Chƣơng trình Du Lịch Châu Âu

PHÁP – LUXEMBOURG – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC –
BẮC KINH
Mã chƣơng trình: NN-AU-9N9Đ-001
Chƣơng trình: Pháp – Luxembourg – Bỉ – Hà Lan – Đức – Bắc Kinh
Thời gian: 9 Ngày 9 Đêm
Phƣơng tiện: Đi về bằng máy bay
Khởi hành: Giá Tour: 38.990.000 VNĐ

Điểm nổi bật:





Liên tuyến tham quan 5 nước Châu Âu
Hệ thống khách sạn 3* đẳng cấp;
Một chuyến đi, 6 điểm đến: Pháp, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan, Đức, Bắc Kinh
Đảm bảo khả năng đạt được visa Châu Âu cao nhất.

CHƢƠNG TRÌNH TOUR
Ngày 1: Tp. HCM – Paris

(-/-/Ăn Tối trên máy bay)

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất (ga đi quốc tế) vào lúc 0200. Tại ga đi Quốc Tế,
Trưởng Đoàn Du lịch Vietnam Travel Group sẽ hướng dẫn quý khách làm thủ tục hàng không và
đón chuyến bay CA904 0540 - 1135 đến Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, đoàn tiếp tục nối chuyến bay
CA933 13:35 - 18:40 đến Paris.

Đến sân bay Paris, hướng dẫn viên đón đoàn chào mừng đoàn đến với thành phố Paris.
Xe đưa đoàn đi ăn tối và về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi và tự do tham quan thành phố Paris
về đêm.
Ngày 2: Paris - Reims - Luxembourg

(Sáng/Trƣa/Tối)

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.
Xe đưa đoàn tiếp tục tham quan:
 Nhà thờ Đức bà Paris – một trong những nhà thờ lâu đời nhất châu Âu
 Khải hoàn môn (L’Arc de Triomphe): Là một công trình kiến trúc biểu tượng cho lịch sử
nước Pháp nằm giao của 12 đại lộ và 3 quận ở Paris, được xây dựng và khánh thành năm
1836 để chào mừng quân đội Pháp chiến thắng trở về.
 Đại lộ Champs Elysees nổi tiếng dẫn đến quảng trường Place de la Concorde – là quãng
trường lớn nhất của Pháp.
 Bảo tàng Lourve: Bảo tàng lịch sử này được tọa lạc bên dòng sông Seine, nằm tại khu
vực trung tâm thủ đô Paris. Lourve vốn là pháo đài được xây dựng năm 1190 và là cung
điện hoàng gia Pháp trước khi triều đình di chuyển về lâu đài Versailles. Bảo tàng Lourve là
nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cô, nghệ thuật Hồi giáo, nghệ thuật
Châu âu từ thế kỷ 13 -19 với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Tranh Mona Lisa, Bia đá Mesia,
Tượng thần vệ nữ,… (Chụp hình bên ngoài).
 Ngồi du thuyền dạo quanh dòng sông Seine thơ mộng thưởng ngoạn phong cảnh hữu
tình nước Pháp cổ kính.
Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Tiếp đến, đoàn tham quan:
 Tháp Eiffel: Một công trình kiến trúc bằng thép nằm bên sông Seine, được xem như là
biểu tượng của nước Pháp và là công trình kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp. Tháp Eiffel
đã từng là công trình kỷ lục cao nhất thế giới trong suốt 40 năm liền với tổng chiều cao là
325 mét (tham quan bên ngoài)
 Đoàn thoả sức mua sắm tại Galleries La Fayette - một trong 10 trung tâm mua sắm sang
trọng sầm uất nhất thế giới.
Đoàn dùng bữa tối và xe đưa quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi và tự do khám phá thành phố
Paris về đêm.
Ngày 3: Paris – Luxembourge

(Sáng/Trƣa/Tối)

Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Khởi hành tới Thành phố
Reims "thủ đô của xứ sở Champagne”. Quý khách sẽ tham quan:




Fontaine Sube – Đài phun nước ở trung tâm Reims được khánh thành vào ngày
15/7/1906.
Nhà thờ đức bà Reims – là một trong những công trình kiến trúc Gothic ở Pháp được ghi
vào danh sách di sản thế giới của UNESCO.

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng sau chuyến tham quan. Tiếp đến, xe đưa đoàn đến thành
phố Luxembourg – Quốc gia mệnh danh là “Trái tim xanh của Châu Âu”. Đoàn tham quan:
 Grand Ducal - đại dinh thự cho nhiều đời Đại Công tước Luxembourg – Người đứng đầu
thể chế nhà nước sinh sống và làm việc. Ngày nay, cung điện nguy nga, rộng lớn này là nơi
cả gia đình Đại Công tước sinh sống, đồng thời là nơi Công tước sắp xếp và đón tiếp các
quan khách chính trị trên thế giới.
 Cầu Adolphe Pont xem như một biểu tượng du lịch của thành phố và khu phố cổ nơi chôn
cất vị tướng tài giỏi của Luxembourg Gorge Petrusse.
 Notre Dame Cathedral -nơi sở hữu nhiều cửa sổ kính màu rất tinh tế và cũng là nơi lưu
giữ bức tượng Đức Mẹ Maria quý giá.
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Nhận phòng và nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại
Luxembourg.
Ngày 4: Luxembourg – Brussels – Amsterdam

(Sáng/Trƣa/Tối)

Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Quý khách sẽ rời thành phố Luxembourg và khởi
hành đi Brussels – thủ đô của Bỉ và là trung tâm chính trị của liên minh Châu Âu, tham quan:
 Quảng trƣờng Grand Place – khu phố cổ đẹp nhất Brussels được UNESCO công nhận là
di sản văn hóa Thế giới, gồm tòa thị chính, nhà Maison du Duc (Nhà của công tước)…



Tƣợng chú bé đứng tè Manneken Pis, biểu tượng nổi tiếng của nước Bỉ.
Bảo tàng phân tử Atomium – một công trình được xây dựng cho hội chợ quốc tế tại
Brussels (Expo ’58), có chiều cao 103m.

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Tiếp theo, xe đưa đoàn di chuyển đi Amsterdam. Đoàn dùng
cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó, đoàn tham quan:
 Quảng trƣờng DAM, bao gồm: Cung điện Hoàng gia và đài tƣởng niệm quốc gia.
 Red Light District – Phố Đèn Đỏ của Amsterdam bao gồm 3 khu: De Wallen, Singelgebied
và Ruysdaelkade. Trong đó lớn nhất là De Wallen, nằm tại trung tâm của khu vực có lịch sử
lâu đời nhất thành phố.
Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Đoàn nhận phòng và nghỉ ngơi tại Amsterdam.

Ngày 5: Amsterdam – Giethoorn – Zaanse Schans

(Sáng/Trƣa/Tối)

Quý khách dùng bữa sáng và trả phòng. Sau đó, đoàn khởi hành tham quan:
 Zaanse Schans: Tại đây Quý khách tham quan Nhà máy sản xuất guốc gỗ và nhà máy
sản xuất phô mai.
 Làng Giethoorn: du thuyền trên sông. Giethoorn nằm tại tỉnh Overijssel, là ngôi làng nổi
tiếng với tên gọi “Venice của Hà Lan”. Bởi lẽ, nơi đây có kênh đào trải dài 7,5km khắp làng.
Giethoorn vốn không có đường cái, bạn sẽ không tìm thấy ô tô hay xe bus, thay vào đó,
mọi hình thức giao thông chủ yếu bằng đường thuỷ, thông qua kênh đào. Nhờ vậy, những
ngôi nhà nhỏ của ngôi làng tuyệt đẹp nổi lên giữa mặt nước như một bức tranh vẽ.
Từ 23/3 đến 12/05 chương trình Giethoorn sẽ được thay bằng lễ hội Hoa TuLip (Keukenhof).
Một trong 10 lễ hội hoa lớn nhất thế giới:
 Chỉ mở cửa 2 tháng, khoảng từ giữa tháng 3 tới giữa tháng 5, nhưng mỗi năm Keukenhof
thu hút hơn 700.000 khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể tìm thấy vô vàn
loài hoa Tulip đủ màu sắc đan xen lẫn nhau hoặc ngay hàng thẳng lối.
 Trong hương thơm ngan ngát của muôn loài, bạn có thể tản bộ trên 15 km đường hoa
trong công viên để thư giãn.
 Ngoài ra, đến công viên Keukenhof bạn còn có thể mua giống hoa về trồng hay học cách
chăm sóc hoa cũng như nghệ thuật cắm hoa.
Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Đoàn quay trở lại Amsterdam tham quan:




Trung tâm sản xuất kim cƣơng - Nhà máy kim cương Coster - Qúy khách có cơ hội tận
mắt quan sát kỹ thuật chế tác kim cương với kỹ thuật được sử dụng từ thế kỷ thứ 16.
Du lịch Vietnam Travel Group tặng mỗi khách 1 vé du thuyền kênh đào trứ danh ở
Amsterdam (Nếu đủ thời gian).
Quảng trƣờng Dam Square là nơi tập trung các công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại của
thành phố Amsterdam lâu đời và là nơi hội tụ hầu hết các sự kiện lớn của thành phố
Amsterdam.

Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Xe đưa quý khách trở về khách sạn. Nghỉ đêm tại
Amsterdam – Hà Lan
Ngày 6: Amsterdam – Cologne – Frankfurt

(Sáng/Trƣa/Tối)

Quý khách ăn sáng và làm thủ tục trả phòng. Đoàn di chuyển đi Cologne. Đến Cologne, Quý khách
dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Tiếp đến, đoàn tham quan Cologne:



Nhà thờ The Cologne (Cologne Cathedral) là công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu
của Châu Âu kết hợp giữa kiến trúc, hội họa và điêu khắc. Nhà thờ có mặt tiền lớn nhất thế
giới theo kiểu Gothic thuần túy, rộng 86.5m, dài 144.5m với 2 tháp đôi khổng lồ cao 157m,
đã tạo nên kỷ lục mà cho đến giờ chưa nhà thờ nào vượt qua được Cologne Cathedral.

Đoàn khởi hành đến thành phố Frankfurt. Đoàn tiếp tục tham quan:
 Romerberg Square - quảng trường trung tâm của Frankfurt, nơi tụ họp của dân địa
phương trong các lễ hội đặc biệt là lễ giáng sinh. Khu vực này nổi bật với 11 tòa nhà cũ
được xây dựng từ thế kỷ 15– thế kỷ 18 bao gồm Old Town Hall với Imperial Hall tạo nên
một không gian lộng lẫy
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Xe đưa quý khách về đến khách sạn nhận phòng và tự do
tham quan thành phố về đêm. Nghỉ đêm tại Frankfurt – Đức.
Ngày 7: Frankfurt – Zeil (14Km) – Bay đến Bắc Kinh

(Sáng/Trƣa/Ăn trên máy bay)

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn.Xe đưa quý khách tự do tham quan và mua sắm tại khu phố
Zeil – Khu phố mua sắm sầm uất nhất thành phố Frankfurt.
Đoàn tự túc dùng bữa trưa tại khu phố Zeil. Xe đưa đoàn ra sân bay, đón chuyến bay CA932
(2015 - 1125+1) đi thành phố Bắc Kinh. Nghỉ đêm trên máy bay. (Ăn tối trên máy bay).
Ngày 8: Bắc Kinh

(Ăn trên máy bay/Trƣa/Tối)

Đến sân bay Quốc tế Bắc Kinh, Đoàn làm thủ tục nhập cảnh. Hướng Dẫn Viên chào mừng đoàn
đến với thành phố Bắc Kinh. Sau khi dùng cơm trưa, quý khách về khách sạn nhận phòng và tự do
nghỉ ngơi, khám phá Bắc Kinh. Đoàn ăn tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại Bắc Kinh.
Ngày 9: Vạn Lý Trƣờng Thành – Sân Vân Động Tổ Chim – Tp. HCM
(Sáng/Trƣa/Ăn Tối trên máy bay)
Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành đi tham quan:
 Vạn Lý Trƣờng Thành: Một công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại của nhân dân Trung Hoa, là
biểu tượng cho tài năng và trình độ của người cổ đại. Được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất
kỳ quan của Trung Quốc, được UNESCO bình chọn là di sản văn hóa thế giới vào năm 1987.
Với lịch sử hơn 2.500 năm, Vạn Lý Trường Thành đã chứng kiến sự thịnh suy, thăng trầm



của biết bao triều đại Trung Hoa. Sau hàng nghìn năm, giờ đây nó trở thành điểm du lịch
nổi tiếng và hấp dẫn nhiều du khách khắp nơi trên thế giới.
Xƣởng Chế Tác Ngọc Thạch: Nơi chế tác và trưng bày các loại sản phẩm thủ công tinh
xảo được làm từ các loại Ngọc quý trên khắp đất nước Trung Quốc.

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Tham quan chụp hình ngoại quan khu Sân vận động Quốc
gia Bắc Kinh còn được biết đến với cái tên “Sân Vận Động Tổ Chim” ra đời khi Trung Quốc
đảm trách vai trò chủ nhà Thế vận hội mùa hè 2008, được xem là công trình xây dựng hoàn toàn
bằng thép lớn nhất trên thế giới.
Sau chuyến tham quan, xe đưa đoàn ra sân bay Bắc Kinh đón chuyến bay mã hiệu CA903 khởi
hành 2035 và đến Việt Nam lúc 0040+1). Công ty tặng mỗi khách 30 tệ ăn nhẹ tại sân bay. Ăn tối
và nghỉ đêm trên máy bay. Lúc 0040 đến sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn làm thủ tục nhập cảnh lấy
hành lý.
GIÁ TOUR BAO GỒM:













Vé máy bay chặng quốc tế: Tp. HCM – Paris // Bắc Kinh - Tp. HCM.
Thuế, phụ phí xăng dầu, phí anninh, phí sân bay phi trường 2 nước.
Khách sạn 3* hoặc 4* chuẩn quốc tế, đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn phòng đôi. Trong trường
hợp cần thiết vì lý do giới tính, phòng ba sẽ được bố trí.
Trưởng đoàn nhiệt tình, theo đoàn suốt tuyến.
Ăn uống theo chương trình (không bao gồm đồ uống trong bữa ăn tại nhà hàng).
Xe đưa đón tham quan theo chương trình.
Phí tham quan theo chương trình
Du thuyền trên sông Seine - Pháp
Thuyền dạo quanh làng Giethoorn – Hà Lan (Từ 23/3 đến 12/5 sẽ được thay thế bằng vé
tham quan lễ hội hoa Keukenhof).
Quà tặng lưu niệm: balo/giỏ xách/dù, nón, bao da hộ chiếu.
Bảo hiểm du lịch quốc tế với mức đền bù trên 1.000.000.000/trường hợp.
Các khách sạn đoàn dự tính trú tại các nước (sẽ có thể thay đổi nếu các khách sạn này hết
phòng)

KHÔNG BAO GỒM:







Phí Visa Châu Âu và Visa Trung Quốc (5.000.000 VNĐ).
Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình.
Phụ thu phòng đơn (nếu có): 7.500.000 VNĐ/khách/tour
Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài (nếu có)
Tips cho tài xế địa phương và hướng dẫn viên mức đề nghị: 1.800.000 VNĐ/khách/tour.
Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày kết thúc tour.

GIÁ VÉ TRẺ EM: (tính theo ngày tháng năm sinh)





Em bé dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn).
Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 85% 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.

*** Lưu ý: Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. Mỗi gia đình chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ em thứ 2
đóng 90% để có tiêu chuẩn giường riêng.
QU TRÌNH ĐĂNG K V TH C HI N:






Khách hàng điền phiếu đăng ký và cung cấp hồ sơ xin visa trước ngày khởi hành ít nhất 30
ngày.
Đóng tiền đặt cọc tour 20.000.000 VNĐ/khách
Hoàn tất thanh toán tiền tour trước 14 ngày so với ngày khởi hành
Hoàn tất tiền ký quỹ (nếu có) ngay sau khi có kết quả Visa.
Công ty sẽ hướng dẫn thủ tục visa, cách điền các mẫu đơn visa, đăng ký ngày nộp hồ sơ,
khách hàng phải có mặt để nộp hồ sơ và mang theo hồ sơ bảng gốc để đối chiếu.

ĐIỀU KI N HUỶ TOUR:
Trong trường hợp không thể tham dự được tour, quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour
& biên lai đóng tiền đến văn phòng Cty chúng tôi để làm thủ tục hủy/chuyển tour. Phải thông báo
cho Công ty bằng văn bản hoặc email (không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/hủy tour
qua điện thoại) và chịu phí huỷ phạt như sau:
 ĐỐI VỚI TOUR NGÀY THƯỜNG:
o Huỷ ngay sau khi đăng ký: 30% tổng giá thành tour.
o Hủy trước ngày khởi hành 30 ngày (từ ngày 30 trở về trước): 50% tổng giá thành
tour
o Hủy trước ngày khởi hành 15 ngày (từ ngày 15 – ngày thứ 30): 75% tổng giá thành
tour.
o Huỷ trong vòng 15 ngày so với ngày khởi hành (từ ngày 15 – ngày khởi hành):
100% tổng giá thành tour.
 ĐỐI VỚI TOUR NGÀY LỄ, TẾT: (là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày
lễ, tết theo quy định của nước Việt Nam)
o Huỷ ngay sau khi đăng ký: 30% tổng giá thành tour.
o Hủy trước ngày khởi hành 45 ngày (từ ngày 45 trở về trước): 50% tổng giá thành
tour
o Hủy trước ngày khởi hành 30 ngày (từ ngày 30 – ngày thứ 45): 75% tổng giá thành
tour.
o Huỷ trong vòng 30 ngày so với ngày khởi hành (từ ngày 30 – ngày khởi hành):
100% tổng giá thành tour.
*** Lưu ý: Bên cạnh việc khách hàng hủy tour sẽ dựa vào các điều kiện hủy phạt như trên. Đồng
thời, đối với những khách đã có visa Châu Âu xin visa theo đoàn của Cty, chúng tôi sẽ giữ hỗ
chiếu cho đến khi thời hạn visa Châu Âu kết thúc, hết hiệu lực được phép nhập cảnh; Hoặc sẽ
thông báo với LSQ/ĐSQ (nơi cấp visa) để đóng dấu mộc “Cancel – hủy” visa của khách. Vì chúng
tôi chịu trách nhiệm trong việc nhập cảnh và xuất cảnh Châu Âu của quý khách.
*** Trường hợp CHUYỂN/DỜI TOUR: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour theo quy định Cty như
trên. Các trường chuyển tour Cty sẽ xem xét lại tình hình mà có mức hỗ trợ khác nhau.
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Khách hàng tự túc xin Visa hoặc được miễn Visa Châu Âu sẽ được trừ lại 2.000.000 VND.
Trường hợp đoàn không đủ 10 khách khởi hành (10 khách đi và về theo hành trình
tour), Vietnam Travel Group (VNTG) có quyền thay đổi, dời tour sang ngày khởi hành gần
nhất. Nếu khách hàng không sắp xếp được công việc để tham gia tour kế tiếp, chúng tôi sẽ
hoàn trả lại tiền cọc tour/tiền tour sau khi đã trừ đi lệ phí xin visa của các khách mà không
chịu thêm bất kỳ chi phí và trách nhiệm nào.
Đối với những khách hàng chỉ mua Land tour (tức dịch vụ mặt đất tại nước muốn
đến), VNTG sẽ không khuyến khích khách hàng tự mua/xuất vé máy bay khi chưa có sự xác
nhận tour chắc chắn khởi hành từ VNTG. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chi phí
chuyến đi: khách sạn mua thêm, vé máy bay, visa... của khách hàng nếu tour không khởi
hành.
Đại Sứ Quán & Tổng Lãnh Sự Quán khối Schengen yêu cầu các đương đơn xin visa du lịch
theo đoàn phải trình diện lại hộ chiếu bản gốc sau khi kết thúc tour. Vì vậy khách hàng vui
lòng gửi lại Hộ chiếu gốc cho Hướng Dẫn Viên – Trưởng đoàn ngày về để trình diện cho
ĐSQ/LSQ (cấp visa). Chúng tôi sẽ hoàn trả lại hộ chiếu gốc sau khi đã trình diện xong
(khoảng 03 ngày làm việc).
Quý khách mang quốc tịch nước ngoài hoặc là việt kiều phải có visa rời mang theo lúc đi
tour.
Quý khách mang quốc tịch nước ngoài có visa tái nhập Việt Nam 01 lần, phải làm visa tái
nhập VN để nhập cảnh vào VN lần tiếp theo.
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 du lịch sang nước thứ ba được.
Trường hợp trẻ em đi với người nhà (không phải Bố Mẹ) phải nộp kèm giấy ủy quyến được
chính quyền địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền dắt đi tour).
Với khách hàng từ 75 tuổi – đến 79 tuổi: yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Cty & giấy khám
sức khỏe để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp. Cty khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm
cao cấp tùy theo tour. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, VNTG sẽ không chịu trách nhiệm.
Không nhận khách hàng từ 80 tuổi trở lên & khách hàng mang thai từ tháng thứ 5 trở
lên. Khách hàng mang thai vui lòng thông báo ngay khi đăng ký tour để được tư vấn.
VNTG có quyền thay đổi hãng hàng không vận chuyển vào giờ chót tùy thuộc vào các hãng
hàng không, thời tiết…
Giờ bay có thể thay đổi mà không thông báo trước do phụ thuộc vào hãng hàng không.











Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình lên
xuống cho phù hợp tuy nhiên các tuyến điểm Du Lịch vẫn đảm bảo đầy đủ như lúc ban
đầu. Tuy nhiên, Vietnam Travel Group sẽ được miễn trừ trách nhiệm bảo đảm các điểm
tham quan trong trường hợp khách quan như:
o Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất....
o Sự cố về an ninh: biểu tình, khủng bố, đình công
o Sự cố về hàng không: dời, hủy, hoãn chuyến bay, trục trặc kỹ thuật bay, an ninh
bay…
Nếu những trường hợp trên xảy ra, VNTG sẽ xem xét để hoàn chi phí không tham quan cho
khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện: phí làm visa, tiền
vé máy bay….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác).
Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, Du
Lịch Vietnam Travel Group được miễn trừ trách nhiệm và không hoàn trả tiền tour. Quý
khách tự túc chi phí mua vé máy bay quay về Việt Nam.
Tùy theo tình hình cấp Visa của Lãnh Sự Quán và vé máy bay, ngày khởi hành có thể dời lại
từ 1 đến 7 ngày so với ngày khởi hành ban đầu hoặc vào đoàn khởi hành tiếp theo gần
nhất.
Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.
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