
 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR KHÁM PHÁ PHILIPPINES 2023 

 

Thời gian: 3 ngày 2 đêm | Phương tiện: Máy bay + Ôtô du lịch | Khởi hành: 

29/04 - 01/05/2023 
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CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Nhà thờ Basilica Del Santo Nino 

- Cây thập giá Magellan 

- Pháo đài San Pedro  

- Đài tưởng niệm di sản Cebu 

- Nhà dòng 1730 

- Lặn ngắm cá voi tại Oslob 

 

TP. HỒ CHÍ MINH – ĐẢO CEBU -PHILIPPINE 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22h00 ngày 28/04: Hướng dẫn viên đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục trên 

chuyến bay 5J752 khởi hành đi Cebu lúc 01h10 ngày 29/04. 

 

Đến Cebu 5J575 - 1020 AM ngày 29/04, đoàn làm thủ tục nhập cảnh. Xe và HDV địa phương đón 

đoàn tại sân bay Mactan khởi hành tham quan: 

 

●  Nhà thờ Basilica Del Santo Nino: Nơi đây được biết đến là thánh đường cổ nhất của thành 

phố "nữ hoàng phương Nam" tại Philippines khi được khởi công xây dựng từ cuối năm 1739. 

●  Cây thập giá Magellan: Nơi đây được biết là nơi rửa tội của những người Philippines đầu 

tiên theo đạo Công giáo. Và đây cũng nơi nơi lưu giữ cây thánh giá nguyên bản được đóng bởi 

Ferdinand Magellan năm 1521. 

 

Buổi trưa: 

 

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Buổi chiều: 

 

Đoàn tiếp tục tour du lịch Philippines 3 ngày 2 đêm với những địa điểm sau: 

●  Pháo đài San Pedro: Đây là một công trình mang giá trị lịch sử khi được xây dựng từ thế kỷ 

16. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác dạo bộ quanh khu vườn và tận hưởng không khí 

trong lành, mát mẻ. 

●  Đài tưởng niệm di sản Cebu: Đây là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đầy tinh tế khi tái 

hiện được bức tranh di sản nổi bật tại Cebu. 

●  Nhà dòng 1730: Du khách được chiêm ngưỡng những cổ vật được đặt ở đây, bao gồm 

những hiện vật từ nhiều thế kỷ trước. 

 

NGÀY 1:  HỒ CHÍ MINH – CEBU – THỨ 7 (29/04/2023)  

 



 

 

 

Buổi tối: 

 

Đoàn ăn tối sau đó đến khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do tham quan về đêm. 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Khởi hành đến Oslob trên con đường ven biển với khung 
cảnh biển đảo tuyệt vời: 

●  Tham gia chương trình lặn ngắm cá voi tại Oslob: Du khách sẽ được lặn sâu xuống phía 
dưới để chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng với những chú cá voi thân thiện chỉ có trong tour 
du lịch Philippines. 

Buổi trưa: 

 

Đoàn dùng bữa trưa sau đó tiếp tục chương trình lặn, tắm biển. 

 

Buổi chiều: 

 

Quý khách quay trở về lại khách sạn, dùng bữa tối và nghỉ ngơi. 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 02: CEBU - OSLOB – CHỦ NHẬT  (29/04/2023)  

 

Ngày 03: CEBU - HỒ CHÍ MINH – THỨ HAI  (01/05/2023) 

 



 

 

 

Buổi sáng: 

 

Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn, du ng bữa sáng và tự do vui chơi, tham quan. 

Sau đó, xe và HDV sẽ đưa quý khách ra sân bay để trở về Việt Nam trên chuyến bay 5J554 khởi 

hành lúc 18h30. 

Trở về TP. Hồ Chí Minh - Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại Quý khách trên một chuyến hành trình 

mới. 

 

BẢNG GIÁ TOUR CEBU 3N2Đ. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/ KHÁCH 
 

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 3 SAO 

GIÁ TOUR NGƯỜI LỚN   10.900.000 

GIÁ TOUR TRẺ EM 6-11 
TUỔI  

8.190.000 

GIÁ TOUR EM BÉ <2 
TUỔI  

1.990.000 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

● Vận chuyển: Xe ô tô máy lạnh phục vụ riêng cho đoàn suốt tuyến.  

● Lưu trú: Khách sạn Chuẩn 3 sao, tiêu chuẩn 02 khách người lớn 1 phòng, trẻ em ngủ chung 

giường với người lớn, trường hợp khách đi lẻ sẽ ở ghép với khách đi lẻ khác cùng giới tính 

(phòng 2 hoặc 3 khách) hoặc sẽ phụ thu phòng đơn. 

● Ăn uống : Ăn uống theo chương trình. 

● Hướng dẫn viên: Hướng dẫn viên tiếng Việt + trưởng đoàn theo suốt tuyến từ Việt Nam. 

● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/vụ. 

● Tham quan: Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình. 

● Phục vụ: Nước suối phục vụ hàng ngày, tiêu chuẩn 01 chai trên xe và 01 chai tại khách sạn. 

● Quà tặng: Nón du lịch. 

 

KHÔNG BAO GỒM: 

●  Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar…). 

●  Vé máy bay khứ hồi SGN -MNL-CEBU-MNL-SGN. 

●  Phí TIP cho HDV và lái xe.  

●  Các bữa ăn tự túc không theo chương trình. 

●  Visa nhập cảnh Việt Nam đối với khách Việt Kiều hoặc khách nước ngoài. (Phí visa có thể 

thay đổi theo quy định của cục xuất nhập cảnh Việt Nam). 

●  Phụ thu phòng đơn. 

GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO: 
 
●  Trẻ em đủ 2 < 11 tuổi (ngủ chung giường với người lớn):  90% giá Tour do vé máy bay    

●  Em bé dưới 2 tuổi (ngủ chung giường với người lớn):  40% giá người lớn do vé máy bay    

●  Đủ 11 tuổi trở lên (ngủ giường riêng) tính vé như người lớn. 

 



 

 

 

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN: 

●  Cọc 50% tổng giá trị tour ngay sau khi đăng ký tour 

●  Thanh toán đầy đủ trước 10 ngày trước khi đoàn khởi hành 
 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR: 

 

Trường hợp hủy tour sẽ áp dụng các mức phạt như sau: 

●  Hủy trước 7 đến 15 ngày: 30% phí tour 

●  Hủy trước 3 đến 7 ngày: 50% phí tour 

●  Hủy trước 3 ngày: 100% phí tour 

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn điện 

thoại và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. Nếu 

không có sự xác nhận hợp lệ của công ty, xem như quý khách tự ý hủy tour và công ty sẽ căn cứ theo 

điều khoản hủy phạt trên. 

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

Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 

LƯU Ý: 

●  Quý khách phải có hộ chiếu còn hạn 06 tháng tính từ ngày tour kết thúc và mang theo khi đi 
tour. 

●  Quý khách phải có xác nhận tiêm chủng Vaccine Covid đủ 2 mũi trở lên bằng tiếng Anh. Tra 
cứu chứng nhận tiêm chủng tại https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal 

●  Trẻ em dưới 12 tuổi không cần chứng nhận tiêm chủng Vaccine Covid. Bắt buộc đi cùng bố 
hoặc mẹ đã tiêm ít nhất 2 mũi có giấy xác nhận tiêm chủng của địa phương 

●  Người từ 12 tuổi trở lên bắt buộc phải tiêm ít nhất 2 mũi và yêu cầu có giấy xác nhận của địa 
phương  

●  Trẻ em từ 05 – 17 tuổi không đi cùng bố mẹ, yêu cầu phải có giấy ủy quyền cho người lớn đi 
kèm. 

●  Đối với khách Việt Kiều, khách nước ngoài phải có visa tái nhập Việt Nam nhiều lần hoặc 
miễn thị thực mang đi theo tour. 

●  Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết và các 
vấn đề khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

●  Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất điểm tham quan trong các trường hợp: các 
điểm tham quan bị đóng cửa mà không được báo trước, kẹt xe hoặc do quý khách dừng lại 
một điểm quá thời gian tham quan quy định. 

●  Thời gian trong chương trình tour là thời gian dự kiến, thực tế tour sẽ có chênh lệch (không 
nhiều) so với thời gian dự kiến. HDV sẽ báo trực tiếp cho Khách hàng trong thời gian thực 
hiện tour. 

●  Đây là tour du lịch thuần túy, quý khách vui lòng không tách đoàn trong quá trình tham gia 
tour. 

●  Quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn VAT vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho 
nhân viên bán tour khi ngay khi đăng ký hoặc trước khi thanh toán hết, không nhận xuất hóa 
đơn sau khi tour đã kết thúc. 

●  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. 

●  Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm nếu quý khách bị từ chối xuất nhập cảnh với bất kì 
lý do gì. 

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo bảo các điểm tham quan trong các trường hợp sau: 
●  Xảy ra thiên tai: dịch bệnh, 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. 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal


 

 

 

●  Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty 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 
nếu có….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

Trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 bé (dưới 12 tuổi), quý khách vui lòng đóng tiền 
tour cho Bé ngủ giường riêng. Khi đi tour vui lòng mang theo khai sinh cho bé. Trường hợp bé 
không đi cùng cha mẹ, Quý khách vui lòng đem theo giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan chức 
năng địa phương. 
Do chi phí xăng dầu có thể tăng vào thời điểm xuất vé mà không được báo trước. Chúng tôi sẽ xuất 
trình công văn của hàng không về việc tăng phụ thu (nếu có) và xin đề nghị khách cho tăng giá 
tương ứng. 
Quý khách từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước 
ngoài do bác sĩ cấp và giấy cam kết sức khỏe. Yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi đầy đủ sức 
khoẻ đi theo. Ngoài ra, khách trên 70 tuổi yêu cầu đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi 
tùy theo tour). Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên. 
Phụ nữ mang thai (không quá 30 tuần) khi đăng ký tour, phải xuất trình sổ khám sức khỏe định kỳ 
và đảm bảo đủ sức khỏe tham gia tour với công ty khi đăng ký 

 

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui 
 

VIETNAM BOOKING – NIỀM TIN CỦA BẠN 

 


