
 

 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH VITM 2022 
HÀ NỘI – ĐỀN GIÓNG - FLAMINGO ĐẠI LẢI- HÀ NỘI 

Thời gian: 2 ngày 1 đêm Phương tiện: Ô tô 
Khởi hành Thứ 3 hàng tuần 

 

NGÀY 1 HÀ NỘI – FLAMINGO ĐẠI LẢI  …>T>C 

Sáng 
 
 
 
 
 

11h30 
14h00 

 
 
 
 
 
 

19h00 
 

VTTC Travel đón Quý khách tại Nha hát lớn thành phố 
khởi hành đi Flamingo Đại Lải  

Ghé thăm và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền 
Gióng nằm ở núi Vệ Linh (hay còn gọi là núi Sóc) thuộc thôn Phù 
Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, cách trung tâm Hà Nội khoảng 
hơn 30 km  

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng Minh Khuê. 
Qúy khách nhận phòng tại Flamingo Đại Lải, tận hưởng tại  

khu nghỉ dưỡng nằm trong Top 10 resort đẹp nhất hành tinh. Thư 
giãn với sắc xanh tự nhiên là sợi dây kết nối con người với thiên 
nhiên. 

Tự do tham quan các tác phẩm nghệ thuật tại Art in the 
Forest, tự do sử dụng xe điện trong khuôn viên resort, Kidclub, hồ 
bơi bốn mùa. 

Qúy khách ăn tối tại nhà hàng. 
Nghỉ đêm tại Flamingo Đại Lải resort 5* 

   

  

     

NGÀY 2 FLAMINGO -  HÀ NỘI S>T>… 

07h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h00 
 

Qúy khách ăn sáng và tự do tận hưởng khung cảnh bình minh 
tươi sáng, được hít hà không khí trong lành, tinh khôi buổi sớm mai, 
chiêm ngưỡng cảnh nước non hòa quyện với mây trời.  

Tự do trải nghiệm tại Wonder Park hay check in  sống ảo tại 
Bamboowing. 

Một số địa điểm bạn có thể chụp hình như: Vườn treo 
Babylon, Forest Sky Bar, Vườn Hồng, Đại lộ Flamingo, Bãi biển, 
Rừng thông, Bộ sưu tập Art in the Forest, Vườn Eden Garden, hồ 
Bách Thanh, khu vực các bể  bơi ngoài trời hay đơn giản là ngay tại 
villa bạn đang nghỉ dưỡng. 
           Qúy khách hoạt động thể thao tại bãi biển Flamingo (chi phí tự 
túc) 

Qúy khách trả phòng và dùng bữa trưa tại nhà hàng. 
Sau bữa trưa xe đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu. Kết 

thúc chương trình. Hẹn gặp lại Qúy khách. 

 
   

    

GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH:   2.530.000 VNĐ 



 

 

Giá bao 
gồm: 

- Xe phục vụ đoàn theo chương trình. 
- Khách sạn FLC Đại Lải tiêu chuẩn 5*, ngủ 2 khách/ phòng. Trường hợp lẻ nam/ nữ vui lòng 

ngủ 3 khách/ phòng. 
- Các bữa ăn theo chương trình 
- HDV có thẻ do tổng cục Du lịch cấp, có kinh nghiệm, phục vụ suốt  theo chương trình 
- Bảo hiểm du lịch theo quy định của hãng bảo hiểm 
- Vé thắng cảnh có trong chương trình (Vé vào cửa lần thứ nhất) 
- Quà tặng: Mũ VTTC 
- Phí tổ chức và phục vụ của VTTC  

Không bao 
gồm: 

- Chi phí cá nhân, đồ uống, tiền điện thoại, giặt là... chi phí không bao gồm trong chương trình.  
Phụ thu phòng đơn. 

- Chi phí Test nhanh 
- Thuế VAT theo quy định 

Chính sách 
trẻ em 

- Căn cứ trên giấy khai sinh tính tới ngày khởi hành 
- Trẻ em từ 0- dưới 6 tuổi : miễn phí (được miễn phí 1 trẻ dưới 6 tuổi)(bố mẹ tự lo mọi chi phí cho 

trẻ, không chiếm chỗ trên xe) 
- Trẻ em từ 6 - dưới 10 tuổi :  75% người lớn ( ăn suất riêng, chỗ ngồi trên xe riêng nhưng phải 

ngủ chung giường với bố mẹ),  02 trẻ em tính phí cũng không có tiêu chuẩn giường ngủ riêng. 
- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên : tính như người lớn 

Lưu ý  - Qúy khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt 
thông thường 

- Chương trình trên có thể thay đổi về thời gian và lịch trình, nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan 
như trên 

- Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình 
- Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại 
- Trường hợp khách đi lẻ một mình mà chúng tôi không thể bố trí người ngủ ghép cùng với người 

khác đi lẻ thì bắt buộc phải chịu phí ngủ riêng bằng 50% mức giá phòng/đêm trong suốt chương 
trình tour. 

- Khi kết thúc tour, chúng tôi sẽ trả khách tại một điểm duy nhất là Nhà hát lớn Hà Nội. Quý 
khách vui lòng tự bắt taxi về khách sạn hoặc nơi ở của mình. 

- Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu 
đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần 
và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. 
Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ 
chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, 
khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong 
tour. 

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi 
trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư 
trang quý và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.Các bữa ăn gồm các món ăn Việt 
Nam Du khách có những yêu cầu đặc biệt về thực đơn, dị ứng thực phẩm hay chế độ ăn riêng 
xin vui lòng thông báo trước chuyến đi. 

- Du khách có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân: tên đầy đủ, ngày sinh, 
quốc tịch, giới tính, số CMT hoặc hộ chiếu trước chuyến đi. Khách sạn có thể từ chối du khách 
lên check in nếu không xuất trình được CMT / CCCD  

VTTC - ĐỒNG HÀNH TIN CẬY – NỐI TIẾP THÀNH CÔNG 


