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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 Miền Trung 5 ngày 4 đêm
Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Sài Gòn

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour xuyên Việt Miền Trung 5 ngày 4 đêm bằng xe: Với những địa danh trải dọc Miền Trung cung
đường từ Phước Long - Đà Nẵng sẽ thu về tầm mắt của du khách trong suốt thời gian 5 ngày 4 đêm, cùng
Du Lịch Nắng Mới khám phá những địa danh trong suốt hơn hơn 700km đến với mảnh đất Miền Trung.  Ngày 01:  Phước Long – Phú Yên    500km (S/T/T)

05:00    Đại diện công ty Du Lịch Nắng Mới đón Quý khách tại điểm hẹn, bắt đầu hành trình khám phá dãi
đất miền Trung.
07:00    Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Ngôi Nhà Yến.
08:00    Tiếp tục hành trình đến thành phố Phan Thiết để xuyên qua bãi biển Mũi Né, ngắm những rặng dừa
Hàm Tiến, bãi đá ông Địa. Xa xa là tháp chàm Posanu, lầu ông Hoàng….
11:00    Dùng cơm trưa tại nhà hàng cánh Buồm Vàng
12:00    Tiếp tục hành trình đi Phú Yên, đoàn đi qua bãi biển Cà Ná, Hang Rái chụp hình lưu niệm với núi
non trùng điệp tiếp giáp với biển Đông.
17:00    Chinh phục đèo Cả, quý khách có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên Vịnh Vũng Rô –
huyền thoại và nên thơ, một trong 10 vịnh đẹp nổi tiếng Việt Nam.    
19:00     Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Tự do khám phá thành phố Phú Yên về đêm.

 Ngày 02:  Phú Yên – Đà Nẵng                                   400km ( S/T/T)

06:00    Dùng điểm tâm tại khách sạn.
07:00    Tiếp tục hành trình đến với dãi đất miền Trung. 
07:30    Trên đường đi ghé tham quan Ghành Đá Đĩa -  nơi có mỏm đá nhô ra biển với cấu tạo đặc biệt, đá
ở đây được dựng đứng theo từng cột liền khít nhau, đều tăm tắp, các cột đá có tiết diện hình lục giác hoặc
hình tròn giống như cái đĩa xếp chồng lên nhau như có bàn tay của con người.
08:30    Dọc theo quốc lộ 1A đoàn sẽ đi qua những bãi biển dài trắng mịn, ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ
thơ mộng. Với nét đẹp hiếm nơi nào có được với trời xanh, biển bạc núi non hòa quyện tạo nên những bức
tranh sơn thủy.
11:00    Dùng cơm trưa tại Sa Huỳnh, tham quan bãi biển Sa Huỳnh và mua những đặc sản vùng Quảng
Ngải như tỏi Lý Sơn, rượu Bầu Đá,…
12:00    Tiếp tục hành trình đi Đà Nẵng.
18:00    Đến TP. Đà Nẵng đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. 
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19:00    Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Tự do khám phá Đà Nẵng về đêm.

 Ngày 03: Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An              400km ( S/T/T)

07:30    Dùng buffet sáng tại khách sạn.
08:30    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    Ăn trưa buffet tại nhà hàng. 
13:00    Quý khách xuống cáp treo, Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi

17:00    Đoàn trở lại Tp Hội An, tiếp tục vào Hội An, bách bộ tham quan và mua sắm Phố Cổ với: Chùa Cầu
Nhật Bản, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến & Xưởng thủ công mỹ nghệ.

18:00    Dùng cơm tối tại Hội An

Quay lại Đà Nẵng

Tự do khám phá thành phố Đà Nẵng về đêm với những cây cầu nổi tiếng như cầu Sông Hàn, Cầu Rồng, Cầu
Thuận Phước…
 Ngày 04: Đà Nẵng - Quy Nhơn              320 km ( S/T/T)

07:00    Dùng buffet sáng tại khách sạn.  
08:00    Trả phòng khách sạn, khởi hành về Bình Định.

12:00    Dùng cơm trưa tại nhà hàng Quảng Ngãi.

15:00   Xe đưa quý khách tham quan Bảo Tàng Quang Trung là nơi lưu giữ các hiện vật về những chiến tích
của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ một thời oanh liệt.

Tại đây, ngoài việc chiêm ngưỡng những hiện vật xưa, bạn sẽ còn được hòa mình vào không khí hào hùng
của những màn biểu diễn “Nhạc võ Tây Sơn”, hay chiêm ngưỡng hai di tích quý giá là giếng nước  và cây
me cổ thụ hơn 300 tuổi của gia đình thân sinh tam kiệt.
 

18:00 Đoàn ghé Tp Quy Nhơn, dùng cơm tối.

Ngủ đêm tại Quy Nhơn

 Ngày 05 :Quy Nhơn  - TPHCM         470km ( S/T/T)

06:00    Dùng buffet tại Khách sạn.
07:00    Khởi hành về thành phố HCM
13:00    Dùng cơm trưa tại Tp. Phan Thiết
Tiếp túc hành trình đến với Phước Long, dùng cơm tối trên đường về.
21:00    Về đến trường,chia tay đoàn và hẹn ngày gặp lại.
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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 Giá Tour Phương Tiện

Theo yêu cầu 05 ngày 4 đêm 5,750,000 Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 30 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 CHUNGDịch vụ  Bao Gồm:

Vận chuyển:    

+ Xe 45 chổ Univer đưa rước suốt hành trình
Ăn uống:    

+ Ăn sáng: 04 bữa buffet sáng tại khách sạn, 1 bữa  tại nhà hàng 45.000vnd/khách 
+ Ăn chính:9 bữa chính tiêu chuẩn 120.000 đồng/bữa. + 1 tbuffet Bà Nà 200.000 vnd
Khách sạn:  

Khách sạn  3 sao đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02 khách/phòng, nếu lẻ khách ngủ ghép phòng 3 hoặc đóng
phụ phí phòng đơn.
Phú Yên: Hùng Vương, Long Beach
Quy Nhơn: Hoàng Yến, Seagull…
Đà Nẵng: Leisure Inn

Tham quan    

-    Những điểm tham quan tính phí theo chương trình.
Hướng dẫn viên:    

- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp của Du Lịch Nắng Mới

Quà tặng:    

+ Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp
+ Nón du lịch Nắng Mới
+ Nước uống: 02 chai/khách/ngày
+ Khăn lạnh
Thuế:    Thuế Vat theo quy định của chi cục thuế
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KHÔNG BAO GỒM:

-    Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn, tham quan ngoài chương trình.
-    Phòng VIP cho sếp.
-    Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

 

VE DANH CHO TRE EM:

-    Trẻ em dưới 02 tuổi:; miễn giá tour. 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: 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 06 – dưới 12 tuổi: 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, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua thêm 1 suất
giường đơn.
-    Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.
 

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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