
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

• Vé máy bay khứ hồi Ho Chi Minh – Male với 7kg 
hành lý xách tay 

• 1 đêm khách sạn 4* trên Thủ đô 
• 2 đêm nghĩ dưỡng 4* trên đảo Maafushi 
• Phương tiện vận chuyển : speedboat 
• Các điểm tham quan theo lịch trình 
• 1 tour ngày check in resort 5* kèm buffet trưa 

cao cấp 
• 1 tour ngày lặn ngắm san hô & chụp ảnh cùng 

cá heo 
• HDV Vinharound đi cùng chụp ảnh dưới nước, 

flycam trên cao, quay clip Tiktok 
• Chi phí test Covid19 
• Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 

500,000,000VND 
• Đặc biệt: Quà tặng Sinh nhật một trong các 

ngày tham quan 

• Chi phí ăn uống: HDV sẽ tư vấn món & địa điểm 
ăn theo khẩu vị và tài chính cũng như sở thích 
của đoàn (từ 100-140USD/6 ngày) 

• Chi phí nâng cấp phòng Water Villa ở Resort 5* 
• Tiền tip 30USD/khách 
• Simcard 15-30USD 
• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị hủy trong 

trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, 
biểu tình….  

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 
 

THIÊN ĐƯỜNG 
BIỂN ĐẢO  
MALDIVES 

6 NGÀY 5 ĐÊM  



 

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 
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 
 

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 

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 – KUALA LUMPUR  

Ho Chi Minh bay Kuala Lumpur Đoàn làm thủ tục đón 
chuyến bay khởi hành đi Kuala Lumpur. (Thời gian bay 2 
giờ) Giờ bay sẽ thông báo chi tiết trước 7 ngày khởi 
hành 
 
 

Đoàn nhập cảnh Malaysia và về khách sạn nghỉ ngơi. 
Tự do khám phá Kuala Lumpur 
 
Nghỉ đêm 1 ở Kuala Lumpur 
 

  

 



 

 

NGÀY 2: KUALA LUMPUR – MALE CITY – 
MAAFUSHI 

 

Kuala Lumpur bay Male city Đoàn làm thủ tục đón 
chuyến bay khởi hành đi Male (thời gian bay 4 giờ 30 
phút) 
Male city đi Maafushi island Đoàn nhập cảnh Maldives, 
ăn trưa và đón chuyến tàu đi đảo Maafushi (thời gian 2 
giờ).  

Đến Maafushi, đoàn nhận phòng và nghỉ ngơi. Buổi 
chiều đoàn tham quan 1 vòng trên đảo & tìm hiểu đời 
sống của người dân Maldives. Mua các quà lưu niệm. 
Tắm biển trên đảo. 
Buffet tối Buổi tối ăn tiệc buffet tại nhà hàng trên đảo 
Nghỉ đêm 2 ở đảo Maafushi 

  

 

NGÀY 3: THAM QUAN RESORT 5*  

Maafushi đi Resort Sau buổi ăn sáng ở KS, đoàn đi 
speedboat đến Resort 5* để chụp ảnh và tham quan. 
(Thời gian 1 giờ 30 phút) 
 
Tự do khám phá Resort Khi cập đến đảo Resort, quý 
khách nghe HDV hướng dẫn chi tiết và quy định khi tham 
quan resort. Sau đó tự do khám phá resort bao gồm: – 
Chụp ảnh cùng dãy Water Villa – Ăn trưa buffet 5* – 
Dùng cocktail, nước ngọt hoặc bia không giới hạn tại quầy 
bar của resort – Sử dụng miễn phí hồ bơi –  

Tham gia các trò chơi của Resort như sailing boat, 
cano Buổi chiều được tận mắt cảnh cho cá mập ăn tại 
bãi biển của resort 
Resort về Maafushi Đoàn kết thúc ngay khám phá 
resort lúc 5:30 chiều và về lại đảo Maafushi, Buổi tối 
đoàn tự do ăn uống trên đảo 
 
Nghỉ đêm 3 ở đảo Maafushi 

  
 



 

    
 

NGÀY 4: MAAFUSHI – MALE CITY  

Maafushi về thủ đô Male Sau buổi ăn sáng ở KS, đoàn 
khởi hành về thủ đô Male bằng speedboat (thời gian 2 
giờ 30 phút). 
 

Khám phá thủ đô Male Đoàn đến thủ đô Male và nhận 
phòng khách sạn. Sau đó khám phá thủ đô Male gồm: 
Dinh Tổng Thống, Chợ cá, chợ Trái cây, Trung tâm hồi 
giáo, quảng trường thủ đô Buổi tối đoàn tự do ăn uống 
và mua sắm xung quanh khách sạn 
Nghỉ đêm 4 ở thủ đô Male    

  
 

 
 

 



 

  

NGÀY 5: MALE – KUALA LUMPUR  

Thủ đô Male bay Kuala Lumpur Sau buổi ăn sáng ở KS, 
đoàn ra sân bay Male làm thủ tục đón chuyến bay về 
Kuala Lumpur (Thời gian bay: 4 giờ 30 phút) 
 
 

  

Kuala Lumpur về đêm Đáp sân bay Kuala Lumpur đoàn 
về KS nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do tham quan Kuala 
Lumpur về đêm (chi phí tự túc). 
Nghỉ đêm 5 ở thủ đô Kuala Lumpur 
 

 
 
 
 

NGÀY 6: KUALA LUMPUR – HO CHI MINH  

Bay Kuala Lumpur – Ho Chi Minh  
Sau buổi ăn sáng (chi phí tự túc), đoàn đón chuyến bay 
về Ho Chi Minh (thời gian bay 2 giờ).  
 

  

Sau khi nhập cảnh Việt Nam, HDV chia tay đoàn và hẹn 
ngày gặp lại. Kết thúc chuyến đi 
 
 

 
 
 
 

  

 



 

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) 

 

 

 


