
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thời Gian: 15 Ngày 15 Đêm 

Phương Tiện: Đi Về Bằng Xe Du Lịch Đời Mới


Máy Bay 

Khởi hành hàng tháng từ TP.HCM 

 

ĐÊM 1: TP.HỒ CHÍ MINH  ĐẠI LÃNH (390KM) 
   
18h00: Xe và hướng dẫn Cty Du Lich ̣CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM – EVNTOUR đón Quý khách tại Nhà văn Hóa 

Thanh Niên, Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, Tp.HCM . 
 
18h30: Qúy Khách lên xe bắt đầu cho chuyển hánh trình “ Hành  

trình Xuyên Việt – Việt Nam những điểm đến vàng”  
18h45: Đoàn khởi hành đi biễn Đại Lãnh, trên chuyến xe đời mới, 

sang trọng, êm ái và trang thiết bị nội thất hiện đại. HDV 
 

thuyến minh trên tuyến đường đoàn sẽ đi qua và hoạt & tổ chức hoạt náo, nghỉ đêm trên 

xe. Trên đường đi xe ghé trạm dừng chân Lê Hoàng để quý khách vệ sinh, nghỉ ngơi. 

Tiếp tục hành trình. 
 

NGÀY 1: ĐẠI LÃNH  TUY HÒA  QUY NHƠN (Ăn sáng, trưa) 

Sáng: Đoàn đến Đại Lãnh – một trong những bãi biển đẹp nhất miền    
Trung, nằm giữa đèo Cả và đèo Cổ Mã - ngắm mặt trời mọc ở  
bãi biển Đại Lãnh. Dùng điểm tâm với lẩu mực tƣơi – đặc sản  
Đại Lãnh, nghỉ ngơi và tự do tắm biển tại Đại Lãnh. Tiếp tục  
hành trình quý khách chinh phục Ngọn Đèo Cả một trong những  
ngọn đẻo hùng vĩ nhất miền trung nghe Hướng Dẫn Viên giới  
thiệu các địa danh đi ngang qua ngắm núi Đá Bia, ngắm vịnh  
Vũng Rô – gắn liền với huyền thoại về đoàn tàu không số và 

 
đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, ngắm hải đăng Đại Lãnh là một trong 25 ngọn đèn 

biển lâu đời nhất việt nam - cực Đông tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên của đất 

nước quý khách dừng chân chụp hình lưu niệm. 
 



 
 
 
 
 
 

11h00: Tới TP. Tuy Hòa quý khách dùng cơm trưa. Ngắm cảnh núi Chóp Chài, Đầm Ô 
 

Loan, Vịnh Xuân Đài..vv 
 

Chiều: Khởi hành đến với thành phố Quy Nhơn trên đường điquý khách dừng chân ngắm 

cảnh và chụp hình lưu niệm tại đầm Ô Loan một trong hai hệ sinh thái lớn nhất Việt 

Nam. 
 

14h15: Tham quan nhà thờ Mằng Lăng là một trong những nhà thờ 

lâu đời nhất việt nam – là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc 

ngữ đầu tiên Việt Nam, tìm hiểu sự tích về Á thánh André 

PhúYên. Thăm và tặng quà cho các em bé tại Cô nhi viện 

Mằng Lăng. Tiếp tục chiêm ngưởng vẽ đẹp có một không 

hai do thiên nhiên tạo hóa Đoàn sẽ đến Gành Đá Đĩa thắng 

cảnh độc nhất vô nhị tại Việt Nam cũng như trên thế giới, 

tham quan, chụp hình lưu niệm tiếp tục đoàn khơi hành về 
  

Quy Nhơn tham tham quan khu du lịch Ghềnh Ráng nghe giới thiệu về nhà thơ Hàn 

Mặc Tử, tham quan chụp hình tại bãi tắm Hoàng Hậu. Xe đưa quý khách vể khách 

sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 
 

Tối: Quý khách tự do tắm biển nghỉ đêm tại Quy Nhơn  
 

NGÀY 2 : QUY NHƠN  PHỔ CỔ HỘI AN (Ăn sáng ,trưa) 
 

Sáng: Quý khách trả phòng, dùng điểm tâm sáng đoàn đi về khu đô thị mới Nhơn Hội, tham 

quan cầu Thị Nại dài 7km bắc qua đầm Thị Nại. Đoàn tiếp tục đi Tây Sơn, Quý 

khách về thăm quê hương của người anh hùng áo vải cờ 
 

đào, vua Quang Trung Nguyễn Huệ. 
 

Trƣa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng 
 

13h00: Đoàn tiếp tục đi Hội An, ngang qua xứ dừa Tam Quan, bãi 

biển Sa Huỳnh, khu kinh tế mở Chu Lai, TP.Tam Kỳ (tỉnh 

Quảng Nam). 
 

Tối:    Đến Hội An quý khách đi bộ dạo quanh phố cổ, thưởng 

ngoạn phong cảnh phố đèn lồng, với những chiếc lồng đèn 
 

đủ kiểu, đủ màu sắc tỏa sáng trong đêm, đẹp cổ kính bên dòng sông Hoài, thưởng thức 

món ngon Hội An như: Cao lầu, bánh đập, mỳ quảng, lục tàu xá, chí mè phủ... Nghỉ 

đêm tại Hội An. 
 



 
 
 
 
 
 

NGÀY 3: HỘI AN CÙ LAO CHÀM BÁN ĐẢO SƠN TRÀ  ĐÀ NẴNG (Ăn sáng ,trưa) 
 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm, khởi hành vào Hội An ngồi tàu Cao Tốc tại biển Cửa Đại - Hội An 

đi Cù Lao Chàm, khu dự trữ sinh quyển Thế giới gồm cụm đảo ngoài khơi biển Đông 

cách Hội An 12 hải lý. Tham quan chùa Hải Tạng hơn 400 
 

năm tuổi, Âu thuyền – khu vực tránh bão của ngư dân, Khu 
 

dân cƣ & các lăng miếu cổ.  

11h00: Ăn trưa nhà hàng tại Cù Lao Chàm. 
 

14h00: Tiếp tục thăm khu bảo tồn biển tại bãi Bắc, hòn Dài và tham 

gia các hoạt động lặn biển (Snokelling). 
 

15h00: Về lại Hội An, Xe đón đoàn đi Đà Nẵng. 
 

15h30: Xe đưa Quý khách Khởi hành đi Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Moutain) là bức bình 

phong che chắn bão gió cho Thành phố Đà Nẵng, tại đây quý khách sẽ tham quan: Thưởng 

ngoạn toàn cảnh TP Đà Nẵng và chụp hình, viếng chùa Linh Ứng, chiêm ngưỡng Tượng 

Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam 67m. Tiếp tục quý khách dạo tắm biển Mỹ 

Khê (được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong những bãi biển quyến rũ nhất Hành Tinh. 
 

Tối: Tới Đà Nẵng nhận phòng Khách Sạn , nghỉ ngơi tự do khám phá Đà Nẵng. Ngủ KS tại Đà Nẵng  
 

NGÀY 4 : ĐÀ NẴNG  BÀ NÀ HILLCỐ ĐÔ HUẾ (Ăn sáng, trưa)   

Sáng: Quý khách dùng Điểm tâm sáng ,trá phòng HDV đón Qúy 

Khách khởi hành đi khu du lịch Bà Nà Núi Chúa, nơi mà quý 

khách khám phá những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân – 

Hạ - Thu – Đông trong 1 ngày. Ngồi cáp treo dài nhất thế giới 

tham quan Đồi Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật 

Đài, tham quan Khu vui chơi giải trí trong nhà lớn thứ 3 Thế 

giới với tên gọi là FANTASY PARK 
 

10h35: Quý khách xuống Cáp Treo, rời Bà Nà về lại Đà Nẵng theo 
 

tuyến đường du lịch Nguyễn Tất Thành, tuyến đƣờng biển đẹp nhất Miền Trung. 

Ngắm cầu treo Thuận Phước (cầu treo dài nhất Việt Nam), bãi biển Thanh Bình, bãi biển 

Red Beach (nơi thực dân Pháp đổ bộ lần đầu tiên lên Đà Nẵng. 
 

Trƣa: Đoàn Dùng cơm trưa. Tiếp tục hành trình xuyên hầm đường bộ đèo Hải Vân đến Huế. 
 

Tối : Qúy Khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, thư giản và đi ăn tối. Sau đó Qúy Khách đi 

thuyền trên sông Hƣơng, Quý khách ngắm cảnh cầu Tràng Tiền, thả hoa đăng cầu phúc 

lộc trên sông Hương, nghe ca hò Huế, nghỉ đêm tại Huế. 
 



 
 
 
 
 
 

NGÀY 5: HUẾ  VIẾNG MỘ ĐẠI TƢỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (Ăn sáng, trưa) 
 

Sáng: Đoàn đi về bờ bắc sông Hƣơng, tham quan kinh thành triều Nguyễn, hoàng cung xưa 

của mười ba vị vua triều Nguyễn với Hoàng Thành, Ngọ Môn, Tử Cấm Thành, Điện Thái 

Hòa, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh, xem chương trình ca múa nhã nhạc cung đình 

Huế được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới phi vật thể ở Duyệt Thị Đường. 

Tham quan chùa Thiên Mụ, đi chợ Đông Ba quý khách mua sắm. Đi về bờ nam sông 

Hương, Quý khách tham quan lăng Khải Định 
 

Chiều: Đoàn khởi hành đi Đồng Hới. Trên đường, Quý khách ghé 

viếng nhà thờ Đức Mẹ La Vang, tiếp tục qua khu phi quân sự 

DMZ, sông Bến Hải, cầu Hiền Lƣơng (Vĩ tuyến 17). Tiếp tục 

hành trình đi Đồng Hới quý khách tham quan viếng mộ Đại 

tƣớng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến, quý khách 

vào dâng hương làm lễ tại phần mộ Đại tướng, sau đó tự do tham 

quan, chụp ảnh lưu niệm. Tiếp tục tham quan nhà thờ Tam Tòa, 

tự do tắm Biển Nhật Lệ, thưởng thức hải sản (tự túc). 
 

 

Tối: Đến Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) quý khách nhận phòng khách sạn. Sau đó Quý khách đi 

dạo bên bờ sông Nhật Lệ, nghỉ đêm tại Đồng Hới. 
 

NGÀY 6: ĐỒNG HỚi  ĐỘNG THIÊN ĐƢỜNG  ĐỘNG LỘC  VINH (Ăn sáng, trưa) 
 

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, trả phòng khách sạn, khởi 

hành đi Tham Quan động Thiên Đƣờng, khám phá vẻ đẹp 

huyền ảo của hang động khô dài nhất Châu Á, đẹp hơn hẳn 

động Phong Nha vốn đã là kỳ quan thiên nhiên của thế giới 

với những tuyệt mỹ của tạo hóa ban tặng. Quý khách sẽ có cơ 

hội trải nghiệm từng cung bậc của chốn “bồng lai tiên cảnh”, 

chốn thiên đình, mái nhà rông Tây Nguyên, tháp Chàm bí ẩn 

của gió và cát. 
 

14h00: Tiếp tục đi ngã ba Đồng Lộc viếng mộ phần 10 cô gái thanh 

niên xung phong. 
 

Đoàn Xuyên Việt tiếp tục về lại Tp Vinh nhận phòng 3 sao  KS nghỉ ngơi. 
 

Tối: Quý khách tự do thưởng thức đặc sản ở vinh như: bồ câu nhiều món, cháo 

lươn..vvv  



 
 
 
 
 
 
 

 

NGÀY 7: VINHTHANH HÓAKDL TRÀNG ANNINH BÌNH (Ăn sáng,trưa) 
 

08h00: Quý khách dùng điểm sau đó thăm làng Trù quê nội Bác Hồ nơi sinh ra Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục khởi hành đi Ninh Bình, trên đường đi quý khách ghé chụp hình tại bia tƣởng 
 

niệm kênh nhà Lê, ghé tham quan đền Cuông. 
 

Trƣa: Đến Thanh Hóa qúy khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, tiếp tục 

hành trình đi Ninh Bình. Qúy khách tham quan KDL Tràng 

An lên thuyền xuôi dòng Sào khê uốn lượn giữa cánh đồng lúa 

thăm khu du lịch Tràng An nơi những dải đá vôi, thung lũng và 

những sông ngòi đan xen tạo nên một không gian huyền ảo, kỳ 

bí, quý khách đi đò thăm Hang sáng, Hang tối, Hang nấu 

rượu…và tìm hiểu văn hóa lịch sự nơi đây, điều đặc biệt du 
 

khách sẽ được nếm trải cảm giác hồi hộp khi thuyền tiến vào lòng hang sâu thẳm, chiêm 

ngưỡng hình thù kỳ lạ của những nhũ đá trong hang và hòa mình vào khung cảnh thiên 

nhiên nơi đây. 
 

Chiều: Về KS nhận phòng, nghỉ ngơi tự do 
 

Tối: Quý khách tự do dùng bữa tối, thưởng thức thịt dê núi, cơm cháy, gà đồi.. 
 

NGÀY 8: NINH BÌNH HẠLONG PHƢƠNG BẮC (Ăn sáng,trưa) 

Sáng: Làm thủ tục trá phòng, dùng điểm tâm sáng, khởi hành đi Hạ  

Long. Đến Hạ Long nhận phòng khách sạn,nghỉ ngơi dùng cơm  

trưa.   
 
 
 
 

 

về đêm.  
 

Ngày 9: HẠ LONG YÊN TƢ̉VIỆT TRÌ 

 

(Ăn sáng,trưa) 
 

Sáng: Trả phòng khách sạn , dùng điểm tâm sáng  , khởi hành đi Việt   

Trì, trên đường đi dừng chân Viếng Chùa Yên Tƣ̉ với hê ̣thống 
 

Chùa tháp – cái nôi của phái Trúc Lâm Việt Nam . 
 

Trƣa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng  



 
 
 
 
 
 

Chiều: Đến Việt Trì. Quý khách tham quan bảo tàng Hùng Vương 

tìm hiểu công cuộc dựng nước và giữ nước của các Vua Hung, 

thăm Đền Hạ nơi thờ mẹ Âu Cơ, Đền Trung – hay còn gọi là 

Hùng Vương Tổ Miếu, đền Thượng – Nơi tế lễ của các Vua 

Hùng xưa, Lăng Vua Hùng Vương thứ 6, Đền Giếng – nơi thờ 

Tiên Dung và Ngọc Hoa công chúa.Nhân ̣phòng tại Khách sạn , 

dùng cơm chiều. 
 

Tối: Tự do nghỉ ngơi khám phá Việt Trì về đêm 
 

Ngày 10: VIỆT TRÌ LÀO CAI SAPA     (Ăn sáng,trưa) 

Sáng: Trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sang. Khơi hanh đi Sapa, 
     ́ ̉ ̀   

dùng cơm trưa tại Lào Cai. Tiếp tục đi Sapa.    

Chiều: Đến Sapa nhận phòng, dùng cơm tối tại nhà hàng    

Tối:  Tham gia chơ ̣tinh Sapa (nếu vao tối thư 7). Thương thưc cac 
 ̀  ̀ ́  ̉ ́ ́ 

món đặc sản Sapa : thắng cố, lơn ̣căp ̣nach , cá hồi . Nghỉ đêm 
     ́     

tại Sapa.        
  

NGÀY 11 : SAPA SƢƠNG MÙ CÁC ĐIỂM THAM QUAN (Ăn sáng,trưa) 

Sáng:  Quý khách dùng điểm tâm sáng, xe đưa đoàn đi tham quan núi 

Hàm Rồng với vƣờng lan, cổng trời, sân mây. Khởi hành 

tham quan thác bạc và về lại Lào Cai        

 Trƣa: Quý khách dùng cơm trưa tại Sapa. Sau đó khởi hành tham  

 quan bản Cát Cát – Sin Chải, tìm hiểu cuộc sống văn hóa của  

 người H’Mông.  

 Chiều: Quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi  

 Tối:   Dùng cơm tối tại nhà hàng.  
   

 NGÀY 12: SAPA  LAI CHÂU ĐIỆN BIÊN (Ăn sáng,trưa) 

 Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, trả phòng khách sạn. Khởi hành  

 đi Điện Biên, tai đây Qúy khách được tận mắt khám phá núi  

 non hùng vỹ Tây Bắc, dừng chân ăn trưa tại Lai Châu  

Chiều: Tiếp tục đi Điện Biên.  

 Tối: Tới Điện Biên, qúy đoàn nhận phòng khách sạn, tự do nghỉ ngơi.   



 
 
 
 
 
 

NGÀY 13 : ĐIỆN BIÊNSƠN LA MAI CHÂU (Ăn sáng,trưa) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng và tham quan cụm di tích Điện  

Biên Phủ gồm: đồi A1, bảo tàng Điện Biên Phủ, hầm tướng Đờ  

Cát. Ngắm cảnh cầu mường thanh – sông nậm rốn.  

Chia tay Điện Biên Phủ về lại Sơn La.  

Khởi hành đi Sơn La, trên đường đi Quý khách tiếp tục qua các    

con đèo nổi tiếng của Tây Bắc như : Pha Đin, Chiềng đông, 

Chiềng pấc. Tới thị trẩn Mộc Châu Quý khách dừng chân nghỉ 
 

ngơi tự do thưởng thức sữa bò Mộc Châu. Tiếp tục hành trình quý khách ngắm các loài hoa 

theo mùa trên bình nguyên mộc châu như: hoa cải từ tháng 11 đến tháng 12, hoa đào pháp tết 

dương lịch, hoa đào rừng dịp tháng 2 đến tháng 3, hoa ban loài hoa biểu trưng cho sắc đẹp 

Tây Bắc. 
 

Trƣa: Quý khách dùng cơm trưa tại Sơn La. 
 

Chiều: Đến Mai Châu, quý khách nhận nhà Sàn. Sinh hoạt tự do trong 

bản làng. 
 

Tối: Quý khách dùng cơm tối với các món đặc sản bản làng như gà đồi – 

cá suối, rượu mai hạ và cùng giao lưu với các cô gái thái qua các 

điệu múa xòe, nhảy sạp…vv. tự do nghỉ đêm tập thể trên nhà sàn. 
  

NGÀY 14: MAI CHÂUHÒA BÌNH CHÙA HƢƠNG  HÀ NỘI (Ăn sáng ,trưa) 
 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng với món xôi - “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”. Khởi hành về 

Hòa Bình, ghé tham quan nhà máy thủy điện Hòa Bình – nhà máy 
  

Thủy điện lớn thứ hai ở Việt Nam. Qúy khách ngồi thuyền trên 

Suối Yến tham quan danh lam Chùa Hương Tích – Nam Thiên đệ 

nhất động. Ăn trưa tại Chùa Hương 
 

Chiều: Khởi hành về Thủ Đô Hà Nội 
 

Tối: Tự do sinh hoạt khám phá Hà Nội 36 Phố Phường. 
 

NGÀY 15: HÀ NỘIVIẾNG LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  SÀI GÒN (Ăn sáng ,trưa) 
 

Sáng: Ăn sáng, khởi hành khởi hành tham quan đền Ngọc Sơn – cầu Thê Húc, Hồ gươm, Hồ tây, 

chùa Trấn Quốc.Tiếp tục Quý khách tham quan Quảng Trường Ba Đình, xem phim tư liệu 

về những ngày cuối đời của Bác, vào lăng viếng Bác, tham quan Phủ Chủ Tịch, nhà sàn, ao 

cá. 
 

Trƣa: Quý khách dùng cơm trưa. Làm thủ tục trả phòng khách sạn .  



 
 
 
 
 
 

Chiều: Quý khách khới hành tham quan khu di tích Thành Cổ Loa- nơi thờ Thục Phán An 

Dương Vương. 
 

Tối: Xe và HDV – EVNTOUR đón Quý khách ra sân bay Nội Bài đáp chuyển bay đi 

Tp.HCM 
 

23h00: Quý khách về đến Tp.HCM,Công ty Du lịch Công Đoàn Điện Lực VIệt Nam-

EVNTOUR chia tay chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại Qúy Khách. 
 

TIỄU CHUẨN GIÁ TOUR TRỌN GÓI GHÉP ĐOÀN PHỤ THU PHÕNG ĐƠN 
   

KS: 2*-3* 7.999.000VNĐ 2.900.000VNĐ 

   
 

GIÁ TOUR BAO GỒM  

 Xe du lịch đời mới máy lạnh đưa đón theo chương trình tour. 
 

 Vé máy bay VietJet hoặc Jestar Hà Nội –Sài Gòn 
 

 Khách sạn: Tiêu chuẩn 2,3 sao, phòng 02 – 04 khách/phòng. Trung tâm TP đầy đủ tiện 
 

nghi. 
 

 Đà Nẵng: Grand Sunrice, Mỹ Khê … 

 Huế: Khách sạn Đông Dương,Hoàng tuấn Thiên tân, DMZ…  

 Quảng Bình: Nhật Lệ,Phương Nam, Khách sạn Hằng Nga Hotel 1, Nam Long, Hà Nội – 

Đồng Hới.  

 Vinh: Khách sạn, Green, Thái Bình Dương, Hoàng Gia, Vũ Hương…  

 Ninh Bình: Khách sạn Thế Long, Ngọc Anh… 

 Hạ Long: Khách sạn Hoàng Hà, Việt Hải, Hiệp Dũng, Vườn Đào, Tiên long…  

 Việt Trì: Khách sạn Hoàng Long, Bãi Bằng, Phúc Hưng… 

 Sapa: Khách sạn Lake side, Starlight Sapa, Sapa hotel, Nguyên Lộc…  

 Điện Biên: Khách sạn Mường Thanh, Công Đoàn, ĐBP-Hà Nội … 

 Mai Châu : Nhà Sàn mang nét đặc trưng Du Lịch vùng núi Miền Bắc  

 Hà Nội: Khách sạn Hồng Hà, Splendid Star Classic…  

 Ăn uống theo chương trình, thực đơn được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa 

phương : 15 buổi điểm tâm + 15 ăn Trưa tại nhà hàng.  

 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp tận tình phục vụ cho đoàn suốt hành trình. 
 

 Quà tặng: Khăn + gổi hơi cao cấp + nón EVN TOUR . 
 

 Khăn lạnh, nước suối (01 khăn, 01 chai/ngày).Quà trò chơi trên xe. 
 

 Bảo hiểm với tiêu chuẩn số cho trường hợp tối đa là 20 triệu đồng/1khách/1vụ.  



 
 
 
 
 
 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM  

 Phụ thu phòng đơn, điện thoại, giặt ủi trong khách sạn. 

 Yêu cầu phòng riêng phụ thu: 2.950.000 VNĐ/khách (1 khách/1 phòng).  

 Yêu cầu mua ghế cho trẻ em dưới 5 tuổi vé phụ thu: 1.950.000 VNĐ/bé. 

Vé tham quan các điểm theo lộ trình  

 Ăn tối suốt lộ trình tham quan  

 Ăn uống ngoài chương trình, bia, nước ngọt. Các chi phí cá nhân khác. 

 Thuế VAT  

Tiền típ Bác tài và HDV. Hành lý kỷ gửi lên Máy Bay nếu có.  

 Phụ thu lễ,tết : 750,000đ/khách  

 Phụ thu hè tháng 5,6,7/2019 : 550.000đ/khách 
 

GIÁ TOUR TRÉ EM 
 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 
 

 Trẻ em từ 05 -> dưới 11 tuổi: 70% giá vé. (Tiêu chuẩn: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và 

ngủ ghép chung phòng với gia đình). 
 

 Trẻ em từ dưới 05 tuổi : Không tính vé, gia đình tự lo cho bé, nhưng 02 người lớn chỉ 

được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 70% 

giá vé. 
 

 Trẻ em từ 02 tuổi đến 11 tuổi mua 100% vé máy bay (1,990,000vnđ. Không bao gồm ngày 

tết) theo quy định hãng hàng không. 
 

LỊCH KHỞI HÀNH 
 

 Tháng 02/2019 (14/02) 
 

 Tháng 03/2019 (18/03) 
 

 Tháng 04/2019 (08,22,29/04) 
 

 Tháng 05/2019 (06,20,27/05). Phụ thu hè 550,000đ/khách 
 

 Tháng 06/2019 (03,17,24/06). Phụ thu hè 550,000đ/khách 
 

 Tháng 07/2019 (08,22,29/07). Phụ thu hè 550,000đ/khách 
 

 Tháng 08/2019 (05,19/08) 
 

 Tháng 09/2019 (02,09,16,23/09) 
 

 Tháng 10/2019 (07,21,28/10) 
 

 Tháng 11/2019 (04,18,25/11) 
 

 Tháng 12/2019 ( 09,16/12)  


