
 
 

 

TOUR TP.HCM – ĐÀ LẠT 3N3Đ 

     

 Thời gian : 3 Ngày 3 Đêm 

 Khởi Hành : Tối Thứ 5 hàng tuần  

 Phương Tiện: Xe giường nằm cao cấp 

Các điểm tham quan trong chương trình: 
 

 Linh Quy Pháp Ấn - Nơi giao thoa giữa đất trời 

 Thiền Viện Trúc Lâm - Cáp Treo Đồi Robin 

 Nhà Thờ Domaine – Vẻ đẹp mang đậm phong cách Pháp cổ điển 

 Quãng Trường Lâm Viên – Trái tim của thành phố ngàn hoa 

 Puppy Farm – Thiên đường dành cho thú cưng 

 KDL Cà Phê Thuý Thuận – Xưởng cà phê lớn nhất Đông Nam Á, nơi check in cực 

chill hoà mình cùng thiên nhiên núi rừng 

 



 

ĐÊM 01: TP.HỒ CHÍ MINH – ĐÀ LẠT 

NGÀY 01: TP.HỒ CHÍ MINH – LINH QUY PHÁP ẤN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM 

– NHÀ THỜ DOMAINE - QUÃNG TRƯỜNG LÂM VIÊN (Ăn Sáng, Trưa) 

 KDL Langbiang – Nóc nhà Đà Lạt, nổi tiếng với những câu chuyện huyền thoại đầy bí 

ẩn hấp dẫn 

 Giao Lưu Văn Hoá Cồng Chiên – Nét đẹp văn hoá đặc trưng của vùng đất đỏ Bazan 

 Thác Datanla – Thiên đường cảm giác mạnh của Đà Lạt 

 

Đặc Biệt: 
 

 Thoả sức thưởng thức Lẩu Buffet Rau không giới hạn - Với rất nhiều loại rau đặc trưng 

của Đà Lạt 

 Tham quan, trãi nghiệm tự tay hái những trái dâu, cà chua chin căng mọng tại Vườn Dâu 

Tây Sinh Học Nhật Bản – Vườn Cà Chua Babie – (chi phí hái mua tự túc) 

 

Tối: 22h00: Xe và HDV Công Ty Hàng Không Thịnh Vượng Travel đón khách tại điểm tập 

trung khởi hành đi TOUR ĐÀ LẠT 3N3Đ. Quý Khách thư giản nghỉ ngơi trên xe. Quý khách 

theo dõi địa điểm đón khách và biển số xe mà Hướng Dẫn Viên cung cấp để quá trình đón xe 

không xảy ra bất cập. Lưu ý thời gian đưa đón để tránh bỏ lỡ chuyến xe. 

Địa điểm đón khách: 

 Big C Trường Chinh – 01 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú 

 Nhà Văn Hóa Thanh Niên – Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 

 Cây Xăng Comeco – Ngã 4 Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh 

 

 

Buổi Sáng: 
 

04h30: Đến Bảo Lộc Quý khách tham quan 

Chùa Linh Quy Pháp Ấn, được mệnh danh là 

Cổng Trời Đà Lạt. Cách thành phố Bảo Lộc 

khoảng 21km về phía Nam, chùa Linh Quy Pháp 

Ấn tọa lạc tại Đồi 45, Thôn 4, Lộc Thành, Bảo 

Lâm, Lâm Đồng – được mệnh danh là chốn bồng 

lai tiên cảnh với những cánh “Cổng Trời”, nơi 

bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm cả một 

khoảng không gian rộng lớn và hòa mình vào đất 

trời, núi non.



 
 

Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, sau đó tiếp tục hành trình. 

 

Thiền viện Trúc Lâm là một trong 3 thiền 

viện lớn nhất ở Việt Nam thuộc dòng Trúc Lâm 

Yên Tử với diện tích lên tới 30ha. Từ thiền viện 

đi tới trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5 km. 

Hai bên đường vào Thiền Viện được bao bọc bởi 

những cánh rừng thông bạt ngàn. Không chỉ là 

nơi linh thiêng thợ phụng, điểm đến lý tưởng 

của các phật tử từ khắp bốn phương mà địa 

điểm này còn biết đến như là một trong những 

địa điểm du lịch nổi tiếng tại Thành phố Đà Lạt 

nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. 

 

 Quý du khách cũng có thể tham quan Thiên Viện Trúc Lâm bằng cách đi cáp treo từ Đồi 

Robin sang Thiền Viện hoặc từ ngược lại. 

Ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng Đà Lạt dần dần di chuyển đến địa điểm linh thiêng cửa Phật 

sẽ mang lại cho các bạn một cảm giác hết sức thú vị. 

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

 

Buổi chiều 

 
Buổi chiều xe đưa quý khách đi tham quan: 

 

Nhà Thờ Domaine De Marie là một trong top 3 nhà thờ nổi tiếng nhất thành phố Đà Lạt. Hầu 

hết thì khi ai đến với Đà Lạt cũng không thể bỏ qua nhà thờ này. Nhà thờ này không thua kém gì nhà 

thờ con gà nơi được biết đến là tâm linh và tôn giáo tín ngưỡng của thành phố ngàn hoa. Nhà thờ Mai 

Anh (vì nằm trên ngọn đồi có nhiều hoa anh đào – đồi 

Mai Anh) còn có tên gọi khác là Lãnh Địa Đức  Bà 

được xây dựng từ năm 1940 đến năm 1944 do phu 

nhân toàn quyền xứ Đông Dương khi ấy là Jean 

Decoux đứng ra quyên góp của giáo dân khắp nơi. Nét 

đặc sắc vô cùng đặc biệt của nhà thờ Domaine de 

Marie là không có tháp chuông, và hệ thống chiếu sáng 

của nhà thờ được làm bằng những khung kính màu. 

Vào khuôn viên nhà thờ Domaine De Maria bạn có thể 

thấy rất nhiều loại hoa Đà Lạt, đặc biệt là hoa Hải 

Tiên. 

https://dulichdalat.pro/Kham-Pha-Da-Lat/Hoa-Mai-Anh-Dao.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D


 

Phía sau nhà thờ này là      một quần thể kiến trúc được thiết kế theo kiểu mới, càng làm tăng thêm vẽ 

uy nghi và trang nghiêm cho nhà thờ. 

Quảng trường Lâm Viên có tên tiếng anh là Lam Vien Square, hay còn gọi với cái tên khác 

là “Trái tim của thành phố ngàn hoa”, khu 

quảng trường rộng lớn với hai biểu tượng nổi 

bậc đó là búp hoa atiso và bông hoa dã quỳ 

khổng lồ, bên dưới là trung tâm thương mại, khu 

vui chơi giải trí, đây là một trong những công 

trình trọng điểm của thành phố và được hoàn tất 

xây dựng vào năm 2016. Sở hữu nét kiến trúc độc 

đáo với tổng diện tích lên tới 72.000 mét vuông, 

đây là nơi tổ chức nhiều hoạt động lớn nhỏ của 

thành phố với khu bên ngoài bậc thềm khuôn 

viên là khán đài rộng lớn dùng để làm sân khấu 

lớn cho những buổi lễ hội Festival Hoa Đà Lạt, Sân khấu âm nhạc – ngắm pháo hoa đón chào năm 

mới. Khu khán đài với sức chứa hơn 30000 người. Ngoài ra, là điểm tập chung đông du khách mỗi 

ngày để ngắm cảnh hồ 

trong xanh và thơ mộng, check-in được Đà Lạt có đủ mây, hồ và núi hay thả diều vào mùa diều. 
Chợ đêm Đà Lạt hay còn gọi là chợ Âm Phủ như một nét văn hóa đẹp về đêm của thành phố 

ngàn hoa. Tên gọi này xuất hiện từ hồi đèn đường còn chưa có, những người bán đồ ăn khuya tụ tập 

ở dọc cầu thang từ  khu Hòa Bình xuống chợ Đà Lạt. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách tự do khám phá Đà Lạt ᴠề đêm hoặc chọn cho mình những chương trình đặc ѕắc 

của Đà Lạt ᴠề đêm như: tự do dạo chợ đêm, thưởng thức các món đặc ѕản như: ѕữa đậu nành, bánh 

tráng nướng, bắp nướng, khoai lang nướng,… 

Thưởng thức nhạc Trịnh tại các phòng trà (Diễm Xưa, Memorу, …), хem các ѕhoᴡ ca nhạc 

của các ca ѕĩ nổi tiếng (Lululola, Mâу Lang Thang, Amaᴢing ѕhoᴡ,..) 
 

https://www.intour.com.vn/dich-vu/mua-hoa-da-quy-va-nhung-diem-ngam-hoa-da-quy-thang-10.html
https://www.intour.com.vn/dich-vu/mua-hoa-da-quy-va-nhung-diem-ngam-hoa-da-quy-thang-10.html
https://www.intour.com.vn/tour-du-lich-festival-hoa-da-lat-2012.html
http://vyctravel.com/tours/du-lich-da-lat
http://vyctravel.com/tours/du-lich-da-lat


 

NGÀY 02 : PUPPY FARM – KDL CÀ PHÊ THUÝ THUẬN – GIAO LƯU VĂN 

HOÁ CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN (Ăn Sáng, Trưa, Chiều) 

 

Buổi Sáng: 
 

Dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe đưa Quý khách đi tham quan: 

 

Puppy Farm Đà Lạt hay nông trại 

cún Đà Lạt là một điểm đến siêu mới lạ 

dành cho những ai yêu quý những người bạn 

4 chân. Với quy mô rộng lớn, nơi đây có 150 

chú chó đáng yêu chủ yếu là ba giống: 

Alaska, Corgi và Husky. Du khách tới đây 

sẽ có nhiều thời gian chơi đùa, ngắm nhìn 

những chú chó dễ thương vui đùa dưới 

không gian xanh mát và ánh nắng vàng rực 

rỡ. Ngoài ra còn nhiều chú chó xinh xắn tới 

từ 36 chủng loại khác nhau. Tất cả đều được 

chăm sóc cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ nên 

chúng rất hiền lành, gần gũi với con người. Ngoài ra Puppy Farm còn có cả vườn sương rồng, vườn 

cà chua sạch được trồng trong nhà kính. Một vườn dâu tây công nghệ cao để cho du khách có thể 

đến tham quan chụp hình. Hoặc tận tay hái những trái dâu, trái cà chua căng mọng sau đó thưởng 

thức chúng. 

Khu du lịch Thúy Thuận Đà Lạt hay quán cafe Thúy Thuận Đà Lạt đang là một trong top 

những địa điểm du lịch Đà Lạt cực kỳ hot trong năm nay. Có thể nói nơi đây là xưởng cà phê lớn 

nhất Đông Nam Á. Nơi đây có diện tích lên đến gần 4 ha, lại còn được nằm trên cao, có view ngắm 

trọn đồi thông và thiên nhiên núi rừng ở thành phố tình yêu. 

Vì không gian rất rộng nên khu du lịch Thúy 

Thuận sẽ đem đến cho quý khách nhiều ấn tượng. 

Với những ai thích hoa và muốn tạo dáng mơ 

mộng thì bất cứ góc nào ở đây cũng cho ra bức 

ảnh đẹp. Đặc biệt hơn tại khu sân vườn là những 

công trình tạo điểm nhấn. Mọi người thường thích 

nhất ở đây là con đường đá ngập nước có mái tam 

giác cách tân cầu kì. Nơi này còn được treo rất 

nhiều loại lồng đèn đẹp. Có thanh trụ được lát gỗ 

tạo thành chiếc phễu to màu vàng. Có thể nói cảnh 

vật ở đây sẽ đem lại cho du khách thập phương 

cảm giác thoải mái khi tham quan. 

https://dulich3mien.vn/da-lat/puppy-farm-da-lat/


 

 

Đoàn dùng bữa trưa ở Nhà hàng buffet rau 

Leguda tọa lạc tại lầu 1 thuộc khu du lịch Cáp 

Treo đồi Robin. Một trong những điều không 

thể bỏ qua khi đến với thủ phủ hoa Đà Lạt chính 

là thưởng thức các món rau, củ quả tươi xanh, 

đầy dưỡng chất. Và bữa tiệc Buffet lẩu rau tại 

nhà hàng Léguda Đà Lạt là cơ hội tuyệt vời 

giúp du khách tận hưởng được sự đa dạng và 

thơm ngon của rau Đà Lạt. Bên cạnh đó thực 

khách đến đây ngoài được thưởng thức một bữa 

rau vô cùng thanh đạm thì còn được chìm đắm 

trong khung cảnh hùng vĩ của núi rừng cùng 

bầu không khí thoáng đãng vô vùng dễ chịu mà chỉ ở Đà Lạt mới có được. 

 

Buổi chiều 

 
Buổi chiều, xe đưa đoàn đi tham quan: 

Cơ sở làm mứt và vườn dâu Đà Lạt. Quý 

khách có thưởng thức miễn phí các sản phẩm từ dâu 

và mứt, trải nghiệm cảm giác tự tay hái những trái 

dâu đỏ mọng trên cây về làm quà cho người thân và 

bạn bè. 
 

Khu du lịch Langbiang tọa lạc tại Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Langbiang là tên 2 ngọn núi cao nhất Đà Lạt 

với độ cao 2.167m. Nơi đây nổi tiếng bởi gắn 

liền với truyền thuyết về chàng K’lang và 

nàng Hơ Bian yêu nhau tha thiết nhưng không 

đến được với nhau bởi sự thù hằn của 2 bộ tộc. 

Từ trên đỉnh núi, bạn có thể thu vào tầm mắt 

toàn cảnh Đà Lạt và suối Vàng, suối Bạc nên 

thơ. Bạn bỗng cảm thấy vừa choáng ngợp 

trước thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng. Bạn 

cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và may mắn ngập 

tràn khi có cơ hội thưởng thức những tuyệt 

cảnh thiên nhiên - điều mà không phải ai cũng 

có được. (chi phí tham quan tự túc) 
 

Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng ngay dưới chân núi Langbiang. Các thành viên trong đoàn 

cùng tham gia chương trình giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên có 1 không 2 tại Đà Lạt. 

http://vyctravel.com/tours/du-lich-da-lat
http://vyctravel.com/tin-tuc/tin-tuc/5-dia-diem-du-lich-moi-toanh-tai-da-lat.html


 

Ngày 3 - THÁC DATANLA - TP.HCM (Ăn sáng, trưa) 

 

Du khách sẽ cùng tham gia nghi thức cầu Thần lửa, chào đón thần linh, múa mừng lúa 

mới… thông qua Giao Lưu Văn hóa Cồng chiêng Đà Lạt du khách sẽ có cơ hội được hiểu biết 

thêm về nếp sống, phong tục tập quán của người đồng bào vùng Cao nguyên Lâm Viên, được 

tham gia vào các nghi lễ, các lễ hội đặc sắc, đốt lửa, và đặc biệt nhất đó chính là được hòa mình 

vào những điệu nhảy, cùng cất lên lời ca tiếng hát trong những giai điệu, những âm vang cồng 

chiêng vang vọng núi rừng, thưởng thức món thịt rừng nướng xiên dai ngon thơm phức và nhâm 

nhi vài chén rượu cần bên bếp lửa thiêng rực cháy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám phá những vùng đất mới, những con người mới, những tập tục văn hóa mới…luôn là 

khao khát của những con người đam mê du lịch. Mỗi chuyến đi đi qua, thứ đọng lại trong ta về 

vùng đất ấy chính là con người nơi đây. Về quê người ta quý mến bản chất nồng hậu, chất phất, 

thật tình thật dạ của người quê. Ở thành phố chúng ta ngưỡng mộ sự tân tiến hiện đại và tư duy 

rộng mở của họ. Vì vậy, đi không chỉ để thưởng thức cảnh đẹp, ngắm sông nước hữu tình mà 

còn được gặp gỡ những con người nơi đây, trải nghiệm nét văn hóa và thưởng thức những món 

ăn đặc sản…như vậy thì chuyến đi quả là đáng giá! 

Đoàn quay về trung tâm Đà Lạt, nhận phòng khách sạn, tự do nghỉ ngơi. 

 

Buổi Sáng: 
 

Làm thủ tuc trả phòng, dùng bữa sáng tại nhà hàng. Sau đó xe đưa quý khách tham quan tại: 

Khu Du Lịch Datanla Đà Lạt là một trong những điểm tham quan du lịch có sức hút nhất 

tỉnh Lâm Đồng. Nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, thơ 

mộng mà dữ dội đặc trưng của đại ngàn Tây 

Nguyên. Ngọn thác này tọa lạc giữa đèo Prenn, 

cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km về 

phía Nam, có lượng nước lớn đổ từ ghềnh 20m qua 

nhiều thềm đá, tạo thành dòng nước rất êm và 

trong. Chính vì lẽ này mà nơi đây còn gọi là Suối 

Tiên, còn vực thác sâu hun hút bên dưới chân thác 

được gọi là Vực Tử Thần. Khu du lịch thác 

Datanla, kết hợp nhiều hoạt động phiêu lưu mạo 



 

hiểm, giải trí, thư giãn với nhiều dịch vụ khác nhau, được mệnh danh là thiên đường cảm giác 

mạnh ở Đà Lạt, với rất nhiều trò chơi mạo hiểm được đầu tư kỹ lưỡng và nâng cấp thường 

xuyên, đảm bảo an toàn tối đa cho bạn. Để có một tuổi thanh xuân cuồng nhiệt và táo bạo, bạn 

nhất định phải thử hết các hoạt động “đỉnh của đỉnh” ở Khu du lịch thác Datanla. 

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng thuộc khu vực cao nguyên Di Linh. 

13h00: Đoàn tour Sài Gòn – Đà Lạt lên xe trở về điểm đón ban đầu. Trên hành trình sẽ ghé lại 

1, 2 trạm dừng chân để mọi người có thể vệ sinh. 

 

19h00: Về tới Sài Gòn, Hướng Dẫn Viên công ty Hàng Không Thịnh Vượng Travel chào 

tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trên những hành trình du lịch thú vị khác của công ty. 

 

***KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH – TẠM BIỆT QUÝ KHÁCH*** 
 

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO KHÁCH GHÉP ĐOÀN NGÀY THƯỜNG: 

Khách Sạn/ Resort NGƯỜI LỚN 

(Từ 11 tuổi trở lên) 

TRẺ EM 

(Từ 06 đến 10 tuổi) 

EM BÉ 

(Từ 01 đến 05 tuổi) 

2 Sao 2.390.000 VNĐ 1.640.000 VNĐ Free 

3 Sao 2.940.000 VNĐ 2.060.000 VNĐ Free 

Giường dưới phụ thu 100.000 VNĐ 

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO KHÁCH GHÉP ĐOÀN NGÀY LỄ 30/04 – 01/05: 

Khách Sạn/ Resort NGƯỜI LỚN 

(Từ 11 tuổi trở lên) 

TRẺ EM 

(Từ 06 đến 10 tuổi) 

EM BÉ 

(Từ 01 đến 05 tuổi) 

2 Sao 2.990.000 VNĐ 2.040.000 VNĐ Free 

3 Sao 3.790.000 VNĐ 2.690.000 VNĐ Free 

Giường dưới phụ thu 100.000 VNĐ 

 

 

 



 

 

 

Giá Tour Bao Gồm:  

 Xe tham quan (15, 25, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách) theo chương trình 

 Khách sạn/Resort theo tiêu chuẩn 2 khách/phòng hoặc 3 khách/phòng 

 Vé tham quan theo chương trình 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến  

 Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường cao nhất 40.000.000đ/vụ 

 Nón + Nước suối + Khăn lạnh 

 Ăn chính: 03 bữa + 01 Bữa Buffet Rau 

 Ăn phụ: 03 

 

Không bao gồm: 
 

 Cáp Treo Đồi Robin - Thiền Viện Trúc Lâm 

 

 Máng Trượt Thác Datanla 

 

LỊCH KHỞI HÀNH 

 

 

 

 

 

THÁNG 03 + 04 

KHỞI HÀNH GIÁ TOUR DÒNG XE SỐ CHỖ 

23 – 26/03/2023 

[3 Ngày 3 Đêm] 

2.390.000 vnđ Giường Nằm 16, 29, 45 chỗ 

30/03 – 02/04/2023 

[3 Ngày 3 Đêm] 

2.390.000 vnđ Giường Nằm 16, 29, 45 chỗ 

06 – 09/04/2023 

[3 Ngày 3 Đêm] 

2.390.000 vnđ Giường Nằm 16, 29, 45 chỗ 

13 – 16/04/2023 

[3 Ngày 3 Đêm] 

2.390.000 vnđ Giường Nằm 16, 29, 45 chỗ 

20 – 23/04/2023 

[3 Ngày 3 Đêm] 

2.390.000 vnđ Giường Nằm 16, 29, 45 chỗ 

27 – 30/04/2023 

[3 Ngày 3 Đêm] 

2.990.000 vnđ Giường Nằm 16, 29, 45 chỗ 



 

 Vé cổng tham quan + Xe Jeep Langbiang 

 

 Ăn Tối Ngày 1 

 

 Chi phí cá cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, giặt ủi, chi phí hủy đổi hành trình và nâng 

hạng chuyến bay, hành lý quá cước,… 

 Phụ thu phòng đơn:  

 350.000đ/đêm 2 Sao 

 550.000đ/đêm 3 Sao 

 800.000đ/đêm 4 Sao 

 Hóa đơn giá trị gia tăng 10% 

 

* Vé trẻ em  

 Trẻ em dưới 2 tuổi: Phụ thu thuế, phí sân bay: 350.000 vnđ / bé. Phụ huynh tự lo cho bé ăn 

ngủ. - Trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi: bao gồm vé máy bay. Phụ thu thuế, phí sân bay: 550.000 

vnđ / bé Không thu phí dịch vụ, bố mẹ tự lo cho bé ăn ngủ và thanh toán các chi phí phát sinh 

(đối với các dịch vụ tính phí theo chiều cao…)  

 Hai người lớn chỉ được kèm một trẻ em dưới 6 tuổi. Từ trẻ thứ 2 trở lên, mỗi em phải đóng 

bằng giá trẻ em từ 6 đến 10 tuổi  

 Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: 75% giá tour người lớn, tiêu chuẩn gồm VMB, ăn uống và tham quan 

theo chương trình, ngủ chung giường với phụ huynh (không có chế độ giường riêng. 

 Trẻ em trên 10 tuổi: áp dụng giá và các tiêu chuẩn dịch vụ như người lớn  

 Vé Máy Bay Trẻ Em: Theo quy định của hãng hàng không.  

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN  

Điều kiện thanh toán  

 Khi đăng ký đặt cọc 50% số tiền tour.  

 Thanh toán hết trước ngày khởi hành 7-10 ngày (tour ngày thường), 20-25 ngày (tour lễ tết).   

Lưu ý khi chuyển/hủy tour  

 Sau khi thanh toán tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/hủy tour xin vui lòng mang Vé Du Lịch 

đến văn phòng đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/hủy tour và chịu chi phí theo quy định của 



 

Hàng Không Thịnh Vượng Travel. Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/hủy 

tour qua điện thoại.   

Trường hợp hủy vé, quý khách vui lòng thanh toán các khoản sau:  

 Quý khách chuyển đổi tour sang ngày khác và báo trước ngày khởi hành trước 15 ngày sẽ 

không chịu phí (không áp dụng các tour KS 4-5 sao), nếu trễ hơn sẽ căn cứ theo qui định hủy 

phạt phía dưới và chỉ được chuyển ngày khởi hành tour 1 lần.  

 Hủy vé trong vòng 48 giờ hoặc ngay ngày khởi hành, chịu phạt 100% tiền tour.  

 Hủy vé trước ngày khởi hành từ 2 - 7 ngày, chịu phạt 80% tiền tour.  

 Hủy vé trước ngày khởi hành từ 8 - 14 ngày, chịu phạt 50% tiền tour.  

 Hủy vé trước ngày khởi hành từ 15 ngày trở lên, chịu phạt 30% tiền tour.  

 Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến nhận tiền trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc 

tour. Chúng tôi chỉ thanh toán trong khoảng thời gian nói trên.   

Quy định vé máy bay:   

  Giá vé máy bay không bao gồm suất ăn/uống trên máy bay  

  Không được hoàn hoặc hủy vé máy bay. Nếu hủy, vui lòng chịu phạt 100% chi phí vé máy 

bay - Khi đăng ký VMB, quý khách cung cấp họ và tên, ngày tháng năm sinh (đúng từng ký tự 

ghi trong hộ chiếu hoặc CMND/CCCD)  

 Không được thay đổi thông tin đặt chỗ: họ tên hành khách, chuyến bay, ngày bay, chặng bay, 

tách đoàn, gia hạn vé  

  Hành lý ký gởi và hành lý xách tay: tuỳ vào quy định từng hãng hàng không.  

Các điều kiện khi đăng ký tour  

 Khi đăng ký vui lòng cung cấp giấy tờ tùy thân tất cả người đi: Chứng minh nhân dân/Hộ 

chiếu  

 (Passport)/Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14 tuổi). Quý khách khi đăng ký cung cấp tên theo giấy 

tờ tùy thân nào, khi đi tour mang theo giấy tờ tùy thân đó.  

 Quy định giấy tờ tùy thân khi đi tour :  

 Khách quốc tịch Việt Nam: Trẻ em dưới 14 tuổi Giấy khai sinh bản chính/Hộ chiếu bản chính 

còn giá trị sử dụng. Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và Người lớn CMND/ Hộ chiếu bản chính còn 

giá trị sử dụng. Lưu ý trẻ em trên 14 tuổi bắt buộc phải có CMND/Hộ chiếu làm thủ tục lên 

máy bay hoặc Giấy xác nhận nhân thân theo mẫu quy định và chỉ có giá trị trong vòng 30 

ngày kể từ ngày xác nhận. Khách quốc tịch nước ngoài hoặc là Việt kiều: Khi đi tour vui lòng 

mang theo hộ chiếu bản chính (Passport) hoặc thẻ xanh kèm thị thực nhập cảnh (visa dán vào 



 

hộ chiếu hoặc tờ rời hoặc cuốn miễn thị thực, các loại giấy tờ này phải có dấu nhập cảnh Việt 

Nam và còn giá trị sử dụng theo quy định khi đi tour).  

 Thông tin tập trung: Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Ga đi trong nước, trước giờ bay 2 tiếng (áp 

dụng ngày thường), trước 3 tiếng (áp dụng lễ tết).   

 Thông tin hành lý khi đi tour, xách tay dưới 7kg/1khách - kích thước không quá: 56cm x 

36cm x 23 cm, chất lỏng với thể tích không quá 100ml. Ký gửi 20kg/1khách - kích thước 

không quá: 119cm x 119cm x 81cm. Các vật phẩm không được chấp nhận dưới dạng hành lý 

ký gởi hoặc vận chuyển trong hành lý theo quy định hàng không  

 Trong trường hợp Quý khách cung cấp tên sai, đến trễ giờ bay, vui lòng thanh toán phí đổi vé 

hoặc  mua lại vé mới theo quy định của Hãng Hàng Không (nếu chuyến bay còn chỗ).  

 Trong trường hợp Quý khách bay hãng hàng không Vietnam, Jetstar, Vietjet. Vé máy bay 

khuyến mãi không hoàn, không đổi, hủy, sai tên mất 100%. Vé Vietnam, Jetstar không bay 

chặng đi, tự động hủy chặng về.  

 Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không (Vietnam, Vietjet, Jetstar,..) nên 

trong một số trường hợp giá vé, chuyến bay, giờ bay có thể thay đổi mà không được báo 

trước. Tùy vào tình hình thực tế, chương trình và điểm tham quan có thể linh động thay đổi 

thứ tự các điểm phù hợp điều kiện giờ bay và thời tiết thực tế. Hàng Không Thịnh Vượng 

Travel sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 

 Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất…  

 Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình  

 Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.  

 Nếu những trường hợp trên xảy ra, Hàng Không Thịnh Vượng Travel sẽ xem xét để hoàn 

trả chi phí không tham quan cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ 

đã thực hiện….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác).  

 Sau khi Quý khách đã làm thủ tục Hàng Không và nhận thẻ lên máy bay, đề nghị Quý khách 

giữ cẩn thận và lưu ý lên máy bay đúng giờ. Hàng Không Thịnh Vượng Travel không chịu 

trách nhiệm trong trường hợp khách làm mất thẻ lên máy bay và không lên máy bay đúng 

theo giờ quy định của Hàng Không.  

 Giờ nhận phòng & trả phòng theo quy định khách sạn, nhận sau 14:00 giờ và trả trước 12:00 

giờ.  

 Phòng khách sạn/resort có thể xảy ra trường hợp phòng không gần nhau, không cùng tầng, 

loại phòng một giường đôi hoặc hai giường đơn không theo yêu cầu, tùy tình hình thực tế 

từng khách sạn/Resort.  



 

 Trường hợp quý khách tham gia tour 01 khách, bắt buộc đóng thêm tiền phụ thu phòng đơn 

để ở riêng 01 phòng. Trường hợp trong đoàn cũng có khách đi 01 mình, cùng giới tính và có 

nhu cầu muốn ghép cùng phòng với quý khách thì Hàng Không Thịnh Vượng Travel sẽ 

hoàn lại tiền phụ thu phòng đơn cho quý khách.  

 Trường hợp quý khách đi nhóm 03 khách, Hàng Không Thịnh Vượng Travel sẽ cung cấp 

01 phòng dành cho 03 khách là 01 giường lớn 1m6 và 01 giường phụ di động từ 0.8 - 1,2m 

(extrabed).  

 Trong trường hợp quý khách có nhu cầu ở riêng, vui lòng đóng thêm tiền phụ thu phòng đơn 

theo quy định.  

 Trong trường hợp Quý khách có yêu cầu nâng chuẩn loại phòng cao cấp hơn vui lòng liên hệ 

phụ trách tuyến & thanh toán chí phát sinh tùy hạng phòng yêu cầu (nếu có).  

 Đối với các chương trình tham quan biển đảo, trong trường hợp Quý khách không khỏe, có 

tiền sử bệnh hoặc có chất kích thích trong người (rượu, bia…) thì không nên tắm & lặn biển 

để đảm bảo sự an toàn.  

 Cam kết đã được tư vấn hiểu rõ và đồng ý các quy định liên quan về điều kiện sức khỏe khi 

tham gia chương trình du lịch. Khách nữ từ 55 tuổi trở lên và khách nam từ 60 trở lên: nên có 

người thân dưới 55 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi cùng. Riêng khách từ 70 tuổi trở lên: Bắt buộc 

phải có người thân dưới 55 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi cùng. Hạn chế nhận khách từ 80 tuổi trở 

lên. Khách từ 80 tuổi không có chế độ bảo hiểm. Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân 

viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký. Phải có ý kiến của bác sĩ trước khi đi tour, tự chịu 

trách nhiệm về sức khỏe của mình và thai nhi trong suốt thời gian tham gia chương trình du 

lịch. Khi đi tour phải mang theo sổ khám thai và giấy tờ tùy thân theo quy định hãng hàng 

không. Tuần thai từ 28 tuần trở đi phải mang theo giấy khám thai trong vòng 7 ngày trở lại. 

Cam kết bản thân và người thân hoàn toàn có đủ sức khỏe để đi du lịch theo chương trình. 

Đồng ý miễn trừ toàn bộ trách nhiệm pháp lý, không khiếu nại, không yêu cầu bồi thường đối 

với Hàng Không Thịnh Vượng Travel nói chung và nhân viên Hàng Không Thịnh Vượng 

Travel nói riêng về tất cả các vấn đề xảy ra liên quan đến tình trạng sức khỏe của khách hàng 

khi tham gia tour hoặc sử dụng các dịch vụ do Hàng Không Thịnh Vượng Travel cung cấp. 

Quý khách cam kết tự chịu mọi chi phí phát sinh ngoài chương trình tour liên quan đến việc 

giải quyết các rủi ro về sức khỏe (lưu trú, vận chuyển, chi phí khám chữa bệnh...) – ngoại trừ 

các chi phí thuộc hạng mục bảo hiểm sẽ do Công ty Bảo hiểm hoàn trả theo quy định.  

 Quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho nhân 

viên bán tour khi ngay khi đăng ký hoặc trước khi thanh toán hết, không nhận xuất hóa đơn 

sau khi tour đã kết thúc. 



 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút so với giờ hẹn. Trong trường hợp đến trễ khi xe 

đã khởi hành; Không làm thủ tục đúng giờ (khi hãng hàng không đã đóng quầy, kết thúc chấp 

nhận hành khách); Không lên máy bay trước giờ đóng cửa lên máy bay, hoặc hủy tour không 

báo trước vui lòng chịu phí như “hủy vé ngay ngày khởi hành”.  

 Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không bao 

gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Tùy thời điểm đăng 

ký, kênh bán, giá tour có thể thay đổi. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng 

ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ 

người đăng ký cho mình.  

 

    

  

  


