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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Phong Nha - Bà Nà - Hội
An 2022

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Mã Tour: TN-87 - Khởi hành: Thứ 2 hằng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

 

NGÀY 01: ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐẠI NỘI - CHÙA THIÊN MỤ  (ĂN: TRƯA/TỐI)

Sáng: Xe & HDV đón khách Đà Nẵng thời gian từ 06h00 đến 07h30 khởi hành đi Huế. Hoặc đón khách tại
Huế từ 11h00 đến 12h00 nhập đoàn.

Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Huế.

Chiều: Tham quan Đại Nội (Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của
Việt Nam: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh) và Chùa Thiên Mụ
cổ kính, xây dựng từ những năm đầu của thế kỉ XVII.

Tối: Ăn tối nhà hàng. Quý khách thưởng ngoạn Ca Huế sông Hương. Ngủ KS tại Huế.

NGÀY 02: HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG (HOẶC PHONG NHA) - HUẾ (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Điểm tâm. Khởi hành đi Quảng Bình, ghé thăm Thánh Địa La Vang.

Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Động Thiên Đường.

Đoàn tiếp tục tham quan Động Thiên Đường, khám phá vẻ đẹp huyền bí của động khô dài nhất Châu Á, là
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kỳ quan thiên nhiên của thế giới với những tuyệt mỹ của tạo hóa ban tặng. Hoặc Quý khách tham quan
Động Phong Nha với Động Khô và ngồi thuyền trên Sông Son tham quan Động ướt. Khởi hành về lại Huế.

Tối: Ăn tối nhà hàng tại Huế. Ngủ K/sạn tại Huế.

NGÀY 03: LĂNG KHẢI ĐỊNH - SƠN TRÀ - ĐÀ NẴNG (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Điểm tâm. Tham quan Lăng Khải Định - với phòng cách kiến trúc tuyệt vời kết hợp giữa hai trường
phái văn hóa Đông - Tây và tiếp tục tham quan Chùa Từ Hiếu - ngôi chùa độc nhất vô nhị với sự tích báo
hiếu mẹ gây xúc động lòng người.

Trưa: Ăn trưa nhà hàng.

Chiều: Khởi hành về Đà Nẵng nhập đoàn đi Sơn Trà, quay một vòng quanh Bán Đảo để thưởng ngoạn toàn
cảnh phố biển Đà Nẵng trên cao, viếng Linh Ứng Tự - nơi có tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam  và tắm
biển Mỹ Khê Đà Nẵng. Quý khách ngồi thuyền sông Hàn (Chi phí tự túc) ngắm thành phố Đà Nẵng lung
linhvề đêm với hàng loạt cây Cầu độc đáo và nổi tiếng hoặc ngắm nhìn Đà Nẵng từ trên cao khi tham quan
Vòng Quay Mặt Trời (Chi phí tự túc). Ngủ K/s tại Đà Nẵng.

NGÀY 04: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ -  ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN  (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Sáng: Điểm tâm. Quý khách nghỉ ngơi tại KS hoặc tự do tắm biển Mỹ Khê. 09h30 khởi hành đi tham quan
Làng Nghề Điêu Khắc Đá Non Nước, tiếp tục khởi hành đến khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa (Tự túc chi phí vé
cáp treo theo giá của Sun Group).

Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại chân núi Bà Nà.

Chiều: Ngồi cáp treo dài nhất thế giới (gần 6.000m), tham quan vườn hoa, hầm rượu, chùa Linh Ứng, Thích
Ca Phật Đài, đặc biệt là tham quan và chụp ảnh Cầu Vàng có kiến trúc độc nhất vô nhị với đôi bàn tay
khổng lồ nâng đỡ Cầu Vàng tuyệt đẹp. Tiếp tục vào Hội An bách bộ tham quan và mua sắm Phố Cổ với:
Chùa Cầu Nhật Bản, Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến &
Xưởng thủ công mỹ nghệ.

Tối: Ăn tối nhà hàng tại Hội An. Về lại Đà Nẵng tự do dạo chơi về đêm. Ngủ KS tại Đà Nẵng.

NGÀY 05: ĐÀ NẴNG - TIỄN SÂN BAY 

Sáng: Điểm tâm. Tiễn khách sân bay từ 09h00 đến 12h00. Kết thúc chương trình.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Khách sạn Giá tour Vé máy bay

3 Sao
3 Sao 3,990,000đ

Từ 2,500,00đ
4 Sao 4,400,000đ

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
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• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi TP.HCM – HUẾ/ ĐÀ NẴNG – TP.HCM (Vietjet Air)

- Xe tham quan (xe 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ) tùy theo số lượng khách thực tế trên chuyến đi.

- Khách sạn tiêu chuẩn đầy đủ tiện nghi 2 khách người lớn/ phòng. Nếu lẻ người thứ 3, đóng phụ phí phòng
đơn hoặc ngủ ghép phòng 3 khách.

+ Khách sạn 3 sao tại Huế: Duy Tân, Newstar, Thanh Lịch, …hoặc tương đương.

+ Khách sạn 3 sao tại Quảng Bình: Tân Bình, Luxe, Amanda,….hoặc tương đương.

+ Khách sạn 3 sao tại Đà Nẵng: Tiến Thịnh, Hoàng Sa, Đà Nẵng Port,…hoặc tương đương.

+ Khách sạn 4 sao tại Huế: Century, Cherish, Parkview …hoặc tương đương.

+ Khách sạn 4 sao tại Quảng Bình: Mường Thanh, Vĩnh Hoàng, ….hoặc tương đương.

+ Khách sạn 4 sao tại Đà Nẵng: Sông Hàn, Mường Thanh, Dana City… hoặc tương đương.

- Ăn uống theo chương trình: 

+ Ăn phụ: 3 bữa buffet sáng tại khách sạn. 

+ Ăn chính: 8 bữa chính tiêu chuẩn 100.000 đồng/bữa.

- Vé tham quan theo chương trình. 

- Hướng dẫn viên tiếng Việt vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi.

- Bảo hiểm với mức bồi thường tối đa 30.000.000 đồng/trường hợp.

- Quà tặng: nón Du Lịch Nắng Mới, nước, khăn lạnh.

KHÔNG BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi TP.HCM – HUẾ/ ĐÀ NẴNG – TP.HCM.

- Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.

- Tham quan ngoài chương trình.

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

- Vé cáp treo đi Bà Nà, công viên Châu Á, ca Huế, …
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- Chi phí bãi biển: dù, võng, tắm nước ngọt…

- Thuế VAT.

GIÁ VE DANH CHO TRE EM:

- Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour, giá vé máy bay theo quy định của hãng hàng không, Cha, Mẹ hoặc
người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. 

- Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi: 100% giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, Mẹ hoặc 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.

- Trẻ em từ 05 – dưới 11 tuổi: 100% giá vé máy bay; 50% giá tour. 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 từ 5 đến dưới 11 tuổi, trẻ em thứ 2
trở lên Cha, Mẹ nên mua thêm 1 suất giường đơn.

- Từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ VÀ HỦY VÉ TOUR:

- Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour
trước 10 ngày khởi hành).

-  Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không thanh toán đúng hạn và
đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và mất hết số tiền đã đặt cọc giữ chỗ.

- Vé Máy Bay / vé xe lửa / vé tàu cao tốc được xuất ngay sau khi quý khách đóng tiền và có xác nhận sự
chính xác về họ, tên (đúng từng ký tự ghi trong hộ chiếu hoặc CMND), ngày-tháng-năm sinh … của hành
khách theo yêu cầu của hãng vận chuyển. Mọi sự thay đổi liên quan đến vé đã xuất: ngày giờ đi, tên hành
khách, hủy vé, quý khách vui lòng chịu chi phí theo qui định sau:

 

* NGAY SAU KHI QUÝ KHÁCH ĐĂNG KÝ TOUR NẾU HỦY SẼ BỊ PHẠT TIỀN TOUR VÀ VÉ MÁY BAY:  

- Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 10% tiền tour+ 100% Vé máy bay.

- Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour + 100% vé máy bay.

- Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour  + 100% vé máy bay.

- Hủy  05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour  + 100% vé máy bay. 

- Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 5 ngày trước ngày khởi hành.

- Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Du Lịch Nắng Mới sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn
(10 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công
ty có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành
mới hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt cọc tour.

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải
được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
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- Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 7, Chủ Nhật.

- Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, lũ lụt… Tuỳ theo tình hình
thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty Du Lịch sẽ chủ động thông báo cho khách hàng
sự thay đổi như sau: huỷ hoặc thay thế bằng một chương trình mới với chi phí tương đương chương trình
tham quan trước đó. Trong trường hợp chương trình mới có phát sinh thì Khách hàng sẽ thanh toán khoản
phát sinh này. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu
các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.…

- Đối với sự thay đổi lịch trình, giờ bay do lỗi của hãng hàng không, tàu hoả, tàu thuỷ, Du Lịch Nắng Mới sẽ
không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh nào do lỗi trên như: phát sinh bữa ăn, nhà hàng, khách sạn,
phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên, …. 

LƯU Ý :

- Khi đăng ký tour khách hàng bắt buộc phải gởi giấy tờ tùy thân cho đơn vị du lịch để vào tên xuất vé và
mua bảo hiểm du lịch. Những giấy tờ cá nhân của khách hàng (CMND hoặc Passport) thuộc về trách nhiệm
của khách hàng. Mọi vấn đề như hình ảnh, thông tin giấy tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng; Passport,
CMND hết hạn,… không đúng quy định của pháp luật Việt Nam, Du Lịch Nắng Mới sẽ không chịu trách
nhiệm và sẽ không hoàn trả bất cứ chi phí phát sinh nào.

- Đối với khách Nước ngoài/Việt Kiều: Khi đi tour phải mang theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu), Visa Việt Nam
bản chính còn hạn sử dụng làm thủ tục lên máy bay theo qui định hàng không.  

- Trẻ em (dưới 12 tuổi) khi đi du lịch mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc sao y có thị thực còn hạn sử
dụng) để  làm thủ tục hàng không. 

- Quý khách từ 14 tuổi bắt buộc phải có CMND hoặc Passport (còn hạn sử dụng), KHÔNG SỬ DỤNG GIẤY
KHAI SINH. Nếu Quý khách từ 14 tuổi chưa có CMND hoặc Passport bắt buộc phải có Giấy xác nhận nhân
thân (Có xác nhận chính quyền (còn hạn sử dụng)) + Giấy khai sinh. 

- Một số thứ tự, chi tiết trong chương trình; giờ bay; giờ xe lửa; giờ tàu cao tốc có thể thay đổi để phù hợp
với tình hình thực tế của chuyến đi (thời tiết, giao thông…)

- Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14H00 và trả phòng trước 12H00 .

- Hành lý và tư trang du khách tự bảo quản trong quá trình du lịch .

- Vì lý do sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm, Quý Khách vui lòng không mang thực phẩm từ bên ngoài
vào nhà hàng, khách sạn. Đối với thức uống khi mang vào phải có sự đồng ý của nhà hàng, khách sạn và bị
tính phí nếu có./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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