
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR  2023:  HUẾ - ĐÀ NẴNG 

CỐ ĐÔ HUẾ - LĂNG CÔ-LẬP AN- ĐÀ NẴNG  

 HỘI AN- BÀ NÀ HILL- FANTASY PARK 
THAM QUAN  

 BÁN ĐẢO SƠN TRÀ- CHÙA LINH ỨNG- BIỂN MỸ KHÊ 

 PHỐ CỔ HỘI AN – DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI 

 KHÁM PHÁ BÀ NÀ HILL - FANTASY PARK 

 THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN THỊT HEO HAI ĐẦU DA 

 LĂNG MINH MẠNG - ĐỒI VỌNG CẢNH  

 NHÀ VƯỜN AN HIÊN – CHÙA LINH MỤ 

 BIỂN LĂNG CÔ- ĐẦM LẬP AN ĐẸP NGẨN NGƠ 

 ĐẶC SẢN HUẾ: CƠM HẾN, BÁNH BÈO, NẬM, LỌC, CHÈ HUẾ...... 

  
 
 PHƯƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG MB 

 THỜI GIAN: 4 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH: Thứ 5 Hàng Tuần  

 TIÊU CHUẨN : 4 SAO + 3 SAO 

 GIÁ TOUR : 5.390.000Đ (Đã bao vmb khứ hồi) 

 HOTLINE TƯ VẤN : 0917.454.179 

 

 

 

 Trải qua bao biến cố lịch sử và những thăng trầm thời gian, xứ Huế vẫn là nơi mộng mơ, cổ kính và 

dường như lúc nào cũng ôm ấp những hoài niệm, những giá trị xưa cũ và phảng phất linh hồn văn hóa 

truyền thống đất Việt. Đồng thời, đất cố đô nơi ấy còn sở hữu một vẻ đẹp thiên nhiên trữ tình, diễm lệ, 

làm bao người ngỡ ngàng và mê đắm. 

 Không chỉ có những bãi biển đẹp, cảnh núi hùng vĩ ôm ấp lấy đại dương, những món ăn ngon - bổ - 

rẻ, khu nghỉ dưỡng bậc nhất thế giới, người dân thân thiện mà Đà Nẵng còn ngày càng thu hút du 

khách bởi những nét  thanh bình, yên ả  và có lẽ Đà Nẵng là thành phố sạch sẽ và văn minh nhất 

Việt Nam. 

 

Ngày 1 : SÀI GÒN – HUẾ - LĂNG MINH MẠNG - ĐỒI VỌNG CẢNH – NHÀ VƯỜN 

AN HIÊN – CHÙA LINH MỤ (Ăn Trưa) 

Buổi sáng:  

05h30: HDV đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, giúp đoàn làm thủ tục khởi hành đi Huế.  

11h00: Tới Huế, xe và HDV tại điểm đón quý khách tại sân bay về trung tâm TP Huế. Đoàn ghé  tham quan 

Lăng Minh Mạng Huế với kiến trúc truyền thống cổ xưa, mang đậm bản sắc Nho Giáo. Đây là điểm đến 

hấp dẫn mà du khách không nên bỏ lỡ trong hành trình về thăm cố đô để chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc 

lăng tẩm và hiểu hơn về các giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước. 

 12h00: Đến Huế, đoàn dùng cơm trưa & nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều 

15h00: Tham quan Chùa Linh Mụ cổ kính, xây dựng từ những năm đầu của thế kỉ XVII- là một điểm đến 

tâm linh nổi tiếng của xứ Huế. Với vẻ đẹp trầm tư, cổ kính, Chùa Thiên Mụ khẽ lặng mình soi bóng xuống 

dòng sông Hương thơ mộng, tạo nên một bức tranh phong thủy đậm chất trữ tình. 

Sau đó theo dòng Hương giang đến thăm nhà vườn An Hiên, nguyên là Phủ của Công chúa thứ 18 con vua 

Dục Ðức và các nhà vườn Phú Mộng – Kim long: Thường Lạc Viên, trước đây là phủ Thượng thư Bộ Lễ ở 

triều đình Huế Phạm Hữu Điển, ngôi nhà  được xây dựng từ năm Thành Thái thứ 6 (1894); Xuân Viên Tiểu 

Cung (số nhà 28/1 Phú Mộng); Tĩnh Dật Cơ; Phú Mộng Viên (số nhà 46 Phú Mộng); Nguyễn Ngọc Trình (số 

1A Phú Mộng); An Lạc Viên (số 1B Phú Mộng). 

16h00: Đồi Vọng Cảnh - điểm đến ngắm trọn vẻ đẹp xứ Huế - Đây là địa điểm du lịch thành phố Huế cho du 

khách không gian ngắm trọn phong cảnh nên thơ của thành phố. Đồi Vọng Cảnh có không gian trong lành, 



 

 

lãng mạn và khung cảnh thanh bình, xưa thường được các vị vua nhà Nguyễn chọn làm điểm dừng chân nghỉ 

ngơi và vãn cảnh, hiện nay cũng là điểm đến du lịch lý tưởng cho nhiều du khách trong nước và quốc  

17h00: Quý khách dạo trên bờ Sông Hương, ngắm cảnh, chụp hình, hoặc có thể đăng kí đi xích lô thưởng 

ngoạn vẻ đẹp mộng mơ của Xứ Huế 

17h30: Phố đi bộ Huế - Một trong những địa điểm du lịch ở Huế mới nhất, đây là không gian cho du khách 

vừa có thể tản bộ ngắm cảnh, vừa có thể tham gia các hoạt động đường phố, ăn các món ăn ngon, đặc sản của 

Huế. Qúy khách tự túc khám phá ẩm thực tại đây. 

Quý khách dạo Huế về đêm hoặc thưởng ngoạn Ca Huế sông Hương (Chi phí tự túc 100.000đ/khách).  

Ngủ KS tại Huế. 

Ngày 2 : HUẾ - LĂNG CÔ- ĐẦM LẬP AN – ĐÀ NẴNG- PHỐ CỔ HỘI AN (Ăn Sáng, 

Trưa, Tối) 
Buổi sáng:   

7h00: Đoàn dùng điểm tâm tại khách sạn. 

7h30: Khởi hành về lại Đà Nẵng –nơi được cho là thành phố đáng sống của Việt Nam 

8h00: Quý khách dừng chân chụp hình tại Phá Tam Giang là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, 

cách thành phố Huế khoảng 12 km, phá Tam Giang mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, vắng lặng khiến bất 

kỳ ai đến đây cũng đều thán phục, trầm trồ và òa lên sung sướng. 

8h30: Đến với biển Lăng Cô, quý khách ngắm cảnh biển nổi tiếng của xứ Huế 

9h00: Check in 1 địa điểm mà giới săn ảnh rất mê mẩn: Đầm Lập An, đầm được dải núi Bạch Mã hùng vĩ 

bao quanh, phía trước là vịnh Lăng Cô dịu êm với màu nước xanh ngọc bích. Mặt nước trong xanh như một 

tấm gương in sắc trời, màng sương mỏng luôn bao phủ,.. Người ta thường ví von đến Lập An tựa như đến một 

cõi mơ .....Tất cả đều ấy tạo cho du khách những xúc cảm khó tả,, đến 1 lần rồi  nhớ mãi.... 

Ngoài ra, quý khách còn tận mắt nhìn cách dân địa phương nuôi Hàu, bắt hàu. Một khung cảnh thường nhật 

của người dân, nhưng lại là sự tò mò, hiếu kì của du khách. 

11h30: Đến Đà Nẵng, quý khách dùng đặc sản Đà Nẵng, với món bánh tráng thịt heo 2 đầu da nổi tiếng 

12h30: Về khách sản nhận phòng  nghỉ ngơi  

15h00: Xe và HDV tiếp tục đưa đoàn tham quan phố cổ Hội An 

15h30: Quý khách bắt đầu tham quan phố cổ Hội An, đây là phố đèn lồng đẹp nhất vào ban đêm mang 

phong cách đậm chất phố người Hoa. Trong tour quý khách sẽ có dịp tham quan chùa Cầu Nhật Bản, xây 

dựng vào đầu thế kỷ 17, một biểu tượng độc đáo và rất thân thương của người Hội An. 

 17h00: Đoàn tập trung, dùng bữa tại nhà hàng và thưởng các đặc sản tại Hội An. 

Sau đó, quý khách sẽ tham quan: Thưởng thức bài chòi bên dòng sông Hoài thơ mộng, tự do mua 

sắm đặc sản Phố Hội tại chợ đêm Hội An với vô số gian hàng được trưng bày bắt mắt… Hoặc quý khách có 

thể tham quan và chụp ảnh tại chùa Cầu (chi phí vé tự túc) 

NGÀY 3: KHÁM PHÁ ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ HILL (Ăn sáng,  Tối) 

Sáng: Dùng điểm tâm tại khách sạn.   

08h00: Quý khách đến trạm đón tiếp tại Bà Nà Hills, bắt đầu hành trình lên núi bằng hệ thống cáp treo đạt 4 

kỉ lục của Thế Giới. 

 Cầu Vàng – Toạ lạc ở độ cao 1414m so với mực nước biển. Đây là điểm tham quan thu hút nhiều du 

khách check-in 

 Tàu hỏa leo núi – Chuyến tàu hỏa leo núi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cung cấp bởi hãng 

Garaventa (Thụy Sỹ) đưa bạn đến vườn hoa D’Amour, hầm rượu cổ Debay và chùa Linh Ứng – 

những điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá Bà Nà. 

 Hầm rượu cổ Debay, tại đây có thể thưởng thức 1 ly rượu vang Pháp trong không khi se lạnh của 

Bà Nà. 

 Khu vườn hoa Le Jardin D’amour (vườn suối mơ, vườn địa đàng, vườn bí ẩn, vườn uyên ương, 

vườn suy tưởng,…) với ngàn hoa đua sắc. 

https://hoadep365.com/


 

 

 Chùa Linh Ứng – 1 trong 3 ngôi chùa linh thiêng của Đà Nẵng với bức tượng Đức Bổn Sư uy nghi, 

cao 27m màu trắng. Sau chùa là Vườn Lộc Uyển, Quan Âm Các… 

 Tiếp tục về lại ga Debay để lên cáp treo thứ 2. 

Đến nơi, quý khách thưởng ngoạn khung cảnh làng Pháp, Quảng Trường Du Dôme…với kiến trúc 

theo phong cách Pháp đầy cổ kính. 

Trưa:  Du khách ăn trưa Buffet  tại nhà hàng trên Bà Nà. ( Nếu quý khách lựa chọn combo bao gồm ăn 

buffet). 

Sau bữa trưa quý khách tham quan, vui chơi tại Thiên đường giải trí Fantasy Park (khu vui chơi 

trong nhà lớn nhất Việt Nam) . Tham gia FREE 105 trò chơi cảm giác mạnh, phim 3D, 4D, 5D, tháp rơi tự 

do, công viên Khủng Long, đường đua rực lửa, xe trượt ống,… 

 Bảo tàng tượng sáp (chi phí tự túc), là nơi trưng bày bản sao của các chính trị gia, người nổi 

tiếng từ khắp các nước trên thế  giới. Tại đây, quý khách có thể chụp hình với các diễn viên, ngôi 

sao bóng đá nổi tiếng như Mr Bean, David Backham, Lionel Messi…… 

 Viếng Tháp Linh Phong Tự – với độ cao 9 tầng, mỗi tầng đều có 4 chiếc chuông đồng được treo 

ở bốn góc biểu trưng cho âm vang linh thiêng của một công trình kiến trúc tâm linh 

 Tham quan Lầu Chuông, Trú Vũ Trà Quán, Nhà Bia, Miếu Bà,… cùng cầu nguyện may mắn, 

phúc lộc, an yên,… 

Chiều: Đoàn tập trung chuẩn bị rời Bà Nà, ngồi tuyến cáp treo xuống Ga Tóc Tiên, quý khách có thể ngắm 

thác Tóc Tiên mềm mại, những tán cây rừng,… xuống đến chân núi, tạm biệt Bà Nà, xe đưa đoàn về lại Đà 

Nẵng. 

16h00: Quý khách tự do tắm biển Mỹ Khê 

Ăn tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Tự do thưởng thức đặc sản Đà Nẵng như hải sản, bánh tráng cuốn thịt heo, mỳ quảng,..hoặc dạo chơi 

tại tuyến phố ẩm thực đêm đường Phạm Hồng Thái,… 

Tối: Quý khách tự do dạo chơi, thăm quan Cầu Tình yêu, Cá chép hóa rồng, dạo bộ đường Bạch 

Đằng. Ngắm và thưởng thức cầu Rồng phun nước và phun lửa lúc 21h (thứ 7/CN hàng tuần) 

NGÀY 4: ĐÀ NẴNG - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - CHÙA LINH ỨNG - HCM (Ăn Sáng, Trưa) 

Sáng:  Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Quý khách tự do tắm biển Mỹ Khê. Sau đó làm thủ tục trả 

phòng khách sạn. 

Quý khách tại khách sạn khởi hành đi tham quan Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Mountain) quay một 

vòng quanh Bán Đảo để thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng trên cao. Xe đưa quý khách dọc theo 

triền núi Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà Nẵng, Tại đây, du khách có thể khám 

phá những điểm đến tuyệt đẹp như Chùa Linh Ưng, đỉnh Bàn Cờ, Bãi Obama …. 

Tại đây, quý khách tham quan Làng đá Mỹ nghệ Non Nước, một trong bốn ngôi làng cổ tại Quảng 

Nam – Đà Nẵng xưa kia tập trung vào nghề đúc, đẽo và tạc đá. Tiếp tục chương trình, quý khách sẽ thượng 

sơn tham quan ngọn Thủy Sơn, ngọn núi lớn nhất và đẹp nhất Ngũ Hành Sơn. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Qúy  khách thăm quan và mua sắm tại Siêu thị Đặc sản miền trung/ Chợ hàn. 

Sau đó xe và HDV Hải Đăng tiễn đoàn ra sân bay Đà Nẵng, làm thủ tục lên máy bay. Chào tạm biệt 

và hẹn gặp lại.  



 

 

 Một số thứ tự, chi tiết trong chương trình; giờ bay; có thể thay đổi để phù hợp với tình hình 

thực tế của chuyến đi (thời tiết…). 

 

GIÁ TOUR CHI TIẾT 

THỜI GIAN KHỞI HÀNH 

GIÁ TOUR NGƯỞI 

LỚN 

(TỪ 11 TUỔI TRỞ 

LÊN) 

TRẺ EM  

(TỪ 6-10 TUỔI) 

TRẺ EM  

(TỪ 2-> 5 

TUỔI) 

TRẺ EM DƯỚI 2 

TUỔI 

SÁNG THỨ 5 HÀNG 

TUẦN 
5.390.000Đ 4.717.000Đ 2.700.000Đ 500.000đ 

LỊCH BAY CHI TIẾT: 

STT 
Hành 

Trình 
Ngày  Giờ  

Hành 

Trình 
Ngày  Giờ  

Gía NL từ 

11 tuổi 

Trẻ 6 đến 10 

tuổi 

Trẻ 2 đến 

5 tuổi 

1 SGN-HUI 09/02 07:20 DAD-SGN 12/02 15:15 
5.790.000 5.092.000 3.000.000 

2 SGN-HUI 16/02 07:20 DAD-SGN 19/02 15:15 
5.390.000 4.717.000 2.700.000 

3 SGN-HUI 23/02 07:20 DAD-SGN 26/02 15:15 
5.390.000 4.717.000 2.700.000 

4 SGN-HUI 02/03 07:20 DAD-SGN 05/03 15:15 
5.390.000 4.717.000 2.700.000 

5 SGN-HUI 09/03 07:20 DAD-SGN 12/03 15:15 
5.390.000 4.717.000 2.700.000 

6 SGN-HUI 23/03 07:20 DAD-SGN 26/03 15:25 
5.390.000 4.717.000 2.700.000 

7 SGN-HUI 06/04 07:45 DAD-SGN 09/04 15:25 
5.390.000 4.717.000 2.700.000 

8 SGN-HUI 13/04 07:45 DAD-SGN 16/04 15:25 
5.390.000 4.717.000 2.700.000 

9 SGN-HUI 27/04 07:45 DAD-SGN 30/04 15:25 
7.990.000đ 6.942.000 3.800.000 

10 SGN-HUI 11/05 07:45 DAD-SGN 14/05 15:25 
5.390.000 4.717.000 2.700.000 

11 SGN-HUI 18/05 07:45 DAD-SGN 21/05 15:25 
5.590.000 4.867.000 2.700.000 

12 SGN-HUI 25/05 07:45 DAD-SGN 28/05 15:25 
5.790.000 5.067.000 2.900.000 

13 SGN-HUI 01/06 07:45 DAD-SGN 04/06 15:25 
6.390.000 5.667.000 3.500.000 

 

14 
SGN-HUI 08/06 07:45 DAD-SGN 11/06 15:25 

6.390.000 5.667.000 3.500.000 

15 SGN-HUI 15/06 07:45 DAD-SGN 18/06 15:25 
6.390.000 5.667.000 3.500.000 

16 SGN-HUI 22/06 07:45 DAD-SGN 25/06 15:25 
6.390.000 5.667.000 3.500.000 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển Xe đời mới máy lạnh 16-30 Chỗ, đón khách theo chương trình. 

Vé máy bay khứ hồi SGN-HUI - DAD-SGN bao gồm 7kg hành lý xách tay + 20 Kg 

ký gửi. 

Lưu trú Khách sạn 4 sao tại Huế ( 1 đêm): 2-3 khách/phòng 

Khách sạn 3 sao tại Đà Nẵng ( 2 đêm): 2-3 khách/phòng 



 

 

Phụ thu phòng đơn: 1.200.000 đ/khách 

Ăn uống Điểm tâm: 03 buổi tại khách sạn 

Ăn chính: 05 buổi - 120.000đ/suất 

Vé tham quan  Ngũ hành sơn, Phố cổ hội An 

 Lăng Minh Mạng 

 Đồi Vọng Cảnh 

 Nhà vườn An Hiên 

 Chùa Thiên Mụ 

 Biển Lăng Cô – Đầm Lập An 

Bảo hiểm 50.000.000 đ/Người/trường hợp 

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ  

Nước suối, khăn 

lạnh 

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách 

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá nhân  Giặt ủi, điện thoại,ăn uống ngoài chương trình  

Điểm tham quan  Vé cáp treo Bà Nà, Fantasy parkv ( Từ 950.000đ đến 1.050.000đ tùy giai 

đoạn và quy định của Bà Nà Hill). 

Thuế VAT Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 08% giá tour 

QUY ĐỊNH CHO TRẺ EM 

Dưới 2 tuổi Trẻ em dưới 2 tuổi miễn phí giá land, phí vào tên kèm bố mẹ 450.000đ/trẻ  

Từ 2 - 5 tuổi 

100% vé máy bay. Hai người lớn chỉ được kèm một trẻ em. Từ trẻ thứ 2 ở độ tuổi từ 2 

đến 5 tuổi mua 100% vé máy bay và  50% giá tour. Tiêu chuẩn nửa vé bao gồm: Suất 

ăn, ghế ngồi và ngủ ghép chung với gia đình. 

Từ 6-10 tuổi 

100% vé máy bay và 75% giá tour. Hai người lớn chỉ được kèm một trẻ em (Suất ăn, 

ghế ngồi và ngủ ghép chung với gia đình). Từ trẻ thứ 2 ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi mua 

vé  người lớn. 

11 tuổi trở lên Vé người lớn 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 

Đón khách Tại Cột số 2 đến 4 (Cửa 4 ) (JT và VNA cột 14 (cửa 2)ga trong nước sân bay Tân Sơn Nhất 

GHI CHÚ 

 Khi đăng ký tour, quý khách mang CMND, Giấy Khai Sinh (đối với trẻ em) hoặc Passport Photo. (Mang 

bảng chính để nhân viên Sales photo lại). 

 Quý khách có mặt trước giờ bay 120 phút, hành lý gọn nhẹ khi đi mang theo giấy tờ tùy thân bản chính  

 Lưu ý giấy tờ mang theo:  

Hành khách từ 14 tuổi trở lên 

Khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong những giấy tờ được quy định 

dưới đây: 

 Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài: hộ chiếu. 

 Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: 

 Hộ chiếu; 

 Giấy chứng minh nhân dân; 

 Giấy chứng nhận của các lực lượng vũ trang 

 Thẻ đại biểu Quốc hội; 

 Thẻ đảng 

  viên; 

 Thẻ nhà báo; 

 Giấy phép lái xe ô tô, mô tô; 

 Thẻ kiểm soát an ninh hàng không; 

 Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam   

 Giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của công an phường, xã nơi cư trú 

Hành khách dưới 14 tuổi 

Hành khách dưới 14 tuổi khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình các loại giấy tờ 

sau: 

 Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài: hộ chiếu. 



 

 

 Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: 

 Hộ chiếu; 

 Giấy khai sinh; 

 Giấy chứng sinh (đối với trường hợp dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh); 

 Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng (có giá trị sử dụng 

trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận 

Trường hợp hành khách dưới 14 tuổi đi tàu bay mà không có người đi kèm ngoài các giấy tờ  nêu trên phải có 

giấy cam kết của người đại diện theo pháp luật: Giấy cam kết của người đại diện theo pháp luật của hành khách 

dưới 14 tuổi đi tàu bay là giấy cam kết vận chuyển giữa hãng hàng không và người đại diện theo pháp luật của 

khách đó, không bắt buộc phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. 

Các giấy tờ nêu trên phải đảm bảo các điều kiện: 

 Còn giá trị sử dụng. 

 Có ảnh đóng dấu giáp lai, trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh của trẻ em, thẻ kiểm soát an ninh, thẻ nhận 

dạng của các hãng hàng không. 

 Trẻ em (dưới 12 tuổi) khi đi du lịch mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc sao y có thị thực) để làm 

thủ tục hàng không .Trường hợp không có cha hoặc mẹ đi cùng phải có giấy ủy quyền của cha mẹ và 

có xác nhận của chính quyền địa phương. 

 Một số thứ tự, chi tiết trong chương trình; giờ bay; có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực 

tế của chuyến đi (thời tiết…). 

 Hành lý và tư trang cá nhân, du khách tự bảo quản trong quá trình du lịch. Mọi mất mát công ty du lịch 

không chịu trách nhiệm. 

 Trong trường hợp cung cấp danh sách trễ, không còn vé máy bay giá rẻ, khi đó giá vé sẽ được điều 

chỉnh cho phù hợp. 

 Giá trên không áp dụng cho ngày lễ, tết. 

QUY ĐỊNH DỜI TOUR VÀ  HỦY TOUR 

 Sau khi xác nhận và thanh toán 100 % đăng ký. Vé Máy Bay được xuất ngay sau khi quý khách đóng 

tiền và có xác nhận sự chính xác về họ, tên (đúng từng ký tự ghi trong hộ chiếu hoặc CMND), ngày-

tháng-năm sinh … của hành khách theo yêu cầu của hãng vận chuyển. (vé không hoàn không đổi).  

 Quy định dời ngày khởi hành:  

 Dời trước 07 ngày so với ngày khởi hành: phí dời 0%  tiền tour, phí dời vé máy bay theo qui định 

của hãng.  

 Dời trước 03 ngày so với ngày khởi hành: phí dời 30%  tiền tour, phí dời vé máy bay theo qui định 

của hãng.  

 Sau thời gian trên: phí dời 100%  tiền tour, phí dời vé máy bay theo qui định của hãng.  

 Ngay sau khi Quý khách đăng ký tour nếu hủy sẽ bị phạt tiền tour và vé máy bay như sau: 

 Hủy tour 15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 0%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định 

của hãng ( Vietjet và Jetstar không hoàn không đổi) 

 Hủy tour 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 30%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định 

của hãng ( Vietjet và Jetstar không hoàn không đổi) 

 Hủy tour 05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định 

của hãng ( Vietjet và Jetstar không hoàn không đổi) 

 Hủy tour 03 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định 

của hãng ( Vietjet và Jetstar không hoàn không đổi) 

 Tất cả trường hợp dời, hoãn, đổi tour sau 03 ngày sẽ không được chấp nhận. 

 Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình của 

hàng không, tàu hỏa, tàu thủy… công ty HAI DANG TRAVEL sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc 

hủy tour vì sự thuận tiện và an toàn của Quý khách . HAIDANG TRAVEL sẽ hoàn lại một phần những 

chi phí chưa được sử dụng cho việc tổ chức dịch vụ và không bồi thường thêm bất kỳ khoản nào khác. 

Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất 

gây ra vì lý do bất khả kháng. 

 

 
 


