
© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 1

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 khách đoàn miền Trung 5 ngày 4 đêm giá rẻ
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du khách đoàn miền Trung: Du Lịch Nắng Mới là đơn vị chuyên tổ chức các tour du lịch con đường Di
Sản Miền Trung 5 ngày 4 đêm giá rẻ. Chúng tôi luôn cung cấp những chương trình du lịch khách đoàn
tham quan Miền Trung chất lượng qua các địa danh nổi tiếng trên con đường di sản như: Phố Cổ Hội An,
Đức Mẹ La Vang, Cố Đô Huế, Quần Thể Phong Nha, Thánh Địa Mỹ Sơn. Đến với chúng tôi các bạn sẽ được
kết nối những nét đẹp đặc trưng của vùng đất Miền Trung, choáng ngợp trước những công trình hiện đại tai
Bà Nà hills hay chìm đắm trong không gian cổ kính của vùng đất Cố Đô Huế, hay ngỡ ngàng trước vẽ đẹp
tuyệt tác của Động Thiên Đường. Tất cả đều có trong hành trình khám phá Miền Trung 5 ngày 4 đêm giá rẻ
cùng Du Lịch Nắng Mới.

NGÀY 1:ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN

(Dùng bữa: Sáng, Trưa, Tối)

04:30 Đại diện công ty Du Lịch Nắng Mới đón và hỗ trợ làm thủ tục.

Đáp máy bay đi Đà Nẵng chuyến bay dự kiến 06:00-07:20.

07:30 Đến sân bay Đà Nẵng - xe đưa đoàn đi dùng điểm tâm sáng.

08:30 Xe và Hướng dẫn viên đón tham quan bán đảo Sơn Trà... viếng Linh Ứng Tự và thưởng ngoạn vẻ đẹp
của biển Mỹ Khê - được đánh giá là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí Fobes bình chọn.

 

11:00 Ăn trưa tại nhà hàng.

12:30 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

15:00 Tự do tắm biển Mỹ Khê - Một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tạp chí Fobes bình chọn.

 

17:00 Khởi hành tham quan Phố Cổ Hội An - được Unessco công nhận là di sản văn hoá thế giới. Nơi đây
từng là bến cảng giao thương buôn bán sầm uất với các thương nhân người Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Italy,
Trung Hoa mà các ấn tích còn để lại với thời gian là: Chùa Cầu Nhật Bản, Hội Quán Phúc Kiến, Đền Quan
Công, Nhà Cổ Tân Kỳ...

18:00 Dùng cơm chiều với nhiều đặc sản xứ Quảng như Bánh Bèo, Bánh Lọc, bánh Nậm...

 

Tự do khám phá phố cổ về đêm trong ánh đèn lồng thơ mộng tại Hội An.
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20:00 Đoàn khởi hành về lại TP Đà Nẵng. Tự do dạo phố, ngắm cầu quay sông Hàn, nghỉ đêm tại Đà Nẵng.

 

NGÀY 2: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HUẾ

(Dùng bữa: Sáng, Trưa, Tối)

07:00 Dùng Buffet tại Khách sạn. Trả phòng khách sạn, khởi hanh đi khu du lịch nước nóng thần tài.

08:30 Quý khách 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, Quý khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cáp treo.

Tham quan chùa Linh Ứng, Hầm rượu Pháp, Làng Châu Âu... vui chơi tại trung tâm Fantasy Park với những
trò chơi trong nhà hấp dẫn và li kỳ như phim 3D, 4D , Mê cung ký bí... (Chưa bao gồm cáp treo, Không bao
gồm vé tham quan tàu lửa cổ 70.000 và vé tham quan bảo tàng sáp 100.000 vnd).

 

11:00 Dùng buffet tại nhà hang.

13:00 Tiếp tục tham quan khu làng châu Âu và xem biểu diễn tham quan diễu hành đường phố.

15:00 Khởi hành đi Huế, qua đường hầm Hải Vân đèo Phước Gia, Phước Tượng trước khi đến thành phố
Huế.

17:00 Đến Huế nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

18:00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá thành phố Huế về đêm.

 

NGÀY 3: HUẾ - ĐẠI NỘI - KHẢI ĐỊNH

(Dùng bữa: Sáng, Trưa, Chiều)

07:00 Dùng điểm tâm sáng buffet.

08:00 Đoàn khởi hành tham quan Đại Nội - Nơi sống và làm việc của Vương Triều nhà Nguyễn với Ngọ Môn,
Thế Miếu, Thư Viện, Hiển Lâm Cát, Điện Thái Hòa, Cửu Đỉnh...

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

14:00 Tham quan Lăng Khải Định - Công trình kiến trúc này nằm trọn trên triền núi Châu Chữ (còn gọi là
Châu Ê). Lăng Khải Định có kiến trúc rất lạ, không giống như lăng tẩm của các vị vua trước, nó là một sự
pha  trộn nhiều trường phái kiến trúc khác nhau. Lăng có kiến trúc như một toà lâu đài ở châu Âu, vì được
xây dựng bằng bê tông trên một sườn núi mang lại nét đặc trưngcủa kiến trúc Lăng Tẩm thời nhà Nguyễn.

 

15:00 Xe đưa đoàn tham quan Chùa Thiên Mụ là ngôi chùa cổ nổi tiếng và là biểu tượng của thành phố
Huế. Một trong những điểm nhấn của ngôi chùa là tháp Phước Duyên - một biểu tượng nổi tiếng gắn liền
với chùa Thiên Mụ. Tháp cao 21m, gồm 7 tầng, được xây dựng ở phía trước chùa. Mỗi tầng tháp đều có thờ
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tượng Phật. Bên trong có cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên cùng, nơi trước đây có thờ tượng Phật
bằng vàng.

 

16:30 Tự do mua sắm các đặc sản Huế làm quà cho người thân.

 17:30 Đến Quảng Bình , đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi

19:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng. Tự do khám phá thành phố về đêm.

 

NGÀY 4: HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - ĐỒNG HỚI

(Dùng bữa: Sáng, Trưa, Tối)

07:00 Dùng Buffet tại Khách sạn. Trả phòng khách sạn.

08:00 Khởi hành tham đến Quảng Bình tham quan động Phong Nha.

Trên đường đi trên đường tham quan Thánh Địa La Vang (được mệnh danh là Tiểu Vương Cung Thánh
Đường). Đoàn tự do tham quan và làm lễ tại thánh đường.

Tiếp tục hành trình quí khách được giới thiệu về các địa danh lịch sử Cách Mạng như: Thành cổ QuảngTrị,
Căn Cứ Dốc Miếu, và chụp ảnh Vĩ tuyến17 - cầu Hiền Lương, sông Bến Hải.

 

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng Phong Nha cô Phượng.

14:00 Quý khách đến Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường, lên điển đưa quý khách đi dọc sông khoảng
1,7 km có cây bóng rợp mát vì quý khách đang ở trong di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Đến
nơi khách tiếp tục hành trình với 500 bậc để vào động. Quý khách bắt đầu hành trình khám phá Động
Thiên Đường huyền ảo - Vườn địa đàng ở chốn trần gian với những hệ thống đá khêu gợi trí tưởng tượng
như chiếc sa bàn, các tượng phật, nhà Rông của người Tây Nguyên...

 

17:00 Đoàn quay về thành phố Đồng Hới, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

19:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng. Tự do tham quan Đồng Hới về đêm.

 

NGÀY 5: ĐỒNG HỚI - SÀI GÒN

(Dùng bữa: Sáng)

06:00 Dùng điểm tâm sáng buffet.

Tự do mua sắm tại các trung tâm thương mại Đồng Hới.

 Đến giờ đoàn ra sân bay đáp chuyến bay về Sài Gòn.
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Xe trả quý khách điểm đon ban đầu. Chia tay đoàn và hẹn gặp lại./.

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 Thời gian Khách sạn Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 5 ngày 4 đêm  3 sao 7,1990,000đ  Máy bay + Ô tô

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng nhóm từ 20 khách trở lên. Ngủ 2 đêm tại Đà Nẵng, 1 đêm Huế, 1 đêm Quảng
Bình.

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi SGN-DAD-SGN (Jetstar/Vietjet 7kg xách tay).

- Xe du lịch  đưa rước suốt tuyến.

- Vé tham quan theo chương trình.

- Ks tiểu chuẩn 3 sao đầy đủ tiện nghi 2 khách người lớn/ phòng. Nểu lẻ người thứ 3, ngủ ghép phòng 3
khách.

+ Khách sạn Đà Nẵng 3 sao Golden Star

+ Khách sạn Huế 3 sao: Thanh Lịch.

+ Khách sạn Quảng Bình 3 sao: Luxe, Tân Bình.

- Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 04 bữa buffet tại khách sạn + 01 bữa bún cá Đà Nẵng.

+ Ăn chính: 08 bữa chính tiêu chuẩn 120.000/ bữa.

- Bảo hiểm với mức bồi thường tối đa 50.000.000 đồng/trường hợp.

- Vé tham quan: Hội An, Đại Nội, Khải Đình, Động Thiên Đường, Xe điện tham quan.

- Quà tặng: nón Du Lịch Nắng Mới, nước, khăn lạnh.

 

KHÔNG BAO GỒM:
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- Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.

- Hành lý ký gửi.

- Tham quan ngoài chương trình.

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi...

- Chi phí bãi biển: dù, võng, tắm nước ngọt...

- Cáp treo Bà Nà.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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