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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

Du Xuân Nước Úc Ngắm Hoa Phượng Tím và hoa Tulip
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Mã Tour: NN-840 - Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch mùa xuân nước Úc: Mùa Xuân của Úc bắt đầu từ tháng 09 đến tháng 11, nếu bạn muốn tìm
một mùa xuân ngay giữa mùa hè hãy đến với Nam bán cầu chìm ngập trong sắc hoa. Hoa ôm ấp những
mái nhà, tỏa bóng mát xuống những con đường, cánh hoa vương đầy trên nóc xe và khắp mọi ngả đường
nước Úc. Những rặng anh đào dọc bên đường cùng với những bụi hồng, cúc, uất kim hương và muôn vàn
loài hoa chen nhau khoe sắc dọc khắp các đại lộ, đón nàng Xuân yêu kiều của xứ sở chuột túi. Ngoài ra,
nếu quý khách có nhu cầu dịch vụ làm visa đi Úc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ làm
visa trọn gói.

NGÀY 1: TPHCM - MELBOURNE

♦ Trưởng đoàn sẽ đón Quý khách tại Cổng D2, ga đi Quốc tế, phi trường Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp
chuyến bay khởi hành đi Melbourne - Australia.
Chuyến bay dự kiến : VN 781 SGNMEL 21:00-09:25.
♦ Nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 2: MELBOURNE (ĂN TRƯA, CHIỀU)

♦ Đến phi trường quốc tế, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, xe của công ty du lịch địa phương đón và đưa
đoàn đến Melbourne-Một thành phố tạo ra sức mê hoặc và lôi cuốn đến kỳ lạ thông qua các câu chuyện
lịch sử, các nhân vật nổi tiếng, và sự quyến rũ tiềm ẩn trong phong cảnh cũng như người dân lịch thiệp,
hào phóng, thân thiện. Qúy khách tham quan:
◊ Công Viên Fitzroy - tại trung tâm thành phố.
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◊ Nhà Thờ Thánh Patrick - ngôi nhà thờ cổ được xây dựng vào thế kỷ 19 với kiến trúc Gothic đặc trưng.
◊ Chụp hình lưu niệm tại Toà Nhà Quốc Hội Bang Victoria.
◊ Đài Tưởng Niệm Melbourne.
◊ Ngôi nhà gỗ của Thuyền trưởng Cook.
◊ Tự do dạo chơi tại khu HARD Rock Café.
◊ Trạm xe lửa trung tâm Flinders Station.
♦ Ăn trưa. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
♦ Buổi chiều tự do mua sắm tại các trung tâm mua sắm lớn tại Melbourne như David Jones, Myer,...
♦ Ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 3: MELBOURNE - DANDENONG (40KM - 30 PHÚT) - MELBOURNE (ĂN BA BỮA)

♦ Ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành đến Khu bảo tồn thiên nhiên Dandenong. Quý khách sẽ dạo chơi một
vòng bằng:
◊ Xe lửa hơi nước kiểu Úc (Puffing Billy) - thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên của dãy núi Dandenong.
♦ Ăn trưa. Tiếp tục chương trình tham quan khám phá rặng rừng già Dandenong. Thưởng thức không khí
trong lành và thoáng mát.
♦ Thưởng thức rượu và tìm hiều quy trình chế biến rượu vang nổi tiếng của vùng Yarra Valley: để ngắm
nhìn những vườn nho, đồng cỏ xanh mướt và những cánh rừng đẹp như tranh vẽ và thưởng thức một bữa
sáng với rượu vang và các nông sản địa phương tại các trang trại rượu cao cấp như Domain Chandon or
Rochford.
♦ Thoa sức trải nghiệm hái trái cây và thưởng thức trái cây theo mùa đặc trưng nước ÚC tại Bacchus Marsh
- thị trấn ngoại ô.
♦ Khởi hành về lại Melbourne.
♦ Ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 4: MELBOURNE - SYDNEY - BLUE MOUNTAIN (ĂN BA BỮA)

♦ Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng. Khởi hành ra phi trường đáp chuyến bay đi Sydney.
Chuyến bay dự kiến: VA 819 MELSYD 800 0925.
♦ Thám hiểm di sản văn hóa thế giới Blue Moutain - trãi dài hơn 1tr ha dãy núi hùng vĩ này là sự kết hợp
tuyệt vời của cánh rừng nhiệt đới,vách đá cheo leo,rừng cây cao vút thu hút từng bước đi của bạn.
◊ Đi qua vịnh Homebush nơi tổ chức Thế vận hội Olympic Sydney 2000 .Chụp hình lưu niệm tại Làng Thế
Vận Hội Olympic Sydney 2000.
◊ Leo lên ngọn núi qua thành phố yên tĩnh Blanxland,Leura,Wentwoth và Lawson.
◊ Khám phá làng quê Leura có vẻ đẹp cổ kính lạ.
◊ Dừng lại ở đỉnh Echo và ngắm nhìn dãy núi Ba chị em huyền thoại.
◊ Hít thở không khí trong lành của vùng núi cao và những điều kỳ diệu mả thiên nhiên kỳ vĩ mang lại.
◊ Tham quan vách đá Drive với cảnh đẹp lộng lẫy của thung lũng Megalong.
◊ Tham quan resort Katoomba trái tim của Blue Moutain.
◊ Đi dạo trong khu rừng nhiệt đới.
◊ Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dãy núi Ba Chị Em tại Scenic World với tầm nhìn 360 độ.
◊ Ngồi tàu Scenic Railway hoặc Cableway dạo quanh Blue Moutain.
◊ Ngạc nhiên bởi phong cảnh thú vị mà thung lũng Jamison mang lại.
◊ Thực hiện hành trình tham quan trên tàu Skyway ở độ cao 370m đi qua những khe núi hiểm trở và những
thác nước hùng vĩ.
◊ Đắm chìm trong sự nguy nga của Narrowneck và Cahill Lookout.
♦ Thưởng thức buổi trưa tại công viên Featherdale Wildlife,tiếp xúc với những chú gấu túi dễ thương và lưu
lại những bức ảnh thật đẹp.
◊ Tham quan một trong những bộ sưu tập các lòai chim lớn nhất Australia với hơn 230 chủng loại.
◊ Gặp gỡ kangaroo,gấu túi,chó dingo và những chú chim cánh cụt đáng yêu.
♦ Ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do mua sắm tại China Town - khu phố người Hoa với biểu tượng
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phong Thủy đặc trưng: Cây Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.

NGÀY 5: SYDNEY (ĂN BA BỮA)

♦ Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách bắt đầu chương trình tham quan trung tâm Thành phố Sydney:
◊ Ghế ngồi Bà Macquaries - du khách lưu lại những hình ảnh đẹp nhất về thành phố biển Sydney.
◊ Darling Harbour - một cảng biển nhộn nhịp nằm ngay khu vực trung tâm thành phố.
◊ Nhà hát Opera Con Sò - một kỳ quan về kiến trúc của nước Úc.
◊ Chụp hình lưu niệm tại cầu cảng Sydney - với hình dáng như chiếc móc áo bằng sắt khổng lồ được xây
dựng từ năm 1932.
◊ Tháp truyền hình Sydney - cao 305m, Quý khách ngắm nhìn toàn cảnh Sydney từ trên cao.
◊ Bãi biển Bondi - bãi biển đẹp nhất tại Sydney.
◊ Paddy Market - khu chợ chuyên bán hàng lưu niệm lớn nhất Sydney.
♦ Ăn tối, về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 6: SYDNEY - TP.HCM (ĂN SÁNG)

♦ Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn làm thủ tục trả phòng.
♦ Khởi hành sớm ra phi trường quốc tế Sydney làm thủ tục đáp chuyến bay về lại Việt Nam.
♦ Chuyến bay dự kiến: VN 772 20MAR SYDSGN 1150 - 16:15  
♦ Đến phi trường Tân Sơn Nhất - TP. HCM, sau khi giúp đoàn làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cá
nhân. Trưởng đoàn chia tay Quý khách. Kết thúc chuyến tham quan./.

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 từ

Thứ 3 hàng tuần Từ 3 - 4 Sao 41,990,000

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• 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
BAO GỒM:
Vé máy bay khứ hồi: SGN – MEL – SYD – SGN của Vietnam airline hoặc tương đương
- Thuế an ninh, xăng dầu hàng không và thuế phi trường.
- Dịch vụ làm visa đi Úc (chỉ hoàn trả khi chưa tiến hành thực hiện visa)
- Lệ phí dịch thuật (chỉ hoàn trả khi chưa tiến hành dịch thuật)
- Khách sạn 3-4 sao tiêu chuẩn phòng đôi. Phòng ba sẽ được bố trí khi cần thiết.
- Các bữa ăn theo chương trình.
- Tham quan, vận chuyển theo chương trình.
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- HDV (Tiếng Việt) theo chương trình.
- Quà tặng: nón, túi du lịch, bìa da hộ chiếu.
- Bảo hiểm tai nạn.

KHÔNG BAO GỒM:
- Hộ chiếu: còn hạn trên 06 tháng tính đến ngày khởi hành.
- Bồi dưỡng cho Hướng dẫn viên và tài xế địa phương (Mức đề nghị 7USD/ngày/khách).
- Chi phí cá nhân, hành lý quá cước.
- Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm.
- Phụ phí phòng đơn.

Ghi Chú:
- Giá Tour và thuế hàng không có thể thay đổi vào thời điểm khởi hành và hạng chỗ.
- Chúng tôi được quyền thay nhiều hãng hàng không khác nhau tiện nhất cho chuyến đi.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu quý khách bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ sự thiệt hại nào do sự chậm trễ của Quý khách trong mọi trường
hợp.
- Chúng tôi không hoàn trả những dịch vụ không sử dụng của khách.
- Tour chỉ tổ chức khi đủ số lượng người đăng ký ( tối thiểu 10 khách).
- Nếu tour không khởi hành được, quý khách vui lòng chịu phí làm visa và dịch thuật là 200USD.
- Trong trường hợp Đoàn dưới 10 khách, Qúy khách vui lòng đóng phụ thu.

Lưu ý:
- Quý khách đọc kỹ chương trình và các chi tiết trong chương trình trước khi đăng ký: Đặt cọc: bằng ngoại
tệ 1.500 USD hoặc VND (theo tỷ giá thị trường do chúng tôi cung cấp). Thanh toán số tiền còn lại trước 14
ngày kể từ ngày khởi hành. Mọi dịch vụ có thể bị hủy mà không hoàn trả lại tiền đặt cọc do sự thanh toán
chậm trể của Quý khách.
- Nhận thủ tục làm visa đi Úc truớc 1.5 tháng kể từ ngày khởi hành.
- Chương trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế nhưng các tuyến điểm sẽ không thay đổi.

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
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