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Tour con đường di sản

ĐÀ NẴNG - PHƯỚC NHƠN TẮM KHOÁNG – BÙN – THẢO
MỘC
Mã tour: VN-DN-PNTK-B_TM
Tuyến tour: ĐÀ NẴNG - PHƯỚC NHƠN TẮM KHOÁNG – BÙN – THẢO MỘC (1/2
Ngày/0 Đêm (Được tổ chức Sáng hoặc Chiều))
Hành trình
ĐÀ NẴNG - PHƯỚC NHƠN TẮM KHOÁNG – BÙN – THẢO MỘC
8h00: Quý khách khởi hành đến khu tắm khoáng Phước Nhơn, tại xã Hoà Khương,
huyện Hoà Vang, cách trung tâm Thành Phố Đà Nẵng 25km về hướng Tây Nam.
Tại đây quý khách có thể tắm khoáng nóng và tắm bùn và tắm thảo mộc. 9h00:
Đến khu tắm khoáng Phước Nhơn, quý khách nghỉ ngơi, Nhân viên tại Khu Du Lịch
sẽ hướng dẫn quý khách tắm bùn khoáng và khoáng nóng, tắm thảo mộc tại các
bể tắm và hồ bơi tắm khoáng nóng và tận hưởng cảm giác thanh bình và không
khí trong lành tại nơi đây. 11h30: Ăn trưa tại nhà hàng của Khu Du Lịch 13h00:
Rời khu tắm khoáng xe sẽ đưa quý khách về Đà Nẵng. 14h00: Xe đưa du khách về
điểm hẹn. Hướng dẫn viên tour con đường di sản chia tay quý khách. Kết thúc
chương trình.
Giá: Tắm khoáng nóng: 450.000 đồng/ 1 khách; Tắm bùn khoáng: 520.000 đồng/
1 khách (bao gồm tắm khoáng); Tắm thảo dược: 570.000 đồng/ 1 khách (bao gồm
tắm khoáng)VNĐ/người
Bao gồm
Giá trọn gói:
Tắm khoáng nóng: 450.000 đồng/ 1 khách
Tắm bùn khoáng: 520.000 đồng/ 1 khách (bao gồm tắm khoáng)
Tắm thảo dược: 570.000 đồng/ 1 khách (bao gồm tắm khoáng)
• Giá trên bao gồm: Xe vận chuyển + ăn theo chương trình + Sử dụng dịch vụ
tắm + Massage bằng tia nước + 1 chai nước khoáng laval + 1 khăn lạnh
• Giá trên không bao gồm:
- VAT 10% và các chi phí khách không được liệt kê.
• Đối với trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí hoàn toàn. Từ 5 đến 11 tuổi tính 70% giá
Tour. Từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn.
• Giá trên được áp dụng từ ngày 06/05/2013 cho đến khi có thông báo mới và
chương trình Tour đính kèm.
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.
Ghi chú
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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