
Chương trình du lịch

TOUR MALDIVES 5 NGÀY 4 ĐÊM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm / Phương tiện: ô tô/ máy bay / Khởi hành 15/07 & 15/08

Điểm nổi bật:
✔ Trọn gói vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không Singapore Airlines 5 sao.
✔ Được nghỉ chân tại resort 4 sao sang trọng trong 2 đêm.
✔ Hàng tuần có tiệc Cocktail miễn phí theo lịch mà resort sắp xếp (được uống giới hạn).
✔ Vui chơi cùng những đàn cá heo dễ thương.
✔ Chèo thuyền Kayak - Lặn Snorkeling Ngắm San Hô.
✔ Tham gia hoạt động câu cá và chiêm ngưỡng mặt trời lặn lúc hoàng hôn trên biển Ấn Độ Dương.
✔ Du ngoạn Sandbank, khám phá những nét đặc sắc tạo ra thương hiệu thiên đường biển xanh của Quốc

Đảo Maldives.
NGÀY 1: TPHCM - SINGAPORE - MAAFUSHI ISLAND (ĂN NHẸ TRÊN MÁY BAY)

Sáng: Quý khách đến điểm hẹn tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất theo thông báo từ trước. HDV công ty du
lịch hỗ trợ quý khách hoàn tất thủ tục hàng không để đáp các chuyến bay sau:

● SQ183 SGN – SIN 15:55 – 18:55
● SQ438 SIN – MLE 20:45 – 22:10

Tour Maldives 5 ngày 4 đêm bắt đầu. Du khách được phục vụ các món ăn ngon trên máy bay với thực đơn
phong phú, có cả món Á lẫn món Âu.
Tối: Máy bay hạ cạnh, quý khách tiến hành làm thủ tục nhập cảnh rồi sẽ xuất phát tiếp bằng tàu cao tốc.
Khách sạn trong lộ trình tọa lạc trên đảo Maafushi và phải mất khoảng 30 phút mới đến được đó.
Qua đêm tại khách sạn trên Maafushi Island.
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NGÀY 2: MAAFUSHI ISLAND - RESORT ADAARAN CLUB RANNALHI
(ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI )

Sáng: Đoàn khách dùng điểm tâm sáng ở khách sạn rồi hoàn thành thủ tục trả phòng. Xe đưa quý khách đi
ngắm nhìn cảnh sinh hoạt của người dân đảo Maafushi. Nơi này là hòn đảo du lịch đầu tiên và hiện đại,
phát triển bậc nhất Maldives. Hiện trên đảo có khoảng 2.00 cư dân đang sinh sống, học tập và làm việc, hơn
cả trăm khách sạn với nhiều tiện ích và dịch vụ giải trí. Quý khách có thể chọn các hoạt động trong tour
Maldives 5 ngày 4 đêm để tham gia như sau:

● Lặn biển với ống thở: du khách được trang bị đầy đủ đồ lặn và bảo hộ cần thiết như chân vịt, kính
lặn, ống thở, áo phao,… Quý khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp lung linh dưới
mặt nước. Những rặng san hồ với nhiều màu sắc, các loại sinh vật biển đặc sắc gồm rùa biển, Dory,
Nemo,…

● Du ngoạn thuyền xem cá heo: tàu cao tốc di chuyển để đưa đoàn khách đến nơi mà cá heo đang
sinh sống. Quý khách sẽ được đi cùng từng đàn cá heo, ngắm nhìn và check-in cùng những chú cá
heo dễ thương, tung tăng nhảy múa trên mặt nước.

● Thăm quan Sandbank: nơi đây nổi tiếng vì có những cồn cát trắng rộng lớn và trào dài ngút ngàn
giữa biển xanh bao la. Du khách được tự do chụp hình và tắm biển đều được.

Lưu ý: Các hoạt động này được tổ chức tùy vào tình hình thời tiết
Trưa: Tàu cao tốc đưa đoàn khách tiếp tục đi tới Resort Adaaran Club Rannalhi. Quý khách làm thủ tục
nhận phòng rồi dùng bữa trưa buffet ngay tại resort.
Chiều: Sau tiệc buffet tại resort, đoàn bắt đầu kỳ nghỉ tại du lịch Maldives. Có nhiều hoạt động và dịch vụ
có sẵn ở đây cho du khách tham gia:

● Quầy bar cung cấp nhiều dịch vụ như DJ, Karaoke, hát live,…
● Mỗi tuần sẽ có một bữa tiệc Cocktail miễn phí được tổ chức tại Resort ( Quý khách được uống các

loại nước thỏa thích: Mocktails, Cocktails, nước khoáng, coffee, tea. soft drinks, White and red Wine,
Draft Beer, Vodka , Gin, Brandy, Whisky,…)

● Nika Bar: mở cửa phục trong khung giờ 10:00 – 24:00
● Cocktail Bar: bắt đầu hoạt động từ 09:30 – 24:00,
● Snacks hoạt động từ 10:30 – 11:30, Trà và bánh từ 16:30 – 18:00,
● Ăn nhẹ bữa khuya 23:00 – 24:00.

Tối: Dùng bữa tối buffet tại resort.
Nghỉ đêm tại Maldives
NGÀY 3: MALDIVES - FREEDAY (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI )
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Sáng: Du khách được phục vụ bữa sáng buffet sang trọng của khu nghỉ dưỡng. Sau đó là tự do vui chơi,
tour Maldives 5 ngày 4 đêm vẫn tiếp diễn. Du khách tham gia và trải nghiệm các hoạt động độc đáo tại
resort (có tính phí):

● Ngồi trên thuyền truyền thống Dhoni và nhìn ngắm cá mập (Nurse Sharks) vào mỗi sáng
(20$/khách).

● Khám phá đảo dân sinh và nhiều resort khác trong khu vực (65$/khách).
● Phiêu lưu mọi ngóc ngách ở đảo thiên đường với thuyền Kayak hay Catamaran (25-45$/khách).
● Thư giãn với trò câu cá, chiêm ngưỡng hoàng hôn lúc chiều tà (45$/khách).
● Đăng ký vào lớp học lướt ván, trau dồi thêm kỹ năng mới (35 – 56$/khách).
● Nhìn cảnh hoàng hôn và đi câu cá đêm dành cho nhóm ít nhất 4 khách (55$/khách).
● Seafood Beach Dinner dành cho các nhóm từ 10 khách trở lên (65 -105$/khách).

Trưa: Resort mang đến cho quý khách bữa trưa buffet thịnh soạn.
Chiều: Du khách vẫn vui vẻ giải trí cùng các hoạt động có phí hoặc miễn phí ở resort.
Tối: Nhà hàng có buffet tối với nhiều món địa phương trứ danh để quý khách thưởng thức. Sau đó quý
khách được nghe nhạc sống để thư giãn và nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại Maldives.
NGÀY 4: MALDIVES - MALÉ - SINGAPORE (ĂN SÁNG / TRƯA/ TỐI )

Sáng: Du khách được phục vụ buffet sáng ở resort. Tiếp đến là tản bộ trên bờ biển có bãi cát dài mênh
mông, chụp hình để giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Sau đó trở về resort, đăng ký tham gia vào các hoạt
động vui chơi (gồm có cả miễn phí và tính phí).
Trưa: Du khách hoàn tất thủ tục trả phòng và dùng buffet trưa với thực đơn đa dạng tại resort. Tiếp đến, tàu
cao tốc đưa đoàn khách di chuyển ra sân bay (mất khoảng 45 phút).
Chiều: Ghé đến sân bay, quý khách gửi hành lý trước ở sân bay rồi di chuyển về thủ đô Malé theo chuyến
phà hàng ngày. Các địa điểm kế tiếp trong tour Maldives 5 ngày 4 đêm gồm:

● Thủ đô Malé: chỉ với 2km2, tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng hiện đại, được nhiều du khách yêu thích.
● Nhà thờ Hukuru Miskiiy: nơi này xuất hiện từ giữa thế kỷ XVII, là nhà thờ Hồi giáo cổ nhất và lớn

nhất Maldives.
● Công viên Sultan: đây là công viên công cộng nằm ở khu vực phía Nam Cung điện Hoàng gia. Tuy

nhiên, nó đã bị hủy hoại từ thế kỷ 16.
● Chợ cá: khu chợ này nằm kề với chợ trái cây. Ở đây thường nhộn nhịp và động đúc mỗi khi chiều ta

hay những lúc sáng sớm.



● Chợ địa phương: khu trung tâm có nhiều mặt hàng được kinh doanh, sầm uất với các cửa hàng đặc
sắc. Du khách được nhìn thấy khung cảnh sinh hoạt hàng ngày của dân địa phương, mua sắm sản
phẩm đặc trưng của Maldives để làm quà biếu tặng.

Tối: Quý khách được đưa đi dùng bữa tối tại một nhà hàng ở thủ đô Malé. Tiếp đến, xe đưa khách ra sân bay
để đáp chuyến bay SQ437 MLE – SIN 23:25 – 07:05 về lại Singapore.
Du khách nghỉ ngơi trên máy bay. Trong thời gian đó, quý khách có thể sử dụng những tiện ích hoặc các
món ăn Á – Âu độc đáo, thơm ngon.
NGÀY 5: SINGAPORE - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sáng: Sau khi đáp xuống sân bay Singapore, đoàn khách tiếp tục nối chuyến bay SQ178 SIN – MLE 09:45 –
10:55 về TP. HCM.
Kết thúc tour Maldives 5 ngày 4 đêm tới biển thiên đường Maldives, HDV chia tay và hẹn gặp lại quý
khách trong các chương trình tour du lịch đi nước ngoài giá rẻ kế tiếp!
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!

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ

Giá tour bao gồm:
- Vé máy bay khứ hồi theo đoàn của hàng không Singapore Airlines 5*
- Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến.
- Phí an ninh sân bay, bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước (có thể thay đổi tại thời điểm xuất

vé).
- 01 Đêm Khách sạn 4*: Arena Beach Hotel, Unima Grand, Samann Host...hoặc tương đương.
- 02 Đêm Resort 4* hạng Standard: Resort Adaaran Club Rannalhi (2 người/phòng)
- Các bữa như trong chương trình: Các Bữa Buffet Tại Resort 4* và 01 Bữa tối Set Menu tại Malé, Các

Bữa Ăn Khuya Nhẹ Tại Resort – Snacks – Trà Bánh (Miễn Phí).
- Các hoạt động vui chơi đặc sắc tại Maldives:
- Đi Thuyến Ngắm Cá Heo
- Lặn Biển
- Tham Quan Sandbank
- Tàu cao tốc và các phương tiện vận chuyển phục vụ tham quan theo chương trình.
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- Phí kí gửi hành lý tại sân bay Maldives ngày thứ 4
Không bao gồm:

1. Hộ chiếu thời hạn không dưới 6 tháng tính từ ngày về.
2. Các chi phí phát sinh không đề cập trong chương trình.
3. Vé tham quan các điểm ngoài chương trình.
4. Phụ thu phòng đơn với khách có nhu cầu ngủ riêng 1 phòng
5. Phụ thu chi phí up hạng phòng từ Standard lên Water Bungalow
6. Tip phục vụ địa phương
7. Visa tái nhập đối với khách mang quốc tịch nước ngoài.
8. Hành lý quá cước quy định, xe vận chuyển và HDV ngoài giờ
9. Chi phí tham gia các trò chơi, dịch vụ có tính phí tại resort

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):
- Trẻ em từ 1-2 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn

chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính % giá tour theo quy định (tiêu chuẩn như trẻ em
tính phí).

- Trẻ em từ 2- dưới 11 tuổi: Phụ thu % giá tour theo quy định (ngủ chung giường với bố mẹ, có ghế
ngồi và suất ăn riêng). Hai người lớn chỉ được kèm 01 suất trẻ em từ 5-11 tuổi. Trẻ em thứ 2 trở lên
tính giá như người lớn.

- Trẻ từ 11 tuổi: Tính như người lớn.
- Khách nước ngoài phụ thu 15 USD/người/ngày, khi đi mang theo 2 bản photo hộ chiếu và bản gốc để

đối chiếu.
Quý khách cần lưu ý:

- Thứ tự các điểm tham quan trong tour du lịch Maldives có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình
thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung như lịch trình tour.

- Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch
trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì công ty sẽ giữ quyền
thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm
bồi thường những thiệt hại phát sinh.

- Nếu khách hàng bị cơ quan xuất nhập cảnh từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh vì lý do cá nhân hay
nhân thân, công ty sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

- 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.



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

- Do thiết kế của các Water Villa không được khuyến khích cho trẻ nhỏ. Resort có thể chấp nhận đặt
phòng cho trẻ em có sự đồng ý và trách nhiệm hoàn toàn của cha mẹ.

- Tất cả các loại phòng đều được thiết kế dạng giường đôi. Đối với các lựa chọn TWN/TRPT, giường
phụ sẽ được cung cấp.

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:

● Ngay sau khi đăng ký tour, cọc 50% tổng giá tour, Phần còn lại Vui lòng thanh toán trước 20 ngày
khởi hành.

● Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc (+phí visa nếu có).
● Hủy tour trước 20 ngày phí phạt = 50% tổng giá tour chương trình(+phí visa nếu có).
● Hủy tour trước 15 ngày phí phạt = 75% tổng giá tour chương trình(+phí visa nếu có).
● Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình(+phí visa nếu có).
● 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.



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.

Điều kiện & Hộ chiếu khi đăng ký tour:
● Hộ chiếu còn 6 tháng tính đến ngày kết thúc tour
● Hộ chiếu đảm bảo các yếu tố: hình ảnh không bị hư hỏng, thông tin đầy đủ. Trường hợp vào ngày

khởi hành, quý khách không được xuất/ nhập cảnh, công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không thể
hoàn tiền các khoản chi phí liên quan.

● Khách quốc tịch nước ngoài/ Việt kiều, vui lòng kiểm tra visa vào Việt Nam nhiều lần hay 1 lần.
Khách làm visa tái nhập, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4×6 và mang theo visa Việt Nam khi
xuất/ nhập cảnh.

● Khi đăng ký tour, vui lòng cung cấp thông tin cá nhân trên hộ chiếu: Họ và tên chính xác, ngày cấp,
ngày hết hạn, số điện thoại, địa chỉ liên lạc.

(*) 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.

**Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình
của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay
đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường
những thiệt hại phát sinh**.
***Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn (10
khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có
trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc
hoàn trả số tiền đã đặt cọc tour. ***


