TOUR BAO GỒM

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM
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Khách sạn 3-4* tiêu chuẩn 2 người/phòng
Phương tiện vận chuyển : xe riêng theo đoàn
Các điểm tham quan theo lịch trình
Hướng dẫn viên Việt Nam chuyên nghiệp hỗ trợ
chụp ảnh, quay clip, xử lý ảnh, hỗ trợ tư vấn các vấn
đề cá nhân như ăn uống, thăm người thân, mua
sắm
Vé máy bay khứ hồi bào gồm: 7kg hành lý xách tay
+ 10kg hành lý ký gửi
Chi phí ăn sáng + 2 bữa chính + 1 chai nước
suối/khách/ngày
Visa Ấn Độ

•

Chi phí phòng đơn
Các chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi
Tiền bồi dưỡng cho HDV: 600.000/khách/tour
Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong trường
hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết
Mua thêm hành lý ký gởi

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR

ĐIỀU KIỆN HỦY / CHUYỂN TOUR
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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

6.
7.

Vinharound Travel sẽ không hoàn phí trong trường hợp Quý
khách hủy tour khi người nhà bị từ chối visa
Vinharound Travel sẽ không hoàn phí trong trường hợp Quý
khách chưa nắm rõ hết về tour (hoặc do người thân đăng ký

2.

3.
4.

5.

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

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
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 – MUMBAI
15h Đoàn tập trung tại Sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ
tục xuất cảnh cho chuyến bay lúc 18h30’

NGÀY 2: MUMBAI CITY - HOLLYWOOD CHÂU Á
Ăn sáng ở khách sạn. Sau đó tham quan:
Hang động Elephanta – một di sản văn hóa thế giới được
UNESCO công nhận vào năm 1987. Hang động được xây
dựng từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13 dưới triều đại vua Silhara để
thờ ba vị thần tối cao trong Hindu giáo: Brahma, Vishnu và

Buổi tối, hạ cánh tại Mumbai, đoàn nhập cảnh và về
Khách sạn nghỉ ngơi.

ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI
Taj Mahal Palace:là một di sản, khách sạn năm sao,
sang trọng được xây dựng theo phong cách Hồi sinh
Saracenic ở vùng Colaba của Mumbai, Maharashtra, Ấn
Độ, nằm cạnh Cổng Ấn Độ. Trong lịch sử, nó được gọi là
"Khách sạn Taj Mahal" hoặc "Khách sạn Taj Palace"

Shiva.
Gateway of India– được xây dựng nhằm kỷ niệm chuyến
viếng thăm Ấn Độ năm 1911 của Vua George V và Nữ
Hoàng Mary, chiêm ngưỡng Tòa nhà Ban thư ký của Quốc
hội Maharashtra và con đường ven biển Marine Drive
Mani Bhavan –nơi lưu trú dủa Mahatma Gandhi khi Ngài
đến thăm Mumbai. Tiếp tục chiêm ngưỡng Ga tàu lửa
Victoria Terminus với kiến trúc Edwardian đặc trưng

NGÀY 3: MUMBAI CITY – NƠI TRIỆU PHÚ Ổ
CHUỘT RA ĐỜI
Đoàn dùng bữa sáng ở khách sạn. Sau đó tham quan:
Khu giặt tập trung ngoài trời Dhobi Ghat– một bức tranh
đầy màu sắc sống động, và là một nét văn hóa địa
phương độc đáo của Ấn Độ.
Đền ISKON– nơi thờ thần Krishna, Khu chợ Crawford và
Đài phun nước Flora tọa lạc tại trung tâm thành phố.

hoặc đơn giản là "the Taj”.
Rajabai Clock Tower:Tháp đồng hồ không xa ga CST,
nhưng tháp nằm trong cảng và cấm vào nên chỉ có thể
nhìn từ bên ngoài.
Đoàn dùng bữa tối và nghỉ ngơi tại khách sạn.

ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI
Đền thờ Hồi giáo Haji Ali Dargah:nằm cách bờ biển
Mumbai khoảng 500 mét ở giữa biển Ả Rập ngoài Lala
Lajpatrai Marg, cấu trúc của Haji Ali Dargah có mái vòm
trắng và những tòa tháp gợi nhớ đến kiến trúc Mughal
trong thời kỳ này. Dargah là một địa điểm hành hương nổi
tiếng đối với những người Hồi giáo.
Đường MS Ali – streetfood:Khu phố ẩm thực đường phố
của Mumbai, đến đây để trải nghiệm thiên đường ẩm
thực của Mumbai và ẩm thực Ấn Độ
Đoàn dùng bữa tối và nghỉ ngơi tại khách sạn.

NGÀY 4: MUMBAI – NEW DELHI – AGRA
Đoàn đến sân bay và làm thủ tục đến New Delhi
Đáp sân bay New Delhi đoàn khởi hành đi thành phố
Agra

NGÀY 5: TAJ MAHA – NEW DELHI
Sau khi dùng bữa sáng, đoàn tham quan:
Quần thể lăng mộ Taj Mahal – một trong 7 kỳ quan của
thế giới – một đại công trình kiến trúc bằng đá cẩm thạch
trắng, là hình mẫu tuyệt vời của kiến trúc Mogon với sự
kết hợp các kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi
giáo. Ngôi đền này do vua Shah Jahan xây dựng thế kỷ
17 để tưởng nhớ hoàng hậu Mumtaz Mahal, được xem là
biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và thơ mộng.

ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI
Đến Agra quý khách tham quan Agra Fort – pháo đài
bằng sỏi, do hoàng đế Mughal xây năm 1569 nằm trải
dài trên sông Yamuna.
Đoàn nghỉ đêm ở Agra

ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI
Sau đó đoàn khởi hành về lại Delhi. Tiếp tục tham quan:
Tượng đài Chiến thắng Qutub Minar được xây dựng từ
thế kỷ XII.
Khải Hoàn Môn Ấn Độ (India Gate)một vòm trụ uy nghi,
cao 42 m, được xây dựng để tưởng nhớ các chiến sĩ Ấn
Độ hi sinh trong thế chiến thứ I.
Thành cổ Delhi, chiêm ngưỡng Pháo đài Đỏ Red Fort
Delhi
Buổi tối, quý khách nhận phòng và nghỉ đêm tại New
Delhi

NGÀY 6: NEW DELHI – HO CHI MINH
Sau khi dùng bữa sáng, đoàn tham quan:
Raj Ghat– Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi.
Thánh đường Jama Masjid Mosque: Jma Masjid là nhà
thờ Hồi giáo chính của Delhi, nơi tập trung những người
Hồi giáo của thành phố theo truyền thống để cầu nguyện
chung vào thứ Sáu; Jama Masjid là tiếng Ả Rập có nghĩa
là “Nhà thờ Hồi giáo thứ Sáu”. Nhà thờ Hồi giáo được xây
dựng bởi một đội khoảng 5.000 công nhân. Vật liệu xây
dựng chính là sa thạch đỏ , nhưng một số đá cẩm thạch
trắng cũng được sử dụng.

ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI
Quần thể Đền thờ Akshardham– được xem là mô hình
thu nhỏ của 10.000 năm văn hóa Ấn Độ. Ngôi đền giới
thiệu nét tinh túy trong kiến trúc cổ của Ấn Độ, thể hiện
các truyền thống và những thông điệp tâm linh vô hạn.
tham quan chợ địa phương Chandni Chowk
Quý khách dùng bữa Tối & ra sân bay đón chuyến bay về
Hồ Chí Minh. HDV cảm ơn, chào tạm biệt Quý khách và
hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo.

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN
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

KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI






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)

GHI CHÚ

