
CHI TIẾT TOUR DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH - PHUKET 

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm 

Giá tour từ: 9.990.000 vnd/khách 

Khởi hành dự kiến: 07, 14, 21/07 

 

Ngày 1: TP. HỒ CHÍ MINH – PHUKET  (Ăn tối) 

Quý khách tập trung tại sân bay quốc Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay thẳng VJ (12:30 – 

14:30) đến Đảo Phuket tại miền Nam Thái Lan. Đến Phuket, xe và hướng dẫn viên địa 

phương sẽ đón và đưa Quý khách dùng bữa tối và nhận phòng khách sạn 3* nghỉ ngơi. 

 

Ngày 2:  QUẦN ĐẢO PHI PHI XINH ĐẸP  (Ăn 3 bữa) 

Ăn sáng tại khách sạn. Xe và hướng dẫn viên địa phương đưa đoàn ra bến tàu, lên tàu tham 

quan quần đảo Phi Phi - đây được xem là quần đảo nổi tiếng với các hoạt động du lịch và là 

bãi biển được mệnh danh là một trong những bãi biển sạch nhất thế giới. Quần đảo Phi Phi 

bao gồm 6 hòn đảo trong đó Đảo lớn nhất là Phi Phi Don và đảo nhỏ là Phi Phi Leh. Quần 

đảo Phi Phi nằm cách Phuket 54km về hướng Đông Nam. Tàu đưa Quý khách ngắm cảnh 

xung quanh đảo Phi Phi Leh với Vịnh Maya cát trắng nước xanh, Vịnh Loh Samah, vịnh 

Phi Leh, Động Viking – động Hải Tặc. Tự do tắm biển tại Vịnh Ton Sai và biển Khỉ với làn 

nước trong xanh ngọc bích ấn tượng (nếu thời tiết cho phép). Ăn trưa buffet. Quý khách tự 

do khám phá đảo Phi Phi Don với dãy quán bar, các cửa hàng quầy lưu niệm đặc trưng. Tàu 

chở Quý khách trở về bến cảng. Sau bữa tối, Quý khách thưởng thức chương trình ca múa 

nhạc Phuket Simon Cabaret - bởi các nghệ sĩ nam chuyển giới biểu diễn, bằng nhiều ngôn 

ngữ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Đô,…. với phong cách chuyên nghiệp cùng trang phục 

đẹp, lấp lánh trên nền nhạc sôi động, kỹ xảo hoành tráng sẽ mang đến cho Quý khách những 

giây phút thú vị. 

 

 

Ngày 3: PHUKET  (Ăn 3 bữa) 

Sau khi ăn sáng, đoàn khám phá thành phố biển Phuket xinh đẹp: thưởng  thức ánh mặt trời 

buổi sớm mai trên bán đảo Promthep xinh đẹp, tham quan Tu viện Wat Chalong (Wat 

Chalong Monastery) – là một địa điểm không thể thiếu khi đến Phuket, là ngôi chùa rất 

được tôn kính của cộng đồng Phật giáo địa phương. Được coi là đẹp nhất trên đảo, có thờ 

tượng mạ vàng của Luang Por Cham, một vị Tăng Sĩ mà cũng trở thành một vị anh hùng khi 

ông đã giúp dập tắt cuộc xâm lăng của quân đội Trung Quốc vào năm 1876, trong thời đại 

của vua Rama. Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Tiếp tục hành trình, Quý khách ghé thăm 

cửa hàng đặc sản địa phương mua quà lưu niệm cho bạn bè và người thân. Tham quan 



Trung tâm đá quý Hoàng Gia (Royal Gems) chiêm ngưỡng cái đẹp của những kiệt tác nghệ 

thuật đá quý của người dân Thái Lan nói chung và Phuket nói riêng.  Ăn tối và nghỉ đêm 

khách sạn 3*. 

 

Ngày 4: PHUKET – TP. HỒ CHÍ MINH  (Ăn sáng, ăn trưa) 

Ăn sáng. Quý khách tự do khám phá Phuket. Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Xe và hướng 

dẫn viên sẽ đưa Quý khách ra sân bay đón chuyến bay thẳng VJ (15:35 – 17:35) về lại TP 

Hồ Chí Minh. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, hướng dẫn viên chia tay đoàn. Kết thúc chuyến 

tham quan. 

 Các điều kiện đăng ký tour: 

- Hộ chiếu của Quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng tính đến ngày về.  

- Giá trẻ em áp dụng từ 2 tuổi cho đến dưới 12 tuổi. 

- Khi đến đăng ký, Quý khách vui lòng mang hộ chiếu bản gốc và đóng cọc 50% giá trị tour. Thanh toán hết trước 20 ngày 

khởi hành 

- Nếu yêu cầu ở phòng đơn, Quý khách vui lòng thanh toán tiền phụ thu phòng đơn là 2.100.000 vnd/tour/khách. 

Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài, phí làm visa tái nhập Việt Nam 1.480.000VNĐ/khách. Riêng visa tái nhập 

làm tại cửa khẩu là 650.000 vnd - Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour. 

- Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân viên bán 

tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có).  

- Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì không đăng 

ký du lịch sang nước thứ ba được. 

- Quý khách dưới 16 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 16 tuổi đi cùng. Trường hợp đi với người nhà phải nộp 

kèm giấy ủy quyến được chính quyến địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyến dắt đi tour) 

 Giá tour bao gồm:  

- Vé máy bay khứ hồi.  

- Khách sạn (phòng hai người)  

- Thuế phi trường hai nước, phụ phí xăng dầu, an ninh hàng không.  

- Ăn uống, tham quan và vận chuyển như chương trình. 

- Hướng dẫn viên Vietravel nói tiếng Việt và đi theo suốt tuyến. 

- Bảo hiểm du lịch. 

Đặc biệt, Vietravel tặng thêm cho mỗi du khách phí Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa là 

210.000.000 VNĐ cho nhân mạng và 21.000.000 VNĐ cho hành lý. 

 Giá tour không bao gồm:  

- Hộ chiếu. 

- Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng không. 



- Thuốc men, bệnh viện… và chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 

 Tiền bồi dưỡng:  

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 70.000 VND/ khách/ngày. 

 Quà tặng đặc biệt:  

- Quà tặng Vietravel (Nón Vietravel) 

 Giá tour trẻ em: 

Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng) + phụ thu xăng dầu, bảo hiểm hàng 

không , lệ phí sân bay.giường riêng). 

-  Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. (đã phụ thu xăng dầu, bảo hiểm hàng không , lệ phí sân bay và 

đã có chế độ giường riêng) 

 Các điều kiện huỷ tour: (đối với ngày thường): 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi  hành 20: Không mất chi phí. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 15-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là 

50% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 12-14 ngày trước ngày khởi: Chi phí chuyển/huỷ tour là 

100% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc 

tour.  

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ  08-11 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du 

lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ  05-07 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du 

lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ  02-04 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du 

lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 1  ngày trước ngày khởi hành : Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch. 

 -Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy và chủ nhật 

* Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định. 

 

  Các điều kiện huỷ tour: (đối với ngày lễ, Tết): 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi  hành 30 ngày: Không mất chi phí. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 25-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là 

50% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là 

100% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc 

tour.  

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 17-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du 

lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 08-16 ngày trước ngày khởi: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-07 ngày trước ngày khởi: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 1  ngày trước ngày khởi hành : Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch. 

* Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết. 

***Lưu ý khi chuyển/huỷ tour: 

- Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang Vé Du Lịch đến văn phòng đăng ký tour để 

làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu chi phí theo quy định của Vietravel. Không giải quyết các trường hợp liên hệ 

chuyển/huỷ tour qua điện thoại. 



- Đối với những tour còn thời hạn hủy nhưng đã làm visa, Quý khách vui lòng thanh toán phí visa. 

- Chi phí hủy tour sẽ được tính trên giá tour đã khuyến mãi. 

 Lưu ý:   

-  Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không  

bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách không 

trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người 

đăng ký cho mình. 

-  Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi  yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

-  Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài của bác sĩ + 

giấy cam kết sức khỏe với Công ty và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo. Ngoài ra, khách 

trên 75 tuổi vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). 

-  Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên 

-  Không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia các tour du lịch nước ngoài vì lí do an toàn cho khách. 

-  Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà 

không được báo trước. 

-  Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. 

- Vietravel sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 

+ Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

+ Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình 

+ Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay. 

Nếu những trường hợp trên xảy ra, Vietravel sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách trong điều 

kiện có thể(sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa….và không chịu trách nhiệm bồi thường 

thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

                                                         Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: (08).3822.88.98  

149, 150, 524 

                                  

 

 


