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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 Hành Trình Di Sản Miền Trung 2022
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Mã Tour: TN-443 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch con đường di sản miền Trung: Tham gia các chương trình Tour du lịch khám phá con đường di
sản Miền Trung giá ưu đãi do Du Lịch Nắng Mới Sài Gòn tổ chức bạn không những được tham quan các
danh lam thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn có dịp trải nghiệm nền văn hóa đầy màu sắc của người
dân nơi đây và tìm hiểu nét ẩm thực riêng biệt đậm đà hương vị biển miền Trung. Thiên nhiên dù có thình
thoảng gây đau thương với miền Trung nhưng cũng lại rất hào phóng khi ban tặng cho mảnh đất này nhiều
cảnh sắc tuyệt đẹp nhất cả nước có những bãi biển đẹp bên cạnh dải cát trắng trải dài xa tít tắp ôm lấy làn
nước trong xanh mát lạnh, cảnh quan thơ mộng hữu tình.

NGÀY 01: ĐÀ NẴNG - HUẾ - ĐẠI NỘI - CHÙA THIÊN MỤ

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Quý khách có mặt tại ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ bay ít nhất ba tiếng.Đại diện công
ty Du Lịch Nắng Mới đón và hỗ trợ Quý Khách làm thủ tục đón chuyến bay đi Huế.

Đến sân bay Phú Bài, Hướng dẫn viên đón đoàn.

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Đoàn tham quan Lăng Khải Định (Ứng Lăng, lăng mộ của vua Khải Định, vị vua thứ 12 của triều Nguyễn)
với lối kiến trúc độc đáo bởi sự pha trộn kiến trúc Đông Tây Kim Cổ lạ thường, với các tác phẩm nghệ thuật
ghép tranh sành sứ độc đáo.

Chiều: Dùng cơm chiều tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại Huế.
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Du khách đến thăm cố đô Huế có thể trải nghiệm Món cơm Vua (cơm cung đình) thưởng thức một bữa ăn
mô phỏng lại những bữa tiệc cung đình với các vai vua, hoàng hậu, bá quan văn võ (chi phí tự túc); hoặc
ngồi trên xích lô chạy ngang qua những thành quách, phố xá, qua dòng sông Hương thơ mộng  mang đến
cảm giác yên bình, thơ mộng rất riêng của Huế (chi phí tự túc).

Quý khách có thể xuôi theo dòng sông Hương nghe Ca Huế, lắng nghe giọng ca ngọt ngào mượt mà của
những cô gái Huế (chi phí tự túc).

NGÀY 02: HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG (HOẶC PHONG NHA) - HUẾ

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng:Dùng buffet sáng tại khách sạn.

Khởi hành đến Quảng Bình nơi nổi tiếng với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ  Bàng được UNESCO công nhận
là Di sản thiên nhiên thế giới, trên đường đi đoàn vào thăm Thánh Địa La Vang - Tiểu vương cung thánh
đường. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Xuôi thuyền theo dòng sông Son vào thăm Động Phong Nha - Động nước lớn nhất thế giới được Unesco
công nhận di sản thiên nhiên thế giới với Hang Bi Ký, Động Tiên…

Đoàn khởi hành trở về Huế, Quý khách có dịp ngắm nhìn Vĩ Tuyến 17 với cầu Hiền Lương và dòng sông Bến
Hải.

Tối: Dùng cơm tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại Huế.

NGÀY 03: LĂNG KHẢI ĐỊNH - ĐÀ NẴNG - BIỂN MỸ KHÊ

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Dùng buffet sáng tại khách sạn.

Tham quan Đại Nội - Hoàng Thành của 13 vị vua triều Nguyễn, nơi có hơn 100 công trình kiến trúc đẹp:
Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh, ...

Tham quan Chùa Thiên Mụ - ngôi chùa cổ nhất Cố đô Huế .

Khởi hành đến Đà Nẵng qua đường hầm Hải Vân - hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á.

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Tham quan Phố Cổ Hội An - di sản văn hoá thế giới với Chùa Cầu Nhật Bản, Hội Quán Phúc Kiến, Nhà Cổ
Phùng Hưng.

Tối: Dùng cơm tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại Hội An.

NGÀY 04: ĐÀ NẴNG - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU -  HỘI AN 

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng:Dùng buffet sáng tại khách sạn.

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 3

Tham quan Ngũ Hành Sơn - được ví như hòn non bộ khổng lồ giữa lòng thành phố Đà Nẵng với Động Huyền
Không, Chùa Linh Ứng, Chùa Tam Thai, Vọng Hải Đài,…mua sắm quà lưu niệm tại làng nghề điêu khắc đá
Non Nước.

Trưa:Dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Khởi hành đến với cao nguyên Bà Nà nơi có khí hậu Châu Âu độc đáo và nổi tiếng với tuyến cáp treo kỷ lục
mới của thế giới - Ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cáp treo (chi phí cáp treo tự túc).

Quý khách tự do tham quan, vui chơi giải trí tại Bà Nà với Công Viên Fantasy, Rạp chiếu phim 3D Mega 360
độ với công nghệ hiện đại nhất và duy nhất có ở Viêt Nam, Hai rạp chiếu phim 4D và 5Di, Xe Trượt Ống,
Hầm rượu, Vườn hoa tình yêu, Bảo Tàng Sáp.

Du khách có thể tìm thấy những biểu tượng mang tính tâm linh như chùa chiền, đền đài hay tượng các đức
Phật. Chắc hẳn sẽ là điểm dừng chân cho những ai mong cầu bình an và sức khỏe cho gia đình: Chùa Linh
Ứng, Đền Lĩnh Chúa Linh Từ, Tháp Linh Phong Tự, Tượng Thích Ca Mâu Ni, Lầu Chuông, Nhà Bia, Miếu Bà,
Trú Vũ Trà Quán.

Tối: Dùng cơm tối tại nhà hàng.

NGÀY 05: ĐÀ NẴNG - NGŨ HÀNH SƠN - TIỄN KHÁCH

(Dùng bữa: sáng, trưa)

Sáng: Điểm tâm. Khởi hành đi tham quan Ngũ Hành Sơn. Mua sắm tại Siêu Thị Đặc Sản Miền Trung.

Trưa: Ăn trưa nhà hàng.

Chiều: Tiễn khách ra sân bay Đà Nẵng đáp chuyên bay về lại TPHCM. Tạm chia tay và hẹn gặp lại đoàn
trong những dịp khác./.

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 Giá Trẻ Em Máy bay

3 Sao 4,050,000 50%
Từ 2,500,000đ

4 Sao 4,990,000 50%

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!
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:

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 tương đương 3 sao 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 Đà Nẵng: Tiến Thịnh, Golden Star hoặc tương đương.

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

+ Khách sạn 4 sao tại Đà Nẵng: Sông Hàn, Mường Thanh, Eden,… 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:

Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.

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

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, …

Thuế VAT.

Chi phí bãi biển: dù, võng, tắm nước ngọt…

GIÁ VÉ CHO TRẺ EM:

Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn phí 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.
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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 mua thêm 1 suất giường đơn.

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

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ VÀ HỦY 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./.

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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