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Đi để sống khác. 

 

             DU LỊCH ĐỘNG PHONG NHA 1 NGÀY 

Thời gian: 10h00– 17h00 

Phương tiện: ô tô 

Khởi hành: Hàng ngày 

             Điểm nổi bật trong chương trình 

✓ Tham quan vẻ đẹp động Phong Nha bao gồm động nước và động khô 

✓ Ngắm nhìn khung cảnh làng quê yên bình trên dòng sông Son thơ mộng  

✓ Chiêm ngưỡng khối thạch nhũ và măng đá rất nhiều hình thù bắt mắt 

✓ Thưởng thức những món ăn dân dã vùng đất Phong Nha  

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

   

10h00: Xe & HDV NETIN TRAVEL đón quý khách tại điểm hẹn: Nhà ga, sân bay, khách 

sạn, trung tâm thành phố…. Đoàn xuất phát theo đường Hồ Chí Minh đi tham quan Di sản 

Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.  

12h00: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. 

Đoàn xuất phát đi tham quan Động Phong Nha hang động tiêu biểu nhất về vẽ đẹp tại Di sản 

Phong Nha-Kẻ Bàng với 7 tiêu chí nổi bật toàn cầu do Hội hang động Hoàng gia Anh bình chọn. 

Đây là hang động có sông ngầm duy nhất ở Việt Nam đang khai thác du lịch. 

17h00: Xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình Du lịch Động Phong Nha 

1 ngày. 

 

GIÁ TRỌN GÓI: 650.000VNĐ/KHÁCH 

GIÁ BAO GỒM 
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Đi để sống khác. 

✓ Xe vận chuyển du lịch điều hoà suốt tuyến  

✓ Vé tham quan Phong Nha 1 lượt 

• Vé tham quan Động Phong Nha 

• Thuyền tham quan ( chở tối đa 14 khách) 

• Áo phao 

✓ Hướng dẫn viên chuyên nghiệp 

✓ Ăn bữa trưa tại Phong Nha (120.000vnđ/suất) 

✓ Nước uống tiêu chuẩn ( 500ml/chai/ngày) 

✓ Bảo hiểm du lịch ( mức bồi thường 20.000.000vnđ/vụ) 

✓ Qùa tặng: Mũ Netin Travel 

       KHÔNG BAO GỒM 

✓ Thuế VAT 10% 

✓ Tiền bồi dưỡng cho HDV & Lái xe 

      QUY ĐỊNH GIÁ TRẺ EM  

Trẻ em cao dưới 1m Miễn phí 

Trẻ em từ 1,1m – 1,3m 50% giá vé vé người lớn 

Trẻ em từ 1,3 trở lên Vé người lớn 

  

     LƯU Ý 

• Quý khách không được tự ý tách đoàn, khi chưa có sự đồng ý của hướng dẫn viên trực 

tiếp dẫn tour 

• Quý khách từ 14 tuổi trở lên phải sử dụng giấy CMND, hoặc passport có thời hạn 15 năm 

( bản chính) 

• Trẻ em dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh ( bản chính hoặc bản sao) 

• Trẻ em dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh 

• Thời gian nhận phòng khách sạn vào lúc 14h00 và trả phòng khách sạn 12h00 
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Đi để sống khác. 

• Chương trình sẽ thay đổi lịch trình, lộ trình điểm tham quan sao cho phù hợp với thực tế, 

nhưng vẫn đảm bảo đúng điểm tham quan cho quý khách 

QUÝ KHÁCH CẦN CHUẨN BỊ 

• Trang phục thoải mái, năng động  

• Điểm tâm linh nên ăn mặc trang phục lịch sự, gọn gàng 

• Nên mang giày thể thao, dép đế bằng có ma sát tốt 

• Đồ dùng cá nhân: Kem chống nắng, mũ, nón, kính mắt 

    

CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY  

• 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 mất phí theo quy 

định của Netin Travel hoặc nếu quý khách ở xa thì có thể gửi email cho chúng tôi để xác 

nhận thông tin. 

• Trong trường hợp Quý khách chọn các tour sử dụng vé máy bay khuyến mãi, vé không 

hoàn, không đổi, không dời, hủy tour mất phí vé theo quy định hãng hàng không. 

• Các điều kiện huỷ tour: (đối với ngày thường ) 

• Được chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi  hành 20 ngày : Không mất chi 

phí. 

• Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác ngay sau khi đăng ký từ 15-19 ngày 

trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 50% tiền cọc tour. 

• Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 12-14 ngày trước ngày khởi hành: 

Chi phí hủy tour: 100% tiền cọc tour. 

• Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 08-11 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy 

tour: 50% trên giá tour du lịch. 

• Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 05-07 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy 

tour: 70% trên giá tour du lịch. 
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Đi để sống khác. 

• Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-04 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy 

tour: 90% trên giá vé du lịch. 

• Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành : Chi phí hủy tour: 

100% trên giá vé du lịch. 

•  Các điều kiện huỷ tour: (đối với ngày Lễ, Tết )  

•  Được 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 ngay sau khi đăng ký từ 25-29 ngày 

trước ngày khởi hành: Chi phí hủy tour: 50% tiền cọc tour. 

•  Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 20-24 ngày trước ngày khởi hành: 

Chi phí hủy tour: 100% tiền cọc tour. 

• Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 17-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy 

tour: 50% trên giá tour du lịch. 

• Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 08-16 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy 

tour: 70% trên giá tour du lịch. 

• Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-07 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí hủy 

tour:  90% trên giá vé du lịch. 

• Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành : Chi phí hủy tour: 

100% trên giá vé du lịch 
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