Du Lịch Miền Trung
Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá

KH từ Hồ Chí Minh: 14/08/2021

Từ

5.490.000

VND
Khách

Ngày 1. TP.HCM - QUY NHƠN
Image
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• Sáng: Quý khách tập trung tại ga đi
trong nước sân bay Tân Sơn Nhất. HDV du
lịch Bến Thành đón quý khách làm thủ tục
khởi hành đi Quy Nhơn
• (Giờ bay Vietjet dự kiến khởi hành lúc
10h55 Sài Gòn – 12h00 Quy Nhơn)
• Đến sân bay Phù Cát, Quy Nhơn. Xe và
HDV đón Quý khách khởi hành trung tâm
Quy Nhơn
• Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng

nhất quy nhơn với bãi biển đẹp và
nhiều phối cảnh check in thú vị.
Chùa ông núi - chinh phục hơn 600 bậc
thang để lên đến pho tượng phật thích
ca cao nhất Đông Nam Á.
Tham quan Tháp Đôi - một kiến trúc
champa còn tồn tại trong lòng thành
phố.
• Tối: Về khách sạn nhận phòng nghỉ
ngơi. Ăn tối tại nhà hàng
• Nghỉ đêm tại Tp. Quy Nhơn

• Chiều: Đoàn đi tham quan:
Khu dã ngoại trung lương - nơi được
mệnh danh là có khí hậu trong lành

Ngày 2. KỲ CO - EO GIÓ - TỊNH XÁ NGỌC HÒA

• Sáng: Sau bữa ăn sáng. Quý khách
tham quan sau :
Chinh phục cầu Thị Nại vượt biển, đến

Eo gió - nơi nón ánh bình minh đẹp
nhất ở Việt Nam, nơi đón lộng gió
quanh năm.

xã đảo nhơn lí di chuyển lên cano đến

Tịnh Xá Ngọc Hòa - có pho tượng quan

với thiên đường biển đảo Kỳ Co nơi

âm hai thân, nơi mà mỗi lần ra khơi

được mệnh danh là “Maldives” của Việt

bám biển bà con ở đây thường đến

Nam quý khách có thể tự do chụp ảnh

chiêm bái cầu an.

tắm biển, đặc biệt là đi bộ trên cây cầu
gỗ.
• Trưa: Dùng cơm trưa hải sản tại nhà
hàng, thưởng thức hải sản.

• Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng,
thưởng thức ẩm thực địa phương.
• Nghỉ đêm tại Tp. Quy Nhơn

• Chiều: Đoàn tiếp tục tham quan :
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Ngày 3. GHỀNH RÁNG - BẢO TÀNG QUANG TRUNG - TP.HCM

• Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng

Image

Quý khách tự do mua sắm đặc sản địa
phương về làm quà.
• Chiều: Xe đưa quý khách ra sân bay Phù
Cát để làm thủ tục bay về TP Hồ Chí Minh.
• (Giờ bay Vietjet dự kiến khởi hành lúc
16h15 Quy Nhơn – 18h20 Sài Gòn)
• Kết thúc chương trình, chia tay quý
khách hẹn gặp lại.

• Sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn làm
thủ tục trả phòng, xe đưa đoàn đi tham
quan:
Ghềnh ráng – Hàn Mặc Tử - nơi yên
nghỉ của nhà thơ tài hoa lãng mạng,
chiêm ngưỡng bãi đá trứng hay còn gọi
là bãi tắm hoàng hậu.
Bảo tàng Quang Trung - điện thờ Tây
Sơn Tam Kiệt Cây Me cổ Thụ, Giếng
Xưa, xem trống trận và Võ thuật Tây
Sơn “nơi con gái Bình Định đánh roi đi
quyền”.

LƯU Ý
GIÁ TOUR BAO GỒM
Xe máy lạnh, đưa đón khách đi theo chương trình trong tour.
Vé máy bay khứ hồi Vietjet
Vé tham quan theo chương trình tour
Tàu tham quan Kỳ Co
Ăn uống theo chương trình, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.
02 bữa sáng: tại khách sạn
03 bữa chính: 130,000đ/suất
02 bữa hải sản: 150,000đ/suất

Khách sạn tiêu chuẩn 02 khách/phòng, tivi, tủ lạnh, điện thoại, nước nóng vệ sinh riêng.
Khách lẻ nam/nữ ngủ ghép phòng 03
HDV nhiệt tình thuyết minh và phục vụ đoàn
Quà tặng nón du lịch.
Khăn lạnh, nước uống trên đường (01 khăn, 01 chai/ ngày).
Bảo hiểm du lịch trọn tour: mức bồi thường tối đa 100.000.000đ/khách/trường hợp, bồi
thường theo quy tắc và tỉ lệ thương tật của công ty BH Hàng Không
Thuế VAT
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
Chi phí ăn uống ngoài chương trình, vui chơi giải trí cá nhân.
Tiền típ cho hướng dẫn viên và tài xế
Phụ thu phòng đơn: 900,000đ/khách đối với khách ở 1 mình 1 phòng
GIÁ TOUR TRẺ EM:
Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé như người lớn.
Trẻ em từ 05 đến 10 tuổi: giá tour + chi phí vé máy bay. Hai người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em
từ 5 tuổi đến 10 tuổi, từ em thứ 02 trở đi phải mua suất giường đơn (Tiêu chuẩn 05 – 10 tuổi : 01
suất ăn + 01 ghế ngồi trên xe và ngủ ghép chung phòng với bố mẹ, không có suất giường
riêng).
Trẻ em dưới 05 tuổi : Tính phí vé máy bay. Không tính giá tour, gia đình tự lo cho bé và thanh
toán các chi phí phát sinh (đối với các dịch vụ tính theo chiều cao,..). Nhưng 02 người lớn chỉ
được kèm 01 trẻ em dưới 5 tuổi, từ em thứ 02 trở lên phải mua vé như qui định cho độ tuổi 05
– 10 tuổi
MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý:
Trước khi đăng ký tour xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao
gồm và không bao gồm.
Quý khách từ 70 tuổi trở lên, Quý khách là người khuyết tật khi tham gia tour, đề nghị phải có
thân nhân đi kèm và cam kết bảo đảm đủ sức khỏe để tham gia tour du lịch .
Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy tình hình thực tế nhưng
vẫn bảo đảm tham quan đầy đủ như trong chương trình.
Giờ nhận phòng khách sạn: sau 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ (trừ các trường hợp đặc
biệt, Công ty sẽ thông báo trước cho Quý khách)
Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, chiến
tranh, dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật…..dẫn đến
tour không thể thực hiện tiếp tục được, Công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho quý khách sau
khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện (phí liên quan đến vé máy bay, đặt cọc dịch vụ…)
Và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Theo quy định của hãng hàng không, Công ty không nhận hành khách mang thai từ 32 tuần
trở lên tham gia các tour du lịch bằng đường hàng không trong nước.

Lưu ý tham gia tour du lịch bằng đường hàng không:
Khi đăng ký tour Quý khách vui lòng cung cấp tên chính xác, đầy đủ, đúng từng ký tự trên
CMND/Hộ chiếu/Giấy khai sinh. Nếu cung cấp sai Quý khách vui lòng chịu phí hoàn vé và phải
mua lại vé mới theo quy định của Hãng Hàng không (nếu chuyến bay còn chỗ).
Các chuyến bay phụ thuộc vào hãng hàng không nên một số trường hợp giờ bay sẽ thay đổi
mà không được báo trước.
Quý khách vui lòng tập trung tại sân bay trước 120 phút.
Sau khi làm thủ tục hàng không, nhận thẻ lên máy bay, đề nghị Quý khách giữ thẻ và lưu ý
lên máy bay đúng giờ. Công ty không chịu trách nhiệm trường hợp khách làm mất thẻ lên
máy bay và không lên máy bay đúng theo giờ quy định.
** Hành lý ký gửi & Lưu ý khi gửi hành lý:
Quý khách nên ghi tên và địa chỉ của mình vào thẻ nhận dạng hành lý.
Khi gửi hành lý lưu ý nhớ nhận cuống thẻ từ nhân viên là thủ tục.
Để đảm bảo an toàn cho hành lý ký gửi, đề nghị Qúy khách lưu ý: Không nên để những vật
dụng quý như tiền, trang sức, ki loại quý, tài liệu và vật ẫu quan trọng… trong hành lý. Hành lý
nên được bao gói chắc chắn và có khóa.
Không được để những vật dụng dễ vỡ như đồ sứ, hàng điện tử, chai lọ…bên trong hành lý.
Những đồ có đặc tính gây mùi khó chịu như nước mắm, trái sầu riêng…không được phép vận
chuyển.
**Giấy tờ cần thiết khi đi du lịch:
Quý khách mang theo bản chính: Hộ chiếu/ Giấy CMND (Áp dụng hành khách từ 14 tuổi trở
lên)/ Giấy phép lái xe ôtô, ôtô. Đối với Quý khách là Việt kiều, quốc tế nhập cảnh Việt Nam
bằng visa rời, vui lòng mang theo visa khi đăng ký và khi đi tour.
Trẻ em dưới 14 tuổi mang theo giấy khai sinh/ hộ chiếu.
Trường hợp trẻ em dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh.
Đối với trẻ em được các tổ chức xã hội đưa về nuôi dưỡng phải có giấy xác nhận của tổ chức
xã hội đó.
Trường hợp trẻ em không có cha/mẹ đi cùng, ngoài các giấy tờ theo quy định cần phải có giấy
cam kết của người đại diện theo pháp luật (Giấy ủy quyền của cha mẹ đẻ và có xác nhận của
cơ quan công an địa phương).
Giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi máy bay phải đả bảo các điều kiện sau: Còn giá trị sử
dụng, có ảnh đóng dấu giáp lai, trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh của trẻ em.

*Điều kiện huỷ phạt
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR DU LỊCH TRONG NƯỚC
• Chi phí chuyển/hủy tour sau khi đã cọc: 50% tiền tour
• Trước 30 ngày so với ngày khởi hành tour, chi phí chuyển/hủy tour : 50% tiền tour

• Từ 30 ngày - 15 ngày so với ngày khởi hành tour, chi phí chuyển/hủy tour: 60% tiền tour
• Từ 07 - 14 ngày so với ngày khởi hành tour, chi phí chuyển/hủy tour: 80% tiền tour
• Từ 01 - 07 ngày so với ngày khởi hành tour, chi phí chuyển/hủy tour: 100% tiền tour
**Lưu ý khi chuyển/hủy tour
• Thời gian hủy chuyến du lịch được tính cho ngày làm việc, không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật & các
ngày Lễ, Tết
• Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang Vé Tham Quan Du
lịch đến văn phòng đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và đóng phí theo quy định của
BenThanh Tourist. Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại.
• Trong tình hình dịch COVID 19 – BenThanh Tourist sẽ hỗ trợ khách hủy/dời tour không phụ thu
phí với các trường hợp sau:
o Khách thuộc diện bị cách ly hoặc từng đi qua vùng dịch trong khoảng thời gian mà Chính phủ
thông báo (cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nơi cư trú và công văn của cơ quan chức năng
có liên quan).
o Trường hợp có lệnh cấm bay đến sân bay theo tour của Chính Phủ (cung cấp công văn của
Chính Phủ).
o Trường hợp địa phương nơi khách lưu trú có lệnh cấm di chuyển đi hoặc đến (cung cấp công
văn của cơ quan có thẩm quyền).
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN:
• Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
• Đợt 1: Đặt cọc 50% tiền tour/ khách khi đăng ký tour.
• Đợt 2: Thanh toán số tiền tour còn lại trước 07 ngày so với thời gian khởi hành.

