
 
 
 
 

 
 
 
 

GIÁ LAND 2017 
Hành trình 9N8Đ – Đông Tây Canada 

Tour code: TYV/CAN-0117 
                      ĐVT: 1.000 đồng 

Ngày Lịch trình Khách sạn Giá Land tour Ghi chú 

   3-4k 5-6k 7-8k 
9-10k 

(+1FOC) 
11-12k 

(+1FOC) 
13-14k 

(+1FOC) 
15k 

(+1FOC) 
Giá bao gồm Giá không bao gồm 

1 S.Gòn/H.Nội- 
Vancouver 

La Quinta 

65,515 61,525 58,165 53,797 52,075 49,765 48,295 

Chi phí HDV (3-8k) Phí HDV địa phương nói Tiếng 
Anh/Việt  

(HDV từ 9-15k: $150/ngày) 2 Vancouver La Quinta Các bữa ăn theo ctrình 

3 Victoria Laquinta (Ăn trưa $15. Ăn tối $20) Tiền TIP cho HDV và Tài xế 

4 Ottawa Best Western Xe đưa đón theo ctrình Vé máy bay Quốc tế, Nội địa 

5 Ottawa-Motreal Best Western (11tiếng/ngày theo luật) Phí xin thi thực visa 

6 Montreal 
Comfort 

Suites 
Vé tham quan ctrình Phí khuân vác hành lý 

7 Montreal-Quebec 
Comfort 

Suites 
Khách sạn (3 sao) Phí xe phục vụ quá giờ 

8 Quebec-Toronto 
Embassy 

Suites 
 $50-$75/g 

9 Toronto-S.Gòn/H.Nội N/A  Phí HDV phụ vụ quá giờ 

 Chi phí phòng đơn 14,485  $50/g 

Hiệu lực đến ngày : 31/05/2017 

  Chuyên Du Lịch Châu Mỹ  
      từ năm 2000 

 Tour Specialist to America  
     Since 2000 

 Giá và Hoa hồng Đặc biệt 

    cho Công ty Du lịch & Lữ hành 

Special Price and Commission   

    for Travel & Tour Company 



 

Lưu ý chung: 

(1) : Báo giá trên có thể thay đổi mà không báo trước khi dịch vụ khách sạn, xe tăng vì có biến cố hay tăng phụ phí xăng dầu.   
Giá  LAND trong các ngày Lễ tai Hòa Kỳ, Canada sẽ phụ thu.  

(2):  Báo giá trên áp dụng khách sạn 2 người /phòng theo tiêu chuẩn Khách sạn 3 sao.  Ngủ phòng đơn (Single Suppl.) xem giá phụ thu trong Chương trình. 
*Trong trường hợp sử dụng khách sạn khác sẽ được cập nhật khi đoàn xác nhận. 
*Quý khách có nhu cầu đặt khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao xin liên lạc với chúng tôi. 

(3): Nhóm khách 3-4 khách ( xe 7 chỗ), 5-6 khách (12 xe chỗ), 7-8 khách ( xe 15 chỗ) tài xế kiêm hướng dẫn viên người Việt Nam  
** Từ 9-15 kháck trở lên xe 25 chỗ có tài xế riêng.  Không có dịch vụ HDV tại địa phương. 

(4): Tiền Tip cho nhóm khách từ 3-8 khách $50/ngày.   Nhóm từ 9 khách trở lên $7/ngày/khách 

(5): Gía trẻ em ( dưới 11 tuổi): Chung phòng với người lớn - 80% giá người lớn, không có giường riêng. 

(6): Nếu ctrình nào có đến Las Vegas cuối tuần ( thứ 6/7), ngày lễ và hội nghị khác sẽ trả thêm phí $75 ( hoặc hơn)/phòng/đêm.  
*** Giá có thể thay đổi nếu sử dụng các khách sạn khác danh sách nêu trên.  
*** Giá LAND dựa vào booking vé máy bay của đại lý trước 15 ngày khi đoàn đến Mỹ hoặc Canada  
***Các khoản phí phải thanh toán trước khi đoàn đến Mỹ.  Liên lạc chúng tôi để biết thêm chính sách và phí hủy chương trình 
*** FOC (Free of charge) là 1 xuất miễn phí cho nhóm từ 9 khách trở lên, khách FOC phải ngủ chung với khách (twinshare) 

(7):  Trong trường hợp ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay đổi tỷ giá giao dịch ngoại tệ giữa VN Đồng và US Dollars, chúng tôi sẽ điều chỉnh theo qui định. 

 
 

 


