HUẾ: ĐẠI NỘI – QUẦN THỂ DI SẢN CỐ ĐÔ HUẾ - LÀNG BẠCH MÃ – LĂNG CÔ
Độ dài tour
Ngày khởi hành

4 ngày 3 đêm
5, 12, 18, 25/12

Tắm biển Lăng Cô – nơi được bình chọn là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới.
Khám phá xứ Huế vốn nổi tiếng bởi những công trình lăng tẩm, đền đài, cung điện nổi tiếng và là kinh đô xưa của triều
đại Nguyễn kéo dài gần hai thế kỷ: ĐạiNội, Lăng Khải Định/ Tự Đức (hoặcMinh Mạng).
Tham quan làng Hà Cảng – Cây Mắt Biếc bối cảnh phim “hot” nhất hiện nay.
Trải nghiệm tắm suối và ghi lại những khoảnh khắc như ở trời Âu tại Bạch Mã Village • Khám phá Đảo Ngọc Sơn Chà
xanh trong, hoang sơ quyến rũ

Ngày 1: HÀ NỘI -HUẾ - ĐẠI NỘI
Xe và HDVđón Quý khách tại điểm hẹn ở nội thành Hà nội, đưa ra sân bay Nội Bài, làm thủ tục lên chuyến bay cất cánh lúc đi Huế.
Đoàn có mặt tại sân bay Phú Bài xe & HDV đón đoàn tại sân bay.
Đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó nhận phòng sau 14h00.
Khởi hành đi tham quan Quần thể Di Sản Cố đô Huế (Thăm 1 trong 3 lăng ):
Lăng Khải Định – khám phá và chiêm ngưỡng vẻ uy nghi của Lăng với kiến trúc văn hoá Đông Tây tinh xảo/hoặc tham quan
Lăng Tự Đức - nằm giữa rừng thông bát ngát thơ mộng phù hợp với tính cách lãng mạn của Vua Tự Đức /hoặc Lăng Minh
Mạng: còn gọi là Hiếu lăngdo vua Thiệu Trị cho xây dựng, từ năm 1840 đến năm 1843 thì hoàn thành, du khách sẽ được lạc mình
vào không gian của hội họa, thi ca và triết học.
Chùa Thiên Mụ:là cổ tự có kiến trúc tôn giáo xưa và đẹp nhất tại đất Kinh Thành, là biểu tượng của cố đô Huế với tháp
Phước Duyên vươn cao uy nghi nằm bên bờ sông Hương êm ả thơ mộng.

Check in với cây cầu đi bộ trên Sông Hương
Qúy khách ăn tối tại nhà hàng, tự do dạo chơi ngắm TP. Huế về đêm hoặc đi nghe ca Huế trên Sông Hương (chi phí tự túc), hoặc
Thưởng thức chương trình nghệ thuật” Hue ao dai show – Tự hào truyền thống Việt” (chi phí tự túc).
Nghỉ đêm tại Huế .

Ngày 2: ĐẠI NỘI –BẠCH MÃ VILLAGE
Quý khách ăn sáng. Đoàn đi tham quan:

Di sản Văn hóa Thế giới Kinh Thành Huế- Hoàng cung của 13 vị Vua triều Nguyễn với các công trình tiêu biểu: Ngọ Môn,
điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh, Bảo tàng Cổ vật Cung đıǹ h Huế .Du khách sẽ được tham
quan và tìm hiểu về kiến trúc nhà vườn đặc trưng ở Huế: nhà vườn An Hiên. Kiến trúc ngôi nhà và vườn tựa ở An Hiên đã tái
hiện lại sự quý tộc của một gia đình bậc nhất ở Huế theo lối sống thượng lưu đã được nhà sản xuất của bộ phim Gái Già Lắm
Chiêu chọn làm bối cảnh trong phim.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Tiếp tục tham quan:
Bạch Mã Village: ghi điểm với du khách bởi vẻ đẹp cuốn hút, nhưng cũng rất trong trẻo của thiên nhiên cùng với cách bài trí
thiết kế độc đáo, khiến cho chúng ta như đang lạc trong một làng quê yên bình tại vùng trời Bắc Âu.
Ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ đêm tại Bạch Mã

Ngày 3: NGÀY 03 ĐẢO NGỌC SƠN CHÀ – LĂNG CÔ (ĂN SÁNG, TRƯA)
Ăn sáng tại khách sạn, xe đưa Quý khách khởi hành đi Lăng Cô
Cano chở Quý khách tham quan vịnh Lăng Cô, Đảo Ngọc: khám phá và chụp ảnh lưu niệm với cảnh đẹp của rừng, núi, biển đảo
hoang dã. Sau đó cano đưa đoàn đến nơi có vịnh san hô đẹp, du khách thỏa thích lặn ngắm, chiêm ngưỡng các loài san hô đảo
ngọc đầy màu sắc, hệ động thực vật biển phong phú đa dạng. Ngoài ra
Bãi Chuối: một bãi biển tự nhiên và hoang sơ. Tại đây Quý khách thư giãn với bãi biển đẹp hoang sơ nước trong xanh ba màu,
đoàn sẽ được tự tay chế biến những hải sản mà mình vừa săn bắt được và dùng bữa trưa trên chòi.
Thuyền cao tốc đưa Quý khách quay về đất liền ăn tối. Sau bữa tối, đoàn quay về lại Huế.
Buổi tối, đoàn có thể tự do tham quan thành phố Huế về đêm: Cầu trường Tiền, Sông Hương, Cầu Gỗ Lim…
Nghỉ đêm tại Huế.

Ngày 4: HUẾ - CHỢ ĐÔNG BA - HÀ NỘI

Đoàn ăn sáng. Tự do đi chợ Đông Ba – Một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất ở Huế: Tôm Chua, Me Xững Huế, Nón Bài
Thơ, Lụa may áo dài, Hạt sen hồ Tịnh Tâm…Đoàn tự do mua sắm về làm quà cho người thân và bạn bè…
Ăn trưa tại nhà hàng
Đến giờ xe đưa đoàn ra sân bay Phú Bài, làm thủ tục lên máy bay về Sân Bay Nội Bài. Xe đón Quý khách tại sân bay Nội Bài đưa về
điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình..

Đã bao gồm
Vé máy bay chặng HN –HUẾ - HN.
Xe vận chuyển theo chương trình từ Huế; xe đón tiễn sân bay Nội Bài.
Phòng tiêu chuẩn khách sạn 4* + 1 đêm nghỉ tại Bạch Mã: 02 người lớn/phòng, trường hợp lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 3 người/
phòng.
Các bữa ăn theo chương trình:
Mức ăn chính: 120.000đ/người x 6 bữa
Mức ăn sáng: 02 bữa theo tiêu chuẩn tại khách sạn.
Hướng dẫn viên đón tiễn tại sân bay Nội Bài và HDV phục vụ tại Huế.
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 chai 500ml/ngày/ khách.
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: Thuyền ca Huế trên sông Hương, Hue ao dai show.
Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe.
Chi phí khác không đề cập trong phần bao gồm

Thủ tục / Cần chuẩn bị
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.

Ghi chú

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 thêm
giường nếu ngủ chung phòng với bố mẹ.
Trẻ em từ 4 - dưới 11 tuổi: Ăn 1 suất, ngủ chung với bố mẹ, trẻ thứ 2 sẽ tính phụ phí thêm giường 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.

Thứ tự

Ngày khởi hành

Giá người lớn

Giá trẻ em

1
2

05/12/2020
12/12/2020

3

18/12/2020

5.590.000 đ
5.590.000 đ
5.590.000 đ

3.920.000 đ
3.920.000 đ
3.920.000 đ

4

25/12/2020

5.590.000 đ

3.920.000 đ

