào cổng các điểm tham quan. 

- Hướng dẫn địa phương tiếng Anh phục vụ đoàn suốt tuyến  

- Hướng dẫn viên tiếng Việt theo đoàn suốt hành trình 

- Bảo hiểm du lịch toàn cầu Chartis của AIG, với mức đền bù tối đa là 

1.050.000.000 VNĐ/ 1 khách cho các chi phí y tế về tai nạn và ốm đau...  

- Nước uống 02 chai nước trên xe ô tô/người/ngày 

- Khách khởi hành từ Hà Nội có thêm chặng bay HAN – SGN – HAN 

Dịch vụ không bao gồm 

- Chi phí làm hộ chiếu, hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng tính từ ngày khởi hành 

- Visa tái nhập Việt Nam đối với khách mang hộ chiếu nước ngoài 

- Phụ thu phòng đơn 7,000,000 VND /phòng (vì lý do giới tính hoặc nhu cầu cá 

nhân,...) 

- Hành lý quá cước theo quy định của hàng không 

- Chi tiêu cá nhân, điện thoại, giặt ủi và ăn uống ngoài chương trình 

- Tiền bồi dưỡng lái xe và hướng dẫn viên địa phương (7 USD/ngày/người) 

- Xe đưa tiễn sân bay tại Việt Nam. 

- Thưởng ngoại khinh khí cầu (Cappadocia): 250 usd/người. 

 

 

 


