LIÊN MINH NAM PHI
KHÁM PHÁ VÙNG ĐẤT KIM CƢƠNG
*************

JOHANNESBURG – PRETORIA - SUN CITY - CAPE TOWN
(8 ngày/ 7 đêm bao gồm thời gian bay)

Khởi hành: 14/10, 21/10, 18/11/2018
Bay hàng không 5***** Qatar airline
Núi Bàn- Cape town

Thủ đô Pretoria

Công viên Pilanesburg

NGÀY 1:
HÀ NỘI – JOHANNESBURG
(NGHỈ ĐÊM TRÊN MB)
Quý khách tập trung tại Nhà hát lớn – TP Hà Nội. Xe ô tô của công ty du lịch đưa đoàn ra sân
bay Nội Bài làm thủ tục xuất cảnh đi Nam Phi (Đoàn nghỉ ngơi trên máy bay).
Transist tại Doha, Qatar.
Chuyến bay dự kiến từ Hà Nội:
QR 835 HANDOH 1725 0015
QR1363 DOHJNB 0220 1005
NGÀY 2:
JOHANNESBURG
(ĂN TRƢA/TỐI)
10:05 Tới sân bay Johannesburg, quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Xe và HDV đón đoàn đi ăn trưa
tại nhà hàng địa phương
Chiều Xe đưa đoàn đi tham quan quanh thành phố Johannesburg:
Trụ sở ngƣời Mỹ gốc Anh, Tòa án Tối cao, Tòa án Hiến pháp, Khu vực Nhà tù khét tiếng
Johannesburg – nơi hàng nghìn thường dân đã bị trừng phạt một cách tàn nhẫn trước khi nền
dân chủ được thiết lập.
Tối
Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương
Di chuyển về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Khách sạn Peermont Metcourt 3*** hoặc
tương đương.
NGÀY 3:

JOHANESBURG - PRETORIA – SUN CITY

(ĂN 3 BỮA)

Sáng

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn.
Xe đón đoàn đi tham quan thành phố thủ đô Pretoria- được mệnh danh là thành phố hoa
phượng tím. Quý khách tham quan bên ngoài:
Quảng trƣờng Nhà Thờ Trung Tâm, Toà Thị Chính, Unions Building, chụp hình trƣớc
bức tƣợng cố tổng thống Nelson Mandela.
Chiều Đoàn nghỉ ăn trưa tại nhà hàng địa phương
Khởi hành đi Sun City – thành phố với các khu vui chơi tổng hợp, quý khách tự do thử
vận may tại các song bài, chụp hình tại khách sạn Palace 6 sao, thử cảm giác động đất tại
thành phố Lost City hoặc nghỉ tại khách sạn.
Tối
Đoàn ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn Cabanas 3*** hoặc tương đương.
NGÀY 4:
SUN CITY – JOHANNESBURG - CAPETOWN
(ĂN 3 BỮA)
Sáng Quý khách dậy sớm tập trung tại khách sạn khởi hành cho chuyến đi khám phá vùng đất
Hoang Dã của Nam Phi tại công viên Bảo tồn Quốc Gia Pilanesburg - lớn thứ 4 của Nam
Phi. Quý khách tận mắt ngắm nhìn các thú hoang dã quý hiếm, đặc biệt là nhóm Big Five: Sư
tử, Báo, Voi, Tê giác, Trâu rừng…
Sau khi thăm Vườn thú Quốc gia, Quý khách khởi hành trở lại khách sạn ăn sáng.
Đoàn làm thủ tục trả phòng. Khởi hành về Johannesburg.
Nghỉ ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Chiều Đoàn khởi hành ra sân bay đáp chuyến bay đi Capetown.
Đoàn tự do tham quan mua sắm tại V & A Waterfront (www.waterfront.co.za)
Nếu còn thời gian.
Tối
Ăn tối tại nhà hàng địa phương.
Nghỉ đêm tại khách sạn Garden Court Nelson Mandela Boulevard 3*** hoặc tương đương.
NGÀY 5:
CAPE TOWN – NÚI BÀN
(ĂN 3 BỮA)
Sáng Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe đưa đoàn đi tham quan:
Table Mountain – một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới. Nếu thời tiết cho phép,
quý khách có thể đi xe cáp chuyên dùng lên đỉnh Bàn – Tản bộ trên mặt bằng phẳng lặng của
đỉnh núi như chính tên gọi của nó.
Trở lại thành phố, xe đi lòng vòng dạo quanh thành phố:
Khu phố Malay quarters, tòa Nghị Viện
Castle of Good Hope – pháo đài hình ngôi sao được xây dựng từ thế kỷ 17
Tiếp tục tham quan những danh thắng biển đẹp như Sea Point , Camps Bay.
Trang trại Đà điểu Ostrich Ranch, xem các công đoạn chăn nuôi Đà điểu, chế biến sản xuất
các sản phẩm làm bằng da Đà Điểu.
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Chiều Tiếp tục Thăm quan và thử rƣợu vang Nam Phi hảo hạng tại Groot Constantia Wine.
Tối
Ăn tối tại nhà hàng địa phương.
Nghỉ đêm tại khách sạn Garden Court Nelson Mandela Boulevard 3*** hoặc tương đương.
NGÀY 6:
CAPETOWN – MŨI HẢO VỌNG
(ĂN 3 BỮA)
Sáng Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn.
Đoàn khởi hành trên tàu du thuyền Nauticat từ vịnh Hout tham quan đảo Seals of Duikers
– Nơi Quý khách có xem Hải cẩu và nhiều loài Chim biển (nếu thời tiết cho phép)
Xe đưa Quý khách dọc theo đường Chapmans Peak Drive – sườn tây của bán đảo Cape ngắm
nhìn những phong cảnh bờ biển chạy dài dọc theo sườn núi ngoạn mục và tuyệt đẹp (nếu thời
tiết cho phép).
Ăn trưa tại nhà hàng hải sản.
Chiều Sau bữa trưa, Quý khách tiếp tục tham quan:
“Thuộc địa” của chim Cánh Cụt tại bãi biển Boulders Beach. Quý khách có cơ hội chụp ảnh
hàng trăm chim cánh cụt đang cư ngụ tại đây.
Cape of Good Hope Nature Reserve - Khu bảo tồn thiên nhiên Mũi Hảo Vọng.

Tối

Cape point - mũi Tây Nam của của khu bảo tồn – đặc biệt rất đẹp vào mùa xuân khi hoa dại
nở thành những thảm hoa tuyệt đẹp trải khắp danh thắng.
Lên đỉnh Cape Point ngắm nhìn điểm giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.
Sau khi kết thúc tham quan, xe đưa đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Ăn tối tại nhà hàng địa phương.
Nghỉ đêm tại khách sạn Garden Court Nelson Mandela Boulevard 3*** hoặc tương đương.

NGÀY 7:
CAPE TOWN – HÀ NỘI
(ĂN SÁNG)
Sáng Quý khách dùng bữa điểm tâm tại khách sạn. Trả phòng khách sạn, xe đưa đoàn ra sân bay làm
thủ tục khởi hành về Việt Nam. Nghỉ đêm trên máy bay.
Chuyến bay dự kiến:
QR1370 CPTDOH
1235 0010
QR 834 DOHHAN 0155 1615
NGÀY 8:
HÀ NỘI
16:15 Máy bay hạ cánh. Xe đón đoàn về Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội. Kết thúc chương trình.
Chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong những chương trình sau!

BẢNG GIÁ TOUR
Giá trọn gói/ 01 khách

Ngƣời lớn

Trẻ em 2 - dƣới
12 tuổi

Phụ thu phòng
đơn

Ghi chú

14/10, 21/10

53,250,000

80%

7,900,000

Không gồm
VAT

18/11
Điều kiện

53,900,000

80%

7,900,000





Trẻ em 2 - dƣới 12 tuổi: ở ghép phòng bố mẹ. Từ 12 tuổi trở
lên tính bằng giá ngƣời lớn.
Gía áp dụng cho đoàn tối thiểu 25 ngƣời lớn khởi hành
Khách hàng khởi hành từ TP HCM có thể phụ thu chênh lệch
giá vé máy bay, vui lòng kiểm tra lại trƣớc khi đăng ký

Bao gồm:
- Vé máy bay theo chương trình (gồm thuế hàng không)
- Khách sạn 3* (tiêu chuẩn 2 người/ phòng, trường hợp đoàn lẻ người hoặc lẻ giới tính sẽ bố trí
một phòng ba)
- Xe đưa đón theo chương trình
- Ăn uống theo chương trình
- Phí tham quan các tuyến điểm theo chương trình.
- Lệ phí xin visa nhập cảnh Nam Phi.
- Bảo hiểm du lịch nước ngoài, mức bồi thường tối đa 50,000 USD/vụ
- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhiệt tình đi từ Việt Nam.
- Nước suối trên xe những ngày đi tour.
- Quà tặng của công ty du lịch
Không gồm:
- Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày khởi hành, còn tối thiểu 2 trang trống.
- Tiền tip bồi dưỡng HDV địa phương và tài xế (8 USD/khách/ngày * 8 ngày tour = 64
USD/khách/tour)
- Hành lý quá cước, giá trị hàng hóa vượt mức qui định.
- Phụ thu nghỉ phòng đơn
- Chi phí cá nhân như đồ uống, điện thoại, giặt là, tham quan ngoài chương trình.
- Hoá đơn VAT theo quy định bộ tài chính
Điều kiện phạt hủy tour:

-

Từ lúc đăng ký – trước ngày khởi hành 6 tuần: 50%
Trước ngày khởi hành 4 tuần: 70%
Trước ngày khởi hành 2 tuần: 100%

Thủ tục cần thiết xin visa Phi:
-

-

Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (tính từ xuất cảnh Nam Phi)
02 ảnh mới nhất theo khổ: 3 cm * 4 cm, phông nền trắng
Tờ khai visa (Điền tiếng việt theo mẫu của công ty du lịch), quý khách ký trắng một bản,
VIẾT BẰNG MỰC ĐEN.
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng trong thời gian gần nhất (trên 5.000USD/người). Trường
hợp 2 vợ chồng đi cùng nhau và chứng minh tài chính bằng 1 sổ tiết kiệm, số tiền tối thiểu
5.000 USD/người và bổ sung đăng ký kết hôn bản sao công chứng hoặc sổ hộ khẩu công
chứng.
Giấy phép kinh doanh bản sao y công chứng (nếu là chủ doanh nghiệp)
Đơn xin nghỉ phép đi du lịch bản gốc (có thời gian xác định) có chữ ký và dấu của cơ quan chủ
quản (nếu là nhân viên văn phòng)
Sổ hưu bản sao công chứng + Sổ hộ khẩu sao công chứng (Nếu đã về hưu)
Lệ phí visa và công chứng dịch hồ sơ: 70 USD/ 1 quyển, sẽ không được hoàn lại dù bất kỳ lý
do nào, kể từ sau khi Công ty du lịch nộp hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán (kể cả trường hợp quý
khách bị từ chối cấp visa).

Trƣờng hợp trẻ em cần nộp thêm
- Giấy khai sinh sao công chứng
- Đơn xin nghỉ phép có xác nhận của nhà trường – Bản gốc
- Nếu trẻ em không đi cùng bố hoặc mẹ cần có giấy uỷ quyền cho người đi cùng. Yêu cầu có
xác nhận của văn phòng luật sư
- Form riêng
- Lệ phí visa trẻ em bằng người lớn
* Ghi chú:
- Xin quý khách đọc kỹ chương trình và các chi tiết trong chương trình trước khi đăng ký
- Phòng ba ở Nam Phi có thể là 1 phòng 3 giường đơn/ hoặc 1 phòng gồm 1 giường đôi và 1
giường đơn/hoặc phòng 1 giường đôi/2 đơn + 1 sofa bed). Khách sạn ở Suncity chỉ có phòng
ba gồm 1 giƣờng đôi/2 đơn + 1 sofa bed, nếu quý khách đi lẻ ngƣời vui lòng lƣu ý trƣớc
hoặc lựa chọn trả thêm phụ phí phòng đơn.
- Khách hàng trên 70 tuổi phải có cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ đi tour và phải chịu thêm chi
phí bảo hiểm theo quy định của bảo hiểm quốc tế.
- Trẻ em dưới 18 tuổi khi đi tour bắt buộc mang theo giấy khai sinh để nhập cảnh (Bản dịch
công chứng)
- Tour leader đi từ Việt Nam (Nếu có) bố trí sử dụng chung phòng đôi/ phòng ba với khách
hàng.
- Quý khách tự chịu trách nhiệm về việc mua bán hàng hoá tại Nam Phi, công ty du lịch không
chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá quý khách mua tại nước ngoài.
- Giá có thể thay đổi mà không báo trước vì nhiều nguyên nhân khách quan như: giá nhiên liệu
thay đổi, tỉ giá trên thị trường thay đổi, v.v…
- Trường hợp không ghép đủ số lượng khách tối thiểu cho một đoàn, chúng tôi được quyền điều
chỉnh ngày khởi hành và có thông báo trước cho Quý khách.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến mọi thay đổi như: hoãn, hủy, v.v… của hãng
hàng không.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm các vấn đề bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, đình
công, thay đổi của chính quyền sở tại, v.v…

-

-

Quý Khách không được tự động nhận thêm người nhà hoặc người quen lên xe mà không có sự
thỏa thuận dịch vụ với chúng tôi trước đó. Nếu quý khách muốn nhận người nhà lên xe đi cùng
chương trình hoặc ở cùng phòng khách sạn, quý khách phải có sự thoả thuận với phía công ty
du lịch và phải thêm chi phí của người phát sinh cho công ty du lịch.
Chúng tôi sử dụng tất cả các hãng hàng không khác nhau thuận tiện nhất cho chuyến đi ( trong
trường hợp quý khách sử dụng vé máy bay do chúng tôi cung cấp).
Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ sự thiệt hại nào do sự chậm trễ của Quý khách trong
mọi trường hợp.
Trường hợp khách muốn thay đổi một số điểm tham quan trong hành trình, vui lòng liên hệ với
chúng tôi hoặc thoả thuận trực tiếp với hướng dẫn viên và thanh toán mọi phát sinh (nếu có).
Một số khách sạn phục vụ ăn sáng từ 7h00. Vì lý do chuyến bay rời đi sớm, chúng tôi sẽ làm
việc với khách sạn bố trí các bữa sáng take away box cho quý khách.
Chúng tôi không có trách nhiệm hoàn trả các dịch vụ trong chương trình mà Quý khách không
sử dụng kể từ ngày đầu tiên của hành trình.
Nếu các địa điểm đoàn đến có hội chợ, hội nghị mang tính chất Quốc tế, để tránh tăng giá tour,
khách sạn có thể ở xa trung tâm thành phố, thậm chí ở ngoại ô hay ở một thành phố khác.
Bị từ chối xuất cảnh tại Việt Nam hoặc nhập cảnh tại quốc gia đến tham quan: phạt 100% giá
trị tour trọn gói.
Chúng tôi sẽ linh động giải quyết từng trường hợp cụ thể trong khả năng cho phép.

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ VÀ Ý NGHĨA!

