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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du Lịch Thái Lan - Bangkok - Phuket
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: NN-516 - Khởi hành: 30/05 06,13,20,27/06 04,11/07

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Thái Lan từ Sài Gòn: Phuket là một trong mười hòn đảo xinh đẹp nhất Thái Lan và là đảo
lớn nhất Đông Nam Á. Được bao bọc bởi 36 hòn đảo lớn nhỏ, Du lịch đảo Phuket Thái Lan được thiên
nhiên ban tặng phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, nhiều vịnh, nhiều đảo, những bãi biển dài với dải cát trắng
mịn, nét duyên dáng của những rừng dừa xanh mượt...

Là điểm đến nổi tiếng thu hút đông đảo du khách quốc tế trong đó có nhiều giới nghệ sĩ và nhân vật nổi với
nhiều hoạt động giải trí, ẩm thực, tắm biển, du lịch sinh thái, thể thao khám phá thế giới sinh vật biển đa
dạng... Ngoài ra, Phuket cũng là nơi tốt nhất để du khách chọn làm nơi nghỉ dưỡng bên cạnh gia đình,
người thân hay tổ chức những chuyến đi tuần trăng mật lãng mạn và ý nghĩa.

NGÀY 1: TP HCM - BANGKOK - PHUKET (ĂN TỐI)

Hướng dẫn viên công ty sẽ đón đoàn tại sân bay quốc Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay đi Bangkok bắt đầu
hành trình khám phá Tour du lịch Thái Lan 4 ngày 3 đêm. Tới sân bay Don Muang, sau khi làm thủ tục
nhập cảnh, đoàn tiếp tục đáp chuyến bay đi Phuket. Tới Phuket, Hướng dẫn viên địa phương đón đoàn đưa
đi ăn tối và nhận phòng tại khách sạn 3 sao.

NGÀY 2: PHUKET (ĂN BA BỮA)

Ăn sáng tại khách sạn, hướng dẫn viên sẽ đưa đoàn khởi hành tới đảo Phi Phi. Tới vịnh Maya, đảo Phi Phi,
Quý khách tự do tắm biển và nghỉ ngơi tận hưởng vẻ đẹp cát trắng nắng vàng. Tiếp tục hành trình, tham
quan vịnh Loh Samah - một trong 12 vịnh đẹp nhất thế giới, vịnh Phi Leh, động Viking - động hải tặc. Ngắm
Camel Rock và chụp hình tại biển Khỉ Lớn. Ăn trưa tại nhà hàng trên đảo. Khám phá đảo Khai với những
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rạng san hô xinh đẹp, những bãi biển tuyệt vời và màu xanh của nhưng hàng cây tươi mát. Trở về đất liền,
ăn tối xem chương trình biểu diễn Simon đặc sắc do các nghệ sĩ chuyển giới thể hiện. Qua đó, Quý khách
sẽ hiểu rõ thêm văn hóa và bản sắc của dân tộc Thái. Tự do nghỉ ngơi tại khách sạn 3 sao.

NGÀY 3: PHUKET (ĂN BA BỮA)

Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách tham quan Tượng Big Buddha (Tượng Phật Lớn) - một trong những
điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Phuket. Tiếp tục tham quan đền Chalong, núi Khaorang, mũi
Phromthep - nơi ngắm hoàng hôn Phuket rất đẹp. Buổi tối, Quý khách thưởng thức Phuket Fantasea Show -
đây là show diễn lớn nhất trên đảo với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, voi và các loài động vật khác. Quý
khách đến xem biểu diễn có thể tham gia nhiều trò chơi vui nhộn cùng cơ hội mua sắm, hay thưởng thức
ẩm thực Phuket ngay sau buổi trình diễn.

NGÀY 4: PHUKET - BANGKOK - TP.HCM (ĂN SÁNG)

Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách làm thủ tục trả phòng, Quý khách ra sân bay đáp chuyến bay về
Bangkok. Tới sân bay Don Muang, Quý khách tiếp tục đáp chuyến bay về TP HCM. Về đến sân bay Tân Sơn
Nhất, kết thúc chuyến tham quan khám phá Tour du lịch Thái Lan. Thay mặt công ty, trưởng đoàn tạm chia
tay và hẹn gặp lại Quý khách trong những chuyến đi khác./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Người lớn (Trên 12
tuổi)

Trẻ em (Từ 2 đến 11
tuổi) Trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)

Hàng tháng 7,999,000đ 7,190,000đ 3,590,000đ

30/05
06,13,20,27/06

04,11/07
8,999,000đ 8,490,000đ 4,150,000đ

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Các điều kiện đăng ký tour:
- Hộ chiếu của Quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng tính đến ngày về. 
- Giá trẻ em áp dụng từ 2 tuổi cho đến dưới 12 tuổi.
- Khi đến đăng ký, Quý khách vui lòng mang hộ chiếu bản gốc và đóng cọc 50% giá trị tour. Thanh toán hết
trước 07 ngày khởi hành
- Nếu yêu cầu ở phòng đơn, Quý khách vui lòng thanh toán tiền phụ thu.
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- Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài, phí làm visa tái nhập Việt Nam 1.480.000VNĐ/khách. Riêng visa
tái nhập làm tại cửa khẩu là 650.000 vnd - Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang
theo lúc đi tour.
- Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân
viên bán tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có). 
- Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì
không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được.
- Quý khách dưới 16 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 16 tuổi đi cùng. Trường hợp đi với người nhà
phải nộp kèm giấy ủy quyến được chính quyến địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyến dắt đi tour)

Giá bao gồm:
- Vé máy bay khứ hồi, 
- Thuế và các khoản phụ thu của hàng không.
- Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (phòng hai khách).
- Bữa ăn, điển tham quan và vận chuyển như chương trình (Tàu cano đi lại các đào - cano sức chứa khoảng
40 khách đi chung với khách lẻ)
- Hướng dên viên suốt tuyến
- Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa là 210.000.000 VNĐ cho nhân mạng và 21.000.000 VNĐ cho
hành lý.
- Quà tặng (nếu có).

Giá không bao gồm:
- Hộ chiếu.
- Phụ thu phòng đơn, chi phí nâng cấp phòng. 
- Nước uống (bia rượi trong bữa ăn..), chi phí điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng
không.
- Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình.

Giá tour dành cho trẻ em:
+ Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn.
+ Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng).
+ Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 100% giá tour người lớn (có chế độ giường riêng).
+ Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn.

Quy trình đăng ký và thanh toán:
- Đợt 1: Đặt cọc 50% tổng giá trị tour/khách. 
- Đợt 2: Thanh toán số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 1 tuần.

Các điều kiện huỷ tour: (đối với ngày thường):
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 20: Không mất chi phí.
-  Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 15-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí
chuyển/huỷ tour là 50% tiền cọc tour.
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 12-14 ngày trước ngày khởi: Chi phí chuyển/huỷ
tour là 100% tiền cọc tour.
- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100%
tiền cọc tour. 
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 08-11 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá
tour du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 05-07 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá
tour du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-04 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá
vé du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành : Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du
lịch.
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Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy và chủ nhật
* Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định.

Các điều kiện huỷ tour: (đối với ngày lễ, Tết):
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 30 ngày: Không mất chi phí.
-  Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 25-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí
chuyển/huỷ tour là 50% tiền cọc tour.
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí
chuyển/huỷ tour là 100% tiền cọc tour.
- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100%
tiền cọc tour. 
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 17-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá
tour du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 08-16 ngày trước ngày khởi: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour
du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-07 ngày trước ngày khởi: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du
lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành : Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du
lịch.
* Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết.

Lưu ý khi chuyển/huỷ tour:
- Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang Vé Du Lịch đến văn phòng
đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu chi phí theo quy định của công ty. Không giải quyết
các trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại.
- Đối với những tour còn thời hạn hủy nhưng đã làm visa, Quý khách vui lòng thanh toán phí visa.

Lưu ý:
- Khi đăng ký tour du lịch, 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. 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.
- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. 
- Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài của
bác sĩ + giấy cam kết sức khỏe với Công ty và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo.
Ngoài ra, khách trên 75 tuổi vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour).
- Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên.
- Không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia các tour du lịch nước ngoài vì lí do an toàn cho
khách.
- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay
đổi mà không được báo trước.
- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm
bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.
- Công ty 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, công ty 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 như phí làm visa….và không chịu trách
nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác).

DU LỊCH NẮNG MỚI
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Văn phòng Đặt Tour
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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