Chương trình Du Lịch Hè 2017

ĐÀ NẴNG - HUẾ - LA VANG - ĐỘNG THIÊN
ĐƯỜNG - BÀ NÀ – SƠN TRÀ - HỘI AN , 3* - Chung
kết Lễ Hội Pháo Hoa Quốc Tế tại Đà Nẵng
Số ngày đi: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: 22/06 – 26/06/2017
Khởi hành: Tại Cà Mau
Khách sạn: 3 *
Giá tour : 7,690,000 VNĐ

MÃ TOUR: NDCMA110
NGÀY 1: CÀ MAU – CẦN THƠ - ĐÀ NẴNG - HUẾ Ăn: 3 bữa (sáng, trưa, chiều)
03:00 Quý khách tự túc tập trung tại Vietravel Cà Mau, khởi hành đi Sân bay Cần Thơ. Hướng dẫn
viên làm thủ tục cho Quý khách đáp chuyến bay đi Đà Nẵng chuyến bay Vietjet Air (10:00- 11: 30). Tại sân
bay Đà Nẵng, xe và hướng dẫn viên Vietravel đón Quý khách xuyên đường Hầm Hải Vân đi Huế. Đến Huế
đoàn tham quan Đại Nội - Hoàng cung xưa của 13 vị vua triều Nguyễn, tham quan Ngọ Môn, Điện Thái
Hòa, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đình,…. Ăn chiều, nhận phòng khách sạn. Tối Quý
khách tự do ngồi thuyền rồng xuôi dòng sông Hương thưởng thức ca hò Huế, thả hoa đăng cầu phúc lộc,
bình an….(chi phí tự túc). Nghỉ đêm tại Huế.

NGÀY 2: HUẾ - QUẢNG BÌNH – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG Ăn: 3 bữa (Sáng, trưa, chiều)
Ăn sáng buffet tại khách sạn. Quý khách khởi hành sớm đi Đồng Hới (Quảng Bình). Trên đường Quý khách
sẽ nghe hướng dẫn viên thuyết minh về Khu phi quân sự DMZ và Cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải (Vĩ
tuyến 17). Đến Đồng Hới, Quý khách ăn trưa. Đoàn khởi hành đi tham quan động mới trong quần thể di
sản thiên nhiên Thế Giới Phong Nha - Kẻ Bàng: Động Thiên Đường - Được xem như là Hoàng cung
dưới lòng đất, hang động đá vôi đẹp và kỳ ảo, có độ dài kỷ lục trên 30km. Trở về Đồng Hới, sau bữa tối
Quý khách tự do dạo biển Nhật Lệ, ăn hải sản (chi phí tự túc). Nghỉ đêm tại Quảng Bình.

NGÀY 3: QUẢNG BÌNH - THÁNH ĐỊA LA VANG - LĂNG CÔ - ĐÀ NẴNG – HỘI
AN (Ăn: 3 bữa - Sáng, trưa, chiều)
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Ăn sáng buffet tại khách sạn. Trả phòng. Quý khách khởi hành về Huế, trên đường đi đoàn dừng tham quan
Thánh địa La Vang. Ăn trưa tại Huế. Quý khách tham quan Lăng Tự Đức - Nơi có phong cảnh sơn thủy
hữu tình và được cho là một trong những lăng tẩm có kiến trúc đẹp nhất của các vua chúa nhà Nguyễn.
Tiếp tục hành trình về Đà Nẵng, đoàn dừng tham quan chụp ảnh lưu niệm tại Vịnh Lăng Cô – một trong
những Vịnh biển đẹp thế giới, trước khi xuyên Hầm Hải Vân vào Đà Nẵng, nhận phòng khách sạn tự do
nghỉ ngơi. Chiều xe đưa Quý khách tham quan Phố Cổ Hội An: Chùa Cầu, Nhà Cổ Phùng Hưng, Hội
Quán Phước Kiến, Cơ sở Thủ Công Mỹ Nghệ… tự do dạo phố đèn lồng nhiều màu sắc và mua những món
quà lưu niệm của địa phương, thử tài trong các trò chơi dân gian như đập niêu, hát bài chòi. Nghỉ đêm tại Đà
Nẵng.

NGÀY 4: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ – CÔNG VIÊN CHÂU Á (Ăn: 3 bữa - Sáng, trưa, tối)
Ăn sáng buffet tại khách sạn. Xe đưa Quý khách đi tham quan Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ, đến nơi
Quý khách đi tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới lên Đỉnh núi Bà Nà (chi phí cáp treo tự túc), tận
hưởng không khí se lạnh của “Đà Lạt tại miền Trung”, đoàn tự do tham quan hoặc di chuyển bằng tàu
hỏa leo núi (chi phí tự túc): Chùa Linh Ứng, Hầm Rượu Debay, vườn hoa Le Jardin D’Amour… Tiếp
đến, Quý khách đến Khu Tâm linh mới của Bà Nà viếng Đền Lĩnh Chúa Linh Từ - Đền nằm trên đĩnh Núi
Chùa, nơi thờ Bà Mẫu Thượng Ngàn,… tham quan Lầu chuông, Tháp Linh Phong Tự. Tiếp tục đến khu
vui chơi Fantasy Park: với các trò chơi phiêu lưu mới lạ, trải nghiệm cảm giác mạnh như: Vòng Quay Tình
Yêu, Phi Công Skiver, Đường Đua Lửa, Ngôi Nhà Ma và Khu trưng bày hơn 40 tượng sáp - Là những
nhân vật ca sĩ, diễn viên, nhà khoa học, lãnh tụ nỗi tiếng trên thế giới…Về lại Đà Nẵng ăn trưa. Buổi chiều
quí khách tự do tắm biển tại biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh hoặc Quý
khách tự do nghỉ ngơi tại khách sạn. Tối Quý khách tự do đi tham quan Công viên Châu Á - Asian
Park (chi phí tự túc): Công viên vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á mang đẳng cấp quốc tế, Quý khách
trải nghiệm “Vòng quay Mặt trời – Sun Wheel” - độ cao ấn tượng 115m, hiện đang thuộc top 10 vòng quay
cao nhất thế giới, thưởng ngoạn cảnh đẹp Đà Nẵng từ nhiều tầm cao khác nhau, quần thể kiến trúc kết hợp
giữa hiện đại và nét giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và các nước Á Châu, được thiết kế bởi bàn tay tài hoa
của kiến trúc sư Bill Bensley - một trong 5 nhà thiết kế hàng đầu thế giới trong ngành du lịch. Nghỉ đêm tại
Đà Nẵng.
NGÀY 5: ĐÀ NẴNG – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – CẦN THƠ – CÀ MAU (Ăn: 3 bữa - Sáng,
trưa, tối)
Quý khách ăn sáng, làm thủ tục trả phòng. Xe đưa Quý khách dạo một vòng Bán Đảo Sơn Trà, viếng
Chùa Linh Ứng - Nơi đây có tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam (67m), tương đương tòa nhà
cao 30 tầng. Đứng nơi đây, Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố, núi rừng và biển đảo
Sơn Trà một cách hoàn hảo nhất. Xe đưa Quý khách ra sân bay Đà Nẵng đón chuyến bay trở về Cần Thơ
chuyến bay Vietjet Air (11:05 – 13:35) (Đoàn tự túc ăn nhẹ trước khi lên máy bay, do đoàn dùng cơm
trưa hơi trễ, khoảng 14:30 . Xe và HDV đón đoàn về lại TP Cà Mau. Đến Cà Mau HDV chia tay đoàn và
hẹn ngày gặp lại.

GIÁ TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN
TIÊU CHUẨN

KHÁCH SẠN
3*

GIÁ TOUR NGƯỜI LỚN

GIÁ TOUR TRẺ EM

GIÁ TOUR EM BÉ

(Từ 11 tuổi trở lên)

(Từ 5- dưới 11 tuổi)

Dưới 5 tuổi

7,690,000 VNĐ

5,495,000 VNĐ

3,300,000 VNĐ

 Thông tin quan trọng cần lưu ý:
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 Khi đăng ký tour Quý khách vui lòng cung cấp tên chính xác, đầy đủ, đúng từng ký tự trên CMND/
Passport (Hộ chiếu)/ Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14 tuổi). Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có CMND hoặc
Passport (hộ chiếu).
 Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn khi đi tour đem theo CMND bản chính theo CMND bản chính (có
giá trị sử dụng trong vòng 15 năm, kể từ ngày cấp)/ Passport (Hộ chiếu) còn hạn / Giấy khai sinh bản
chính (trẻ em). Riêng khách Việt Kiều phải mang theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu) hoặc thẻ xanh kèm
theo Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam làm thủ tục lên máy bay.
 Sau khi Quý khách đã làm thủ tục Hàng Không và nhận thẻ lên máy bay, đề nghị Quý khách giữ cẩn
thận và lưu ý lên máy bay đúng giờ. Vietravel không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách làm
mất thẻ lên máy bay và không lên máy bay đúng theo giờ quy định của Hàng Không.
 Vé máy bay khuyến mãi không hoàn, không đổi, hủy, sai tên mất 100% theo qui định hãng hàng không
 Thông tin tập trung: 02:00 tại Vietravel Cà Mau ( Số 90, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau)
 Thông tin hành lý: Xách tay dưới 7kg/1khách - Kích thước không quá: 56cm x 36cm x 23 cm. Ký gửi: 20
kg/1khách - Kích thước không quá: 119cm x 119cm x 81cm. Các vật phẩm không được chấp nhận dưới
dạng hành lý ký gởi hoặc vận chuyển trong hành lý theo qui định hàng không: các vật phẩm nguy hiểm,
dễ vỡ hoặc dễ hỏng, chất lỏng với thể tích không quá 100ml.
 Giá vé, giờ bay có thể thay đổi theo Hãng Hàng Không (Vietjet Air)
 Trong trường hợp Quý khách cung cấp tên sai, vui lòng chịu phí đổi vé hoặc mua lại vé mới theo quy định
của Hãng Hàng Không (nếu chuyến bay còn chỗ).
 Chương trình và điểm tham quan có thể linh động thay đổi theo giờ bay và điều kiện thời tiết thực tế.
 Giờ nhận phòng khách sạn: sau 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ.
 Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các Điều Kiện Bán Vé trước khi đăng ký chuyến du lịch.
 Giá vé cho trẻ em:
 Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ được
kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
 Trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ
được kèm 1 trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn.
 Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé.
 Vé máy bay phải mua theo quy định của hàng không.
 Giá tour bao gồm:
 Vé máy bay Cần Thơ - Đà Nẵng - Cần Thơ.
 Xe tham quan (15, 25, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách) theo chương trình.
 Khách sạn tiêu chuẩn tương đương 3 sao: hệ thống máy nước nóng lạnh, điện thoại, phòng tắm riêng,
phòng 2-3 người…
 Ăn theo chương trình.
 Vé tham quan theo chương trình.
 Hướng dẫn viên tiếng Việt nối tuyến.
 Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường cao nhất 60.000.000đ/vụ.
 Nước suối: 02 chai 0,5L/ngày/khách.
 Nón Vietravel + khăn lạnh +Thuế VAT.
 Giá tour không bao gồm:
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 Chi phí cá nhân, …
 Vé cáp treo Bà Nà & 1 phần khu vui chơi Fantasy Park khoảng 600.000đ/khách,....
 Điều kiện thanh toán:
 Khi đăng ký đặt cọc 70% số tiền tour.
 Số tiền còn lại thanh toán trước ngày khởi hành 10 ngày.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
PHÒNG KHÁCH LẺ - DU LỊCH TRONG NƯỚC
Điện thoại: 07803.55 88 99 – Fax: 07803.55 22 98
Số nội bộ: 102.104
Kim Yến: 0946.44.55.94
Như Hằng: 0913 32 67 61
Email: hangkimyen@vietravel.com

Vietravel Ca Mau hân hạnh phục vụ Quý khách

Chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi!
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