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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

Tour Du Lịch đi Úc Giá Tốt Nhất
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm

Mã Tour: NN-349 - Khởi hành: Liên hệ

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

NGÀY 01: TP HCM - SYDNEY

Xe và Hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón Quý khách tại điểm hẹn, khởi hành ra phi trường Tân Sơn Nhất
đáp chuyến bay đi Sydney (quá cảnh ở Singapore). Bắt đầu tour du lịch đi Úc giá rẻ tại TPHCM.
Ăn tối và nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 02: THAM QUAN SYDNEY

Đến Sydney, sau khi làm thủ tục hải quan, xe đưa Quý Khách đi tham quan thành phố Sydney, gồm: Nhà
hát Con Sò, Cầu Cảng Sydney nhìn toàn cảnh thành phố, vườn thực vật Botanic, di tích lịch sử Macquarie
Chair. Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

Buổi chiều, Quý khách tham quan Bảo Tàng Hải Dương Học, Khu The Rocks tìm hiểu Sydney những năm
đầu thành lập (1788). Ăn tối Buffet tại nhà hàng Sydney Tower cao nhất Sydney, ngắm toàn cảnh thành
phố về đêm. Nhận phòng và nghỉ ngơi tại khách sạn 3 sao hoặc tương đương.

NGÀY 03: THAM QUAN CANBERRA

Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách khởi hành đến Canberra - thủ Đô của Úc. Ăn trưa tại nhà hàng New
Shanghai. Buổi chiều, Quý khách tham quan Tòa nhà Quốc Hội, quý khách sẽ được tận mắt chứng kiến
trang thiết bị hiện đại bên trong tòa nhà, Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh.

Ăn tối tại nhà hàng Sài Gòn Metro. Trở về Sydney, tự do nghỉ ngơi tại khách sạn.

NGÀY 04: SYDNEY - BLUE MOUNTAIN

Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa Quý khách đi tham quan Blue Mountain - Di Sản Thế Giới. Trên đường đi,
Quý khách sẽ vào tham quan Công viên thú hoang dã Featherdale. Tại đây, Quý khách có dịp tiếp xúc trực
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tiếp với những loài thú đặc trưng của Úc như cho Kangaroo ăn, trìu mến cùng Koola,...

Sau bữa trưa, quý khách tiếp tục đến Blue Mountain. Đến nơi, quý khách sẽ bắt gặp mùi hương khuynh
diệp lan đặc trưng toả ra trên nền xanh thẳm của rừng núi. Tại đây, Quý khách tham quan dãy núi Three
Sister (Núi 3 chị Em) - nơi được xem là di sản của thế giới. Sau chuyến tham quan, xe đưa Quý khách về lại
Sydney. Ăn tối và tự do nghỉ ngơi.

NGÀY 05: SYDNEY - BRISBANE - GOLDCOAST - BẮT CUA KIỂU ÚC

Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách đáp chuyến bay đến Brisbane. Đến nơi, Quý khách lên xe về hướng
Dòng sông Tweed êm đềm, lên du thuyền và nghe hướng dẫn cách bắt những con Tôm Tích - Yabby
Pumping, sau đó tàu sẽ dừng lại ở một hòn đảo để Quý khách tự tay bắt những con tôm tích làm mồi bắt
Cua. Quý khách tiếp tục đến tham quan khu vực nuôi ngọc trai, sau đó Quý khách sẽ bắt đầu bắt những
con cua cực lớn, sau khi bắt cua xong Quý khách sẽ câu cá và cho những đàn chim tự nhiên bay đến và ăn
những con cá ngay trên tay của mình.

Ăn trưa với món Cua hấp Bia. Quý khách về nhận phòng khách sạn 3 sao hoặc tương đương. Ăn tối và tự do
nghỉ ngơi.

NGÀY 06: GOLDCOAST - MOVIE WORLD

Ăn sáng tại khách sạn. Cả ngày Quý khách tham quan Movie World: Kỹ xảo Điện Ảnh, Batman Adventure -
The Ride, xem tận cảnh những kỹ xảo làm phim hành động với những pha gay cấn trong những bộ phim
mà Quý khách ít nhiều cũng đã biết hoặc nghe đến như Vũ Khí Tối Thượng - Nhiệm Vụ Bất Khả Thi -
Shanghai Noon - Giải Cứu Binh Nhì Ryan. Xem các show như Police Academy Stunt Show, Maverick Show,
Magic of the West (Miền Viễn Tây Hoang Dã). Ăn trưa Buffet với các món Tây.

Buổi chiều, Quý khách lên đường về lại Goldcoast. Tự do mua sắm tại các khu nổi tiếng như Australian
Pacific Fair, Marina Mirage, Paradise Center,... hoặc tự do tắm biển. Ăn tối Buffet tại nhà hàng khách sạn
Legend hoặc tương đương.

NGÀY 07: BRISBANE - MELBOURNE PHILIP ISLAND

Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách đón chuyến bay đến Melbourne, tham quan Vườn thực Vật Fitzroy, nhà
thuyền trưởng Jame Cook - nhà hàng hải, vẽ bản đồ nước Anh. Tham quan nhà thờ cổ Pattric - một công
trình kiến trúc gothic nổi tiếng nước Úc Sau bữa trưa, Quý khách lên đường đến tham quan Đảo Philip.

Ăn tối tại nhà hàng Happy Palace với món Tôm Hùm Đảo Philip. Sau đó ra sân khấu xem Chim Cánh Cụt.
Nhận phòng và tự do nghỉ ngơi tại khách sạn Mercure Welcome hoặc tương đương.

NGÀY 08: MELBOURNE

Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa Quý khách hướng về đường cao tốc Burwood Highway để đi Belgrave nơi
Quý khách sẽ đi xe lửa hơi nước mang tên Puffing Billy Steam Railway xuyên qua những cánh rừng nguyên
sinh Quốc Gia Dandenong Ranges. Sau đó, xe đưa Quý khách tiếp tục theo con đường Monbulk đi Lilydale,
thăm những thung lũng trồng nho Yarra Valley Wineries - nơi sản xuất Rượu Vang nổi tiếng nhất nước Úc.
Ăn trưa với món thịt bò nướng ngon nhất nước Úc và thưởng thức các loại rượu nho miễn phí tại đây.

Sau chuyến tham quan, Quý khách về lại Melbourne. Ăn tối và tự do nghỉ ngơi tại khách sạn.
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NGÀY 09: MELBOURNE - TP HCM

Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa Quý khách ra phi trường Tullamarine đáp chuyến bay về lại Việt Nam. Về
đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chuyến tham Tour du lịch Úc và xin hẹn gặp lại quý khách lần sau./.

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)

Khách sạn Giá Người Lớn Trẻ Em (2 - 11 Tuổi) Trẻ dưới 2 tuổi

Từ 3 - 4 Sao 75,350,000 56,700,000 22,680,000

Giá tour du lịch đi Úc có thể thay đổi so với bảng giá hiện tại, mời bạn gọi điện thoại cho chúng tôi để biết
giá chính xác và lịch khởi hành. Chân thành cảm ơn!

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

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay: TP.HCM - SYDNEY - BRISBANE - MELBOURNE - TP.HCM.
- Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 3 - 4 sao, phòng đôi.
- Nhà hàng, chi phí tham quan trong chương trình.
- Thuế phi trường hai nước, phụ phí xăng dầu và bảo hiểm hàng không...
- Xe máy lạnh đưa đón đoàn theo chương trình.
- Bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá 10.000 usd.
- Hướng dẫn viên suốt tuyến, nhiều năm kinh nghiệm, phục vụ vui vẻ.

QUÀ TẶNG:

- Nón du lịch, bao da hộ chiếu.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi,...
- Hành lý quá cước, tham quan ngoài chương trình.
- Tip cho HDV và tài xế địa phương 6USD/khách/ngày.

- Dịch vụ làm visa đi Úc
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LƯU Ý:

- Chương trình và khách sạn có thể thay đổi theo tình hình thực tế.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC:

- Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các tuyến điểm tham quan nếu ở đó xảy ra:
+ Thời tiết bất thường như bão lụt, hạn hán, động đất. Các sự cố an ninh: khủng bố, biểu tình,...
+ Máy bay trục trặc kỹ thuật, hoặc an ninh hàng không nghi ngờ có khủng bố buộc phải hạ cánh khẩn cấp.
+ Vì lý do an ninh hoặc kỹ thuật, mà chuyến bay phải trì hoãn, hoặc đổi sang chuyến bay khác. Hãng hàng
không tự ý đổi chuyến bay - lịch trình bay.
- Nếu những trường hợp trên xảy ra, Công ty chúng tôi sẽ xem xét để hoàn trả lại chi phí không tham quan
cho Quý khách. - Khi nộp hồ sơ, Quý khách đóng tiền cọc 20 triệu. Công ty chúng tôi không chịu trách
nhiệm nếu hồ sơ của Quý vị bị Lãnh sự quán Úc từ chối hoặc trì hoản cấp Visa (dưới bất kỳ lý do nào), Lệ
phí không hoàn lại là 4.500.000 đồng. - Giá Tour dành cho trẻ em dưới 12 tuổi: 80% giá tour người lớn./.

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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