Chương trình du lịch

PHAN THIẾT - MŨI NÉ - ĐÀ LẠT 4N3Đ
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Ô tô / Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Điểm nổi bật:

✔ Trượt ván tại Đồi Cát Bay Mũi Né.
✔ Thăm thú chốn "Bồng Lai Tiên Cảnh" Suối Tre.
✔ Check - in tại các địa điểm HOT nhất Đà Lạt như: cối xay gió Fresh Garden, Ga Đà Lạt,
"Nhật Bản thu nhỏ" Que Garden,...

✔ Tận hưởng bữa tiệc Buffet Rau không giới hạn.
NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH - MŨI NÉ

(ĂN, SÁNG, TRƯA TỐI)

Sáng: Xe và hướng dẫn viên Công ty Du lịch Vietnam Booking đón quý khách tại điểm hẹn bắt
đầu hành trình khám phá Tour du lịch Phan Thiết - Mũi Né - Đà Lạt 4 ngày 3 đêm.
CÁC ĐIỂM HẸN ĐÓN KHÁCH:
● Nhà Văn Hóa Thanh Niên – Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.
● Cây Xăng Comeco – Ngã 4 Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
● Ngã 4 Thủ Đức – Xa Lộ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

● Ngã 4 Amata – Biên Hòa, Đồng Nai.
Quý khách dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng. Sau đó tiếp tục hành trình đi đến Mũi Né.
Trưa: Đoàn đến với Khu Du Lịch Tà Cú, nơi có tượng Phật nằm nổi tiếng với chiều dài lên đến
49m. Quý khách có thể đi cáp treo để chinh phục núi Tà Cú và tận hưởng không khí trong lành
trên cao (tự túc chi phí cáp treo).
Sau đó Quý khách dùng cơm trưa tại Nhà hàng ở Tà Cú và khởi hành về Khách sạn, nhận phòng
và nghỉ ngơi.
Chiều: Xe và HDV sẽ đưa đoàn đi tham quan các thắng cảnh nổi tiếng của Mũi Né như:
● Khu Du Lịch Bồng Lai Tiên Cảnh: Hay còn được gọi là Suối Tre với những khung
cảnh thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc mà hùng vĩ.
● Đồi Cát Vàng (Đồi Cát Bay): Tham gia các trò chơi cảm giác mạnh trên đồi cát bằng
cách đi máng trượt và thưởng thức Dừa Ba Nhát nổi tiếng.
Sau đó xe đưa đoàn khởi hành về lại khách sạn. Quý khách sinh hoạt và tắm biển tự do, quý
khách có thể thưởng thức hải sản tươi sống với giá cả rất bình dân như : ghẹ, mực, sò ốc các
loại… ( chi phí tự túc).
Tối: Hướng dẫn viên đưa đoàn đến dùng bữa tối tại Nhà hàng.
Sau đó quý khách có thể thưởng thức chương trình nghệ thuật Fishermen Show - Huyền Thoại
Làng chài (Đăng ký với HDV - Chi phí tự túc) hoặc tự do đi dạo biển đêm. Đoàn nghỉ đêm tại
Mũi Né.

NGÀY 2: MŨI NÉ - THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ ĐÀ LẠT

(ĂN SÁNG /TRƯA/ TỐI)

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại Nhà hàng và thực hiện thủ tục trả phòng. Sau đó lên xe khởi hành

đi đến Thành phố Đ
 à Lạt.

Trưa: Đ
 ến Đà Lạt, đoàn sẽ được hít thở bầu không khí trong lành của cao nguyên và ghé thăm
Ga Đà Lạt. Đây là nhà ga cổ kính nhất Việt Nam và Đông Dương. Với lối kiến trúc độc đáo, du
khách sẽ có những tấm ảnh sống ảo đẹp và chất tại địa điểm "hot" này.
Sau đó, đoàn đến nhà hàng dùng bữa trưa, rồi nhận phòng Khách sạn và nghỉ ngơi.
Chiều: Sau khi đã nạp năng lượng, du khách sẽ tiếp tục chương trình tour du lịch Đà Lạt. Đó
chính là khám phá vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa tại V
 ườn Hoa Thành Phố Đà Lạt - Một
trong top 5 những địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến với thành phố sương mù này.
Tiếp đó, Xe và HDV đưa quý khách về Khách sạn nghỉ ngơi.
Tối: Đ
 oàn dùng bữa tối tại Nhà hàng với các món ăn đặc sản phong phú của Thành phố Đà Lạt.
Quý khách tự do dạo phố núi về đêm. Quý khách có thể tham khảo một số hoạt động gợi ý như:
đạp xe quanh hồ Xuân Hương, dạo chợ đêm Đà Lạt, thưởng thức các món bánh tráng nướng, sữa
đậu nành,... (chi phí tự túc).
NGÀY 3: THÀNH PHỐ NGÀN HOA ĐÀ LẠT

(ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, sau đó HDV đưa đoàn đi khám phá thành phố Đà Lạt Thành phố mộng mơ:
● Siêu Thị Hoa khô: Đây là nơi có hàng trăm loại hoa được sấy và bảo quản theo Công
Nghệ cao của Nhật Bản.
● Đặc Sản Thanh Nhu: Quý khách sẽ được thưởng thức đặc sản miền núi và mua sắm các
loại trái cây, hoa quả sấy khô làm quà cho người thân.
● Thiền viện Vạn Hạnh: Là một trong hai ngôi thiền viện nối tiếng nhất tại Đà Lạt.
Trưa: Đ
 oàn khởi hành về nhà hàng dùng cơm trưa và tự do nghỉ ngơi tại Khách sạn.

Chiều: Xe và HDV đưa đoàn đi tham quan các điểm đang "hot hiện nay như:

● Fresh Garden Đà Lạt: Đây là địa điểm sống ảo mới nổi gần đây khiến bao du khách xao
xuyến. Bên cạnh những cánh đồng hoa rực rỡ, bao la tràn đầy màu sắc, Fresh Garden
còn có quán cafe kiến trúc hình vành khăn phủ hoa vô cùng độc đáo.

● Vườn dâu tây: Quý khách sẽ được tận tay hái những dâu tây sạch đỏ tươi, mọng nước và
mua về làm quà cho gia đình, bạn bè.
Lưu ý: Quý khách hái bao nhiêu sẽ tính tiền bấy nhiêu. Nếu đi vào mùa không có dâu,
HDV có thể tư vấn khách tham quan Vườn dâu sinh học (chi phí tự túc).
Tối: Xe đưa đoàn đến nhà hàng LeGuda để thưởng thức Buffet Rau Không Giới Hạn với thực
đơn hấp dẫn:
● Salad trộn, gỏi sú tím Đà Lạt, rau ăn lẩu, củ quả hấp,...
● Bún + mì trứng, 2 loại nước lẩu, trà đá.
● Thức ăn kèm lẩu bao gồm như: Ba chỉ, cá diêu hồng, bò fillet, vây cá hồi, mực, tôm, cá
viên, các loại nấm...
Sau đó quý khách tự do khám phá phố núi về đêm và nghỉ đêm tại Đà Lạt.
NGÀY 4: ĐÀ LẠT - TP. HỒ CHÍ MINH

(ĂN SÁNG/ TRƯA)

Sáng: Đoàn làm thủ tục trả phòng Khách sạn và dùng bữa sáng tại Nhà hàng. Sau đó tham quan
QUE Garden – "tiểu vương quốc Nhật Bản" nằm giữa cao nguyên Lâm Viên Thành phố Đà
Lạt.
Sau đó, quý khách lên xe khởi hành về lại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trưa: Đoàn nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại Nhà Hàng, rồi tiếp tục hành trình về thành phố mang
tên Bác.
Chiều: D
 ự kiến đoàn về đến TP Hồ Chí Minh là 18h. HDV của Vietnam Booking chia tay và hẹn
gặp lại Quý khách trong những chuyến tour du lịch hấp dẫn tiếp theo.
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ VÀ Ý NGHĨA!

LƯU Ý: T
 hứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn
đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình.
Giá tour bao gồm:
●

Di chuyển: Xe du lịch đời mới, có máy lạnh phục vụ tham quan theo chương trình tour.

●

Lưu trú: Giá Tour hiển thị cho khách sạn 1* hoặc tương đương.

●

Ăn uống theo chương trình:
+ Ăn sáng: 04 bữa (01 tô/ 01 ly).

+ Ăn chính: 07 bữa (trong đó có 06 bữa set menu 05 món + 01 bữa buffet Rau Léguda).

●

Phí cổng tham quan tại các điểm có trong chương trình tour.

●

Hướng dẫn viên nhiệt tình vui vẻ suốt tuyến.

●

Khăn lạnh, nước suối.

●

Bảo hiểm du lịch: 10.000.000đ/trường hợp.

Không bao gồm:
● Vui chơi giải trí, dịch vụ cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình.
● Thuế 10% VAT.
● Chi phí ăn hải sản ngoài chương trình.
● Các khoản phụ thu phòng đơn, phòng đôi, phòng 3.
● Tiền Tip cho tài xế và hướng dẫn viên.
Trẻ em:
● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: tiêu chuẩn 1 người lớn.
● Trẻ em từ 05 – 09 tuổi ( tiêu chuẩn dịch vụ: có ghế ngồi, ăn uống nhưng ngủ ghép với
người lớn).
● Trẻ em dưới 5 tuổi: Gia đình tự lo. Hai người lớn được kèm 01 trẻ em, trẻ em thứ 02 trở
lên phải đóng phí phụ thu.
● Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn.

Quý khách cần lưu ý:
● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport).
● Nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông
thường.
● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của
mình.
● Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại.
● Nếu Quý khách hủy tour do bị từ chối làm thủ tục tại sân bay do nhân thân / giấy tờ tùy
thân Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự việc trên. Các chi phí cho chương
trình sẽ không được chúng tôi hoàn lại trong trường hợp này.
● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện
từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương
trình.
● 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.
● Trường hợp ngày khởi hành có từ 10 khách trở xuống, công ty sẽ sắp xếp ngày khởi hành
mới và thông báo cho Quý khách biết trước 15 ngày làm việc. Trường hợp Quý khách
không đi theo lịch khởi hành mới được, Công ty sẽ hoàn lại tiền cọc cho Quý khách.

Quy định hủy tour:
Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking:
Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho
khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong
vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền
mặt hoặc chuyển khoản.

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng:
Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công
ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện
thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền
đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour.
● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính
phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng.
● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy
định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến.
Phí hủy được quy định như sau:
●

Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua chịu chi phí: 30% giá vé.

●

Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 05 ngày chịu chi phí 50% giá vé.

●

Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé.

●

Hoàn 100% tổng tiền tour khi tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp, tour không thể
khởi hành (Hoàn trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo hủy tour).

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn
và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật.
Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn
và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ.
(*) Trách nhiệm của khách hàng:
✔ Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp,
tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn
tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... Khi cần thiết Quý khách phải viết cam
kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour.

✔ Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các
nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về
tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, giấy tờ tùy thân và các tài sản riêng của khách hàng
trong chuyến đi.

