DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
ĐT: 028 3620 8008 - Hotline: 0988 16 77 02
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du lịch Đông Âu - Áo - Séc - Ba Lan - Hungary
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Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm
Mã Tour: NN-486 - Khởi hành: Hàng tháng
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Tour Du lịch Châu Âu: 11 ngày 10 đêm Khám phá vùng Đông Âu qua 4 nước Áo - Séc - Ba Lan - Hungary, chiêm
ngưỡng vẽ đẹp của những thành phố cổ kính và những công trình kiến trúc được xem là bật nhất của Châu Âu và thế
giới.
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NGÀY 01: TP HCM - VIENNA (NGHỈ ĐÊM TRÊN MÁY BAY)
15:30: Hướng dẫn viên của công ty sẽ đón Quý khách tại cổng D2, ga đi quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục
xuất cảnh đi Vienna, Áo, quá cảnh tại Doha. Nghỉ đêm trên máy bay.

w

NGÀY 02: VIENNA (ĂN 3 BỮA)

Sáng: 06:40 đến sân bay Vienna. Xe và hướng dẫn viên đưa Quý khách đi ăn sáng, sau đó tham quan và chụp ảnh bên
ngoài: Cung điện Hoàng Gia, cung điện mùa hè Schoenburnn - được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới năm
1996 và cũng là nơi mà hoàng đế nước Pháp Napoléon đã từng ngự trị từ 1806 đến 1809.
Chiều: Ăn trưa, tham quan một vòng thành phố Vienna - Đất nước của các thiên tài âm nhạc vườn thượng uyển
Belvedere. Ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 03: VIENNA (ĂN 3 BỮA)
Sáng: Sau khi ăn sáng: Tham quan, chụp hình lưu niệm bên ngoài tòa nhà Quốc Hội, lâu đài Hofburg - bảo tàng của
Hoàng hậu Sisi Elizabeth - với những toà lâu đài lộng lẫy, những cỗ xe ngựa hào nhoáng của các hoàng triều tại Áo từ
thế kỷ 13, khu tưởng niệm nhạc sỹ tài danh Mozart.
Chiều: Tham quan nhà thờ thánh Stephant (bên ngoài) tọa lạc ngay trung tâm quảng trường, mua sắm tại quảng
trường Stephan Plat - Là quảng trường sầm uất với các gian hàng hiệu, thu hút hàng trăm du khách với các tiết mục
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xiếc, biểu diễn hòa nhạc được trình bày bởi các nghệ nhân đường phố .Ăn tối và nghỉ đêm tại Áo.

NGÀY 04: VIENNA - PRAHA (ĂN 3 BỮA)
Sáng: Sau khi ăn sáng, khởi hành đi Praha - Thủ Đô của Cộng Hoà Séc- Thủ đô Praha vẫn còn giữ được những nét cổ
kính, và được mệnh danh là thủ đô lãng mạn nhất thế giới. Thành phố mang vẻ đẹp của những phố xá hiện đại không
dễ nhớ... nhưng chỉ sau vài bước ngoặt là một con đường mòn sẽ dẫn Qúy khách theo những bậc đá lên đồi, còn bất
chợt một dòng suối nhỏ với cả một cái guồng nước kẽo kẹt xoay tròn... trên đỉnh đồi hiện ra một Nhà thờ nhỏ nhắn,
như là cổ tích,...
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NGÀY 05: PRAHA - CHODOVA PLANA - KARLOVY VAVY (ĂN 3 BỮA)
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Chiều: Ăn trưa. Sau đó tham quan lâu đài Praha được mệnh danh là "Viên Ngọc quý của Châu Âu" - Là quần thể các
toà nhà, tháp canh, thánh đường được xây dựng trùng trùng điệp điệp và được xem là biểu tượng của Cộng Hoà Séc.
Tham quan và chụp ảnh bên ngòai tòa Thị Chính với Tháp đồng hồ thiên văn độc đáo "Astronomical clock, đón chờ sự
xuất hiện của 12 vị Tông Đồ, Quảng trường trung tâm "Wencelas Square", hoặc Quý Khách khám phá thành phố cổ 15
phút khoảng 25€ cho 6 người/xe (chi phí tự túc), tham quan cầu Karluv Most, còn được gọi là cầu Charles - được vua
Zcheck & Hoàng đế La Mã Charles IV cho khởi công xây dựng năm 1357- Một cây cầu thật đẹp và lãng mạn được xây
bằng đá theo kiểu kiến trúc Baroque (1 loại hình kiến trúc bắt nguồn từ Rome - Ý), nhiều đôi uyên ương thường chọn
cây cầu này làm nơi chụp ảnh cho đám cưới của mình. Ăn tối và nghỉ đêm tại Praha.
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Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành đi Karlovy Vary, trên đường sẽ tham quan hầm ủ bia Tiệp Chodova - đã đến
đây thì không thể nào không thưởng thức loại bia ngon nhất thế giới. Sau khi ăn trưa, tiếp theo sẽ đi đến Hot Spring
Colonnade - Thành phố suối khoáng nằm ở phía Tây cộng hoà Séc - nổi tiếng nhờ những suối nước nóng có thể chữa
nhiều bệnh.
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Chiều: Lên xe trở về Praha. Ăn tối và nghỉ đêm tại Praha.

NGÀY 06: PRAHA - BRNO - BALAN (ĂN 3 BỮA)
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Sáng: Sau khi ăn sáng, trả phòng, đoàn khởi hành đi Ba Lan. Trên đường tham quan thị trấn Brno. Ăn trưa và tiếp tục
đến Krakow - Kinh đô cổ xưa của Ba Lan, là thành phố có nhiều di tích lịch sử và những bộ sưu tập nghệ thuật vô giá
và cũng là một thành phố cổ nhất xứ sở bạch dương.
Chiều: Đến Ba Lan vào lúc chiều muộn, Quý khách dùng cơm tối và nghỉ đêm.

NGÀY 07: THAM QUAN BA LAN (ĂN 3 BỮA)

w

Sáng: Sau khi ăn sáng. Xe đi quý khách đi tham Mỏ Muối Wieliczka - Là quan kỳ quan "mặn chát" dưới lòng đất - Tại
Mỏ muối này, du khách sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên, cũng như bàn tay kỳ diệu của con người.
Những căn phòng, điện thờ, nhà thờ nhỏ, cùng mọi vật dụng của thợ mỏ trong vòng 700 năm qua đã nói lên tất cả về
cuộc sống, công việc và cuộc chiến thầm lặng với thiên nhiên của những anh hùng dưới lòng đất...
Chiều: Ăn trưa - Tham quan một vòng thành phố Ba Lan xinh đẹp với Toà Thị Chính, tham quan Hoàng Gia Wavel, nhà
thờ thánh Mary (bên ngoài). Tự do mua sắm đồ lưu niệm. Ăn tối và nghỉ đêm tại Ba Lan.

NGÀY 08 : BALAN - SLOVAKIA - HUNGARY (ĂN 3 BỮA)
Sáng: Sau khi ăn sáng. Khởi hành đi Budapest "Hòn ngọc của Danube". Dùng cơm trưa tại Banska Bystrica - thành phố
nằm ở miền trung Slovakia, tiếp tục hành trình đến Budapest.
Chiều: Đến Budapest ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn.
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NGÀY 09: THAM QUAN HUNGARY (ĂN 3 BỮA)
Sáng: Sau khi ăn sáng. Tham quan thành phố Budapest (Bờ tây) với lâu đài Buda, Pháo đài Fisherman's - đây là pháo
đài có lịch sử từ thời trung cổ, đặc sắc với nghệ thuật trang trí Mosaic (khảm sành sứ lên những bức tranh, cực kỳ công
phu và đẹp mắt), nhà thờ Mathias,...
Chiều: Ăn trưa, tiếp tục tham quan quãng trường Anh Hùng. Tiếp tục hành trình sẽ đi thuyền trên dòng sông xanh
"Danube" - Ngắm nhìn những công trình kiến trúc độc đáo, nổi bật nhất, hùng vĩ và kiêu hãnh nhất trong các kiến trúc
nơi đây là tòa nhà Quốc hội Hungary nằm trên quảng trường Kossuth Lajos - một trong những tòa nhà lập pháp cổ xưa
nhất châu Âu, cầu Xích - nối liền giữa 2 bờ Buda và Pest... Ăn tối và nghỉ đêm tại Budapest.
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NGÀY 10: HUNGARY - TPHCM (ĂN 3 BỮA)
Sáng: Ăn sáng, Xe đón đoàn đi ăn trưa và đưa ra sân phi trường Hungrary đáp chuyến bay về Việt Nam lúc 12:50. Quá
cảnh tại Doha 5 tiếng. Nghỉ đêm trên máy bay.
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NGÀY 11: TPHCM

12:50 Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, đại diện công ty xin gửi lời cảm ơn đến tất cả Quý Khách trong đoàn, kết thúc
chuyến tham quan Tour du lịch Châu Âu. Tạm chi tay và hẹn gặp lại Quý khách trong những chuyến đi khác./.

an

BẢNG GIÁ TOUR
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Giá Tour du lịch áp dụng năm 22-11-2019 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách sạn

76,990,000

ul

4 Sao

Trọn gói

w
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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!

w

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ VÉ BAO GỒM:
- Vé máy bay khứ hồi theo đoàn SGN - VIENNA / BUDAPEST - SGN (Hạng phổ thông).
- Visa nhập cảnh Châu Âu theo đoàn.
- Thuế sân bay Quốc tế hai nước + phí xăng dầu máy bay + thuế an ninh.
- Xe máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.
- Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 sao (2 khách/ phòng) hoặc 03 người trong trường hợp Quý khách đăng ký 03 người
và người lẻ chưa có khách để ghép phòng. Phòng 3 có thể được 3 chiếc giường hoặc 1 giường 02 người và 1 giường
phụ (extra bed)
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- Các bữa ăn (Âu, Việt, Hoa) và vé tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên tiếng Việt từ Việt Nam theo đoàn suốt hành trình.
- Nước uống 02 chai/khách/ngày.
- Vé máy bay phỏng vấn tại Đại sứ quán Châu Âu tại Hà Nội.
- Dịch thuật hồ sơ sang tiếng Anh.
- Quà tặng: Bao hộ chiếu, túi và nón du lịch.
- Bảo hiểm du lịch (tai nạn) của AIG MỨC CAO CẤP với giá trị hợp đồng là 2,100,000,000 VNĐ/khách/trường hợp.
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GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Hộ chiếu, hành lý quá cước quy định, xe vận chuyển ngoài chương trình, các show về đêm, khách tự chuyển đổi
chuyến bay, chi phí cá nhân: giặt ủi, phương tiện vận chuyển mua sắm tự do...

- Điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn.

GIÁ TOUR TRẺ EM:
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- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và lái xe (5 EUR x 8 ngày phục vụ = 40 EUR/người/tour).
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- Trẻ em dưới 2 tuổi (ngủ chung với gia đình- 02 người lớn) 30% giá tour.
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- Trẻ em từ 2 tuổi - dưới 12 tuổi (ngủ chung giường với gia đình-02 người lớn) 75% giá tour.
- Trẻ em từ 2 tuổi - dưới 12 tuổi: (ngủ giường riêng dành cho phòng 02 người) 90% giá tour.
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour.
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ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ TRƯỚC 30 NGÀY

(Hồ sơ yêu cầu bản sao, dịch thuật sang Tiếng Anh)
- Hộ chiếu còn hiêụ lực trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có).
- 2 hình 4 x 6 nền trắng (khổ làm hộ chiếu), chụp mới trong vòng 6 tháng.

w

- Bản sao rõ rang từng trang hộ khẩu.

- Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có gia đình).
- Giấy khai sinh + Giấy đồng ý cho đi du lịch của Cha/ Mẹ đối với quý khách dưới 18 tuổi.
- Nếu là CNV: Hợp đồng lao động + Giấy xác nhận chức vụ, mức lương + Bản sao kê lương 03 tháng gần nhất (nếu
được trả lương qua ngân hàng) + Đơn xin nghỉ phép đi du lịch.
- Nếu là chủ công ty, doanh nghiệp, kinh doanh cá thể.
- Giấy phép thành lập doanh nghiệp/ Giấy phép đăng kí kinh doanh.
- Danh thiếp giao dịch, tờ bướm giới thiệu công ty.
- Nếu là cán bộ hưu trí: thẻ hưu trí hoặc sổ lương hưu.
- Giấy sở hữu nhà hoặc đất, ô tô, cổ phần, cổ phiếu.
© Bản Quyền 2019 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 4

- Sổ tiết kiệm hoặc giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu 200,000,000 VNĐ.
- Hợp đồng cho thuê nhà/xe/ góp vốn (nếu có).
- Quý khách vui lòng có mặt tại Lãnh sự để phỏng vấn theo yêu cầu của Lãnh sự.
Đợt 1: Cọc 30,000,000 VND/ khách (Để tiến hành thủ tục xin Visa) ngay khi đăng ký tour.
Đợt 2: Số tiền còn lại sau khi có kết quả Visa.
- Trường hợp khách bị từ chối visa, phí 5,000,000 VNĐ và hồ sơ sẽ không được hoàn lại.
- Tiến hành ký quỹ cho công ty du lịch từ 100,000,000 vnđ - 200,000,000 vnđ (Đối với đối tượng khách dưới 40 tuổi).

- Sau khi nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 5,000,000 VND.
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- Sau khi đặt cọc tour và trước khi công ty nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 3,000,000 VND (phí đặt cọc vé máy
bay).

- Trường hợp Quý khách bị từ chối visa: chi phí không hoàn lại là 5,000,000 VND.
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ĐỐI VỚI NGÀY LỄ, TẾT:

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 45 ngày: Không mất chi phí.

an

- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 34-44 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là
50% tiền cọc tour.
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- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 25-33 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là
100% tiền cọc tour.
- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa (đối với các nước cần visa): Chi phí huỷ
tour là 100% tiền cọc tour.
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- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du lịch.
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- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 11-18 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-10 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 01 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch.

w

* Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định.

ĐỐI VỚI NGÀY THƯỜNG:
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 30 ngày: Không mất chi phí.
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 24-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là
50% tiền cọc tour.
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là
100% tiền cọc tour.
- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa (đối với các nước cần visa): Chi phí huỷ
tour là 100% tiền cọc tour.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 14-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 10-13 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du lịch.
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- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-09 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 01 ngày trước ngày khởi hành : Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch.
* Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết.

LƯU Ý KHI CHUYỂN/HUỶ TOUR:
- Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang Vé Du Lịch đến văn phòng đăng ký tour
để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu Chi phí huỷ tour là theo quy định của công ty. Không giải quyết các trường hợp
liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại.
- Đối với những tour còn thời hạn hủy nhưng đã làm visa, Quý khách vui lòng thanh toán phí visa.
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- Trong trường hợp số khách không đủ 15 người, để đảm bảo giá tour và tour khởi hành Quý khách có thể lựa chọn.
- Đoàn sẽ khởi hành khi không có hướng dẫn viên từ Việt Nam theo đoàn suốt hành trình, chỉ có hướng dẫn viên tại
Châu Âu đón và đưa đoàn đi tham quan.

gm
oi

- Nếu đoàn dười 10 khách, Quý vị sẽ sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển đến các điểm tham quan.
- Ghép đoàn với một đơn vị lữ hành khác tại TP HCM.
- Gía tour sẽ chênh lệch theo số lượng khách thực tế.

an

- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu
phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp và + giấy cam kết sức khỏe với Công ty.
Yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo.
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- Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký để được tư vấn thêm thông
tin. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách.
- Nếu yêu cầu ở phòng đơn, Quý khách vui lòng thanh toán phí phụ thu.

ul

- Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài có visa vào Việt Nam 1 lần, phí làm visa tái nhập Việt Nam 950,000
VNĐ/khách.
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- Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.

w

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không bao
gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp
đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho
mình.
- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà
không được báo trước.
- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ
các điểm tham quan như lúc đầu.
- Du lịch Trống Đồng sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp:
- Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất...
- Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình.
- Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.
- Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách trong điều
kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa... và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm
bất kỳ chi phí nào khác).
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- Đối với các Tour đi Châu Âu Quý khách vui lòng có mặt tại lãnh sự quán để phỏng vấn theo yêu cầu của lãnh sự
quán.
- Sau khi kết thúc tour 03 ngày Quý khách lên công ty nhận lại hộ chiếu gốc đã được trình diện.

GHI CHÚ:
- LSQ sẽ giữ hộ chiếu gốc của Quý khách trong suốt thời gian xét visa.
- Visa Schengen sẽ được cấp với thời hạn đúng theo lịch đi của đoàn, đề nghị Quý khách phải đi và về theo đoàn.
- Sau khi kết thúc tour, HDV của Trống Đồng sẽ giữ lại toàn bộ hộ chiếu gốc kèm visa Schengen của tất cả khách đi
trong đoàn để trình diện với LSQ, trong vòng 03 ngày Quý khách vui lòng lên công ty lấy lại hộ chiếu.
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- Nếu Quý khách được cấp visa nhưng vì bất kỳ lý do nào mà không thể tham gia đoàn được, công ty sẽ thông báo với
LSQ hủy visa Shengen của Quý khách.
- Giá tour trên áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi đến 69 tuổi, có thể thay đổi phụ thuộc vào giá vé máy bay tại thời
điểm khởi hành.
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- Quý khách từ 70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm chênh lệch cho phí bảo hiểm cao cấp.

- Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài của bác sĩ và
phải có người thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng.
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- Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký để được tư vấn thêm thông
tin, Quý khách mang thai 05 tháng vui lòng không tham gia tour vì lý do an toàn.
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- Trong trường hợp quý khách đăng ký gồm 1 người lớn đi với 1 bé dưới 12 tuổi, quý khách vui lòng đóng tiền tour cho
bé ngủ gường riêng.

ul

- Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc lịch bay của hãng hàng không và tình hình khách sạn. Trong những trường
hợp khách quan như khủng bố, bạo động, thiên tai... hoặc sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận tải công cộng
(máy bay, tàu hỏa...) thì công ty giữ quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy tour vì sự thuận tiện và an toàn cho khách hàng
và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh./.
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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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Văn phòng Đặt Tour
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 028 3620 8008
Hotline: 0988 16 77 02

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

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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