
 

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm 

Phương tiện: Máy bay 

Khởi hành: Sáng thứ 6 hàng tuần 

 

 



 

 

BUỔI SÁNG: 

05h00: HDV VIETNAM TOURIST đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay 

đi Đà Nẵng chuyến 06h15 

07h30: Quý khách tới sân bay Đà Nẵng. Xe đón quý khách đến nhà 

hàng dùng điểm tâm 

08h30:  Xe đưa quý khách đi thăm quan Rừng Dừa 7 Mẫu nằm ở xã 

Cẩm Thanh, Hội An. 

09h30: Đến Rừng Dừa 7 mẫu. Qúy khách sẽ đi bộ khoảng 200m để 

đến bến thuyền thúng. 

09h45: Quý khách di chuyển bằng thuyền thúng khám phá Rừng dừa. 

Du khách như lạc vào khung cảnh yên bình của Miền Tây sông 

nước.  Quý khách cũng có thể thử cảm giác chèo thuyền bằng chiếc 

mái mà chủ thuyền đã chuẩn bị sẵn. Trong quá trình đi, du khách sẽ 

được quan sát hoạt động đánh bắt cá bằng cách bủa lưới ven sông và 

được tặng những món quà làm bằng tay từ lá dừa nước 

10h30: Sau khi thả trôi theo chiếc thuyền thúng, quý khách sẽ lên những chiếc chòi tre lợp mái 

dừa để nghỉ ngơi hoặc tham gia trò chơi dân gian đập nồi, đi thăng bằng trên tre, kéo co… 

BUỔI TRƯA: 

12h00: Quý khách sẽ thưởng thức bữa trưa với những món ăn dân 

dã. Sau đó quý khách có thể ngồi thư giản câu cá tự do. Trở lại điểm 

đón bằng thuyền. 

BUỔI  CHIỀU: 

14h00: Xe đưa quý quý khách đến với phố cổ Hội An, tại đâyquý 

khách tự do bách bộ thăm quan Phố cổ Hội An với Chùa Cầu 400 

năm tuổi, nhà Cổ Tấn Ký hoặc Phùng Hưng, Bảo Tàng gốm sứ, 

Hội Quán Phước Kiến, Xưởng thủ công mỹ nghệ... 

18h00: Xe và HDV đón quý khách đi ăn tối. 

NGÀY 1: TP.CẦN THƠ – ĐÀ NẴNG –– RỪNG DỪA 7 MẪU – PHỐ CỔ HỘI AN ( Ăn sáng, 

trưa, tối) 



 

BUỔI TỐI: 

19h00: Xe và HDV đón quý khách về lại TP Đà Nẵng 

Nghỉ đêm tại Đà Nẵng.  

BUỔI SÁNG: 

07h00: Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn. 

08h00: Xe và HDV đón quý khách đi tham quan Khu du lịch Bà Nà 

- điểm nghỉ dưỡng cao cấp của người Pháp vào năm 1910, nằm ở độ 

cao 1.478m so với mực nước biển. Quý khách sẽ được tận hưởng 

những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân – Hạ – Thu – Đông 

trong 1 ngày. Ngồi cáp treo dài nhất thế giới (gần 6.000m), tham quan 

Đồi Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài, khu 

chuồng ngựa cũ của Pháp, vườn tịnh tâm và đỉnh nhà rông. Tiếp tục ngồi cáp treo đến đỉnh 

Nghinh Phong, biệt thự Lệ Nim, lầu Vọng Nguyệt, Cầu Treo Bà Nà và chinh phục đỉnh núi 

Chúa ở độ cao 1.487m so với mực nước biển để thưởng thức quang cảnh núi rừng Bà Nà và 

toàn cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam trên cao. 

BUỔI TRƯA: 

11h30: Quý khách ăn trưa buffet tại nhà hàng Lavender trên Bà Nà Hill 

BUỔI SÁNG: 

13h00: Quý khách tự do khám phá Bà Nà Núi Chúa, tham gia các trò chơi tại một trong công 

viên giải trí tầm cỡ khu vực Fantasy Park ở Bà Nà (Vòng quay tình yêu, phi công SKIVER, 

đường đua lửa, cối xay gió, người nhện, tháp rơi xoay tự do...).  

16h00: Quý khách rời Bà Nà, xe đưa quý khách trở về Đà Nẵng. Quý 

khách tự do dạo chơi & tắm biển Mỹ Khê – được tạp chí Forbes bình 

chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Sau đó về khách 

sạn tắm rửa, nghỉ ngơi. 

19h00: Xe và HDV đón quý khách đi ăn tối tại nhà hàng 

BUỔI TỐI: Qúy khách tự do đi dạo, khám TP.Đà Nẵng về đêm 

Nghỉ đêm tại Đà Nẵng. 

NGÀY 2: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL - TẮM BIỂN MỸ KHÊ ( ăn sáng, trưa, tối) 



 

BUỔI SÁNG:   

06h00: Đoàn dùng buffet. Sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn 

08h00: Xe và HDV đưa đoàn khởi hành đi Huế qua Hầm Hải Vân - 

là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Ngoài ra trên đường đi Quý 

khách dừng lại ngắm cảnh bãi biển vịnh Lăng Cô.  

10h00: Đoàn tham quan Lăng Khải Định: hay còn gọi Ứng Lăng là công 

trình duy nhất có lối kiến trúc pha trộn giữa nhiều trường phái kiến trúc 

khác nhau như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Roman, Gothique… 

BUỔI TRƯA:   

12h00: Xe và HDV đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng ở TP Huế.Sau đó về khách sạn nhận phòng 

nghỉ ngơi. 

 BUỔI CHIỀU:    

13h00: Quý đoàn tham quan ngôi chùa cổ Thiên Mụ. Xe đưa Quý 

khách tiếp tục tham quan Đại Nội kinh đô xưa của vương triều nhà 

Nguyễn với “Ngọ Môn, điện Thái Hoà, Tả Vu, Hữu Vu, Thế Miếu, 

cung Diên Thọ, Thái Miếu, Cửu Đỉnh, Hiển Lâm Các, cung 

Trường Sinh, Phu Văn Lâu, Kỳ Đại, Cửa vị thần công…”. Quý 

khách dạo chơi phố Huế thưởng thức chè Huế, dạo chơi xích lô… 

17h00 Xe và HDV đưa quý khách đi dùng cơm tối. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. 

BUỔI TỐI:  Qúy đoàn tự do đi dạo TP. Huế về đêm 

Nghỉ đêm ở Huế. 

NGÀY 03: ĐÀ NẴNG – ĐƯỜNG HẦM HẢI VÂN - HUẾ - LĂNG KHẢI ĐỊNH – CHÙA 

THIÊN MỤ - ĐẠI NỘI KINH THÀNH HUẾ - KHÁM PHÁ ẨM THỰC HUẾ VỀ ĐÊM(Ăn 

sáng, trưa, tối) 

NGÀY 04: HUẾ - THÁNH ĐỊA ĐỨC MẸ LA VANG – THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ - CẦU 

HIỀN LƯƠNG – TP. ĐỒNG HỚI(Ăn sáng, trưa, tối) 



 

BUỔI SÁNG:   

07h00: Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm 

08h00:  Xe và HDV đón quý khách khởi hành đi TP. Đồng Hới – Quảng Bình. Trên hành 

trình đi, quý khách sẽ lần lượt tham quan những địa danh nội tiếng như: Thành đường Đức Mẹ 

La Vang, Thành cổ Quảng Trị, Cầu Hiền Lương 

09h30: Qúy khách ghé tham ghé thánh địa La Vang - là một thánh địa và là nơi hành hương 

quan trọng của người Công giáo Việt Nam. Một nhà thờ đã được xây dựng gần ba cây đa, nơi 

Đức Mẹ đã hiện ra và được Tòa Thánh tôn phong là Tiểu vương cung thánh đường La 

Vang từ năm 1961. Đây là một trong ba trung tâm hành hương Công giáo được chính quyền 

Việt Nam hiện nay công nhận. 

10h00: Qúy khách lên xe đến TP. Đồng Hà 

10h30: Quý khách dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị là không gian thiêng liêng, miền ký 

ức hào hùng và bi tráng của lịch sử chiến tranh. di tích ghi dấu tám mươi mốt ngày đêm máu 

lửa của quân dân ta, Thành Cổ Quảng Trị được bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích Quốc 

gia năm1986, là một trong những di tích Quốc gia đặc biệt quan trọng. 

BUỔI TRƯA:   

11h30: Đoàn dùng cơm trưa 

BUỔI CHIỀU:   

13h30: Quý khách tham quan di tích Cầu HIền Lương, sông Bến Hải. Là ranh giới phân chia 

hai miền Nam, Bắc trong suốt 21 năm chiến tranh Việt Nam. Nơi đây từng nổi tiếng với những 

cuộc “chọi loa”, “chọi cờ” giữa hai bên. 

16h00: Quý khách đến TP. Đồng Hới, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

18h00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm tối. 

BUỔI TỐI:  Đoàn tự do đi dạo , khám phá phố ẩm thực ven biển Nhật Lệ về đêm 

Nghỉ đêm tại Đồng Hới.   



 

 

BUỔI SÁNG:   

06h00: Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn, sau đó dùng điểm tâm 

07h00: Đoàn khởi hành đi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tham quan Động Thiên 

Đường "Hoàng cung trong lòng đất" Hành trình từ km 16 của đường Hồ Chí Minh nhánh Tây 

cách trung tâm thành phố Đồng Hới chừng 65km về hướng Tây Bắc, băng qua những tán rừng 

già ngợp lá, những dãy núi đá vôi trùng trùng điệp điệp, du khách sẽ đến Động Thiên Đường, 

hang động khô dài nhất châu Á đã được các nhà thám hiểm Hoàng gia Anh phát hiện vào năm 

2005 là một trong những kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới với vẻ đẹp lộng lẫy của 

mình nên được mệnh danh "Hoàng cung trong lòng đất".   

08h00: Đến Động Thiên Đường, quý khách lên xe điện trung chuyển từ bãi đậu xe vào tận 

chân núi của hang động khoảng 2km. Hai bên đường là cánh rừng nguyên sinh cây cối xanh 

tươi, mát rượi, tiếng chim hót, tiếng ve kêu nghe thật vui tai.   

08h10: Quý khách đi bộ men theo sườn núi đến cửa hang Động Thiên Đường, cửa vào động 

nhỏ hẹp nhưng bước vào bên trong Quý khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi trần hang cao và 

rộng, chiêm ngưỡng vô vàn thạch nhũ với nhiều hình thù khác nhau như Thạch Thiên Cung, 

Thác Thiên Hà, Quần Tiên hội tụ, Tháp Liên hoa… Trước mắt Quý khách là hình ảnh của 

ruộng bậc thang đặc trưng của nền văn minh lúa nước, cột thạch nhũ hình tháp Chămpa tuyệt 

đẹp, hay tượng Phật Bà Quan Âm, ba vị Phúc Lộc Thọ quen thuộc, cho đến biểu tượng nhà 

rông của đồng bào Tây nguyên xa xôi...   

BUỔI TRƯA:   

10h30: Quý đoàn dùng bữa trưa ở nhà hàng dưới động Thiên Đường 

BUỔI CHIỀU:   

12h00: Quý đoàn lên xe về thị trấn Phong Nha 

12h30:Xe đưa quý khách đến bến thuyền  

13h00: Qúy khách Bắt đầu hành trình khám phá Động Phong Nha "Đệ Nhất kỳ quan". Quý 

khách lên thuyền ngược dòng Son thơ mộng, thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hữu tình 

NGÀY 05:  TP. ĐỒNG HỚI -   ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - ĐỘNG PHONG NHA KÌ QUAN 

ĐỆ NHẤT ĐỘNG – HUẾ - TP.CẦN THƠ (Ăn sáng, trưa, tối) 



 

hai bên bờ sông, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh những thiếu nữ, những đứa trẻ vui đùa bên bờ 

sông có dịp trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của xóm làng ven sông mang đậm hồn quê Việt.   

13h30: Qúy khách Chinh phục Động Phong Nha: Hang nước dài nhất Đông Nam Á tận hưởng 

cảnh quan núi đá vôi ngoạn mục, hệ thống sông ngầm và thạch nhủ có một không hai ở trên thế 

giới. Khám phá hang Cô Tiên & Cung Đình chiêm ngưỡng các khối thạch nhũ tuyệt đẹp được 

kiến tạo bởi thiên nhiên qua hàng ngàn thiên niên kỷ.   

15h00: Qúy khách lên thuyền quay lại bến Thuyền Phong Nha 

15h30: Đến bến thuyền, xe đón quý khách về sân bay sân bay Phú Bài -  Huế 

18h00: Qúy khách dùng cơm tối. 

21h30: Đến sân bay Phú Bài, Hướng dẫn viên làm thủ tục cho quý khách bay về lại TP.Cần 

Thơ chuyến 22h45. Kết thúc tour, HDV VIETNAM TOURIST chào tạm biệt đoàn và hẹn gặp 

lại. 

GIÁ TOUR 

 

GIÁ VÉ PHỤ THU 

Người lớn 

(Từ 11 tuổi trở lên) 

Trẻ em 

 (Từ 5 đến dưới 10 tuổi) 

Em Bé 

(Trên 2 tuổi đến 4 tuổi) 

Em Bé 

(Dươi 2 tuổi) 

 

Phòng đơn 

10.890.000 8.712.000 4.000.000 300.000 1.600.000 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển: 

- Vé máy bay khứ hồi Cần Thơ – Đà Nẵng và Huế – Cần Thơ (7 kg sách tay + 20 kg hành 

lý kí gửi ) 

- Xe đời mới phục vụ theo chương trình tại miền Trung. 

- Thuyền tham quan động Phong Nha Kẻ Bàng 

- Xe điện vào động Thiên Đường 

2. Lưu trú:  Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Đầy đủ tiện nghi 

3. Ăn uống 

- Ăn sáng : 1 bữa tô ly + 4 bữa buffet tại khách sạn 



 

- Ăn chính : 9 bữa (140.000đ/ xuất). Thực đơn phong phú, thay đổi theo từng ngày + 1 

bữa buffet trên Bà Nà Hill 

4. Vé tham quan: Được lo vé tham quan theo lịch trình 

- Vé Cáp treo Bà Nà Hill 

- Vé tham quan Hội An 

- Vé tham quan rừng dừa 7 mẫu 

- Lăng Tự Đức 

- Đại Nội kinh thành Huế 

- Thành cổ Quảng Trị 

- Vé tham quan động Phong Nha, động Thiên Đường 

5.Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

6. Hướng dẫn viên: 1 HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

7. Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Nước uống trong bữa ăn.Các chi phí phát sinh ngoài chương trình. 

- Thuế giá trị gia tăng VAT 8% 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Từ dưới 02 tuổi: Tính phí phụ thu của hãng hàng không + dịch vụ tour miễn phí (bé sử dụng 

chung dịch vụ với ba mẹ, nếu phát sinh chi phí gia đình tự chi trả) 

- Từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi: Được miễn phí tour nhưng chịu phí 100% vé máy bay theo quy 

định của hãng hàng không (100% giá vé người lớn), người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, 

tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên phải 

mua ½ vé tour. 

- Từ 05 tuổi đến dưới 10 tuổi: 80 % giá tour + thuế (ngủ chung giường với người lớn). Bao gồm các 

dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ 

em thứ 2 trở lên, mua thêm 1 suất giường đơn hoặc 1 vé người lớn. 

 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN: 

- Khi đăng ký: Quý khách vui lòng đặt cọc 70% số tiền tour, gửi bản chụp Hộ chiếu/ CMT/ Giấy khai 

sinh. 

- Số tiền còn lại thanh toán cho hướng dẫn viên khi bắt đầu lên tour. 

QUY ĐỊNH VỀ HOÀN /HỦY TOUR: 

- Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang PHIẾU ĐĂNG KÝ đến văn 

phòng đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu Chi phí huỷ tour là theo quy định 

của VIETNAM TOURIST. Với trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại/email. Quý khách vui 

lòng mang PHIẾU ĐĂNG KÝ đến văn phòng đăng ký tour để làm thủ tục chuyển/hủy tour trong vòng 



 
24h kể từ khi chúng tôi nhận được thông báo chuyển/hủy tour (chỉ áp dụng với các trường hợp báo 

chuyển/hủy tour trước 12 ngày so với ngày khởi hành. 

- Thời gian hủy tour được tính theo ngày làm việc, không tính Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày nghỉ Lễ Tết. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 30 ngày: Không mất chi phí. 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tour du lịch khác từ 21-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ 

tour là 50% tiền cọc tour 

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tour du lịch khác từ 13-20 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ 

tour là 100% tiền cọc tour (hoặc 50% trên giá tour du lịch). 

CÁC LƯU Ý KHÁC: 

 

- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. Quý khách từ 75 tuổi 

trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp và + giấy 

cam kết sức khỏe với Công ty. Yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo. Không 

nhận khách từ 80 tuổi trở lên. 

- Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký để được tư 

vấn thêm thông tin. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách. 

- Đối với Khách Quốc tịch Việt Nam: Khi đi tour Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn cần đem theo 

CMND/Passport (Hộ chiếu) bản chính còn hạn sử dụng, hình ảnh rõ (CMND có thời hạn sử dụng không 

quá 15 năm, tính từ ngày cấp)/ Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao y có công chứng (trẻ em dưới 14 

tuổi). 

- Đối với khách Nước ngoài/Việt Kiều: Khi đi tour phải mang theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu) bản chính 

còn hạn sử dụng hoặc thẻ xanh kèm theo Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam làm thủ tục lên máy bay.   

- Trong trường hợp Quý khách cung cấp tên sai, đến trễ giờ bay, vui lòng chịu phí đổi vé hoặc mua lại vé 

mới theo quy định của hãng hàng không (nếu chuyến bay còn chỗ).  

- Sau khi Quý khách đã làm thủ tục Hàng Không và nhận thẻ lên máy bay, đề nghị Quý khách giữ cẩn 

thận và lưu ý lên máy bay đúng giờ. Vietnam Tourist không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách làm 

mất thẻ lên máy bay và không lên máy bay đúng theo giờ quy định của Hàng Không. 

- Thông tin hành lý khi đi tour: 

+ Xách tay dưới 7kg/1khách - Kích thước không quá: 56cm x 36cm x 23 cm, 

+ Ký gửi: Quý khách tự đăng kí mua thêm hành lý kí theo nhu cầu của mình. 

- Thông tin tập trung: Quý khách tự túc phương tiện ra sân bay Tân Sơn Nhất: Ga đi trong nước, trước 

giờ bay 2 tiếng (áp dụng ngày thường), trước 2 tiếng 30 phút (áp dụng lễ tết), 

- Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các Điều Kiện Bán Vé trước khi đăng ký chuyến du lịch. Trong trường 

hợp không trực tiếp đăng ký, nhờ người thân đăng ký hộ vui lòng cập nhật thông tin từ người đăng ký. 

- Giờ nhận phòng khách sạn: sau 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ. 

- Phòng khách sạn/resort có thể xảy ra trường hợp phòng không gần nhau, không cùng tầng, loại phòng 

một giường đôi hoặc hai giường đơn không theo yêu cầu, tùy tình hình thực tế từng khách sạn/resort.  



 
- Trường hợp quý khách tham gia tour một mình, yêu cầu đóng tiền phụ thu phòng đơn. Nếu trong đoàn 

cũng có khách đi một mình, cùng giới tính và có nhu cầu ghép phòng thì Vietnam Tourist sẽ hoàn lại 

tiền phụ thu phòng đơn cho quý khách. 

- Trường hợp quý khách đi nhóm 03 người lớn, Vietnam Tourist sẽ cung cấp 01 phòng ba (gồm 01 giường 

lớn 1m6 và 01 giường/nệm phụ) 

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng 

như không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường 

hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng 

tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình. 

- 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. 

- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. 

- Vietnam Tourist sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 

 Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

 Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình 

 Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.          

- Nếu những trường hợp trên xảy ra, Vietnam Tourist sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan 

cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa…và không 

chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

 

 

www.vietnamtouristvn.com 


