TOUR GHÉP HÀNG NGÀY
HUẾ – TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG LA VANG – HUẾ
(2 NGÀY 1 ĐÊM)
Ngày 01: Huế – Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam – Đức Mẹ La Vang (Ăn trưa, tối)

Sáng: Xe và HDV công ty đón Quý khách tại sân bay Phú Bài Huế. Đoàn khời hành về
Huế. Sau đó, đoàn viếng Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam – đây là một trong những tuyệt tác
kiến trúc Công giáo với thời gian xây dựng kỷ lục trong lịch sử xây dựng nhà thờ ở Việt
Nam. Công trình này cũng là một trong những nét son trong sự nghiệp của kiến trúc sư
Ngô Viết Thụ. Điểm nhấn của ngôi nhà thờ này là phần mặt tiền với hai tháp chuông vươn
thẳng lên trời cao như một cuốn Kinh Thánh mở ra.
Tiếp tục, Xe đưa đoàn đến Nhà hàng dùng buffet trưa trên 50 món (Các món đặc sản và
món Âu), nghỉ ngơi.
Chiều: Xe và HDV đưa quý khách đến với Mẹ La Vang. Đến với TTHH Mẹ La Vang –
Vương Cung Thánh Đường của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cùng tìm về nguồn cội
của sự tích Đức Mẹ khi Người đã hiện ra với dân Chúa năm 1798 dưới thời vua Cảnh
Thịnh (con của vua Quang Trung) và lắng nghe mọi người kể về những phép lạ Đức Mẹ
đã làm để nâng đỡ và an ủi con cái Mẹ trong cơn hoạn nạn. Đến La Vang, Cộng đoàn
Dâng hương, đọc kinh, cầu nguyện bên Mẹ,… Tham quan TTHH Mẹ La Vang.
Nước thánh được xin tại Mẹ La Vang rất linh thiêng nên khi đến đây quý khách có thể
yêu cầu HDV hướng dẫn đến lấy nước tại các Thiên Thần phía sau Linh Đài Đức Mẹ sau
đó đặt lên bàn thờ Đức Mẹ đọc kinh, dâng lời cầu nguyện và mang về dùng.
* Gợi ý:
Nếu quý khách sử dụng dịch vụ nhóm từ 10 khách trở lên quý khách có thể yêu cầu
“Chương trình Chầu Thánh Thể riêng cho nhóm” dưới sự hướng dẫn của Linh Mục. Tuy
nhiên đoàn phải báo trước sớm để chúng tôi liên hệ trước với Linh Mục sắp xếp thời gian
cho nhóm.
Tối: Quý khách tham dự Thánh Lễ từ 18h - 20h, sau đó, quý khách ăn tối và tham quan và
nghỉ ngơi.

Ngày 02: TTHH La Vang – Huế – Thành Phố Di Sản (Ăn sáng, trưa)

Sáng: Quý khách tham dự Thánh Lễ trọng từ 5h45 - 8h30. Đoàn trả phòng, khởi hành về
lại Huế. Xe và HDV đưa đoàn tham quan Lăng Tự Đức – Lăng Tự Đức là một trong
những công trình đẹp nhất của kiến trúc thời Nguyễn. Ông vua thi sĩ Tự Đức (1848-1883)
đã chọn cho mình một nơi yên nghỉ xứng đáng với ngôi vị của mình, phù hợp với sở thích
và nguyện vọng của con người có học vấn uyên thâm và lãng tử bậc nhất trong hàng vua
chúa nhà Nguyễn. Lăng tọa lạc trong một thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng.
Tiếp tục, Xe và HDV đưa Đoàn tham quan Đan Viện Thiên An – được xây dựng năm
1940 do các đan sĩ người Pháp thuộc dòng tu Be’needictine khai phá và đặt tên mang ý
nghĩa “bình an từ trời”. Không gian xung quanh Đan Viện được bao bọc bằng rất nhiều
cây xanh hòa quyện cùng với khí hậu se lạnh khiến không ít du khách nghĩ tới ngay nơi
thơ mộng không kém đó là xứ hoa Đà Lạt.
Đoàn nghỉ ngơi, ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Xe tiếp tục đưa quý khách tham quan: Đại Nội (Hoàng Cung của 13 vị vua triều
Nguyễn gồm: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh, nhà hát
Duyệt Thị Đường, …
Tiếp tục Xe và HDV sẽ đưa đoàn đi thêm chợ Đông Ba mua sắm đặc sản làm quà cho
người thân. Sau đó Xe đưa đoàn về lại sân bay Phú Bài làm thủ tục chuyến bay về lại Hồ
Chí Minh (Nếu đoàn muốn dùng bữa tối trước khi ra sân bay, HDV sẽ đưa đoàn dùng bữa
tối tại nhà hàng hoặc đưa đoàn đi ăn các ăn đặc sản Huế – chi phí tự túc ). Kết thúc
chương trình. Xin chào và hẹn găp lại đoàn !
Giá dịch vụ trọn gói áp dụng theo số lượng nhóm khách như sau:
3.330.000 đ/ 1 khách – Áp dụng cho nhóm 2 khách
2.540.000 đ/ 1 khách – Áp dụng cho nhóm 4 khách
2.260.000 đ/ 1 khách – Áp dụng cho nhóm 6 khách
2.060.000 đ/ 1 khách – Áp dụng cho nhóm 8 khách

1.950.000 đ/ 1 khách – Áp dụng cho nhóm 10 khách
Vận chuyển
Khách sạn
Ăn uống
Hướng dẫn viên
Vé tham quan
Bảo Hiểm

Giá tour bao gồm
Xe du lịch chất lượng cao
Nhà khách Lâm Bích tại TTHH La Vang: 2 - 3
khách/phòng
Các bữa ăn có trong chương trình:
- 2 Các bữa ăn chính: 120.000 đ/suất
- 1 Bữa buffet tại Huế 150.000 đ/suất
- Ăn sáng
Hướng dẫn viên nhiệt tình phục vụ khách
Vé tham quan các điểm
Mức bồi thường 10.000.000 đ/vụ
Giá tour không bao gồm

Chi phí cá nhân
Phụ thu phòng đơn
Tiền TIP cho tài xế và hướng dẫn viên
VAT
Trẻ em
Trẻ em
Trẻ em
Trẻ em

dưới 5 tuổi
5 – 7 tuổi
8 – 10 tuổi
11 tuổi trở lên

Giá tour trẻ em
Miễn phí, mọi chi phí phát sinh phụ thu bố mẹ.
50% giá tour: ngủ chung giường với bố mẹ
75% giá tour: giường ghép cùng phòng với bố mẹ
100% giá tour

Lưu ý
Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có
sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu
hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho
khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh.
Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình tour quý khách không được tự ý rời đoàn.
Trước 15 ngày
Trước 6 – 10 ngày
Trước 3 – 5 ngày
Trước 1 – 3 ngày

Điều kiện hủy tour
30% giá tour
50% giá tour
75% giá tour
100% giá tour

“Sự hài lòng của quý khách là đích đến của chúng tôi”

