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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 liên tuyến Tây - Nam Âu khởi hành từ Sài Gòn giá
trọn gói

Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Mã Tour: NN-1546 - Khởi hành: Hàng Tháng

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch khám phá Tây - Nam Âu giá tốt từ Sài Gòn: Hành trình du lịch liên tuyến các nước bên
phía tây khu vực Nam Âu sẽ cùng bạn từng bước khám phá thiên nhiên tươi đẹp và những công trình kiến
trúc lịch sử đặc sắc của vùng đất này. Tour du lịch châu cao cấp sẽ đưa quý khách, dừng tại nước Pháp
lãng mạn với tháp Eiffel nổi danh, sông Seine thơ mộng, nhà thờ Đức Bà Nottre Dame, bảo tàng Lourve,
vương cung thánh đường Sacré-Coeur,... Nối tiếp chuyến đi là nước Ý cổ kính, ngắm nhìn tháp nghiêng
Pisa, đấu trường La Mã. Du lịch Nắng Mới còn mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời tại Ý, Hà Thụy
Sỹ, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỷ bằng những danh lam thắng cảnh của các nước và ngoài ra đó là một hành
trình khám phá nền văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc trên lục địa này.

NGÀY 01: TP HỒ CHÍ MINH - DOHA - PARIS

(Ngủ đêm trên máy bay)

Hướng dẫn viên hẹn gặp Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục trên chuyến bay lúc 19h15 đến
Paris. Đoàn dùng bữa tối và tận hưởng các dịch vụ giải trí trên máy bay.

NGÀY 02: PARIS

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Đoàn làm thủ tục nhập cảnh, xe di chuyển vào trung tâm Paris, Quý khách sẽ thực sự choáng ngợp trước
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vẻ đẹp tráng lệ “Kinh Đô Ánh Sáng”.

Đại lộ Champs Elysees - Đại lộ danh vọng số 1 nước Pháp Khải Hoàn Môn - Biểu tượng quyền uy của
Napoleon.

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.

Du thuyền trên sông Siene - ngắm cảnh, chụp hình toàn cảnh thành phố Paris dọc 2 bên bờ sông Siene
xinh đẹp (bao gồm vé đi thuyền 1 giờ).

Chụp hình bên ngoài tháp Eiffel. Đoàn tự do mua sắm tại Trung tâm mua sắm Galeries Lafayette.

Ăn tối tại nhà hàng. Xe đưa Quý khách về hệ thống khách sạn cao cấp 4 sao,đoàn nghỉ ngơi sau một ngày
tham quan.

NGÀY 03: PARIS - LOURVE - DIJON

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn tiếp tục tham quan Bảo Tàng số 1 nước Pháp - Bảo tàng Lourve. Nơi đang lưu
giữ các tác phẩm giá trị nhất về điêu khắc hội họa của nhân loại như: Bức Tranh Nàng Mona Lisa,tượng
thần Vệ Nữ Venus.

Đoàn tham quan nhà thờ Notre Dame Paris nổi tiếng gắn liền với tác phẩm của đại văn hào Victor Hugo.

Đoàn khởi hành đi thành phố DIJON - chiêm ngưỡng những nhà thờ, cung điện và tàn dư còn sót lại từ Đế
quốc La Mã ở quê hương của loại mù tạt nổi tiếng thế giới.

Thành phố Dijon ở miền đông nước Pháp nổi tiếng toàn thế giới nhờ loại mù tạt Dijon lừng danh. Từng là
khu định cư La Mã cổ, khu vực tập trung nhiều tàn tích được bảo tồn từ đế chế hùng mạnh này. Trong thời
Trung cổ, thành phố vụt sáng trở thành trung tâm văn hóa và nghệ thuật sôi động. Du khách tới đây ngày
nay có cơ hội thưởng thức lối kiến trúc đa dạng và hấp dẫn do các vương triều cai trị trước đây xây dựng
trong chiều dài hàng thế kỷ.

Ăn tối tại nhà hàng. 19h30 Xe đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 04: DIJON - GENEVA

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành đi thành phố GENEVA (259 km) Một trong những thành phố bên hồ đẹp
nhất Thụy Sĩ với hàng loạt trụ sở của các cơ quan quốc tế và châu âu như: Liên Hiệp Quốc, Hội Chữ Thập
Đỏ,... và là quê hương của các trụ sở các hãng đồng hồ lừng danh nhất thế giới như: Patek Phillipe, IWC,
Rolex.

Đến Geneva,đoàn khám phá thành phố xinh đẹp:

Tòa nhà liên hợp quốc United Nations - Nơi làm việc và hội họp các cuộc họp quan trọng của tổ chức liên
hợp quốc. Biểu tượng chiếc ghế gãy The Broken Chair nổi tiếng.

Đoàn đi dùng bữa trưa sau đó đoàn tiếp tục tham quan Hồ Geneva Đài phun nước Jet d'Eau - Cột nước cao
nhất thế giới.

Đồng Hồ Hoa - Biểu tượng của Geneva.
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Nhà thờ lớn St. Peter's.

Tự do mua sắm đồng hồ tại Bahnhofstrasse một trong những đường phố nổi tiếng với sản phẩm đồng hồ
hàng hiệu như Hublot, Rolex, IWC, Tissot, Swatch.

19h Đoàn dùng bữa tối, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 05: GENEVA - ZERMATT MATTERHORN - MILAN

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi Zermatt - Matterhorn.

Một trong những ngôi làng đẹp nhất của Thụy Sỹ nằm dưới chân núi tuyết huyền thoại Matterhorn. Đoàn
trải nghiệm “Hành trình độc đáo di chuyển bằng tàu điện băng ngang các hẻm núi lớn dãy Alps Quý khách
sẽ được tận mắt chứng kiến những kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp chỉ có nơi đây mới có”.

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương trong làng. Bắt đầu tham quan làng Zermatt - Matterhorn.

Sẽ là 1 kỷ niệm không thể quên khi quý khách sẽ có cảm giác được chìm đắm vào 1 trong những ngôi làng
tuyệt đẹp với hàng ngàn ngôi nhà gỗ như trong truyện cổ tích của người dân nơi đây.

Buổi chiều, Quý khách lên tàu điện rời khỏi ngôi làng tuyệt đẹp để tiếp tục hành trình di chuyển đi Milan.

Đoàn đến kinh đô thời trang Milan,đoàn đi dùng bữa tối sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 06: MILAN - MESTRE

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham quan thành phố Milan.Kinh đô thời trang hoa lệ Thế giới.

Quảng trường Piazza del Duomo - Tòa nhà quan trọng nhất thành phố, gồm một trung tâm thương mại lâu
đời nhất thế giới và nhà thờ lớn nhất ở Ý.

Nhà thờ Milan Duamo - Nhà thờ được mệnh danh đẹp nhất nước Ý.

Nhà hát opera La Scala - Nơi tổ chức rất nhiều các buổi biểu diễn của những nhà soạn nhạc, dàn nhạc giao
hương trong nước và quốc tế từ thế kỉ 18 cho đến nay.

Sau khi ăn trưa đoàn tự do mua sắm tại các trung tâm mua sắm quanh trung tâm.

16h30 Đoàn khởi hành đi Mestre (260km)

Đến Mestre ăn tối, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.

NGÀY 07: MESTRE - VENICE - FLORENCE

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành ra bến thuyền đi ra đảo San Marco là đảo đẹp nhất của thành phố Venice
- thành phố trên biển nổi tiếng nhất của Ý và là nơi của những câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Di chuyển bằng thuyền qua đảo (đã bao gồm vé tàu),đoàn bắt đầu khám phá:
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Vương cung thánh đường St. Marco - Công trình tiêu biểu cho kiến trúc phong cách đế chế Byzantine.

Dinh tổng trấn Doge - Công trình tráng lệ với nhiều sảnh rộng lớn theo lối kiến trúc Gothic.

Xưởng thổi Thủy tinh - Chứng kiến nghệ thuật thổi thủy tinh tài tình của các nghệ nhân.

Cầu Than Thở - Cây cầu nổi tiếng nhất của thành phố Venice, được xây dựng từ nửa đầu thế kỉ XVII.

Tự do thưởng thức kem galento Ý đặc biệt nổi tiếng khắp thế giới.

Ăn trưa tại nhà hàng với món Spagetti mực đen nổi tiếng và tráng miệng kem Tiramisu.

Sau khi ăn trưa, Quý khách tiếp tục tham quan thành phố trên sông Venice - Buổi chiều đoàn trở lại đất
liền tiếp tục di chuyển về thành phố Florence.Cái nôi của kiến trúc Phục Hưng Châu Âu. Ăn tối tại nhà hàng
địa phương,đoàn di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 08: FLORENCE - PISA - GENOA

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Ăn sáng tại khách sạn, bắt đầu tham quan thành phố: Quảng trường Duomo - Chiêm ngưỡng kiến trúc đồ
sộ bằng đá cẩm thạch.

Thánh đường Santa Maria del Fiore.

Tháp chuông (Campanile).

Đại lộ Signoria.

Cầu cổ Ponte Vecchio.

Đoàn di chuyển về thành phố Pisa.

Dừng chân ăn trưa. Đoàn tham quan tháp nghiêng Pisa - Một kỳ quan kiến trúc thế giới, điểm du lịch nổi
tiếng không thể bỏ qua hàng năm thu hút hơn 10 triệu du khách.

Quảng trường Miracoli -  Được UNESCO công nhận Di sản thế giới.

Nhà thờ Santa Maria della Spina.

16h Khởi hành đi thành phố cảng Genoa (157km) - Thành phố bình yên, xinh đẹp.

18h  Đoàn bắt đầu tham quan thành phố Genoa:

Quảng trường Ferrari - Piazza De Ferrari.

Nhà thờ San Lorenzo - Được xây dựng thế kỉ 12 thời Phục Hưng, biểu tượng thành phố Genoa Đài tưởng
niệm Christopher Columbus.

Tham quan Cổng Medieval.

18h30 Ăn tối tại nhà hàng, về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 09: GENOVA - NICE - AVIGNON
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(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Ăn sáng tại khách sạn, sau đó Đoàn khởi hành đi  Monte Carlo - Monaco (181km).

Đoàn tham quan, chụp hình:

Monte Carlo Casino - sòng bài nổi tiếng nhất Châu Âu. Monte Carlo Harbour: Đây là bến đỗ của những con
tàu nổi tiếng và giàu có, những du thuyền đắt tiền nhất của người dân nơi đây. Đến đây bạn ấn tượng với
con tàu của Hoàng tử. Nơi đây có sức chứa 500 con tàu với khung cảnh đẹp mắt.

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Đoàn di chuyển thành phố Nice (21km) - Thành phố đẹp cổ kính, lãng mạn.

Đoàn đi ăn trưa. Xong bữa trưa, Đoàn tham quan Khu phố cổ - Dạo bước trên khu phố cổ với những con
đường nhỏ.

Chụp hình tại nhà thờ Nice - Saint Reparata. Đoàn di chuyển đi Avignon.

Đoàn ăn tối nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 10: AVIGNON - BEZIER - BARCELONA

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Đoàn khởi hành đi Bezier (160km).

Tham quan Cathédrale Saint-Nazaire de Béziers. Nhà thờ với kiến trúc đẹp nhất miền Tây Nam nước Pháp.

Ăn trưa tại nhà hàng.

Đoàn khởi hành đi Barcelona. Thủ phủ nổi tiếng của Xứ Catalan.

Đoàn tham quan các công trình độc nhất vô nhị như:

Thánh đường Sagrada Familia - Được xây dựng từ năm 1884 cho đến nay vẫn chưa hoàn tất, nổi tiếng tại
Tân Ban Nha với kiến trúc kỳ vĩ, thu hút 1,5 triệu du khách đến tham quan mỗi năm.

Parque Guell - Công viên nổi tiếng với những kiến trúc độc đáo được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa
thế giới.

Lạc vào khu phố cổ Barri Gotic, len lỏi trong những con phố nhỏ nơi đây, thật sự là một hoạt động không
thể thiếu trong chuyến thăm Barcelona. Chụp ảnh Bảo tàng Picasso.

Tự do mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn của Barcelona.

Ăn tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn.

NGÀY 11: BARCELONA CITY TOUR - AIRPORT

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng, đoàn tiếp tục khám phá thành phố Barcelona xinh đẹp.

Quảng trường Plaza de Espana: là địa điểm quay của nhiều bộ phim bom tấn như phim Star Wars Episode I
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và II, The Dictator và Lawrence of Arabia. Quảng trường có hốc tường lát do Anibal Gonzales thiết kế.

Chụp hình tại Sân vận động Nou Camp - Thánh địa nổi tiếng của đội bóng lừng danh Barcelona: Sân bóng
nổi tiếng với kiến trúc và kích thước khổng lồ của mình và là một trong những điểm du lịch được tham quan
nhiều nhất ở thành phố này.

Casa Batllo - Tòa nhà xương ống kì lạ - Tòa nhà kì lạ này được phục hồi và tu sửa do kiến trúc sư người Tây
Ban Nha nổi tiếng Antoni Gaudi vào năm 1905 - 1907.

Đoàn ăn trưa, di chuyển ra sân bay quốc tế Barcelona. Làm thủ tục sân bay và hoàn thuế .Đoàn mua sắm
hàng miễn thuế tại sân bay đến giờ lên máy bay rời khỏi Châu Âu.

NGÀY 12: DOHA - TP HỒ CHÍ MINH

(Dùng bữa: sáng, trưa)

Chuyến bay đưa Quý khách về lại Tp Hồ Chí Minh vào lúc 15g chiều. Kết thúc hành trình tham quan đầy
thú vị.

Hướng Dẫn Viên Công Ty Du Lịch Nắng Mới - Thương Hiệu Chuyên Tour Cao Cấp xin thay mặt Ban Lãnh
Đạo cùng toàn thể CB - CNV chân thành gửi lời cám ơn đến Quý Du Khách đã cùng Du Lịch Nắng Mới đồng
hành trong hành trình độc lạ thú vị vừa qua với dịch vụ trọn gói cao cấp.  Kính chúc toàn thể các thành
viên trong đoàn nhiều sức khỏe,hạnh phúc và mong được gặp lại các thành viên trong các chuyến hành
trình khác của Du Lịch Nắng Mới./.

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 Người lớn Trẻ em (2-11t)

Hằng Tháng 4-5 sao 69,650,000đ 59,900,000đ

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 khứ hồi quốc tế hàng không Qatar/Turkish 5 sao.

• Hành lý xách tay 7 kg, hành lý kí gởi 30kg.

• Visa nhập cảnh Châu Âu trị giá 5,000,000 VNĐ/ khách.
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• Xe du lịch cao cấp phục vụ riêng cho đoàn suốt chương trình.

• Phòng đôi (02 khách/phòng) hệ thống khách sạn 4 sao cao cấp, bố trí phòng 3 khi cần thiết.

• Hướng dẫn viên Tiếng Việt theo tour suốt tuyến từ Việt Nam chăm sóc đoàn.

• Các bữa ăn theo tiêu chuẩn cao cấp kết hợp Âu - Hàn - Thái - Việt thực đơn phong phú từ 15-25
euro/bữa/người.

• Toàn bộ vé vào cổng các điểm tham quan ,phí tham quan theo chương trình,city tax,phí cầu đường,...

• Bảo hiểm du lịch quốc tế suốt tuyến hạn mức cao cấp với mức bồi thường cao nhất.

1,050,000,000VND/trường hợp. Không áp dụng cho khách từ 70 tuổi trở lên.

• Quà tặng: Mũ lưỡi trai và ba lô cao cấp độc quyền của Du Lịch Nắng Mới - Thương hiệu chuyên tour Châu
Âu cao cấp.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

• Chi phí làm hộ chiếu cá nhân.

• 2 bữa ăn tự túc khám phá ẩm thực địa phương tại Strasbourg và Áo.

• Chi phí cá nhân và các chi phí khác (hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi,...) không bao gồm trong
chương trình.

• Chi phí phòng đơn và chi phí nâng hạng phòng khách sạn (theo yêu cầu của khách).

• Chính sách chỉ có tại Du Lịch Nắng Mới: Tiền tip 7 EUR/khách/ngày - (Ngày bay Quý khách chỉ đóng 2
EUR/khách, trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí).

GIÁ VÉ TRẺ EM:

Theo quy định của hãng hàng không và dịch vụ:

• Dưới 2 tuổi: 30% giá tour + Thuế (ngủ ghép chung giường với người lớn).

• Từ 2 -dưới 11 tuổi: 85% giá tour + Thuế (ngủ ghép giường với người lớn).

• Trường hợp có 2 trẻ đi kèm thì đóng tiền cho 1 trẻ như người lớn để lấy thêm giường ngủ.

• Từ 11 tuổi trở lên tính bằng giá tour người lớn.

ĐĂNG KÝ TOUR:  

• Đăng kí tour, nộp tất cả các giấy tờ liên quan và đặt cọc 50% tiền tour khi đăng ký tour.

CÁC LƯU Ý KHÁC:

• Công ty không hoàn tiền đối với Quý khách bỏ dở chương trình du lịch với bất kỳ lý do gì.

• Trường hợp quý khách đăng kí tour theo nhóm, gia đình mà có người thân trong nhóm bị rớt visa,chính
sách hỗ trợ độc quyền hiện nay tại Cty Du Lịch Nắng Mới – hỗ trợ Quý Du Khách có thể giải quyết hủy tour
cho người còn lại khi đáp ứng điều kiện sau: người bị rớt visa là vợ chồng, cha mẹ anh em ruột của người
còn lại. Người hủy chỉ phải chịu đóng phí visa 5,000,000 vnd và vui lòng hủy trước ngày khởi hành 21 ngày,
đồng thời Cty sẽ phải hủy kết quả visa và thông báo với Lãnh Sự Quán  để tránh việc hồ sơ xấu cho Quý
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khách sau này,Du Lịch Nắng Mới cũng sẽ giữ Passport trong thời hạn visa có hiệu lực.

• Chương trình tour có thể thay đổi phù hợp với tình hình giao thông, thời tiết thực tế hoặc sự thay đổi lịch
bay do hãng hàng không. Cty được quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điểm tham quan nào có thể gây ảnh
hưởng đến sự an toàn của Quý khách.

• Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, các khoản bao gồm cũng như không bao gồm trong chương
trình. Khuyến khích quý khách trực tiếp đến đăng ký tour để tìm hiểu kỹ chương trình từ nhân viên tư vấn,
công ty không giải quyết khiếu nại do quá trình truyền đạt thiếu sót thông tin từ người đăng ký hộ.

• Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra thiên tai, động đất, hạn hán, biểu tình, đình
công, dịch bệnh… dẫn đến không thể thực hiện được chương trình tour. Nếu những trường hợp trên xảy ra,
Cty 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 và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác).

• Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel Document 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 Việt Nam còn hiệu lực
thì không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được.

• Quý khách từ 70 tuổi trở lên phải có giấy xác nhận của bác sĩ có đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài và
phải có người thân dưới 60 tuổi (có sức khỏe tốt) đi cùng.

• Trẻ em dưới 18 tuổi phải có bố mẹ hoặc người thân (trên 18 tuổi đầy đủ về sức khỏe) đi cùng.

• Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi: Nếu đi cùng Ba/Mẹ phải mang theo giấy khai sinh có dấu mộc đỏ, nếu
không đi cùng Ba/Mẹ phải mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

• Vì sự an toàn và thuận lợi cho Quý khách, Cty không nhận phục vụ khách mang thai.

• Công ty được quyền sử dụng hình ảnh của Quý khách sau chuyến đi cho công tác quảng bá, giới thiệu
tour trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

• Quý khách hủy tour sau khi đặt cọc tour và trước khi Cty nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là
5,000,000VND (phí đặt cọc vé máy bay và dịch thuật hồ sơ).

• Sau khi Cty nộp phí visa và trước ngày khởi hành tour 45 ngày: chi phí không hoàn lại là 10,000,000VND.

• Trường hợp Quý khách đã có kết quả visa, nếu hủy tour sẽ chịu phí theo quy định hủy tour.

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:

1. Hủy do rớt visa: Trường hợp Quý khách bị từ chối visa, lệ phí không hoàn lại là 3.500.000 VND ( bao gồm
lệ phí đã nộp  cho Lãnh sự quán và chi phí dịch thuật).

2. Các điều kiện huỷ tour ngày thường.

• Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc tour.

• Hủy tour từ 30 - 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 30% trên tổng giá tour (+Phí Visa nếu có).

• Hủy tour từ 15 - 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 50% trên tổng giá tour (+Phí Visa nếu có).

• Hủy tour từ 01 - 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour (+Phí Visa nếu
có).
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• Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.

3. Các điều kiện huỷ tour ngày lễ, Tết.

• Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc tour
(+Phí Visa nếu có).

• Hủy tour từ 30 - 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 50% trên tổng giá tour (+Phí Visa nếu có).

• Hủy tour từ 01 - 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour (+Phí Visa nếu
có).

• Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.

• 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 những khách đã có visa, Công ty sẽ giữ hộ chiếu 3 tháng (thời hạn hiệu lực của visa) hoặc đóng
dấu hủy visa.

• Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc điện thoại, email và phải được
Công ty xác nhận lại.

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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