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SẢN PHẨM CHÀO MỪNG KHAI TRƯƠNG SÂN BAY VÂN ĐỒN 
HẠ LONG – SB VÂN ĐỒN- SÀI GÒN – CAMPHUCHIA – SB VÂN ĐỒN - HẠ LONG 

Giá sốc chào mừng khai trương đường bay sân bay Vân Đồn 30/12/2018 
Giá gốc: 8.990.000 VNĐ/ khách - > giảm  còn: 7.990.000 VNĐ/ khách 

 
Mã tour: NNQNI100-001-30122018VN-U 
Thời gian: 06 ngày 05 đêm 
Dự kiến khởi hành: 30/12/2018 -> 04/01/2019 
Phương tiện: ô tô + máy bay 
Số lượng khách dự kiến: 35 khách + 01 HDV. 
NGÀY 01: 30/12/2018: VÂN ĐỒN– SÀI GÒN  ( Ăn trưa, tối: tự do) 
07hh00: Quý khách tập trung tại văn phòng HaloTours   chi nhánh Quảng Ninh, xe ô tô và hướng dân viên 
đưa Quý khách đi sân bay Vân Đồn. Quý khách tự do ăn sáng 
08h30: Quý khách tập trung tại sân bay Vân Đồn -  sảnh nội địa, Quý 
khách dự lễ khai trương sân bay Quốc tế Vân Đồn. Sau đó Hướng 
dẫn viên làm thủ tục cho Quý khách đáp chuyến bay đi sân bay Tân 
Sơn Nhất, chuyến bay VN1287 (10h30 – 12h40).  
12h40: Tới sân bay Tân Sơn Nhất, Hướng dẫn viên (HDV) và xe ô tô 
đón Quý khách đưa đi ăn tại nhà hàng. 
Quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do dạo chơi và 
tham quan Sài Gòn. 
Tối: Quý khách tự do ăn tối 
Nghỉ đêm tại khách sạn Sen Việt 3* hoặc tương đương tại TP Hồ 
Chí Minh. 

 

     
NGÀY 02: 31/12 /2018: HỒ CHÍ MINH – MỘC BÀI – SIEMREAP     ( Ăn: sáng, trưa, tối)  

 

05h00: Quý khách trả phòng, ăn sáng. 
05h45: Xe ô tô và hướng dẫn viên đón Quý khách khởi hành đi 
cửa khẩu Mộc Bài, tới Cửa Khẩu Mộc Bài Quý khách làm thủ tục 
qua cửa khẩu. Xe và hướng dẫn viên địa phương đón đoàn và đưa 
đi dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương . Sau đó, Quý khách tiếp 
tục lên đường đi Siem Reap. Đến nơi, Quý khách về nhận phòng 
tại khách sạn.  
Ăn tối và tự do nghỉ ngơi. 
Quý khách nghỉ đêm tại Siemreap tiêu chuẩn khách sạn 4 sao 
Marvel Hotel Siem Reap và khách sạn  3 sao Ibis Siem Reap. 

NGÀY 03: 01/ 01/2019: SIEMRIEP  ( Ăn: sáng, trưa và tối) 
Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách tham quan Cổng 
nam Angkor Thom và Ta Prohm, đây là những cung điện lớn 
nhất với các mặt Phật được tạc trên đá cùng những phù điêu 
tuyệt đẹp, xe đưa Quý khách ngang qua đền Bayon, Baphuon 
và Quảng trường đấu voi. Tiếp theo ,quý khách tham quan 
đền Angkor Wat - Một trong những kỳ quan của thế giới . 
Sau bữa trưa, quý khách sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi….trước 
khi dùng ăn tối quý khách sẽ tham quan đồi Bakheng ngắm 
 nhìn đất Chùa Tháp xinh đẹp và huyền bí.   
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Quý khách ăn tối và tham gia chương trình ca múa nhạc truyền thống của người Khmer. Sau đó, Quý 
khách trở về khách sạn nghỉ ngơi. 
Quý khách nghỉ đêm tại Siemreap tiêu chuẩn khách sạn 4 sao Marvel Hotel Siem Reap và khách sạn  3 
sao Ibis Siem Reap. 
NGÀY 04: 02/01/2019:  SIEMREAP - PHNOM PENH (Ăn : sáng, trưa và tối)  

 

06h30: Quý khách trả phòng, Ăn sáng tại khách sạn. Quý 
khách lên đường đến Phnom Penh - Thủ đô của Vương 
quốc Campuchia.  
Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương ở 
Phnom Penh và nhận phòng tại khách sạn.  
Buổi chiều, Quý khách đi tham quan: Wat Phnom - Một 
ngôi chùa rất nổi tiếng tại thành phố Phnom Penh, tiếp 
tục tham quan Chùa Vàng, Chùa Bạc và Hoàng Cung  
Sau đó, Quý khách tự do tham quan và mua sắm tại City 
Jewelry.  
 

Sau bữa tối, Quý khách tham quan và tự do thử vận may tại Casino nổi tiếng của Campuchia. 
Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn 4 sao Asia Palaca Hotel tại thủ đô Phnompenh. 
NGÀY 05:  03/01/2019: PHNOMPENH – SÀI GÒN  ( ăn: sáng, trưa, tối) 
Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách trả phòng. 
Quý khách tự do mua sắm tại Central Market.  
Sau đó khởi hành về cửa khẩu Mộc Bài.  
Ăn trưa tại địa phương.  
Đến cửa khẩu Mộc Bài sau khi làm thủ tục nhập cảnh Việt 
Nam,  
Xe ô tô và hướng dẫn viên đưa Quý khách về lại TP Hồ Chí 
Minh. 
Quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi 
Xe ô tô đưa Quý khách ăn tối tại nhà hàng. 
Quý khách tự do dạo chơi và ngắm cảnh TP Sài Gòn về đêm 
Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn 3 sao Thiên Tùng Hotel 
– TP HCM. 
 

 

NGÀY 06: 04/01/2019: SÀI GÒN – VÂN ĐỒN  ( Ăn: Sáng, Ăn trưa: tự do) 
	

	
 

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, Quý khách tự do 
dạo chơi và tham quan Sài Gòn 
Trưa: Quý khách tự do ăn trưa 
11h30: Quý khách trả phòng, lên xe khởi hành ra sân bay 
Tân Sơn Nhất để về lại sân bay Vân Đồn trên chuyến bay 
VN 1286 (14h00 – 16h00). 
16h00: Về lại sân bay Vân Đồn, xe ô tô và hướng dẫn viên 
HaloTours  đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành về điểm 
xuất phát ban đầu. HDV chia tay Quý khách và hẹn gặp lại 
trong chương trình lần sau. 

 
 
 
 
* Ghi chú:  
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-Các điểm tham quan có thể thay đổi theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đủ chương trình 
cho Quý khách. 
-Giờ bay theo quy định hãng hàng không, HaloTours  không chịu trách nhiệm bồi thường trong 
trường hợp Quý khách bị hoãn hoặc hủy giờ bay, hành trình bay. Phạm vi bồi thường do hàng 
không Quy định. 

 
GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH DU LỊCH: 

 ( Áp dụng cho đoàn 32 - 35 khách người lớn/ 01 xe 45 chỗ) 
                                                                                Đơn vị tính: VNĐ/ khách 

Tiêu chuẩn khách sạn Đoàn 35 khách 
Xe 45 chỗ 

 

Phụ thu phòng đơn 

Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao + 4 sao 
tại Camphuchia 

GIÁ SỐC 7.990.000đ 3.200.000đ 
 

 
Giá trên bao gồm: 
1.Xe 45 chỗ đời mới đón + tiễn sân bay Vân Đồn + sân bay Tân Sơn Nhất. 
2. Xe 45 chỗ đời mới vận chuyển theo chương trình tham quan từ TP HCM đi Camphuchia và ngược lại 
3. Khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao tại 02 đêm ở Sài Gòn + tiêu chuẩn 3 sao hoặc 4 sao tại Camphuchia: 02 
khách/ phòng ( nếu trường hợp lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 03 người/ phòng). 
4. Mức ăn theo tiêu chuẩn: bữa ăn sáng: 04 bữa tại khách sạn + bữa ăn chính: 09 bữa: 02 bữa tại Việt Nam: 
150.000đ/ suất/ bữa + 07 bữa tại Camphuchia tương đương 5 usd/ suất/ bữa ( không bao gồm đồ uống) 
6. Vé tham quan theo chương trình. 
7. Vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không Vietnam Airline: Vân Đồn- TP.HCM- Vân Đồn, bao gồm: 7 kg 
hành lý xách tay và 20 kg hành lý ký gửi. 
8. Hướng dẫn viên đón tiễn tại sân bay Vân Đồn  + sân bay Tân Sơn Nhất; Hướng dẫn viên suốt tuyến theo 
chương trình tại Camphuchia. 
9. Nước uống  và khăn lạnh theo chương trình tour. 
10. Quà tặng mũ du lịch HaloTours . 
11. Phí qua biên giới Camphuchia 
12. Bảo hiểm du lịch Đặc biệt,HaloTours  tặng thêm cho tất cả du khách (đến 80 tuổi) phí 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. 
Giá tour không bao gồm:  
- Hộ chiếu (yêu cầu còn hạn 6 tháng so với ngày về). 
- Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi. 
- Thuốc men, bệnh viện… và chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình 
Tiền bồi dưỡng:  
- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 70.000 VNĐ/ ngày/ khách.  
Các điều kiện đăng ký tour:  
- Hộ chiếu của Quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng tính đến ngày về. Quý khách vui lòng gửi hộ 
chiếu gốc cho  HaloTours  trứơc khi khởi hành ít nhất 10 ngày làm việc. 
 
- Quý khách vui lòng đóng tiền cọc 4.000.000 VNĐ ngày thường  
- Giá trẻ em áp dụng từ 2 tuổi cho đến dưới 12 tuổi. 
- Nếu yêu cầu ở phòng đơn, Quý khách vui lòng thanh toán tiền phụ thu. 
- Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài, phụ thu phí visa Campuchia 770.000 VNĐ/khách và nộp 2 hình 
(4*6). Và nếu khách có visa Việt Nam một lần (single entries) thì phụ phí làm visa tái nhập Việt Nam 
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1.480.000 VNĐ/ khách và nộp 1 hình 4*6, trường hợp làm tại của khẩu hoặc sân bay phụ phí là 
1.100.000 VNĐ/ khách và nộp 2 hình 4*6. 
-  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 quyền được chính quyền địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền dắt đi tour)  
Quà tặng HaloTours   

 Giá tour trẻ em: 
-   Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng) 
-   Trẻ em từ trên 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng).  
-   Trẻ em từ trên 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn (có chế độ giường riêng).  
-   Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 
Lưu ý: Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 trẻ em dưới 12 tuổi (không có chế độ giường 
riêng), Quý khách vui lòng thanh toán thêm để bé có chế độ giường riêng. 
 

 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. 
 -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. 
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- 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 HaloTours . 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 ḷng 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.  
- HaloTours  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, HaloTours  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). 
  

 
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ & BỔ ÍCH!! 

Thông tin liên hệ: 
 
Số 1 Đông Hồ, Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh 
Điệnthoại: 0203.620829 ; Mr An 090 222 1886 
Email: halotours22@gmail.com , web: http://www.ahalong.com 
 


