ĐÀ LẠT - MÙA HOA DÃ QUỲ 3N
Độ dài tour

3 ngày 2 đêm

Du ngoạn phong cảnh cao nguyen với các địa danh nổi tiếng của Đà Lạt như Vườn Hoa Đà Lạt, chinh phục đỉnh
Langbiang hùng vĩ...
Tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên.
Có thể thưởng thức các món ngon ở chợ đêm: Sữa đậu nành, khoai lang, bắp nướng mở hành

Ngày 1: HÀ NỘI - ĐÀ LẠT
Xe &HDV đón đoàn tại điểm hẹn ở trung tâm Tp HN, khởi hành ra sân bay Nội Bài, làm thủ tục đáp chuyến bay VN1577 lúc 12h
cất cánh đi Đà Lạt. Đến sân bay Liên Khương,xe và hướng dẫn viên đón đoàn.
Đoàn điăn trưa tại nhà hàng.
Đoàn đi tham quan với danh thắng nổi tiếng:
Lựa chọn 1:
sau đó khởi hành tham quan thành phố Đà Lạt:
Cà phê Mê Linh :Tham quan cánh đồng cafe trên con đường được dựng trên những tán cafe rất độc đáo, chụp ảnh với cánh
đồng cafe bạt ngàn., nhiều góc chụp đẹp cho những người đam mê chụp hình (chi phí uống cà phê tự túc)
Fresh Garden : Vườn Hoa Fresh Garden: Đối với những người yêu hoa, đây là vườn hoa đẹp và rực rỡ nhất Đà Lạt với nhiều
loài hoa được tuyển chọn và chăm sóc trồng theo luống tập trung. Quý khách sẽ tìm được nhiều góc chụp hình đẹp với các loại
hoa đủ sắc màu.
Hầm rượi vang Vĩnh Tiền : Không chỉ là hầm rượu đơn thuần, Quý khách sẽ lạc vào vườn cổ tích với nhiều ngôi nhà Tí Hon rất
xinh xắn rực rỡ sắc màu. Chắc chắn sẽ mang đến những cảm giác mới lạ khi lạc bước tới nơi đây. Thưởng thức rượu vang
miễn phí và tự do mua rượu về làm quà.

Lựa chọn 2:
Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng.

Nghỉ đêm tại khách sạn ở Đà Lạt

Ngày 2: THAM QUAN ĐÀ LẠT
Quý khách ăn sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành tham quan thành phố Đà Lạt:

Lựa chọn 1:Chèo thuyền ngắm lá phong (Lá phong đẹp nhất tầm cuối tháng 10 đầu tháng 11). (Chi phí đóngthêm: 500.000đ/
khách.)
Chèo thuyền cao su trên hồ Tuyền Lâm
Ngắm rừng lá phong đỏ
Hái hồng tại vườn
Hái dâu tây
Đào khoai lang mật
Nhặt hạt dẻ rừng

Lựachọn 2:Nhữngcungđường hoa (Chi phí đóng them 200.000đ/ khách )
Chụp ảnh cùng hoa dã quỳ tại sân bay Cam Ly.
Tham quan Làng Hoa Vạn Thành – KDL rau và hoa.
Tham quan đồi hoa dã quỳ trên cung đường Tà Nung.(Hoa dã quỳ có vào cuối tháng 10 đầu tháng 11)
Chụp ảnh cùng cánh đồng hoa cải, hoa hướng dương, tam giác mạch
Tham quan Thác Voi – Chùa Linh Ẩn
Tham quan Đà Lạt Milk – cung đường hoa dã quỳ Bồng Lai.

Lựachọn 3: Rực rỡ màu cỏ hồng + cánh đồng hoa cẩm tú cầu(Chi phíđóngthêm200.000đ/ khách)
Đoàn tự do ăn tối

Nghỉ đêm tại khách sạn ở Đà Lạt

Ngày 3: ĐÀ LẠT - HÀ NỘI
Quý khách ăn sáng tại khách sạn, Quý khách tham quan:
Nhà ga Đà Lạt: nhà ga tàu hỏa của thành phố Đà Lạt. Đây được xem là nhà ga lâu đời nhất ở Việt Nam và Đông Dương
Chụp hình lưu niệm tại Quảng Trường Lâm Viên: nơi có nhiều hoạt động giải trí ấn tượng kết hợp với công trình nghệ thuật là
khối bông hoa dã quỳ khổng lồ và khối nụ hoa được thiết kế bằng kính màu lạ mắt.
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng.
Đến giờ đoàn khởi hành ra sân bay Liên Khương, làm thủ tục lên chuyến bay VN1576 lúc 14h40 về Nội Bài. Đến sân bay Nội Bài,
xe đón đoàn về điểm hẹn ban đầu & HDVchia tay quý khách - Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo!

Đã bao gồm

Vé máy bay khứ hồi HN - DLI- HN.
Xe vận chuyển theo chương trình; xe đón tiễn sân bay Nội Bài.
Phòng tiêu chuẩn khách sạn 3 sao: 02 người lớn/phòng, trường hợp lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 3 người/ phòng.
Các bữa ăn theo chương trình:
Mức ăn chính: 000đ/suất x 04 bữa.
Mức ăn sáng: 03 bữa theo tiêu chuẩn tại khách sạn.
Hướng dẫn viên đón tiễn tại sân bay Nội Bài và HDV tại Đà Lạt
Vé thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch mức trách nhiệm cao nhất 60.000.000đ/vụ/ người.
Nước uống 1 chai/ngày.
Mũ du lịch Vietrantour.

Chưa bao gồm
Thuế VAT.
Phí nghỉ phòng đơn, kê giường phụ, đồ uống.
Chi phí tại khách sạn: Giặt là, điện thoại,... và các dịch vụ khác ngoài quy định tại khách sạn.
Chi phí cá nhân, tham quan, vui chơi, giải trí ngoài chương trình.
Các lựa chọn tham quan thêm trong chương trình: Xe Jeep lên Langbiang
Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe. Phụ thu khách nước ngoài.
Chi phí khác không đề cập trong phần bao gồm.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
Chính sách trẻ em căn cứ trên giấy khai sinh tính tới ngày khởi hành.
Giá vé máy bay theo quy định của từng hãng hàng không.
Trẻ em dưới 2 tuổi: Không thu phí dịch vụ, ngủ chung giường với bố mẹ. 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, ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ thứ 3 sẽ phải tính phụ phí kê thêm
giường phụ nếu ngủ chung phòng với bố mẹ.
Trẻ em từ 4 - dưới 11 tuổi: Ăn 1 suất, ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ thứ 2 sẽ tính phụ phí kê thêm giường phụ nếu ngủ chung
phòng với bố mẹ.
Trẻ em 11 tuổi trở lên: Giá tour như người lớn, bao gồm phương tiện vận chuyển, khách sạn, ăn uống theo chương trình, vé
tham quan theo qui định các điểm tham quan.

Ghi chú

Khi đăng ký du lịch hoặc làm thủ tục bay: Mang theo bản gốc 1 trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ CCCD
(không quá hạn quy định là 15 năm), Hộ chiếu, Bằng lái xe còn giá trị sử dụng; Thẻ đảng viên; Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14
tuổi), trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có CMND hoặc hộ chiếu. Hoặc những giấy tờ khác theo quy định của Hàng không.
Riêng khách Việt Kiều ngoài Hộ chiếu, cần mang theo thẻ xanh kèm Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam. Các giấy tờ này bảo
đảm nguyên bản, không rách rời, tẩy xóa, cắt dán, …
Trường hợp trẻ em không đi cùng bố hoặc mẹ (căn cứ trên giấy khai sinh), phải có giấy ủy quyền của bố hoặc mẹ cho người đi
cùng có xác nhận của công an hoặc UBND phường theo quy định. 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.
Khách có thai phải thông báo khi đăng ký tour để được hướng dẫn.
Danh sách khách du lịch phải trùng khớp với tên trong giấy tờ tùy thân để làm thủ tục bay. Hàng không sẽ từ chối vận chuyển
nếu sai tên. Giữ gìn cẩn thận thẻ bay, theo dõi giờ lên tàu bay đúng giờ. Bên A sẽ tự đặt dịch vụ phát sinh như vé máy bay, xe
đuổi kịp hành trình, hoặc phải hủy bỏ chuyến đi nếu không thể đi cùng hành trình.
Các trường hợp bất khả kháng Vietrantour được miễn trừ trách nhiệm: tai họa do thiên nhiên gây ra, hỏa hoạn, dịch bệnh, trì
hoãn chuyến bay do thời tiết hoặc kỹ thuật; 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... Nếu chuyến bay bị thay đổi giờ bay sớm hơn hoặc muộn hơn so với
giờ đã định, nên các dịch vụ có thể bị tăng, giảm như: bữa ăn tại nhà hàng, điểm tham 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.
Hành lý: Khách du lịch xem điều kiện chi tiết được công bố công khai trên mạng của mỗi hãng hàng không mà quý khách sử
dụng.
Giờ nhận phòng khách sạn: Từ 14:00-15:00 giờ; Giờ trả phòng: trước 12:00 giờ trưa.
Khách ghép tour lẻ giới tính, nếu không thể sắp xếp được chung phòng thì sẽ phải đóng tiền phí ngủ 1 phòng đơn.

