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Tour con đường di sản

THAM QUAN ĐỘNG PHONG NHA
Mã tour: HTVG 07
Tuyến tour: THĂM QUAN ĐỘNG PHONG NHA (1 Ngày)
Tour tham quan động Phong Nha 1 ngày, Khám phá nét đẹp kỳ vĩ của động Phong Nha, Động Phong Nha được coi là "Thiên Nam đệ nhất động" của Việt Nam.

Hành trình
THĂM QUAN ĐỘNG PHONG NHA

06h30 - 07h00 Đoàn rời Huế đi Quảng Bình. Viếng thăm Thánh Địa La Vang (được phong tặng
là Tiểu Vương Cung Thánh Đường). Dùng cơm trưa tại nhà hàng.
13h30: Đi thuyền trên sông Non và tham quan động Phong Nha bao gồm động Bi Ký, động Cô
Tiên, động Cung Đình với những mạch nước ngầm, những khối thạch nhũ do thiên nhiên ban
tặng.
20h00 - 21h00 Trở lại Huế.
HDV đưa khách về lại khách sạn.
Kết thúc tour. Cám ơn và hẹn gặp lại
Giá: 600.000 VND/ kháchVNĐ/người
Bao gồm
1. Xe du lịch đời mới
2. Ăn trưa
3. Thuyền tham quan Phong Nha
4. Hướng dẫn viên
5. Vé tham quan
6. Nước suối
7. Bảo hiểm
Không bao gồm
1. VAT
2. Nước & các chi phí cá nhân khác
3. Tip cho lái xe, HDV
Ghi chú
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:
• 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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