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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

Melbourne - Sydney - Rực Rỡ Sắc Mùa Xuân Nước Úc
Thời gian: 6 Ngày 6 Đêm

Mã Tour: NN-1305 - Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Mùa Xuân Nước Úc: Nước úc đón mùa xuân theo một cách rất riêng biệt khi bắt đầu từ
tháng 9 đến tháng 11. Du lịch mùa xuân nước Úc bạn không những bị đắm chìm bởi cảnh sắc thiên nhiên
tươi đẹp mà còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thú vị. Nhiệt độ khu vực phía bắc có phần ấm áp hơn
so với miền tây nước Úc, điều này thể hiện rõ rệt khi càng về cuối mùa xuân. Chính vì thế mà mỗi năm
nước úc đón nhận hàng nghìn lượt khách quốc tế vào mùa xuân. Và bây giờ cùng tham gia chương trình
tour mùa xuân nước Úc cùng với Du Lịch Nắng Mới nhé!

ĐIỂM NỔI BẬC TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

Trãi nghiệm hàng không quốc gia Vietnam Airline.

Tham gia vào lễ hội hoa Tulip lớn nhất Melbourne.

Dạo bước trong thành phố Sydney thơ mộng đầy sắc hoa phượng tím.

Hòa mình vào công viên thú hoang dã Wildlife Park: Koala, Hươu cao cổ, Kangaroo.

Tham gia vào hoạt động ĐÀO VÀNG KIỂU ÚC.

Đắm mình giữa thung lũng vườn nho Yarra Valley.

Trải nghiệm đi tàu hơi nước giữa rừng già Dandenong.

Ngưỡng di sản văn hóa Thế giới Blue Mountain.
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Đi cáp treo trong thung lũng Jamison, Megalong.

Ngắm nhìn dãy núi Ba Chị Em.

Chụp ảnh tại cầu cảng Sydney.

Tham quan những danh thắng nổi tiếng của thành phố: nhà hát con sò.

Khám phá chợ cá lớn thứ 2 trên thế giới - Sydney Fish Market.

Thỏa thích mua sắm tại các trung tâm thương mại, khu chợ địa phương.

ĐÊM 01: TPHCM - MELBOUNE(NGHỈ ĐÊM TRÊN MÁY BAY)

Trưởng đoàn Nắng Mới Sài Gòn sẽ đón Quý khách tại Lầu 2, cồng D2 ga đi Quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất
làm thủ tục đáp chuyến bay khởi hành đi Melbourne.

Ăn tối theo tiêu chuẩn của hàng không & Nghỉ đêm trên máy bay.

Số hiệu chuyến bay của hãng Vietnam Airline:

VN781 SGN-MEL 21:20 – 08:35(+1)

NGÀY 01: MELBOURNE - CITY TOUR(DÙNG BỮA TRƯA, TỐI)

Đến phi trường Melbourne, Trưởng đoàn hỗ trợ quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Hướng dẫn viên địa
phương đón đoàn, Đoàn khởi hành tham quan những danh thắng nổi tiếng trong thành phố:

Công Viên Fitzroy – tại trung tâm thành phố.

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, sông Yarra.

Ngôi nhà gỗ của Thuyền trưởng Cook.

Tự do dạo chơi tại khu HARD Rock Café.

Trạm xe lửa trung tâm Flinders Station.

Xe sẽ đưa đoàn di chuyển đến nhà hàng dùng cơm trưa.

Sau bữa trưa, xe đưa quý khách tham gia vào lễ hội hoa Tulip, ngắm nhìn nhan sắc hoa Tulip trong lễ hội
hấp dẫn bậc nhất này ở một trang trại cách Melbourne vài chục km - Tessalaar Farm. Ngoài thưởng thức
muôn vẻ của những vườn Tulip rực rỡ sắc màu, du khách còn được tham dự các chương trình đặc biệt, nếm
rượu vang và nghe nhạc Jazz trong không gian thấm đẫm hương xuân.

Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương, sau đó đoàn di chuyển về khách sạn, nhận phòng và nghỉ đêm ở
khách sạn 3 sao tại trung tâm Melbourne.

NGÀY 02: MELBOURNE - BALLARAT - FRUIT PICKING( DÙNG BA BỮA)

Ăn sáng tại khách sạn.
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Xe khởi hành đưa quý khách di chuyển đến thành phố Ballarat thuộc khu vực phía tây Melbourne.

Quý khách có cơ hội trải nghiệm “ ĐÀO VÀNG KIỂU ÚC” tại khu đãi vàng xa xưa nay được biến tấu thành
nơi tham quan, mang đến cho khách du lịch trải nghiệm đầy thú vị và những bài học quý giá.

Ăn trưa tai nhà hàng. Sau bữa trưa, Quý khách trở về lại trung tâm thành phố Melbourne, trên đường dừng
chân tham quan Bacchus Marsh -một thị trấn nông nghiệp ở ngoại ô Melbourne.

Hòa mình vào nông trại trái cây địa phương, trải nghiệm cảm giác tận tay thu hoạch hoa quả tươi và
thưởng thức trái cây tươi sạch của nước Úc vốn dĩ luôn coi trọng những giá trị thiên nhiên, sinh thái.

Về đến Melbourne dùng bữa tối tại nhà hàng.

Xe đưa quý khách về nghỉ ngơi tại khách sạn.

NGÀY 03: MELBOURNE - DANDENONG - YARRA VALLEL(DÙNG BA BỮA)

Ăn sáng tại khách sạn.

Xe đưa quý khách tiếp tục chương trình, xe đưa Đoàn ra ngoại ô Melbourne đến với Vườn Quốc gia
Dandenong được đánh giá là một trong những điểm du lịch thu hút du khách bậc nhất của Úc không thể bỏ
qua. Đây là một trong những miền quê tươi đẹp và rất đỗi yên bıǹh của nước Uc.

Tham gia hoạt động thú vị Tàu lửa hơi nước (Puffing Billy Steam Train): thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp
trên  tàu  lửa  hơi  nước  ray  đơn  Puffing Billy  có  từ  đầu  thế  kỷ  20.  Tàu  sẽ  đưa  Quý  khách  vượt  qua  chặng
đường dài gần 6km qua các cây cầu gỗ cùng những ngôi làng cổ để ngắm nhìn các rừng cây cao, dương xỉ
bên dưới và cùng sống lại những năm tháng giao thương nông sản giữa những người dân ở Dandenong và
Melbourne.

Ăn trưa sau đó xe đưa Đoàn tiếp tục thưởng lãm ngắm cảnh thung lũng nho Yarra Valley vùng đất này lừng
danh với việc sản xuất rượu vang. Nơi đây là vùng trồng nho đầu tiên của bang Victoria kể từ năm 1838.

Dạo bước và ngắm nhìn những vườn nho bạt ngàn xanh tốt, tham quan quá trình sản xuất rượu vang hết
sức công phu và cầu kỳ, đặc biệt là được nếm thử những hớp rượu thơm lừng, nồng nàn.

Khởi hành về lại Melbourne ăn tối, sau đó xe đưa quý khách về nghỉ ngơi tại khách sạn tại.

NGÀY 04: MELBOURNE - SYDNEY - CITY TOUR(DÙNG BA BỮA)

Ăn sáng tại khách sạn, Quý khách làm thủ tục trả phòng khởi hành ra sân bay MEL đáp chuyến bay nội địa
đến với thành phố Sydney tươi đẹp hay còn được mệnh danh là thành phố có nhiều hoa phượng tím nhất
Australia.

Đến sân bay Sydney, Xe đón đoàn đưa Quý khách đi tham quan đường phố Sydney đang vào xuân được
nhuộm đầy sắc tím hoa Jacaranda hay còn gọi là Hoa Phượng Tím tạo nên bức tranh Sydney mùa xuân vô
cùng thơ mộng.

Quý khách tham quan chụp ảnh tại:

Nhà hát Opera "Con Sò" – một kỳ quan về kiến trúc của nước Úc.

Tham quan khu The Rock, Circular Quay - Nơi neo đậu nhiều du thuyền du khách có thể phóng tầm mắt
ngắm nhìn cả thành phố chìm trong sắc tím mộng mơ.
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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.

Ghế ngồi Bà Macquaries - du khách lưu lại những hình ảnh đẹp nhất về thành phố biển Sydney.

Sau bữa trưa tại nhà hàng địa phương, Quý khách tiếp tục tham quan mua sắm tại khu trung tâm thương
mại với các mặt hàng cao cấp hoặc mua sắm tại:

Paddy Market - khu chợ chuyên bán hàng lưu niệm lớn nhất Sydney.

Buổi chiều ghé Fish Market - Chợ cá Sydney là chợ cá lớn thứ hai trên thế giới được mệnh danh là “Ngôi
nhà hải sản của nước Úc  với tất cả các loại hải sản đặc trưng của Úc.

Dùng bữa tối sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá Sydney về đêm.

NGÀY 05: SYDNEY - BLUE MOUNTAIN - WILDLIFE  PARK( DÙNG BA BỮA)

Ăn sáng tại khách sạn. 

Xe khởi hành đưa quý khách đi tham quan vườn quốc gia Blue Mountains - tại New South Wales, cách
Sydney khoảng 80 km (50 dặm) về phía tây.

Ăn trưa tai nhà hàng thuộc khu vực Blue Mountain. Sau bữa trưa, Quý khách tham quan chụp ảnh tại:

Blue Mountain được công nhận Di sản Thế giới Greater Blue Mountains nhờ vào các giá trị đặc sắc về địa
lý, thực vật và văn hóa đáng, bao gồm cả việc bảo tồn văn hóa của thổ dân khu vực này. Quý khách sẽ
được trải nghiệm đi cáp treo qua thung lũng Megalong, Jamison và ngắm những thác nước trắng xóa nổi
bật trong sắc xanh thiên nhiên hùng vĩ; ngồi xe điện xuống thung lũng Jamison để khám phá hệ thực vật
còn nguyên sơ tại đây. Ngắm nhìn và chụp ảnh tại dãy Núi Ba chị em là một trong những điểm đến nổi
tiếng nhất của vườn quốc gia Blue Mountains, tận hưởng không khí trong lành cùng thiên nhiên kỳ vĩ nơi
đây.

Trở về Sydney, trên đường dừng chân tham quan công viên thú hoang dã - nơi bảo tồn đông đủ các loài
động vật và chim hoang dã, cũng như các loài bò sát và thú đặc trưng của đất nước Australia xinh đẹp:
Koala, Kangaroo.

Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Quý khách trở về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 06: SYDNEY - TPHCM( NGHĨ NGƠI TRÊN MÁY BAY)

Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Đoàn làm thủ tục trả phòng và khởi hành ra sân bay đáp chuyến
bay VN772 lúc 10:15 về lại TPHCM.

Đến sân bay Tân Sơn Nhất, HDV chia tay và hẹn gặp lại quý khách.

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 4 Sao 41,990,000
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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

TOUR BAO GỒM:

Vận chuyển:

+ Vé máy bay khứ hồi chặng quốc tế: SGN- MEL//SYD SGN

+ Vé máy bay nội địa : MEL - SYD

+ Hành lí xách tay và kí gửi theo quy định của hàng không

+ Thuế, phụ phı ́xăng dầu, phı ́an ninh, phı ́sân bay phi trường  2 nước

+ Xe du lịch đời mới, máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình. 

Ăn uống:

+ Ăn uống theo chương trıǹh (không bao gồm đồ uống trong bữa ăn tại nhà hàng)

Visa:

+ Dịch vụ làm visa đi Úc (Chỉ hoàn trả khi chưa tiến hành xin visa)

Khách sạn:

+ Khách sạn 3 sao đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02 khách/phòng, nếu lẻ khách ngủ ghép phòng 3 hoặc
đóng phụ phí phòng đơn nếu khách muốn ngủ phòng đơn (Phụ thu phòng đơn:…..)

Tham quan:

+Những điểm tham quan tính phí theo chương trình. 

Hướng dẫn viên: Trưởng Đoàn chuyên nghiệp suốt tuyến

Tiền  bồi  dưỡng  tài  xế  và  hướng  dẫn  viên  địa  phương:  7USD/khách/ngày  tương  đương
140,000vnd/khách/ngày.

Quà tặng:

+ Bảo hiểm du lịch theo đoàn. Khách từ 65 tuổi trở lên vui lòng thông báo với nhân viên công ty để được
hỗ trợ mua hảo hiểm du lịch dành riêng cho người cao tuổi.

+ Balo du lịch, Bao da hộ chiếu, thẻ hành lý.

+ Nước uống: 01 chai/khách/ngày.
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Thuế:

+ Thuế Vat 0% theo quy định của nhà nước.

KHÔNG BAO GỒM:

+ Hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng tính đến ngày về Việt Nam, còn 2 trang liền.

+ Visa: Tái Nhập Việt Nam (1,450,000 vnd)

+ Bảo hiểm cho người trên 65 tuổi.

+ Phí tham quan ngoài, ăn uống ngoài chương trình.

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

ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, VIỆT KIÊU, NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM: 

+ Quý khách mang quốc tịch nước ngoài phải có visa rời phải mang theo lúc đi tour.

+ Visa tái nhập vào Việt Nam cho người nước ngoài hoặc khách Việt Kiều 1.450.000 vnđ/ (Visa nhận tại cửa
khẩu và có giá trị vào Việt Nam 1 lần – trong 3 tháng đối với Việt kiều).

+ Mang theo tờ khai hải quan nhập cảnh visa và 02 ảnh 4x6cm.

+ Quý khách mang 2 Quốc tịch (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân viên bán tour ngay thời
điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có).

+ Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì
không du lịch sang nước thứ ba được.

+ Trường hợp trẻ em đi với người nhà (không phải Bố Mẹ) phải nộp kèm giấy ủy quyến được chính quyền
địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền dắt đi tour).

+ Đối với khách hàng hơn 70 tuổi, quý khách và gia đình cam kết đảm bảo tình trạng sức khoẻ để có thể
tham gia tour với công ty khi đăng ký. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Công Ty du lịch sẽ không chịu
trách nhiệm.

GHI CHÚ:

+ Quý khách vui lòng xem kỹ chương trıǹh, giá tour, phần bao gồm và không bao gồm được liệt kê chi tiết
trong chương trıǹh.

+ Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính), và đóng cọc 20 triệu khi đăng ký tour số tiền còn lại
sẽ đóng sau khi được cấp visa hoặc trước 10 ngày khởi hành.

+ Trường hợp không đạt visa thì quý khách chỉ mất 3,5 triệu đồng mà quý khách chi để làm visa: phí nộp
lãnh sự + dịch thuật + bảo hiểm. 

+ 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…
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+ Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, Công ty du lịch được miễn
trừ trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

+ Tùy theo tình hình cấp Visa của Lãnh Sự Quán và vé máy bay, ngày khởi hành có thể dời lại từ 1 đến 10
ngày so với ngày khởi hành ban đầu.

+ Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. Mỗi gia đình chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ em thứ 2 đóng tiền như
người lớn.

+ Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.

+ Công ty Du lịch được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra thiên tai, động đất, hạn hán, biểu
tình, đình công, dịch bệnh, trục trặc kỹ thuật máy bay,…dẫn đến dời, hủy, hoãn chuyến bay. Nếu những
trường hợp trên xảy ra, Công ty sẽ xem xét để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau khi
đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa, tiền vé máy bay….và không chịu trách nhiệm bồi
thường thêm bất kỳ chi phí nào khác).

QUY ĐỊNH HUỶ VÉ:

+ Trong trường hợp không thể tham dự được tour, quý khách vui lòng thông báo cho Công ty và chịu phí
huỷ như sau:

+ Huỷ ngay sau khi đăng ký: 20% tổng giá thành tour.

+ Huỷ trước 15 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật) 50% tổng giá thành tour.

+ Hủy trước trong vòng 15 ngày trước ngày khởi hành (không tính thứ 7, chủ nhật) 100% tổng giá thành
tour.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA ÚC

+ Tất cả giấy tờ phải photo công chứng.

+ Toàn bộ hồ sơ giấy tờ phải bằng giấy khổ A4 một mặt.

+ Nếu người xin visa không thể/không muốn nộp bất kỳ giấy tờ nào theo yêu cầu thì phải nộp thư giải thích
kèm theo.

+ Các bản sao y công chứng phải có giá trị trong vòng 3 tháng trở lại.

1. Cá nhân

+ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 6 tháng tıńh đến ngày kết thúc chuyến đi.

+ Nếu đại biểu nào tham dự chương trıǹh mà chi phı ́chuyến đi do đơn vi ̣khác mời thı ̀phải có thư mời của
đơn vi ̣đó nói rõ lý do mời và nói rõ là chi phı ́chuyến đi sẽ do đơn vi ̣đó thanh toán.

+ 2 ảnh khổ  4x6 nền trắng mới chụp trong vòng 3 tháng, chụp thẳng, không đeo kính, không che chân
mày, không che tai, miệng không cười, mặt chiếm 80-85% khung hình (khoảng cách từ đầu đến cằm
khoảng 3,4 – 3,6cm)

Chứng minh nhân dân, 

+ Hộ khẩu thường trú hoặc KT3 (nếu có)
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+ Khai sinh

+ Sơ yếu lí lịch

+ Hôn thú (nếu có), Khai sinh con (nếu có).

2. Công Viêc,

Đối với Khách hàng là chủ doanh nghiệp.

+ Giấy phép kinh doanh.

+ Biên lai đóng thuế 3 tháng gần nhất.

+ Hợp đồng mua bán, kinh doanh.

+ Danh thiếp.

Đối với người lao động theo hợp đồng.

+ Hợp đồng lao động.

+ Xác nhận mức lương 3 tháng.

+ Giấy nghỉ phép đi du lịch

+ Nếu Công ty tài trợ cho đi du lịch thì phải có giấy xác nhận của công ty.

3.Tài chính

+ Sổ tiết kiệm và xác nhận số dư tài khoản ngân hàng.

+ Sao kê tài khoản ngân hàng trong 3 tháng gần nhất

+ Giấy tờ sở hữu nhà đất, Hợp đồng cho thuê nhà (nếu có cho thuê nhà).

+ Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác nếu có như: xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu./.

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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