BA VÌ - MÙA HOA DÃ QUỲ
Độ dài tour
Khởi hành

1 ngày
Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần

Vườn quốc gia Ba Vì là điểm hẹn lý tưởng cho những ai săn sắc vàng dã quỳ những ngày đầu đông.
Mùa hoa dã quỳ ở Ba Vì thường bắt đầu vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 khi tiết trời miền Bắc bắt đầu se lạnh

Ngày 1: HÀ NỘI - BA VÌ - HÀ NỘI
Xe và Hướng dẫn viên Công ty du lịch Vietrantour đón đoàn tại 33 Tràng Thi khởi hành đi Ba Vì.
Đến rừng Quốc Gia Ba Vì tham quan thắng cảnh VQG Ba Vì: chiêm ngưỡng rừng thông ngút ngàn, khu vườn xương rồng, động
Ngọc Hoa...
Sau đó leo núi lên đền Thượng - ngôi đền thờ thánh Tản Viên (một trong tứ bất tử trong quan niệm tâm linh của người Việt) thắp
hương và làm lễ.
Ăn trưa tại nhà hàng
Quý khách tự do dạo chơi và chụp hình cùng hoa Dã Qùy.
Lên xe khởi hành về Hà Nội.Kết thúc chương trình

Đã bao gồm
Xe vận chuyển theo chương trình.
Hướng dẫn viên phục vụ theo chương trình
Các bữa ăn theo chương trình: 1 bữa trưa
Mức ăn chính: 150,000đ/khách x 1 bữa
Vé thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch theo tour, mức trách nhiệm cao nhất 60,000,000đ/vụ/ người).
Nước uống 1 chai 500ml /ngày/ khách.
Mũ du lịch Vietrantour.

Chưa bao gồm
Thuế VAT.
Tiền bồi dưỡng cho HDV và LX.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
Chính sách trẻ em:
Căn cứ trên giấy khai sinh tính tới ngày khởi hành
Trẻ em dưới 2 tuổi: Miễn phí dịch vụ. Các chi phí phát sinh nếu có thì Bên A tự chi trả trực tiếp.
Trẻ em từ 2 đến dưới 4 tuổi (cao dưới 1m): Ăn nửa suất
Trẻ em từ 4 - dưới 11 tuổi: Ăn 1 suất
Trẻ em 11 tuổi trở lên: Giá tour như người lớn, bao gồm phương tiện vận chuyển, ăn uống theo chương trình, vé tham quan theo
qui định các điểm tham quan.

Các lưu ý khác:
Người già trên 70 tuổi cam kết đủ sức khỏe du lịch, đồng thời phải có người dưới 55 tuổi đi cùng, quyền lợi bảo hiểm du lịch
được hãng bảo hiểm quy định đền bù tối đa là 50% so với tiêu chuẩn thông thường.
Các trường hợp bất khả kháng Vietrantour được miễn trừ trách nhiệm: tai họa do thiên nhiên gây ra, hỏa hoạn, dịch bệnh; do giao
thông tắc nghẽn, do sự cố kỹ thuật phương tiện di chuyển công cộng, do đình công, bãi công, biểu tình, chiến tranh, khủng bố hoặc do
quyết định đơn phương của cơ quan có thẩm quyền và không giới hạn các trường hợp khác xảy ra mang tính chất khách quan...
Vietrantour sẽ sắp xếp và cùng bàn bạc với khách du lịch để đảm bảo có điều kiện phục vụ tốt nhất, giảm thiểu tối đa các chi phí phát
sinh do khách du lịch phải chi trả.

Ghi chú

Báo giá có hiệu lực 05 ngày kể từ ngày báo giá.
Báo giá áp dụng cho đoàn từ 20 khách (người lớn) trở lên, nếu đoàn ít hơn 20 người lớn, giá sẽ được điều chỉnh lại.
Vietrantour khuyến khích khách gửi danh sách đoàn và đặt tour sớm nhằm hạn chế giá dịch vụ tour tăng cao.
Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm, không bao gồm trong chương
trình, các điều kiện hủy tour. Nếu Quý khách không phải là người trực tiếp đăng ký mua tour, vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình, và
các điều kiện kèm theo để ủy quyền cho người đại diện.
Đây là chương trình du lịch tiết kiệm trọn gói, Vietrantour miễn trừ trách nhiệm hoàn trả chi phí chênh lệch cho các khách hàng
thuộc diện miễn giảm hoặc đối tượng ưu tiên như người lớn tuổi, người có công với cách mạng…
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