
 

 

 

 

 

 

Chương trình du lịch 

TOUR DU LỊCH THỔ NHĨ KỲ 8N7Đ 

ISTANBUL - CANAKKALE - KUSADASI - 

CAPPADOCIA  Thời gian: 8 ngày 7 đêm / Phương tiện: Máy bay + Ô tô / Khởi hành: 

29/05; 03, 07/06 

 

 

Điểm nổi bật: 

✔ Check in tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa, khách sạn 7 sao Burj Al Arab & 

trung tâm thương mại Dubai Mall,... 

✔ Khám phá những thánh đường cổ kính tại Istanbul: Thánh đường Hagia Sophia, Blue 

Mosque,... 

✔ Chiêm ngưỡng những tu viện, cung điện, lâu đài đồ sộ: Topkapi, lâu đài Uchisar 

✔ Dạo bước qua những đền đài nhuốm màu lịch sử trong thần thoại: Thành Troy, Asklepion,  

✔ Tham quan thị trấn cổ bên biển Kusadasi với thành cổ Ephesus 

✔ Khám phá thành phố cổ Pamukkale: Lâu đài Bông Cotton, Hierapolis, khu lăng mộ 

Necropolis 

✔ Du ngoạn vùng đất thiêng Konya: Tu viện Mevlana, Sultanhani Caravanserai 

✔ Ngắm cảnh bình minh ở bầu trời Cappadocia trên khinh khí cầu 

✔ Du thuyền dạo quanh eo biển Bosphorus nối liền Âu - Á 

✔ Tham quan các khu chợ nổi tiếng: Grand Bazaar, chợ gia vị,... 

✔ Bay hãng hàng không 4 sao Turkish Airlines & lưu trú khách sạn 4* 

 

 



 

 

NGÀY 01 | HÀ NỘI / TP HỒ CHÍ MINH – ISTANBUL (Bay Hãng 4* Turkish Airlines) 

Tối: Xe và HDV Vietnam Booking đón Quý khách từ điểm hẹn ra Sân bay Nội Bài (hoặc Tân 

Sơn Nhất nếu quý khách đi tour từ TPHCM) đáp chuyến bay đi Istanbul. Đoàn nghỉ đêm trên 

máy bay.. 

NGÀY 02 | KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ ISTANBUL – CANAKKALE                (Ăn 02 bữa) 

Sáng: Đoàn hạ cánh tại sân bay Istanbul, quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Sau đó, Hướng Dẫn 

Viên đón đoàn khởi hành đi tham quan tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ 8N7Đ Istanbul với các điểm du 

lịch nổi tiếng: 

● Vương cung Thánh đường Hagia Sophia – Một trong những công trình mái vòm đồ sộ 

nhất thế giới và được mệnh danh là Thánh đường của trí tuệ loài người. Nơi đây còn được 

Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

● Cung điện Topkapi – Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng nơi sinh sống của các vị vua thời 

Ottoman từ phía Hippodrome. 

● Thánh đường Xanh Blue Mosque – Hay còn được biết đến với tên gọi là Nhà thờ Hồi 

giáo Sultan Ahmed. Thánh đường nổi bật với vẻ đẹp đầy ấn tượng từ những viên gạch lấp 

lánh tựa viên ngọc xanh dưới ánh mặt trời của thành phố cổ 1500 lịch sử.  

● Trường đua Contantinopolis hay còn gọi là Hippodrome: Địa danh vô cùng nổi tiếng của 

thành Istanbul. Đây là trường đua ngựa và là trung tâm sinh hoạt xã hội, thể thao, giải trí ở 

kinh đô Constantinople của Đế quốc Đông La Mã xưa. 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Tiếp tục chuyến tham quan, đoàn di chuyển đến Canakkale, thành phố thần thoại nổi tiếng 

trong các tác phẩm thi ca huyền thoại. 

Tối: Đoàn có thể tự do khám phá thành phố về đêm hoặc nghỉ đêm tại khách sạn.. 

NGÀY 03 | CANAKKALE – THÀNH TROY – ASKLEPION – KUSADASI      (Ăn 03 bữa) 

Sáng: Tiếp tục tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ 8N7Đ, đoàn bắt đầu hành trình tham quan Canakkale với 

các điểm du lịch: 

 



 

 

● Di tích thành cổ Troy của thế giới cổ đại. Đoàn sẽ được tham quan và chụp hình kỷ niệm 

với con ngựa Troy của đoàn làm phim Hollywood. 

● Ngôi đền linh thiêng Asklepion cổ xưa mà người Hy Lạp thường đến cầu nguyện và chữa 

bệnh. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

Chiều: Tiếp tục hành trình tới Kusadasi, thị trấn du lịch miền biển thơ mộng của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tối: Đoàn dùng bữa và nghỉ đêm tại khách sạn 4* hoặc tương đương. 

NGÀY 04 | DU NGOẠN THỊ TRẤN BÊN BIỂN KUSADASI – PAMUKKALE (Ăn 03 bữa) 

Sáng: Đoàn ăn sáng và khởi hành tham quan khu di chỉ Thành phố cổ Ephesus. Nơi đây từng là 

trung tâm của Địa Trung Hải với vô vàn công trúc, kiến trúc đồ sộ do người La Mã cổ đại xây 

dựng nên. Thành cổ có lịch sử hơn 3000 năm. Các quần thể kiến trúc tiêu biểu có Đền Hadrian, 

Thư viện Celsus, Đền Artemis – kiệt tác kiến trúc cổ đại và là 1 trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại.  

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Tiếp tục tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đoàn tham quan: 

● Cửa hàng đồ da lớn nhất Kusadasi 

● Xem show trình diễn thời trang. 

Tiếp tục hành trình, đoàn đến với di tích thành phố cổ Pamukkale, chiêm ngưỡng: 

● Lâu đài Bông Cotton - Nơi đây được mệnh danh là kỳ quan thiên nhiên thế giới thứ 8 của 

người Thổ Nhĩ Kỳ. Công trình được đặt tên như vậy là do nhìn từ xa, Pamukkale trắng xóa 

như ngọn núi tuyết. Đây là kết quả của các lớp trầm tích trải qua nhiều niên kỷ tạo nên 

chuỗi nhũ đá vôi trắng tinh xếp lớp như vỏ sò, đan xen là màu suối nước xanh ngắt như 

ngọc bích. 

● Thành cổ Hierapolis - Quần thể văn hóa Hy Lạp - La Mã cổ đại được UNESCO công 

nhận là Di sản thế giới. Nơi đây còn nổi tiếng với suối nước nóng có thể chữa bệnh, tăng 

cường sức khỏe cùng nhiều công trình khác. 

● Khu di chỉ lăng mộ Necropolis. 

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-du-lich/du-lich-tho-nhi-ky.html


 

 

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 05 | PAMUKKALE - VÙNG ĐẤT THIÊNG KONYA - CAPPADOCIA  (Ăn 03 

bữa) 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng. Sau đó, quý khách tiếp tục hành trình khám phá tour du lịch Thổ Nhĩ 

Kỳ từ Hà Nội, đoàn đi Cappadocia - thành phố của những chiếc khinh khí cầu nổi tiếng. 

Trên đường dừng chân tham quan vùng đất thiêng Konya, khám phá các địa danh cổ: 

● Tu viện Mevlana - Hay còn gọi là Bảo tàng Mevlana. Nơi đây có kiến trúc mái vòm xanh 

biểu tượng của thành phố Konya. 

● Khách sạn cổ Sultan Hani Caravanserai – Nơi dừng chân của các thương nhân trên con 

đường tơ lụa lịch sử.  

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Đến Cappadocia, đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối với những đặc sản nổi tiếng và thưởng thức màn múa Thổ Nhĩ Kỳ truyền 

thống đặc sắc của địa phương. 

NGÀY 06 | BAY KHINH KHÍ CẦU TẠI CAPPADOCIA - ISTANBUL               (Ăn 03 

bữa) 

Sáng: Sáng sớm ngày thứ 6, đoàn bắt đầu khởi hành đi ngắm cảnh bình minh ở Cappadocia trên 

khinh khí cầu và thưởng ngoạn quang cảnh ấn tượng có 1 không 2 (chi phí tự túc & nếu điều kiện 

thời tiết cho phép). 

 

Sau đó đoàn quay lại khách sạn ăn sáng. 

Đoàn khám phá Cappadocia với các điểm du lịch nước ngoài nổi danh: 

https://www.vietnambooking.com/du-lich-nuoc-ngoai.html
https://www.vietnambooking.com/du-lich-nuoc-ngoai.html


 

 

● Thành phố ngầm Kaymakli - Thành phố để bảo vệ người dân trong các cuộc chiến tranh 

Ả Rập - Byzantine; 

● Viện bảo tàng ngoài trời Goreme Open Air Museum - Di sản Thế Giới do UNESCO 

công nhận với những nhà thờ, tu viện và nhà nguyện của đạo Cơ Đốc Giáo được xây dựng 

trong những năm đầu của thời kỳ Trung Cổ từ thế kỷ 11 - 13. Quần thể kiến trúc độc đáo 

với cấu trúc khoét sâu vào các vách đá.  

Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

Chiều: Quý khách tiếp tục khám phá vùng đất Cappadocia với các địa điểm du lịch: 

● Pigeon House - Nơi đây có những ngôi nhà khoét sâu vào trong vách núi cho chim bồ câu 

ghé trú ẩn và sinh sản. 

● Làng Uchisar: Quý khách sẽ được ngắm tòa lâu đài Uchisar với hệ thống pháo đài đá 

phòng thủ kiên cố.  

● Trường dạy dệt thảm và Trung tâm đá quý phong thủy.  

Sau chuyến tham quan, đoàn khởi hành đi sân bay, đáp chuyến bay nội địa về lại Istanbul. 

Tối: Đến nơi, đoàn dùng bữa tối và nghỉ đêm tại khách sạn 4* ở Istanbul. 

NGÀY 07 | BOSPHORUS - DOLMABAHCE - GRAND BAZAR - VIỆT NAM (Ăn 03 bữa) 

Sáng: Sau bữa sáng, xe đưa quý khách tiếp tục tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ từ HCM. Đoàn đi tham 

quan thành phố Istanbul với các điểm du lịch: 

● Bể chứa nước ngầm Cistern – nơi đây được xem như là cung điện dưới lòng đất. Đây là 

một trong những công trình chứa nước quan trọng của người Byzantine cổ.  

● Du thuyền dạo quanh eo biển Bosphorus - Eo biển nổi tiếng nối 2 lục địa Á – Âu nên là 

nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa 

● Đoàn tham quan và mua sắm tại chợ gia vị nổi tiếng ở Istanbul. 

Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 



 

 

Chiều: Quý khách tiếp tục tham quan Istanbul với các điểm: 

● Cung điện Dolmabahce - Nơi nghỉ dưỡng của hoàng gia Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí xây dựng 

tương đương 35 tấn vàng. 

● Tự do tham quan và mua sắm ở Ngôi Chợ nổi tiếng Grand Bazaar. 

Tối: Sau bữa tối, xe đưa đoàn khởi hành ra sân bay, đáp chuyến bay về lại Việt Nam (Hà Nội hoặc 

TPHCM). 

Đoàn nghỉ đêm trên máy bay. 

NGÀY 08 | VỀ ĐẾN HÀ NỘI/ TPHCM 

Chiều: Đoàn về đến sân bay Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất, xe đưa đoàn về điểm tập trung ban đầu. 

Kết thúc chuyến tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ 8 ngày 7 đêm, HDV chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý 

khách trong những tour du lịch giá rẻ tiếp theo. 

LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, 

nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm đến tham quan ! 

 

Giá tour bao gồm: 

● Visa nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ; 

● Vé máy bay quốc tế khứ hồi (bay Hàng không Turkish Airlines 4*); vé máy bay nội địa 

Cappadocia - Istanbul 

● Thuế và các khoản phụ thu của hàng không; 

● Khách sạn 4* tiêu chuẩn quốc tế (phòng đôi); 

● Các bữa ăn được liệt kê theo chương trình; 

● Vé tham quan theo chương trình; 

● Hướng dẫn viên Việt Nam đi theo suốt tuyến; 

● Xe máy lạnh sử dụng theo chương trình; 

● Bảo hiểm du lịch quốc tế với mức phí bồi thường tối đa 50.000 USD. 

● Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ Đoàn tham quan suốt tuyến. 

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-du-lich/du-lich-tet.html


 

 

Không bao gồm: 

✔ Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn); 

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

hàng không; 

✔ Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình; 

✔ Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay; 

✔ Tiền bồi dưỡng cho tài xế và hướng dẫn viên địa phương 

✔ Visa tái nhập đối với khách mang quốc tịch nước ngoài. 

✔ Chi phí ngoài chương trình cho các dịch vụ tự chọn (như Khinh khí cầu) 

✔ Chưa bao gồm thuế VAT 

 

ĐIỀU KIỆN XIN VISA DUBAI: 

● Hộ chiếu còn hạn 6 tháng 02 ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 6 tháng  

● Bản sao công chứng chứng minh nhân dân  

● Bản sao công chứng tất cả các trang  

● Sổ hộ khẩu hiện tại (nếu đi cùng gia đình)  

● Giấy đăng ký kết hôn hay Giấy ly hôn hay Bảo hiểm du lịch (nếu đi cùng gia đình) 

● Xác nhận đặt phòng khách sạn  

● Xác nhận đặt vé máy bay khứ hồi  

● Hồ sơ chứng minh tài chính  

● Sao kê tài khoản ngân hàng trong vòng 3 tháng gần nhất  

● Xác nhận số dư ngân hàng tối thiểu 100 triệu đồng  

● Sổ tiết kiệm (nếu có) 

Lưu ý: Tùy từng trường hợp, trong quá trình xét duyệt hồ sơ, Đại sứ quán/lãnh sự quán có thể yêu 

cầu quý khách bổ sung thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết. 

Quý khách cần lưu ý: 

- Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 

- 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 

- 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. 



 

 

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 khách hàng hủy tour sau khi đăng ký thì sẽ phải thanh toán các chi phí như: chi phí 

giao dịch, đặt cọc khách saṇ, giữ vé máy bay (650 USD), nhà hàng, tiền thuê phương tiêṇ 

đi laị, phí visa nếu đã xin visa cho khách (150USD) và các chi phí khác (nếu có)... 

● Nếu khách hàng hủy từ 03 đến 07 ngày trước ngày đoàn khởi hành thì phải bồi thường thiệt 

hại 90% tổng trị giá hợp đồng. 

● Nếu khách hàng đơn phương hủy bỏ hợp đồng trong thời gian 48 giờ trước ngày đoàn khởi 

hành thì phải bồi thường thiệt hại 100% tổng trị giá hợp đồng. 

● 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. 

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

Lễ Tết. 

● Quy định hoãn/huỷ tour trường hợp khách bị nhiễm Covid (trong khoảng thời gian trước 7 

ngày đi tour):  

● Hỗ trợ dời ngày miễn phí cho khách trong thời hạn hiệu lực visa 

● Trường hợp khách muốn dời ngày sau thời hạn hiệu lực visa, khách sẽ phát sinh thêm 150 

USD chi phí cấp lại visa 

 



 

 

Trường hợp khách bị nhiễm Covid trong ngày đi tour: 

● Công ty sẽ phối hợp cùng bên Bảo Hiểm để đưa khách tới cách ly tại cơ sở chỉ định và Bảo 

Hiểm sẽ chi trả toàn bộ chi phí liên quan tới điều trị Covid, tối đa 7000 USD 

● Công ty hỗ trợ làm việc với hãng hàng không để dời ngày bay về miễn phí cho khách khi 

có kết quả xét nghiệm PCR dương tính có xác nhận của cơ sở y tế của nước sở tại. 

 

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. 

 

LƯU Ý KHÁC: 

 

● Nếu khách hàng bị cơ quan xuất nhập cảnh từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh vì lý do cá 

nhân hay nhân thân, cty sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

● Không giải quyết cho bất kì lí do thăm thân, kinh doanh…để tách đoàn.. 

● 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 thông báo trước. 

● Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour. 

● Trường hợp quý khách đã có visa sẽ được trừ lại. 

● Trẻ em dưới 18 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ 

quyền từ bố mẹ. 

● Hồ sơ visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại. 

● Ngày khởi hành có thể dời lại ít nhất 1 tuần do phụ thuộc vào kết quả visa của Lãnh Sự 

Quán. 

* ĐIỀU KIÊṆ & HÔ ̣CHIẾU KHI ĐĂNG KÝ TOUR: 

 

● Hô ̣chiếu còn 6 tháng tính đến ngày đi tour về. Hô ̣chiếu đảm bảo các yếu tố sau: hình ảnh 

không bi ̣ hư hỏng, mờ nhòe, thông tin đầy đủ, dù còn haṇ sử duṇg nhưng nếu hình ảnh bi ̣ 

mờ nhòe, vâñ không đươc̣ xuất hay nhâp̣ cảnh ....trường hơp̣ vào ngày  khởi hành, Quý 

khách không đươc̣ xuất hoăc̣ nhâp̣ cảnh trong nước và ngoài nước công ty se ̃không chiụ 

trách nhiêṃ và không hoàn tiền các khoản chi phí liên quan khác.  

● Khách quốc tic̣h Nước ngoài/ Viêṭ kiều, vui lòng kiểm tra Visa của khách vào viêṭ nam 

nhiều lần hay 1 lần, Khách hàng làm visa tái nhâp̣, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4x6, 

và mang theo visa vào viêṭ nam khi xuất, nhâp̣ cảnh. 



 

 

● Khi đăng ký tour, vui lòng cung cấp thông tin cá nhân trên hô ̣chiếu : Ho&̣Tên chính xác, 

ngày cấp, ngày hết haṇ hô ̣chiếu, số điêṇ thoaị liên lac̣ ,điạ chỉ liên lac̣. 

● Khách là trẻ em dưới 14 tuổi khi đi tour, phải xuất trình GIẤY KHAI SINH tại hải quan 

(chỉ sử dụng bản chính, bản sao công chứng, bản sao có mộc đỏ và trích lục khai sanh).  

● Đối với trường hợp không đi cùng Ba/Mẹ phải có thêm kèm theo giấy ủy quyền cho người 

đi lớn đi cùng (có xác nhận của UBND Phường/Xã). theo Quy định của Bộ GTVT, có thể 

từ chối cho khách xuất cảnh nếu sử dụng bản photo hoặc giấy tờ không hợp lệ. 

● Giá tour chỉ áp dụng cho đoàn từ 15 khách trở lên và khởi hành theo đúng ngày ghi trên 

chương trình tour. Trong trường hợp đoàn không đủ khách, nếu đoàn phải khởi hành dưới 

15 khách, giá tour sẽ được tính lại. Nếu quý khách không chấp nhận giá tour mới, nhóm có 

thể chuyển sang tour  tiếp theo. Hoặc trong trường hợp đoàn không đủ khách,Vietnam 

Booking có trách nhiệm ghép khách với các công ty du lịch liên minh uy tín khác nhưng 

vẫn cam kết đảm bảo chất lượng và các quyền lợi đi kèm cho khách hàng -  Hoặc Công ty 

sẽ hoàn lại số tiền mà khách đã đóng. 

Lưu ý: 

● Thứ 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 

● Quý khách tự chịu trách nhiệm nếu bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại (mất 100% tiền 

Tour). 

(*) 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... là những bệnh không nằm trong phạm vi 

được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi 

tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý 

khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm ngoài 

phạm vi bảo hiểm du lịch trong 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, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

 

 


