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Trụ sở chính: 80/3 Ba Vân, P.14, Q. Tân Bình 

VPĐD: 148/4 Bàu Cát 1, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Tel: 0283.6 006 008 – 0917 394 188 

Email: operator@anphatravel.com 

CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH AN PHA 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 2019 

INDONESIA – GRAND CITY CONVEX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

Địa chỉ:  

Tel:  

 

Tên đoàn    : 

Khởi hành    : 16 - 20/07/2019 

Thời gian    : 05 Ngày 04 Đêm  

Phương tiện    : Máy bay, xe du lịch đời mới tiện nghi, an toàn 

Xin cám ơn Quý khách đã gửi yêu cầu báo giá cho chương trình “ INDONESIA – 

GRAND CITY CONVEX” năm 2019. Vui lòng xem thông tin báo giá bên dưới: 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ XUẤT 
 

NGÀY 1 (16/07/2019): TP. HỒ CHÍ MINH  SURABAYA          (Ăn Tối)                    

Sáng  
Trưởng đoàn Anpha Travel đón Quý khách tại cột 05 nhà ga quốc tế sân bay Tân 

Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay SGN – SIN - SUB đi Indonesia. 

 

Chiều 

Đến sân bay Quốc Tế Juanda, xe và HDV đón khách đi ăn tối tại nhà hàng địa 

phương. Sau đó, quay về khách sạn làm thủ tục nhận phòng nghỉ ngơi. 

Tự do tham quan thành phố SURABAYA về đêm. 

*Nghỉ đêm tại Surabaya. 
 

NGÀY 2 (17/07/2019): SURABAYA – GRAND CITY MALL & CONVEX    

(Ăn Sáng/Tối) 
Sáng Quý khách dùng điểm tâm sáng cùng đoàn. Sau bữa 

sáng, HDV sẽ hướng dẫn đoàn đến với khu phức hợp 

sang trọng Grand City Mall & Convex. Tại đây Quý 

khách tham dự Hội chợ triển lãm và làm việc với 

các doanh nghiệp cơ khí điện của xứ sở vạn đảo 

Indonesia. 

Quý khách ăn trưa tự túc. 
 

 
Tối Quý khách ăn tối tại nhà hàng, tự do nghỉ ngơi tham quan. Nghỉ đêm tại khách sạn. 

*Nghỉ đêm tại Surabaya. 

NGÀY 3 (18/07/2019): SURABAYA – GRAND CITY MALL & CONVEX    

(Ăn Sáng/Tối) 

Sáng Quý khách dùng điểm tâm sáng cùng đoàn. Sau bữa sáng, HDV sẽ hướng dẫn đoàn 

đến với khu phức hợp sang trọng Grand City Mall & Convex. Tại đây Quý khách 

tham dự Hội chợ triển lãm và làm việc với các doanh nghiệp cơ khí điện của xứ 

sở vạn đảo Indonesia. 

. 

Quý khách ăn trưa tự túc. 

Tối 
Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng và sau đó tự do nghỉ ngơi tham quan. Nghỉ 

đêm tại khách sạn. 
 

*Nghỉ đêm tại Surabaya. 

NGÀY 4 (19/07/2019): CITY SURABAYA                           (Ăn 3 Bữa) 
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Sáng 

Dùng bữa sáng cùng đoàn, sau đó xe và HDV đón quý 

khách khởi hành đi tham quan một vài địa điểm nổi 

tiếng tại Thành phố Surabaya: 

 Museum of Ten November (Bảo tàng 10/11): nơi 

lưu giữ hàng loạt các loại vũ khí từ thế chiến thứ 2, 

HDV thuyết minh với hình ảnh âm thanh sống động 

giúp quý du khách tìm hiểu về lịch sử một cách chân 

thật nhất.  

 Cheng Hoo Mosque (Nhà thờ hồi giáo Cheng 

Hoo): công trình là sự kết hợp hài hòa của thư pháp 

Ả Rập theo phong cách Trung Quốc tọa lạc tại đất 

nước Indonesia.  

 

 Submarine Monument (Bảo tàng tàu ngầm): nơi 

lưu giữ chiếc tàu ngầm do hạm đội hải quân 

Indonesia mua từ Nga về năm 1952.  

 

 

 

Trưa Xe và HDV đưa đoàn đến nhà hàng địa phương dùng cơm trưa. 

Chiều 

Sau bữa trưa quý khách sẽ được tiếp thục tham quan: 

 Four faces Buddha Statue (Tượng phật bốn 

mặt): một công trình phật giáo tiêu biểu tại đất nước 

Indonesia. Đến đây ngoài tham quan, chụp ảnh, quý 

du khách có thể dành ít phút để cầu nguyện những 

điều an nhiên nhất đến với bản thân và gia đình. 

 

 

 Mua sắm tại Mirota Art Shop & Batik Gallery – 

cửa hàng bán quà lưu niệm nổi tiếng của thành phố 

Surabaya.  

 

 

Tối 
Qúy khách dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương, sau đó xe đưa đoàn về lại khách 

sạn nghỉ ngơi. Tự do tham quan. 

*Nghỉ đêm tại Surabaya. 
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NGÀY 5 (20/07/2019): SURABAYA  TP. HỒ CHÍ MINH          (Ăn Sáng) 

Sáng 

Quý khách ăn sáng cùng đoàn, làm thủ tục trả phòng, sau đó xe đón quý khách khởi 

hành ra sân bay quốc tế Juanda làm thủ tục đáp chuyến bay SUB – SIN – SGN về 

sân bay Tân Sơn Nhất. 

Tối 
Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam và nhận 

lại hành lý cá nhân. 

Kết thúc chuyến đi – Hướng dẫn viên chia tay Quý khách – Hẹn gặp lại!  

DỊCH VỤ 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI  

(ĐVT: VNĐ/khách) 

Từ 10 khách trở lên Phụ thu phòng đơn 

Khách sạn 4* 15.300.000 2.350.000 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vận chuyển • Xe du lịch đời mới, máy lạnh tiện nghi đưa đón tham quan theo 

chương trình. 

• Vé máy bay khứ hồi hãng hàng không  SGN  SUB  SGN 

• Phí an ninh sân bay, bảo hiểm hàng không, thuế phi trường 2 nước. 

 Lưu trú Khách sạn 4*: Based on Surabaya Suite Hotel or Garden Palace 

Hotel 4*… 

(Hoặc các khách sạn tương đương) 

Phòng đầy đủ tiện nghi, nghỉ 02 khách/ phòng (lẻ ghép 03 khách). 

 Ăn uống Ăn uống theo chương trình. (các bữa ăn có thể thay đổi phù hợp với 

tuyến điểm tuy nhiên vẫn đảm bảo đủ số lượng và chất lượng bữa ăn 

tương đương hoặc hơn) 

Trên đường đi phục vụ khăn lạnh, nước suối 01 chai 500ml/ngày. 

 HDV Trưởng đoàn Anpha Travel, HDV chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo. 

 Quà tặng Nón du lịch An Pha: 01 nón/01 người/tour. 

 Bảo hiểm Bảo hiểm du lịch quốc tế. 

 Tham quan Vé vào cửa tất cả các điểm tham quan theo chương trình. 
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KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi, các bữa ăn, tham quan ngoài chương 

trình 

 Chi phí phát sinh do hủy/hoãn chuyến bay, nâng hạng phòng, phụ thu phòng đơn.... 

 Phụ thu phòng đơn: 80$/đêm (nếu có) 

 Tiền tip cho hướng dẫn viên, lái xe và nhân viên phục vụ. (25USD/khách/tour) 

GIÁ TOUR TRẺ EM  

(Tính theo ngày khởi hành tour) 

 Trẻ em 11 tuổi trở lên 100% giá tour 

 Trẻ em 02 – dưới 11 tuổi 80% giá tour (ngủ chung bố mẹ, trẻ thứ 2 trở lên thu 100% 

giá Tour) 

 Trẻ em dưới 02 tuổi 30% giá tour. 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ em 

dưới 02 tuổi. Nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 2 

trở lên phải mua 100% giá tour. 

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý 

 Hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng (Tính từ ngày khởi hành). 

 Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình Quý khách không được rời đoàn. 

 Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có Visa rời phải mang theo lúc đi tour 

 Trẻ em dưới 15 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ 

quyền từ bố mẹ. 

 Anpha Travel xin không chịu trách nhiệm nếu Quý khách bị từ chối nhập cảnh lãnh thổ 

Hàn Quốc. 

 Nếu khách hàng bị cơ quan xuất nhập cảnh từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh vì lí do cá 

nhân hay nhân thân, Anpha Travel sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Không giải quyết cho bất kì lí do thăm thân, kinh doanh…để tách đoàn. 

 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 thông báo trước. 

 Đối với từng trường hợp cụ thể, khách có thể được yêu cầu đặt cọc từ 5.000 USD – 10.000 

USD/người trước chuyến đi (sau khi quay về Việt Nam, khách sẽ nhận lại đầy đủ số tiền đặt 
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cọc). Sau khi có kết quả visa, nếu khách không đồng ý điều kiện trên, khách sẽ bị hủy visa 

đồng thời chịu mức phạt theo quy định “Điều kiện hủy phạt”. 

 Anpha Travel được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các 

trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh 

hoặc do máy bay, xe lửa, tàu thủy, xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ 

thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp được, thì Anpha Travel sẽ giữ quyền thay đổi 

lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm 

bồi thường những thiệt hại phát sinh 

GHI CHÚ 

- Quý khách vui lòng xem kỹ chương trình, giá tour, phần bao gồm và không bao gồm 

được liệt kê chi tiết trong chương trình. 

- Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính). 

-   Quý khách vào tên lên danh sách đoàn trước ngày khởi hành 35 ngày. 

- Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình lên 

xuống cho phù hợp tuy nhiên các tuyến điểm Du Lịch vẫn đảm bảo đầy đủ. 

- Các chuyến bay có thể thay đổi vào giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không, thời 

tiết… 

- Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, Anpha 

Travel được miễn trừ trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR  

(Các ngày trên tính theo ngày làm việc) 

 Sau khi đăng ký 11.000.000VNĐ 

 Từ 05 - 28 ngày 90% giá tour  

 Từ 00 - 05 ngày 100% giá tour  

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua email, tin nhắn 

điện thoại và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp 

nhận. 

 Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày 

Lễ Tết. 

 Đối với những khách đã có Visa, Công ty sẽ giữ hộ chiếu 3 tháng (thời hạn hiệu lực của 

visa) hoặc đóng dấu hủy visa. 

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN  

(Các ngày trên tính theo ngày làm việc) 
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 Ngay khi ký hợp đồng, Quý khách thanh toán: 11.000.000VNĐ 

 Trước khởi hành 28 ngày, Quý khách thanh toán phần đợt II: 90% Giá Tour. 

 Trước khởi hành 05 ngày, Quý khách thanh toán phần còn lại. 

CAM KẾT CỦA CÔNG TY ANPHA TRAVEL 

 Anpha Travel cam kết thực hiện đúng chương trình, tiêu chuẩn dịch vụ: xe, ăn uống, 

điểm tham quan, hướng dẫn viên. 

 Hy vọng bảng báo giá trên là đầy đủ theo yêu cầu của Quý khách. Vui lòng liên hệ với 

Anpha Travel nếu Quý khách cần thêm thông tin về báo giá, khách sạn, ăn uống, trò chơi... 

 
 CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ  

 


