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Tour con đường di sản

QUẢNG BÌNH - PHONG NHA - HUẾ - HỘI AN
Tuyến tour: QUẢNG BÌNH – PHONG NHA - HUẾ - HỘI AN (2 NGÀY/ 1 ĐÊM)

TOUR KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY
Hành trình
Ngày 1: QUẢNG BÌNH – PHONG NHA – HUẾ ( Tr, T)

10h30: Đón quý khách tại khách sạn và khởi hành đi động Phong Nha. 11h30: Đến bến Xuân Sơn - Quảng
Bình. Dùng cơm trưa. 13h00: Du thuyền trên sông Son bắt đầu tuyến tham quan rừng Quốc Gia Phong Nha.
Gồm các hang động thuộc rừng Quốc Gia Phong Nha Kẽ Bàng với các danh thắng kỳ thú: hang Bi Kí, động Tiên,
động Cung Đình… 16h30: Trở về bến Sông Son, đoàn tiếp tục hành trình theo đường Hồ Chí Minh để đi Huế.
20h00: Đến Huế. Thưởng thực ẩm thực địa phương. 20h30: Nhận phòng khách sạn. Tự do tham quan Huế về
đêm.
Ngày 2: HUẾ - HỘI AN (S, Tr)

08h00: Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. 09h00: Khởi hành từ Huế đi Đà Nẵng. Dừng chân tham quan và
chụp hình tại: đầm Cầu Hai, biển Lăng Cô và đèo Hải Vân. 12h30: Đến Đà Nẵng, ăn trưa tại nhà hàng. Sau bữa
trưa, đoàn dừng tham quan Ngũ Hành Sơn và làng đá mỹ nghệ. 14h00: Đến Phố cổ Hội An, Quý khách tự do
tham quan đô thị cổ. 14h30: Kết thúc chương trình. HDV chia tay quý khách. Xin cám ơn và hẹn gặp lại.
Giá: 1.299.000 VND / KHÁCHVNĐ/người
Bao gồm
1. Xe du lịch đời mới đón - tiễn và phục vụ khách suốt hành trình.
2. Khách sạn 3 sao: 2 - 3 khách/ phòng. Tiện nghi: Hệ thống máy nước nóng lạnh, điện thoại, nước uống tại phòng.
3. Ăn các bữa theo chương trình (S: ăn sáng; Tr: ăn trưa; T: ăn tối).
4. Vé tham quan Phong Nha.
5. Hướng dẫn viên tiếng việt phục vụ tận tình.
6. Nước uống, khăn lạnh.
7. Bảo hiểm du lịch.
Không bao gồm
1. Chi phí các nhân.
2. VAT.
Ghi chú
* Phụ thu:

• Phụ thu phòng đơn: 250.000đ/ khách/ đêm.
• Phụ thu tiền vé tham quan đối với khách nước ngoài: 100.000 đ/khách.
• Thời gian áp dụng: 31/12/2015.
* Chính sách giá tour trẻ em:

• Trẻ em dưới 5 tuổi: Được miễn phí (ăn chung, ngủ chung với cha 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 (ngủ chung cùng bố mẹ).
• Trẻ em trên 11 tuổi được tính theo giá của người lớn.
* Lưu ý khi đăng mua tour:
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:
• Trước 2 ngày khởi hành:
• Ngay trong ngày khởi hành:
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Không mất phí
50% giá tour
100% giá tour

http://tourconduongdisan.com
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