
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

• Visa Fiji (bao đậu)  
• Vé máy bay khứ hồi Fuji (quá cảnh Singapore) 
• Khách sạn theo tiêu chuẩn 3-4*  
• Xe đưa đón & Hướng dẫn viên suốt chương trình  
• Tham quan các đảo trong lịch trình  
• Hành lý kí gửi 30 kg / người 

 

• Ăn trưa và ăn tối 
• Tiền tip cho HDV: 60 USD/ người 
• Chi phí test covid tại sân bay  

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR ĐIỀU KIỆN HỦY / CHUYỂN TOUR 

• Trẻ em từ 2-9 tuổi: 90% giá vé người lớn 
• Đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccin Covid19 
• Có hộ chiếu còn hạn trên 12 tháng 
• Thanh toán qua chuyển khoản 50% ngay khi ký HĐ 

đăng ký tour 
• Thanh toán qua chuyển khoản 30% ngay khi có kết 

quả đậu visa 
• Thanh toán qua chuyển khoản 20% trước 7 ngày 

khởi hành 
• Giá tour chưa bao gồm 10% VAT 

• 12 giờ sau khi đặt cọc, hủy miễn phí (trừ các tour 
giờ chót) 

• 24 giờ sau khi đặt cọc, không thể huỷ tour, 
Vinharound sẽ giải quyết cho quý khách chuyển 
ngày khởi hành tiếp theo hiện có, không tốn phí 

• Ngay khi có kết quả visa, không thể hủy/chuyển 
tour. Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ 
chiếu đến ngày hết hạn visa 

• Trước 7 ngày khởi hành, không thể hủy/chuyển 
tour. Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ 
chiếu đến ngày hết hạn visa 
 

THÔNG TIN  QUAN TRỌNG 

1. Hướng dẫn viên sẽ họp đoàn trước 7 ngày khởi hành để 
thông báo về: thời tiết, tiền tệ, lịch trình, văn hoá, quy định 
nhập cảnh, các suất ăn, khách sạn, giờ bay, giờ tập trung ở 
sân bay. Quý khách không họp đoàn & không nhận được 
thông tin đầy đủ từ HDV sẽ đồng ý chấp nhận mọi quyết 
định của Vinharound Travel nếu có xảy ra tranh chấp khi 
tham gia tour  

2. Đoàn sẽ khởi hành khi đủ số lượng tối thiểu 10 khách. 
Trong trường hợp không đủ số lượng tối thiểu Vinharound 

6. Vinharound Travel sẽ không hoàn phí trong trường hợp 
Quý khách hủy tour khi người nhà bị từ chối visa 

7. Vinharound Travel sẽ không hoàn phí trong trường hợp 
Quý khách chưa nắm rõ hết về tour (hoặc do người thân 
đăng ký tour hộ), khi được LSQ phỏng vấn qua điện thoại 
đã trả lời sai thông tin cty cung cấp dẫn đến việc bị từ chối 
visa 

FIJI ISLAND 
7 NGÀY 6 ĐÊM  



 

Travel sẽ dời lịch khởi hành sang đợt kế tiếp. Hoặc công ty 
sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí quý khách đã đóng. Trừ chi phí 
làm visa và các chi phí phát sinh 

3. Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi để phù hợp với 
tình hình thực tế nhưng Vinharound Travel cam kết đảm 
bảo đủ điểm tham quan theo lịch trình 

4. Từ chối nhập cảnh hoặc xuất cảnh: Vinharound Travel cam 
kết sẽ hỗ trợ thông tin và giúp đỡ quý khách trong khả 
năng, nhưng từ chối không chịu trách nhiệm thanh toán 
bất cứ khoản chi phí phát sinh nếu quý khách bị cơ quan di 
trú nước sở tại giữ lại tại cửa khẩu hoặc không cho phép 
nhập cảnh cùng với đoàn vì lý do cá nhân 

5. 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 
 

8. Vinharound Travel có quyền huỷ tour & không hoàn phí nếu 
quý khách cung cấp hồ sơ visa chậm trễ quá thời hạn quy 
định 

9. Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình 
công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, dịch bệnh, chuyến 
bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật, 
chính phủ trưng dụng…..dẫn đến tour không thể thực hiện 
tiếp tục được, Vinharound Travel sẽ hoàn trả lại tiền tour 
cho quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực 
hiện như phí làm visa, vé máy bay, khách sạn… và không 
chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác 

10. Quý khách vui lòng tôn trọng quy định về văn hoá ứng xử 
của nước sở tại. Tôn trọng các hành khách khác và tuyệt 
đối đúng giờ HDV thông báo.  

11. Trường hợp tách đoàn vì bất kỳ lý do gì phải thông báo 
trước cho HDV 

 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 
 

NGÀY 1: HO CHI MINH – SINGAPORE - NADI   

Đoàn tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục 
đón chuyến bay đi Singapore 
Đến sân bay  Changi (Singapore), làm thủ tục đón 
chuyến bay đi Nadi 
 

Nghỉ đêm trên máy bay 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NGÀY 2: NADI ISLAND  

Sau một chuyến bay dài, khi đến với Nadi Island, quý 
khách sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn, cảm nhận sự êm 
đềm, đáng mến của quần đảo, một thiên đường nhiệt 
đới với cảnh đẹp như mơ, các rạn san hô đa sắc và bãi 
biển hoang sơ thanh bình. 

 

 

 
 

NGÀY 3: FIJIAN CULTURE DAY  

Sông Navua 
Chuyến tham quan bắt đầu với việc đón tại khách sạn 
cho hành trình đến Navua, một trung tâm phiêu lưu ở Fiji.  
Khi đến cảng Pacific, lên cano để đi dọc theo sông 
Navua, đi qua các ngôi làng, rừng nhiệt đới, hẻm núi, đất 
nông nghiệp, ghềnh và thác nước.  
Cùng ngắm những con chim bản địa như vịt hoang và 
diệc.  
Trong khoảng một giờ, đoàn sẽ đến 'Thác nước ma 
thuật', thác cao nhất ở Navua. Ngâm mình trong làn 
nước trong vắt dưới thác, và sau đó nhảy lên một chiếc 
bè tre. 

Fijian Village Visit 
Đoàn sẽ đến một ngôi làng nơi gặp một chiến binh 
ngườ Fiji. Tìm hiểu về phong tục và truyền thống địa 
phương, và xem một buổi lễ chào mừng được gọi là 
yagona, trong thời gian đó đoàn có thể thử kava, một 
thức uống được làm từ rễ cây. Nghe về lịch sử của ngôi 
làng, được thành lập vào đầu những năm 1800, sau đó 
xem một điệu nhảy chiến tranh và thoải mái tham gia 
vào điệu nhảy rắn, nếu bạn muốn. Kiểm tra kỹ năng vẽ 
tranh trên vải truyền thống và quan sát phụ nữ bện 
thảm trước khi thưởng thức bữa trưa lovo  
Đoàn kết thúc, tài xế sẽ đưa đoàn trở về khách sạn để 
nghỉ. 



 

  
 

 

NGÀY 4: CORAL CATS  

Malolo Lailai, Tavarua, Namotu  
Chuyến đi bắt đầu lúc 9h30 tại cảng Denarau, cảng 
trung tâm cho hoạt động biển ở Fiji.  
Thư giãn trên boong tàu,  dưới ánh nắng mặt trời khi 
lướt nhẹ nhàng trên vùng nước aquamarine hướng tới 
các hòn đảo Malolo Lailai, Tavarua, Namotu và ra các 
rạn san hô bên ngoài.    
Điểm dừng chân đầu tiên là cầu cát lặn nổi tiếng thế 
giới, nơi nước trong vắt và cuộc sống cá phong phú 
tạo nên trải nghiệm lặn biển tuyệt vời.  
Từ những người hẹn giờ đầu tiên đến những thợ lặn kỳ 
cựu, phi hành đoàn của chúng tôi sẽ đảm bảo mọi 
người đều có trải nghiệm tốt nhất và an toàn nhất khả 
thi. 
 

 

Chỉ cần 10 phút là đảo Malolo lailai đẹp như tranh vẽ, nơi 
có bữa trưa BBQ kiểu Fijian xa hoa với tất cả 
các trang trí được đặt trên. Một ly đá lạnh đắng ở Fiji, một 
ly cocktail tươi mát hoặc nước ép trái cây tươi có thể 
được mua từ quán bar Island nổi tiếng thế giới. Sau đó là 
thời gian thư giãn trên bãi biển, bơi lội hoặc đi dạo dọc 
theo bãi cát san hô trắng xung quanh khu nghỉ dưỡng 
Musket Cove và Đảo Plantation. 
 
Đoàn quay trở lại Cảng Denarau trước 5h30 chiều 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  

NGÀY 5: MALAMALA BEACH CLUB FIJI  

Malamala Beach Club là bạn club trên biển đầu tiên 
trên thế giới nằm trên hòn đảo của riêng mình! Chỉ cần 
ngồi lại và tận hưởng một chuyến đi thuyền 25 phút từ 
cảng Denarau và bạn sẽ ngạc nhiên bởi cảnh quan 
tuyệt đẹp của Malamala Beach Club.  
 

Thư giãn tại club với một ngày trôi qua và trải nghiệm 
những bãi biển cát trắng, những chiếc lều bên bờ biển, 
một hồ bơi cạnh vô cực theo phong cách nghỉ dưỡng, và 
ngắm nhìn khắp Mamanucas từ hòn đảo có vị trí tốt nhất 
ở Fiji. 
 

 

  

NGÀY 6: NADI – SINGAPORE   

Quý khách trả phòng và làm thủ tục ra sân bay đón 
chuyến bay về Sân bay Changi (Singapore) 
  

Quý khách thoải mái dạo chơi tham quan đất nước 
Singapore  
 
 

NGÀY 7: SINGAPORE – HO CHI MINH  

Tiếp tục làm thủ tục đón chuyến bay về Sân 
bay tân Sơn Nhất. Tạm biệt quý khách hẹn 
gặp lại. 

 

  



 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
 

 THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI GHI CHÚ 

1 Họ và tên (Mr./ Ms./ Mrs.)   

2 Ngày sinh & Nơi sinh (TP)   

3 Địa chỉ hiện tại   

4 Điện thoại & Email   

5 Số CMND & ngày cấp   

6 Tình trạng hôn nhân   

7 Công việc hiện tại   

8 
Thông tin cty hoặc cơ quan 
hiện tại   

9 Cam kết của khách 

 Đã được tư vấn & hiểu rõ các chi phí bao gồm & không 
bao gồm trong tour 

 Đã được tư vấn & hiểu rõ điều kiện đặt tour & huỷ tour 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các hồ sơ xin visa 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ thủ tục & chi phí trong trường 

hợp trượt visa  
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các thông tin quan trọng khi 

tham gia tour 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ về lịch trình tour 
 Cam kết người đi cùng đã được tư vấn & hiểu rõ về 

chương trình tour 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


