HUẾ: ĐẠI NỘI HUẾ - CÂY MẮT BIẾC - ACIEN HAUSE GARDEN - SUỐI KHOÁNG NÓNG
THANH TÂN
Độ dài tour

3 ngày 2 đêm

Tắm biển Lăng Cô – nơi được bình chọn là một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới.
Tham quan làng Hà Cảng – Cây Mắt Biếc bối cảnh phim “hot” nhất hiện nay.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sinh của Rừng ngập mặn Rú Chá
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Acient House Garden – là Biệt Phủ “Lê Gia”nổi tiếng trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần 3
KDL Suối khoáng nóng Thanh Tân

Ngày 1: HÀ NỘI -HUẾ -ACIEN HAUSE GARDEN
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.

Check in với cây cầu đi bộ trên Sông Hương
Đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng.
Sau đó đoàn về Acient House Garden – là Biệt Phủ “Lê Gia” nổi tiếng trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần 3.
Xe và HDV đưa đoàn ăn cơm cung đình và thưởng thức ca Huế theo trang phục Vua Chúa Thời Nguyễn. Sau đó xe và HDV đưa
đoàn về lại biệt thự.
Qúy khách 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 Acient House Garden.

Ngày 2: ĐẠI NỘI –CÂY MẮT BIẾC
Ăn sáng tại khách sạn . Du khách trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng ở Acient House Garden như phòng thể dục, hồ bơi, đạp xe
quanh làng cổ Phú Mộng.
Ăn trưa tại nhà hàng
Đoàn tiếp tục đi tham quan:
Hành trình “Cây Mắt Biếc – Rú Chá – Đầm Chuồn Phá Tam Giang ”bắt đầu:
LàngHà Cảng: Nơi được chọn làm bối cảnh chính trong bộ phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ, với khung cảnh lãng mạn,
những nét mộc mạc, giản dị, đậm chất xưa.
Cây vông đồng được gọi là “cây cô đơn”trong phim “Mắt Biếc
Men theo con đường về phía biển Thuận An, qua cây cầu ngăn mặn Đập Thảo Long,chiêm ngưỡng Phá Tam Giang: những
làng chài cổ hoang sơ, những đầm hải sản nhuộm màu xanh biếc,…
Rừng ngập mặn Rú Chá: Du khách men qua con đường bê tông nhỏ chiêm ngưỡng bộ rễ chá ma mị, những cành cây đan xen
vào nhau tạo thành vòng cung lãng mạn và mát rượi.
Phá Tam Giang: Đầm Chuồn. Đến nơi, du khách lên thuyền (ghe) để bắt đầu hành trình khám phá sông nước Phá Tam Giang.
Dạo quanh 1 vòng trên phá bằng thuyền
Tự do ăn tối

Nghỉ đêm tại Huế .

Ngày 3: HUẾ - HÀ NỘI
Đoàn ăn sáng. khởi hành đến KDL Suối khoáng nóng Thanh Tân. Ngâm tắm mình dưới dòng nước khoáng Thanh Tân cùng thư
giãn với các suối khoáng nóng, hồ khoáng bùn, hồ Trượt, hồ Sóng biển.
Đặc biệt, quý khách có thể tham gia 2 trò chơi mạo hiểm lớn nhất Việt Nam tại Khu du lịch Alba Thanh Tân Resort làZipline hoặc
Highwire. Thử sức với đường trượt cáp Zipline tự do với độ cao 45.5m và chiều dài 560m, hoặc tự do thư giãn, xoa bóp, bấm huyệt
và tham gia các dịch vụ giải trí như : massage, leo núi, câu cá, bida, cầu lông…. (Chi phí tự túc).
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.

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 sao + 1 đêm tại Acient House Garden: 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 3 bữa + 1 bữa cung đình 200.000đ
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.

