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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 Hà Nội - Vĩnh Phúc - Chùa Tây Thiên Đà Lạt
Phương Bắc 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Chương trình du lịch khách đoàn đi Miền Bắc 3 ngày 2 đêm: Tây Thiên từ lâu đã trở thành một khu
di tích, một danh lam thắng cảnh có giá trị về nhiều mặt. Nơi đây vừa được coi như một quần thể di tích
kiến trúc, vừa có cảnh đẹp vừa có không gian yên tĩnh. Tự hào là công ty chuyên tổ chức khách đoàn, Du
Lịch Nắng Mới sẽ đưa du khách trở về vùng đất kinh kỳ, cảm nhận không gian sâu lắng tại vùng đất linh
thiên này hay khám phá nét văn hóa đặc trưng tại Hà Nội 36 phố phường, thưởng thức tách cà phê tại bờ
Hồ Gươm lịch sử trong không khí se lạnh của mùa thu. Tour du lịch khách đoàn Miền Bắc - Hà Nội - Vĩnh
Phúc - Chùa Tây Thiên 3 ngày 2 đêm sẽ mang đến cho quý khách những phút giây thoải mái nhất trong
hành trình về với vùng đất được mệnh danh là Đà Lạt của phương Bắc.

NGÀY 01: SÀI GÒN - HÀ NỘI - VĨNH PHÚC

(Dùng bữa: trưa, tối)

08:00 Hướng dẫn viên và xe rước quý khách tại điểm sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi
Hà Nội trên chuyến bay VN 09:45-11:50.

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

14:00 Khởi hành đi Vĩnh Phúc trên đường đi đoàn nghe thuyết minh về địa danh được mang tên Tam Đảo -
Đà Lạt Phương Bắc - nơi mây trắng bao phủ mờ ảo là ba ngọn núi nhô lên Bàn Thạch (1388m), Thiên Nhị
(1375m) và Phù Nghĩa (1400m).

 

18:00 Đến thị trấn Tam Đảo đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng với những món đặc sản của Tam Đảo như
ngọn Su Su, Măng Tam Đảo, Cá Bống suối, Lợn Máng, Gà Đồi và thưởng thức rượu sâu chit.

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Quý khách tự do nghỉ ngơi, khám phá thị trấn Tam Đảo về đêm.

 

NGÀY 02: TAM ĐẢO - NGÀY TỰ DO

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.
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08:00 Quý khách  quý khách leo bộ lên 1.400 bậc đá đứng trên đỉnh Thiên Nhị, dưới chân ngọn tháp truyền
hình cao hơn 100m, với cảm giác của một người vừa chinh phục đỉnh cao, hít một hơi căng đầy lồng ngực
luồng không khí trong lành của Tam Đảo, bỗng thấy lòng mình thanh thản. Tất cả những ưu phiền, sầu
não, những lo toan hàng ngày dường như đã bị dòng Thác Bạc gột rửa, trôi đến một nơi nào khác xa lắm,
lòng người dịu mát, như vừa được uống một nguồn nước thanh khiết.

 

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13:00 Buổi chiều quý khách thăm quan thác Bạc, tắm suối hoặc tắm ở bể bơi và tham gia các trò chơi tại
khu du lịch Tam Đảo.

18:00 Dùng bữa tối tại nhà hàng.

21:00 Tự do khám phá Tam Đảo về đêm.

 

NGÀY 03: TAM ĐẢO - CHÙA TÂY THIÊN - HÀ NỘI

(Dùng bữa: sáng, trưa)

06:00 Đoàn thức dậy tận hưởng không khí trong lành tại phố núi.

07:00 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

08:30 Quý khách vào thăm quan và lễ tại đền Trình. Tiếp tục chương trình thăm quan ngắm cảnh sơn thuỷ
Tây Thiên, làm lễ tại đền Cậu, trên đường bách bộ tham quan và lễ Đền Cô quý khách tham quan Thác
Bạc. Quý khách đến nhà ga xuất phát từ đền Cậu lên cáp treo với chiều dài 2.500m trên độ cao từ 200-
500m ngắm cảnh núi rừng Tây Thiên đến chùa Tây Thiên.

 

11:30 Trả phòng khách sạn khởi hành về lại Hà Nội.

Làm thủ tục đáp chuyến bay về Sài Gòn 13:30-15:40. Chia tay đoàn và hẹn ngày 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  3 ngày 2 đêm 3 sao 6,990,000đ Xe Ô Tô, Máy bay

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 20 khách trở lên.

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
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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:

- Xe du lịch đời mới máy lạnh đưa đón suốt chuyến. (01 xe 16c).

- Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (2 khách/phòng, phòng 3 bố trí khi cần thiết).

+ Vĩnh Phúc: Ciao Benlla, Sông Hồng.

- Ăn uống theo chương trình:

+ 02 bữa buffet sáng.

+ 05  bữa ăn chính 150.000 vnd/pax.

- Cáp treo Yên Tử Vĩnh Phúc.

- Hướng dẫn viên tiếng Việt  vui vẻ nhiệt tình suốt chuyến đi.

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

-Quà tặng: nón du lịch Nắng Mới, nước, khăn lạnh.

 

Không bao gồm:

- Chi phí bia rượu.

- Các chi phí ngoài mục bao gồm.

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

 

Giá vé dành cho trẻ em:

-Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn phí. Cha, Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu
có) cho bé.

-Trẻ em từ 02 - dưới 06 tuổi; miễn giá tour +100% giá vé máy bay. 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 06 - dưới 11 tuổi: 50% giá tour + 100% vé máy bay. 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 12 tuổi, trẻ em thứ 2
trở lên Cha, Mẹ phải mua thêm 1 suất giường đơn hoặc 1 vé người lớn.

-Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

 

Quy định thanh toán và hủy vé:
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- Sau khi đăng ký, toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước  khởi hành 7 ngày.

- Vé máy bay được xuất ngay sau khi quý khách đăng ký, thanh toán, xác nhận thông tin cá nhân (họ tên,
ngày tháng năm sinh…) và có những điều kiện vé như sau: không được hoàn vé, hủy vé, thay đổi hành
trình …vé cũng không có giá trị khi du khách cung cấp sai tên.

- Ngay sau khi đăng ký và trước 15 ngày khởi hành: huỷ tour mất 10% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Từ 5 ngày  trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour + 100% tiền vé máy bay.

- Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Du Lịch Nắng Mới sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn
(10 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công
ty có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành
mới hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt cọc tour.

- Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình của hàng
không, tàu hỏa, tàu thủy… công ty Du Lịch sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy tour vì sự thuận tiện
và an toàn của Quý khách và Du Nắng Mới sẽ hoàn lại một phần những chi phí chưa được sử dụng cho việc
tổ chức dịch vụ và không bồi thường thêm bất kỳ khoản nào khác. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố
gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng...

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được
Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

 

Lưu ý khi đi tour:

- Khi đăng ký tour, quý khách mang CMND, Giấy Khai Sinh (đối với trẻ em) hoặc Passport Photo. (Có thể
mang bảng chính để nhân viên Sales photo lại).

- Quý khách có mặt trước giờ bay ít nhất 2 tiếng, hành lý gọn nhẹ khi đi mang theo giấy tờ tùy thân bản
chính (đối với khách Việt Nam là chứng minh nhân dân &  Passport  đối với Kiều bào & ngoại quốc).

- Trẻ em (dưới 12 tuổi) khi đi du lịch mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc sao y có thị thực) để  làm
thủ tục hàng không .Trường hợp không có cha hoặc mẹ đi cùng phải có giấy ủy quyền của cha mẹ và có
xác nhận của chính quyền địa phương.

- Một số thứ tự, chi tiết trong chương trình; giờ bay; giờ xe lửa; giờ tàu cao tốc có thể thay đổi để phù hợp
với tình hình thực tế của chuyến đi (thời tiết, giao thông…).

- Hành lý và tư trang du khách tự bảo quản trong quá trình du lịch.

- Vì lý do sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm, Quý Khách vui lòng không mang thực phẩm từ bên ngoài
vào nhà hàng, khách sạn. Đối với thức uống khi mang vào phải có sự đồng ý của nhà hàng, khách sạn và bị
tính phí nếu có./.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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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