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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 khách đoàn liên tuyến 2 miền Bắc - Trung 10
ngày 9 đêm giá ưu đãi

Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch xuyên Việt 10 ngày 9 đêm: Cùng Du Lịch Nắng Mới khám phá đất nước hình chữ S xinh
đẹp với hành trình xuyên Việt hai miền Bắc - Trung 10  ngày 9 đêm. Đến với chương trình tour du lịch
Xuyên Việt của chúng tôi quý khách sẽ cảm nhận được những cảnh đẹp thiên nhiên Hùng Vĩ với những di
sản thiên nhiên thế giới như Vịnh Hạ Long, Khu du lịch sinh thái Tràng An, di sản thiên nhiên Động Phong
Nha và bên cạnh đó là những lối kiến trúc độc đáo, phong phú từ Bắc vào Nam, những bãi biển tuyệt đẹp
đã ghi tên vào bản đồ du lịch thế giới... Cùng Du Lịch Nắng Mới chinh phục đất nước Việt Nam hiếu khách,
triều mến qua hành trình xuyên Việt đầy hấp dẫn này nhé!

NGÀY 01: SÀI GÒN - HẠ LONG

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

04:30 Đón quý khách có tại ga quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện công ty Du Lịch Nắng Mới đón và hỗ trợ quý Khách làm thủ tục đón chuyến bay đi Hà Nội BL792
06:00 -08:00.

Đoàn khởi hành đến Hạ Long, trên đường dừng chân tham quan núi rừng Yên Tử, lên núi bằng cáp treo
(cáp treo tới chùa Hoa Yên khứ hồi), tham quan chùa Hoa Yên, Bảo Tháp, Trúc Lâm Tam Tổ, hàng Tùng 700
tuổi…xuống núi tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, quả cầu Như Ý nặng 6 tấn được xếp kỷ lục guiness Việt
Nam.

 

11:00 Ăn trưa tại nhà hàng.

13:00 Tiếp tục hành trình đến thành phố Hạ Long.

15:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

 

18:00 Dùng bữa tối tại nhà hàng.

Xe đưa đoàn đi tham quan khu vui chơi giải trí Tuần Châu.

(Chỉ bao gồm xe- không bao gồm vé tham quan).
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NGÀY 02: HẠ LONG - NINH BÌNH

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Xuống thuyền ngoạn cảnh Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới với hàng ngàn đảo đá có hình
dạng kỳ vị - chiêm ngưỡng vẻ đẹp trau chuốt, lộng lẫy của động Thiên Cung, vẻ đẹp siêu nhiên của hòn
Đỉnh Hương, Gà Chọi, Chó Đá... (Đoàn ghé tham quan 1 trong 3 đông sau: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt).

 

12:00 Dùng bữa trưa trên tàu.

13:00 Tàu cập bến đưa quý khách trở lại bến tàu Tuần Châu. Khởi hành đi Ninh Bình - nghe thuyết minh về
vùng đất Cố Đố Hoa Lư khi xưa.

17:00 Đến Ninh Bình, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Ngủ đêm tại Ninh Bình.

 

 NGÀY 03: NINH BÌNH - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN - PHÁT DIỆM

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:00 Khởi hành đến bến  đi dọc theo suối giữa cánh đồng lúa thăm khu du lịch Tràng An nơi những dải đá
vôi, thung lũng và những sông ngòi đan xen tạo nên một không gian huyền ảo, kỳ bí. Ngồi trên chiếc
thuyền nhỏ, du khách có thể tham quan từ hang động này tới hang động khác, để rồi phải trầm trồ trước
bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con thuyền nhỏ đang lượn trôi trên sông Sào Khê, bất chợt gặp một khe núi
nhỏ, liền rẽ vào và kìa, trước mắt du khách đã là một hang động với biết bao nhũ đá đủ hình dáng, màu
sắc lung linh.

 

12:00 Dùng bữa trưa tại nhà hàng.

13:00 Khởi hành đi tham quan Tham quan Nhà thờ chính tòa Phát Diệm (thường gọi là Nhà thờ đá Phát
Diệm) - được ví như "kinh đô công giáo" của Việt Nam, xây dựng hoàn toàn bằng đá và gỗ với những hoa
văn tinh xảo, đặc sắc. Đây là nhà thờ duy nhất ở Việt Nam mô phỏng theo những nét kiến trúc đình, chùa
truyền thống của Việt Nam.

 

15:00 Khởi hành về lại thành phố Hà Nội.

18:00 Về Hà Nội đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Tự do khám phá Hà Nội về đêm.
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NGÀY 04: HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

Sáng: Dùng bữa sáng tại nhà hàng.

Trả phòng khách sạn.

Xe đưa đoàn ra sân bay Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay đi thành phố Đồng Hới trên chuyến bay dự
kiến VN8591 08:50-09:30.

 

10:00 Hướng dân viên đón đoàn và đưa quý khách đi đến tham quan Động Thiên Đường.

11:30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

13:00 Xe điện đưa quý khách vào tham quan Động Thiên Đường - nơi được mệnh danh là “Hoàng Cung
trong lòng đất” với những kì quan huyền ảo, tráng lệ bậc nhất– Quý khách đi bộ men theo sườn núi đến
cửa hang Động Thiên Đường, cửa vào động nhỏ hẹp nhưng bước vào bên trong Quý khách sẽ không khỏi
ngỡ ngàng bởi trần hang cao và rộng, chiêm ngưỡng vô vàn thạch nhũ với nhiều hình thù khác nhau như
Thạch Thiên Cung, Thác Thiên Hà, Quần Tiên hội tụ, Tháp Liên hoa... Trước mắt Quý khách là hình ảnh của
ruộng bậc thang đặc trưng của nền văn minh lúa nước,  cột thạch nhũ hình tháp Chămpa tuyệt đẹp, hay
tượng Phật Bà Quan Âm, ba vị Phúc Lộc Thọ quen thuộc, cho đến biểu tượng nhà rông của đồng bào Tây
nguyên xa xôi

 

16:00 Đoàn khởi hành về trung tâm thành phố Đồng Hới, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

18:00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương.

Nghỉ đêm tại Quảng Bình.

 

NGÀY 05: QUẢNG BÌNH - LAVANG - HUẾ

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Trả phòng khách sạn, xe đưa đoàn đi về Huế, trên đường ghé tham quan Thánh Địa La Vang - Tiểu
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang - là một nơi hành hương quan trọng của người Công giáo Việt
Nam, nằm ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo phận Huế.

11:00 Về đến thành phố Huế, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

 

14:00 Tham quan Đại Nội - Kinh Thành của các triều đại Vua Nguyễn, thăm Ngọ Môn, Điện Thái Hoà Tử
Cấm Thành, Hồ Tĩnh Tâm, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh... 

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 4

17:00 Tự do mua sắm các đặc sản tại Huế làm quà cho người thân.

19:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tối: Tự do nghe ca Huế trên sông Hương thơ mộng hoặc tản bộ cầu Tràng Tiền thưởng thức các món ăn
đặc sản của Huế.

Nghỉ đêm khách sạn tại Huế.

 

 NGÀY 06: HUẾ - BÀ NÀ - ĐÀ NẴNG

(Dùng bữa: sáng, trưa, chiều)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

07:00 Khởi hành về lại thành phố Đà Nẵng, trên đường đi đoàn ghé tham quan khu du lịch Bà Nà.

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, tham quan Đồi Vọng Nguyệt, chùa
Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài, khu chuồng ngựa cũ của Pháp, vườn tịnh tâm và đỉnh nhà rông. Tham gia các
trò chơi phiêu lưu mới lạ, ngộ nghĩnh, hấp dẫn, hiện đại như vòng quay tình yêu, Phi công Skiver, Đường
đua lửa, Xe điện đụng Ngôi nhà ma... tại khu vui chơi Fantasy.

 

11:00 Đoàn trở về thành phố Đà Nẵng dùng cơm trưa.

Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

15:00 Đoàn khởi hành về Hội An, viếng nhà thờ Hội An & khu mộ các vị Thừa sai - một trong những di tích
hiếm hoi còn sót lại trên mảnh đất Hội An liên quan đến quá trình truyền giáo Đạo Thiên Chúa của các giáo
sĩ Thừa Sai phương Tây tại Việt Nam khoảng từ đầu thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX.

17:00 Tham quan phố cổ Hội An - với những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm năm trước, được công
nhận là di sản văn hóa của UNESCO từ năm 1999.

18:00 Dùng cơm tối.

Đoàn quay trở lại Đà Nẵng nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Nghỉ đêm tại  Đà Nẵng.

 

NGÀY 07: ĐÀ NẴNG - KHÁM PHÁ BIỂN ĐẢO SƠN TRÀ

(Dùng bữa: sáng, trưa)

06:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Cano đón quý khách tại điểm hẹn bắt đầu hành trình tham quan núi - biển Sơn Trà.

09:00 Đi dọc bờ biển quan sát hang Yến, Cây đa ngàn năm tuổi, Mũi Nghê - nơi đầu sóng ngọn gió của Đà
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Nẵng và đặc biệt nếu may mắn Quý khách có cơ hội tận mắt nhìn thấy loài Vooc chà vá chân nâu - Nữ
hoàng của các loài Vooc.

10:00 Khám phá hang Dơi, lặn ngắm rong biển, tìm con hàu biển, nhum biển, đặc sản ốc Vú Nàng và trải
nghiệm một kiểu câu cá thú vị độc nhất vô nhị, tận mắt nhìn cá đớp mồi tại bãi Lỡ.

Sau đó, Quý khách sẽ nghỉ ngơi dưới những tán rừng ven biển, chế biến và thưởng thức các hải sản biển
bắt được cùng với rượu vang và trái cây.

 

12:00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Tự do tắm biển lặn ngắm san hô tại Bãi Nam.

14:00 Cano trả đoàn tại điểm hẹn ban đầu, quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi.

18:00 Xe đưa đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng.

Ngắm cảnh thành phố về đêm với những cây cầu thơ mộng bắt qua sông Hàn như cầu Rồng, Cầu Tình
Yêu...

Tự do khám phá Đà Nẵng về đêm.

 

NGÀY 08: ĐÀ NẴNG - NHA TRANG

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

07:00 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Đoàn đưa quý khách đi mua sắm tại chợ Cồn, tự do thưởng thức cafe tại quán cafe Không Gian Xưa -
một trong những quán cafe ấn tượng với không gian 3 miền hội tụ tại trong quán.

11:00 Dùng bữa trưa với món đặc sản Trần.

12:00 Xe đưa quý khách ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay đi Nha Trang trên chuyến bay dự kiến
13:00 -13:45.

14:00 Đến sân bay Cam Ranh - xe đưa quý khách về thành phố Nha Trang nhận phòng khách sạn nghỉ
ngơi.

Nhà Thờ Núi - một trong nhưng công trình đặc sắc của người Pháp với kiểu kiến trúc Gotic hết sức độc đáo
được xây dựng vào năm 1928.

Chùa Long Sơn - Một ngôi chùa linh thiên nằm trên đỉnh núi Trai Thủy với tượng Kim Thân Phật Tổ cao
24m.

Tháp Bà Ponaga - Một công trình kiến trúc cổ của người chăm và được nghe về truyển thuyết - cậu chuyện
li kì về Thiên Hậu Thánh Mẫu và những vị thần linh Shiva, Visnu.

17:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Dùng cơm tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại Nha Trang.
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 NGÀY 09: NHA TRANG - THAM QUAN ĐẢO - VINPERLAND

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

08:00 Quý khách dùng điểm tâm sáng.

09:00 Đoàn khởi hành ra Cảng Cầu Đá và bắt đầu hành trình tham quan đảo:

Hòn Mun: nằm ở phía Nam vịnh Nha Trang. Đây là nơi có nhiều loại sinh vật biển nhiệt đới phong phú, đa
dạng và được đánh giá là một trong những “thủy cung thiên nhiên” “giàu và đẹp” nhất của biển Đông Nam
Á. Ở đây quí khách có thể bơi, lặn biển hoặc đi tàu đáy kính ( Chi phí không bao gồm)  để chiêm ngưỡng vẻ
đẹp của hơn 350 loài san hô quí hiếm, quý khách có thể tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời với chương
trình ngắm các rặng san hô, các loài cá biển sống cộng sinh bằng kính lặn, ống thở (66.000 - Chi phí tự
túc.)  hoặc tham gia  Chương trình lặn chuyên nghiệp với  bình  dưỡng khí  và  giáo viên hướng dẫn
(550.000/khách) - Chi phí tự túc.

Hòn Một: Tại Hòn Một này cũng có nhiều rạn san hô không thua kém gì Hòn Mun, nhưng nước lại cạn hơn,
đối với những khách không giỏi bơi lội thì tắm biển, xem san hô, cá cảnh tại hòn một dễ và hấp dẫn hơn.
Đoàn có thể tham quan các bè của người dân và tìm hiểu cuộc sống của người dân trên đảo.

Bãi Tranh: Quý khách giải trí và nghỉ ngơi tại điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang.

 

12:00 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.

14:00 Khởi hành đến Vinperland tham gia các trò chơi tại Vinperland.

Các trò chơi tại công viên nước: Đường trượt 6 làn, Hố đen vũ trụ, cảm tử quân, rơi tự do, sóng thần, phao
bay và phao bay vượt dốc và những trò chơi trong khu vui chơi gia đình bao gồm: Hệ thống làm trượt
Alpine Coaster, Trò chơi nhảy Bungee, Đu quay 3 chiều - cảm giác mạnh, Đu quay văng, Đu quay thú nhún,
Đu quay con voi, Tàu hải tặc, Tàu lượn cao tốc, Đu quay vòng xoay, Sân khấu biểu diễn xiếc thú, Sân khấu
tạp kỹ…

Các trò chơi trong nhà: Phòng chiếu phim 4D, Xe đụng, Vườn cổ tích, Thiên đường trẻ em, Siêu thị Game,
Phòng Karaoke.

Sau giờ cơm trưa đoàn hòa mıǹh cùng festival lễ hội đường phố, xem xiếc cá heo và hải cẩu.

 

18:00 Dùng cơm tối tại Vinperland.

Quý Khách di chuyển xuống Nhà Hát Con Sò ngắm một trong những công trình vĩ đại Nhất Việt Nam -
Chương Trình Nhạc Nước với những công nghệ hàng đầu của nước ngoài. Quý Khách sẽ thật sự thả lòng
mình vào những giây phút thơ mộng trong ánh đèn lase đầy đủ màu sắc.

20:00 Quý Khách lên Khu Nhà Ga đi cáp treo vượt biển  dài nhất thế giới để khởi hành về lại đất liền.

Tự do khám phá thành phố Nha Trang về đêm.
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NGÀY 10: NHA TRANG - IRESOT

(Dùng bữa: sáng, trưa)

07:00 Quý khách dùng điểm tâm sáng. 

09:00 Đoàn tham quan và thư giãn tại Trung tâm suối khoáng nóng I-Resort - Với không gian yên tĩnh, cây
cối xanh tươi, I-resort sẽ hiện ra như một bức tranh thiên nhiên đậm chất Việt, khu du lịch được bao bọc bởi
dáng núi hùng vĩ, bên dòng sông Cái thơ mộng sơn thuỷ hữu tình không đâu có được đem đến cho Quý
khách những trải nghiệm mới về cuộc sống với dịch vụ tắm khoáng độc đáo sẽ tạo cho du khách cảm giác
thật thoải mái và thư giãn...

 

12:00 Dùng bữa trưa tại nhà hàng.

14:00 Xe đưa quý khách mua sắm tự do tại chợ đầm - Đến giờ đoàn ra sân bay đáp chuyến bay về TP.HCM.

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  10 ngày 9 đêm 4 sao 28,450,000đ 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
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 SGN - HAN/ HAN - ĐỒNG HỚI/ ĐÀ NẴNG - NHA TRANG/ NHA TRANG - SGN.

- Xe du lịch đời mới 16c máy lạnh đưa đón suốt chuyến.

- Tàu tham quan Sơn Trà.

- Tàu tham quan Hạ Long/Tràng An/Nha Trang.

- Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 09 bữa sáng tại khách + 01 bữa tại nhà hàng.
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+ Ăn chính: 19 bữa chính trị giá 150.000 vnd.

- Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao (2 khách/phòng).

- Vé tham quan theo chương trình.

+ Cáp treo Yên Tử/Bà Nà/ Vinperland.

+ Vịnh Hạ Long (1 điểm).

+ Khu du lịch Tràng An.

+ Xe điện Động Thiên Đường.

+ Vé tham quan Đại Nội/Hội An/Động Thiên Đường.

+ Vé tắm bùn khoáng.

- 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:

- Khách sạn lưu trú.

- Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn.

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

- Các chi phí không có trong mục chi phí bao gồm.

- Thuế VAT.

 

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 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, 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, em thứ 2 trở
lên Cha Mẹ mua thêm 1 suất giường đơn.

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

 

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 9

Quy định thanh toán, hủy vé:

- Sau khi đăng ký, toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước  khởi hành 10 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 Việt 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.

- 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 Lịch Việt 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 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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