
 

CHƢƠNG TRÌNH TOUR 2019: 

ĐÀ NẴNG - THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG 

PHỐ CỔ HỘI AN - DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI 
THAM QUAN  

 BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 

 CHÙA LINH ỨNG 

 BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG 

 PHỐ CỔ HỘI AN 

 THƢỞNG THỨC ĐẶC SẢN THỊT HEO HAI ĐẦU DA 

 KHÁM PHÁ BÀ NÀ HILL 
 

 
 

 PHƢƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG MB 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH:  Thứ 6 hàng tuần 

 TIÊU CHUẨN : 3 SAO 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 1: HCM - ĐÀ NẴNG - PHỔ CỔ HỘI AN (Ăn Trƣa, Tối) 

Sáng: Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc nội làm thủ tục bay đến Đà Nẵng 

Xe đón khách tại sân bay Đà Nẵng đƣa quý khách buổi trƣa nhà hàng với đặc sản nổi tiếng Đà Nẵng 

“Bánh tráng thịt heo 2 đầu da & Mỳ Quảng”. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Quý 

khách tự do tắm biển. 

Chiều: Đoàn khởi hành đi tham quan Ngũ Hành Sơn, trên đƣờng đi quý khách sẽ đƣợc nghe thuyết minh về 

các tuyến đƣờng phố, bãi biển Mỹ Khê, resort 5 sao, sân bay nƣớc mặn,… 

Thăm quan Làng nghề điêu khắc đá Non Nƣớc, Tháp Xá Lợi, viếng Chùa Linh Ứng I, động Tàng 

Chơn, động Huyền Không, Chùa Tam Thai và lên Vọng Giang Đài nơi có kính Viễn Vọng để thẩm 

nhận 5 ngọn núi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cũng nhƣ toàn cảnh sông Cổ Cò, làng đá mỹ nghệ Non 

Nƣớc. 

Quý khách tiếp tục hành trình tham quan khu Phố Cổ, HDV sẽ đƣa Quý khách bách bộ tham quan : 

- Chùa Cầu Nhật Bản -  là công trình kiến trúc đẹp và ấn tượng tại TP. Hội An - công trình là biểu 

tượng tiêu biểu của quá trình giao lưu văn hóa giữa 3 dân tộc Hoa – Việt – Nhật. 

- Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh – nơi lưu giữ những hiện vật có giá trị tiêu biểu thuộc nền văn hóa Sa 

Huỳnh ở miền Trung Việt Nam. 

- Nhà Cổ Tấn Ký hàng trăm năm tuổi – một trong những ngôi nhà cổ xưa nhất và có kiến trúc đẹp 

nhất tại Hội An. 

- Hội quán Phước Kiến – một trong những hội quán có kiến trúc đẹp và lớn nhất của người Hoa tại 

Hội An. 

Khởi hành về Đà Nẵng,   

Tối:   Quý khách dùng cơm ở Nhà Hàng.  



 

Tự do khám phá Phố Biển Đà Nẵng về đêm với các cây cầu nổi tiếng: Cầu  Rồng phun lửa, Cầu treo 

Thuận Phƣớc, Cầu Quay sông Hàn, Trung Tâm Thƣơng Mại, Khu phố ẩm thực, Café - Bar - 

Discotheque, hoặc trải nghiệm cảm giác với Vòng quay Mặt trời Sun Wheel – Top 10 vòng quay cao 

nhất Thế Giới. (Chi phí tự túc) 

 

NGÀY 2: KHÁM PHÁ ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ HILL (Ăn sáng, Tối) 

Sáng: Dùng điểm tâm tại khách sạn.  Sau đó xe đón tại khách sạn khởi hành đi Bà Nà Hills theo tuyến 

đƣờng du lịch Nguyễn Tất Thành, tuyến đƣờng biển đẹp nhất Miền Trung. Ngắm cầu treo Thuận 

Phƣớc (cầu treo dài nhất Việt Nam), bãi biển Thanh Bình, bãi biển Red Beach (nơi thực dân Pháp đổ 

bộ lần đầu tiên lên Đà Nẵng).  

Đến ga cáp treo Bà Nà – Suối Mơ. Lên cáp treo đến ga DeBay. Ngắm dòng suối Mơ với những ngọn 

thác tung bọt trắng xóa, những vạt rừng nguyên sinh và những tán cây lá đỏ. Tham quan Khu Le 

Jardin với các di tích của ngƣời Pháp nhƣ: Vƣờn Tịnh Tâm, khu buộc ngựa của Pháp, cây bƣởi gần 

100 tuổi, vết tích các khu biệt thự cổ. Viếng Chùa Linh Ứng Bà Nà chiêm ngƣỡng tƣợng Phật Thích 

Ca cao 27m, tham quan Vƣờn Lộc Uyển, Quan Âm Các.  

Tiếp tục đến Gare Debay đi tuyến cáp thứ 2 lên đỉnh Bà Nà. 

Hƣớng dẫn viên đƣa đoàn vào tham quan: Khu vui chơi giải trí trong nhà lớn thứ 3 Thế giới 

FANTASY PARK (Vòng quay tình yêu, Phi công SKIVER, Đường đua lửa, Xe điện đụng, Ngôi 

nhà ma, Cối xay gió, Người nhện, Tháp rơi xoay tự do…)  (chi phí trò chơi tự túc) 

Chinh phục đỉnh Núi Chúa – nóc nhà của thành phố, chụp hình tại cột mốc cao 1.487m. Ngắm toàn 

cảnh thành phố Đà Nẵng và vịnh Đà Nẵng lúc ẩn, lúc hiện dƣới một biển mây trắng. Rời đỉnh núi 

Chúa, theo đƣờng mòn tham quan di tích biệt thự cổ trong rừng, di tích nhà hát Opera ngoài trời, Cầu 

Treo Debay… 

Chiều: Xe và HDVđón quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi.  

Tối:   Đón đoàn đi dùng cơm chiều tại Nhà Hàng. Quý khách tự do đắm mình trong nhịp sống về đêm của 

TP.Đà Nẵng. 

 

NGÀY 3: ĐÀ NẴNG - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - CHÙA LINH ỨNG - HCM (Ăn Sáng) 

Sáng:  Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn. Quý khách tự do tắm biển. Sau đó làm thủ tục trả phòng 

khách sạn. 

Xe đƣa Quý khách hành trình thăm quan Bán Đảo Sơn Trà, viếng chùa Linh Ứng Bãi Bụt - ngôi chùa 

lớn nhất của thành phố Đà Nẵng, chiêm ngƣỡng Tƣợng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam 

67m. 

Sau đó xe và HDV Hải Đăng tiễn đoàn ra sân bay Đà Nẵng, làm thủ tục lên máy bay. Chào tạm biệt 

và hẹn gặp lại.  

 Một số thứ tự, chi tiết trong chƣơng trình; giờ bay; có thể thay đổi để phù hợp với tình hình 

thực tế của chuyến đi (thời tiết…). 

 

 

LỊCH BAY CHI TIẾT: 

STT Chặng 1 NGÀY ĐI SHCB  
GIỜ 

BAY 
Chặng 2 NGÀY VỀ SHCB  

GIỜ 

BAY 

1 SGNDAD 05/04/2019 VJ646 7:55 DADSGN 07/04/2019 VJ625 16:35 

2 SGNDAD 19/04/2019 VJ624 7:55 DADSGN 21/04/2019 VJ625 16:35 

3 SGNDAD 26/04/2019 VJ624 7:55 DADSGN 28/04/2019 VJ625 16:35 



 

4 SGNDAD 03/05/2019 VJ624 7:55 DADSGN 05/05/2019 VJ625 16:35 

5 SGNDAD 10/05/2019 VJ624 7:55 DADSGN 12/05/2019 VJ625 16:35 

6 SGNDAD 17/05/2019 VJ624 7:55 DADSGN 19/05/2019 VJ625 16:35 

7 SGNDAD 24/05/2019 VJ624 7:55 DADSGN 26/05/2019 VJ625 16:35 

8 SGNDAD 31/05/2019 VJ624 7:55 DADSGN 02/06/2019 VJ625 16:35 

9 SGNDAD 07/06/2019 VJ624 7:55 DADSGN 09/06/2019 VJ625 16:35 

10 SGNDAD 14/06/2019 VJ624 7:55 DADSGN 16/06/2019 VJ625 16:35 

11 SGNDAD 21/06/2019 VJ624 7:55 DADSGN 23/06/2019 VJ625 16:35 

12 SGNDAD 28/06/2019 VJ624 7:55 DADSGN 30/06/2019 VJ625 16:35 

13 SGNDAD 
05/07/2019 

VJ624 7:55 DADSGN 
07/07/2019 

VJ625 16:35 

14 SGNDAD 
12/07/2019 

VJ624 7:55 DADSGN 
14/07/2019 

VJ625 16:35 

15 SGNDAD 
19/07/2019 

VJ624 7:55 DADSGN 
21/07/2019 

VJ625 16:35 

16 SGNDAD 
26/07/2019 

VJ624 7:55 DADSGN 
28/07/2019 

VJ625 16:35 

17 SGNDAD 
02/08/2019 

VJ624 7:55 DADSGN 
04/08/2019 

VJ625 16:35 

18 SGNDAD 
09/08/2019 

VJ624 7:55 DADSGN 
11/08/2019 

VJ625 16:35 

19 SGNDAD 
16/08/2019 

VJ624 7:55 DADSGN 
18/08/2019 

VJ625 16:35 

20 SGNDAD 
23/08/2019 

VJ624 7:55 DADSGN 
25/08/2019 

VJ625 16:35 

 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 

Đón khách Tại Cột số 2 đến 4 (Cửa 4 ) (JT và VNA cột 14 (cửa 2)ga trong nƣớc sân bay Tân Sơn Nhất 

GHI CHÚ 

 Khi đăng ký tour, quý khách mang CMND, Giấy Khai Sinh (đối với trẻ em) hoặc Passport Photo. 

(Mang bảng chính để nhân viên Sales photo lại). 

 Quý khách có mặt trƣớc giờ bay 120 phút, hành lý gọn nhẹ khi đi mang theo giấy tờ tùy thân bản 

chính 

 Lƣu ý giấy tờ mang theo: 

Hành khách từ 14 tuổi trở lên 

Khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong những giấy tờ đƣợc quy định 

dƣới đây: 

 Đối với hành khách mang quốc tịch nƣớc ngoài: hộ chiếu. 

 Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: 

 Hộ chiếu; 

 Giấy chứng minh nhân dân; 

 Giấy chứng nhận của các lực lƣợng vũ trang 

 Thẻ đại biểu Quốc hội; 

 Thẻ đảng 

 viên; 

 Thẻ nhà báo; 

 Giấy phép lái xe ô tô, mô tô; 



 

 Thẻ kiểm soát an ninh hàng không; 

 Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam 

 Giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của công an phƣờng, xã nơi cƣ trú 

Hành khách dƣới 14 tuổi 

Hành khách dƣới 14 tuổi khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình các loại giấy 

tờ sau: 

 Đối với hành khách mang quốc tịch nƣớc ngoài: hộ chiếu. 

 Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: 

 Hộ chiếu; 

 Giấy khai sinh; 

 Giấy chứng sinh (đối với trƣờng hợp dƣới 1 tháng tuổi chƣa có giấy khai sinh); 

 Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dƣỡng (có giá trị sử dụng 

trong thời gian 06 tháng kể từ ngày xác nhận 

Trƣờng hợp hành khách dƣới 14 tuổi đi tàu bay mà không có ngƣời đi kèm ngoài các giấy tờ  nêu trên phải có 

giấy cam kết của ngƣời đại diện theo pháp luật: Giấy cam kết của ngƣời đại diện theo pháp luật của hành 

khách dƣới 14 tuổi đi tàu bay là giấy cam kết vận chuyển giữa hãng hàng không và ngƣời đại diện theo pháp 

luật của khách đó, không bắt buộc phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phƣơng và các cơ quan chức 

năng. 

Các giấy tờ nêu trên phải đảm bảo các điều kiện: 

 Còn giá trị sử dụng. 

 Có ảnh đóng dấu giáp lai, trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh của trẻ em, thẻ kiểm soát an ninh, thẻ 

nhận dạng của các hãng hàng không. 

 Trẻ em (dƣới 12 tuổi) khi đi du lịch mang theo giấy khai sinh (bản chính hoặc sao y có thị thực) để 

làm thủ tục hàng không .Trƣờng hợp không có cha hoặc mẹ đi cùng phải có giấy ủy quyền của cha mẹ 

và có xác nhận của chính quyền địa phƣơng. 

 Một số thứ tự, chi tiết trong chƣơng trình; giờ bay; có thể thay đổi để phù hợp với tình hình 

thực tế của chuyến đi (thời tiết…). 

 Hành lý và tƣ trang cá nhân, du khách tự bảo quản trong quá trình du lịch. Mọi mất mát công ty du 

lịch không chịu trách nhiệm. 

 Trong trƣờng hợp cung cấp danh sách trễ, không còn vé máy bay giá rẻ, khi đó giá vé sẽ đƣợc điều 

chỉnh cho phù hợp. 

 Giá trên không áp dụng cho ngày lễ, tết. 

QUY ĐỊNH DỜI TOUR VÀ  HỦY TOUR 

 Sau khi xác nhận và thanh toán 100 % đăng ký. Vé Máy Bay đƣợc xuất ngay sau khi quý khách đóng 

tiền và có xác nhận sự chính xác về họ, tên (đúng từng ký tự ghi trong hộ chiếu hoặc CMND), ngày-

tháng-năm sinh … của hành khách theo yêu cầu của hãng vận chuyển. (vé không hoàn không đổi). 

 Quy định dời ngày khởi hành: 

 Dời trƣớc 07 ngày so với ngày khởi hành: phí dời 0%  tiền tour, phí dời vé máy bay theo qui định 

của hãng. 

 Dời trƣớc 03 ngày so với ngày khởi hành: phí dời 30%  tiền tour, phí dời vé máy bay theo qui định 

của hãng. 

 Sau thời gian trên: phí dời 100%  tiền tour, phí dời vé máy bay theo qui định của hãng. 

 Ngay sau khi Quý khách đăng ký tour nếu hủy sẽ bị phạt tiền tour và vé máy bay nhƣ sau: 

 Hủy tour 15 ngày trƣớc ngày khởi hành: phí hủy 0%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định 

của hãng ( Vietjet và Jetstar không hoàn không đổi) 

 Hủy tour 10 ngày trƣớc ngày khởi hành: phí hủy 30%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định 

của hãng ( Vietjet và Jetstar không hoàn không đổi) 

 Hủy tour 05 ngày trƣớc ngày khởi hành: phí hủy 50%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui định 

của hãng ( Vietjet và Jetstar không hoàn không đổi) 

 Hủy tour 03 ngày trƣớc ngày khởi hành: phí hủy 100%  tiền tour, phí hủy vé máy bay theo qui 

định của hãng ( Vietjet và Jetstar không hoàn không đổi) 

 Tất cả trƣờng hợp dời, hoãn, đổi tour sau 03 ngày sẽ không đƣợc chấp nhận. 

 Trong những trƣờng hợp bất khả kháng nhƣ: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình của 

hàng không, tàu hỏa, tàu thủy… công ty HAI DANG TRAVEL sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc 



 

hủy tour vì sự thuận tiện và an toàn của Quý khách . HAIDANG TRAVEL sẽ hoàn lại một phần 

những chi phí chƣa đƣợc sử dụng cho việc tổ chức dịch vụ và không bồi thƣờng thêm bất kỳ khoản 

nào khác. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu 

các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng. 

 

 


