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Tour con đường di sản

THAM QUAN THÁNH ĐỊA MỸ SƠN
Mã tour: VN-TDMS
Tuyến tour: THAM QUAN THÁNH ĐỊA MỸ SƠN (1/2 Ngày/ 0 Đêm)
Khu tháp cổ Mỹ Sơn cách phố cổ Hội An 50 km về phía Tây nam, là
một khu đền tháp của triều Chămpa được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 đến thế
kỷ 12. Thánh địa Mỹ Sơn với hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp rất độc
đáo được xây bằng gạch. Xin trân trọng giới thiệu chương trình tham quan
khám phá khu đền tháp Mỹ Sơn!
Hành trình
THAM QUAN THÁNH ĐỊA MỸ SƠN
08h00: Xe và hướng dẫn của tourconduongdisan đón khách tại Hội An,
khởi hành đi Mỹ Sơn. Đến Mỹ Sơn, tham quan kinh đô Trà Kiệu (trung tâm
hành chính trước đây của vương quốc Chămpa), bảo tàng Champa. Tiếp
tục đi xe vào khu đền tháp cổ, tham quan các công trình kiến trúc toà tháp
Chăm được xây dựng vào đầu thể kỷ thứ 4. Thưởng thức âm nhạc và
những điệu múa Siva kỳ bí rực rỡ giữa khu tháp cổ. 11h00: Trở về Hội An.
Hướng dẫn viên tour con đường di sản chia tay quý khách. Kết thúc chương
trình.
Giá: 550.000vnđ/kháchVNĐ/người
Bao gồm
- Xe du lịch
- Hướng dẫn viên
- An nhẹ vào buổi trưa
- Nước uống
Không bao gồm
- Các chi phí cá nhân
- Ăn trưa
Ghi chú
Chính sách giá tour trẻ em:
- Trẻ em dưới 5 tuổi: Được miễn phí (ăn chung cùng bố mẹ). Hai người lớn
chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ giá tour.
- Trẻ em từ 6 -11 tuổi, được giảm 30% chi phí tour
- Trẻ em trên 11 tuổi được tính theo giá của người lớn.
Lưu ý khi đăng mua tour:
- Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, năm sinh,
giới tính, quốc tịch...
- Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế của Khách
hàng và thời tiết tại địa
điểm đến nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan có trong chương trình
(nếu cắt bớt
có sự đồng ý của Khách hàng)
Điều kiện hủy tour:
- Trước 4 ngày khởi hành: Không mất phí
- Trước 2 ngày khởi hành: 50% giá tour
- Ngay trong ngày khởi hành: 100% giá tour
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