
 
 

 

 

 Thời Gian : 06 Ngày 06 Đêm 

 Phương Tiện: Đi Về Bằng Xe Du Lịch Đời Mới + Máy Bay 

 Khởi hành từ TP.HCM (M1, M2, M3, M4(12,13,14,15/02).Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

ĐÊM 01: TP.HỒ CHÍ MINH - CỐ ĐÔ HUẾ 

18h00: Cty Du Lịch Công đoàn Điện Lực Việt Nam – EVNTOUR - “CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM 

MỚI TÂN SỬU VẠN SỰ NHƯ Ý, CÁT TƯỜNG” Hướng dẫn đón Quý khách tại sân bay 

Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay Đồng Hới/Huế/ Đà Nẵng chuyến bay lúc 20h30. 

21h30: Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

NGÀY 01: HUẾ-ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG-VÕ NGUYÊN GIÁP -CỐ ĐÔ HUẾ (Ăn:sáng,trưa, tối) 

06h00: Đoàn khởi hành đi Đồng Hới. Ăn sáng tại các nhà hàng địa phương. Trên đường quý khách 

ghé viếng nhà thờ Đức Mẹ La Vang, tiếp tục qua khu phi quân sự DMZ, sông Bến Hải, 

cầu Hiền Lương (Vĩ tuyến 17). 

10h00: Đoàn viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa –Đảo Yến, vào dâng hương làm lễ 

tại phần mộ Đại tướng, sau đó tự do tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Khởi hành về động thiên 

đường. 

12h30: Dùng cơm trưa tại Động Thiêng Đường – sau bữa trưa đoàn tham Quan động Thiên Đường, 

khám phá vẻ đẹp huyền ảo của hang động khô dài nhất Châu Á, kỳ quan thiên nhiên của thế 

giới với những tuyệt mỹ của tạo hóa ban tặng. Quý khách sẽ có cơ hội trải nghiệm từng cung 

bậc của chốn “bồng lai tiên cảnh”, chốn thiên đình, mái nhà rông Tây Nguyên, tháp Chàm bí 

ẩn của gió và cát. 

14h30: Khởi hành về Huế - dùng cơm tối - Về khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi tối: Quý khách xuống thuyền Rồng để thưởng thức Ca Huế trên sông Hương – nét văn hóa độc 

đáo của xứ Huế. ( tự túc chi phí du thuyền trên sông hương). Nghỉ đêm tại Huế. 

NGÀY 02:  HUẾ THAM QUAN - BÀ NÀ HILL – ĐÀ NẴNG               (Ăn: Sáng,trưa) 



 
 

 

06h00: Dùng điểm tâm sáng, xe đưa quý khách về bờ bắc sông Hương tham quan: 

 Kinh thành triều Nguyễn, hoàng cung xưa của mười ba vị vua triều Nguyễn với Hoàng Thành, 

Ngọ Môn, Tử Cấm Thành, Điện Thái Hòa, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh, xem chương 

trình ca múa nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới phi vật 

thể ở Duyệt Thị Đường. 

 Thamquan chùaThiênMụ. 

 Tham quan chợ Đông Ba quý khách mua sắm đặc sản huế. 

10h30: Về khách sạn làm thủ tục trả phòng – Dùng cơm trưa – Tham quan Lăng Khải Định. Khởi 

hành về Đà Nẵng. 

16h00: Khởi hành đi khu du lịch Bà Nà Núi Chúa, nơi mà quý khách khám phá những khoảnh khắc 

giao mùa: Xuân – Hạ - Thu – Đông trong 1 ngày. Ngồi cáp  treo dài nhất thế giới tham quan 

Đồ Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài, tham quan Khu vui chơi giải trí trong 

nhà lớn thứ 3 Thế giới với tên gọi là FANTASYPAR. 

18h00: Dùngcơm tối buffet với hơn 70 món Á Âu – Tiếp tục vui chơi trên khu du lịch 

20h30: Quý khách xuống Cáp Treo, rời Bà Nà về lại Đà Nẵng theo tuyến đường du lịch Nguyễn Tất 

Thành, tuyến đường biển đẹp nhất Miền Trung. Ngắm cầu treo Thuận Phước (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. 

Buổi tối: Tự do khám phá đà nẵng về đêm. 

NGÀY 03: THAM QUAN ĐÀ NẴNG – HỘI AN VỀ ĐÊM               (Ăn: sáng, trưa) 

06h30: Quý khách dùng Điểm tâm sáng - Xe đưa Quý khách Khởi hành đi Bán Đảo Sơn Trà 

(Monkey Moutain) là bức bình phong che chắn bão gió cho Thành phố Đà Nẵng, tại đây quý 

khách sẽ tham quan: Thưởng ngoạn toàn cảnh TP Đà Nẵng và chụp hình, viếng chùa Linh 

Ứng, chiêm ngưỡng Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam 67m. Tiếp tục quý 

khách dạo tắm biển Mỹ Khê (được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong những bãi biển quyến 

rũ nhất Hành Tinh. 

10h00:Về khách sạn làm thủ tục trả phòng – dùng cơm trưa – khởi hành đi Hội An. 

13h30: Lên tàu Cao Tốc tại biển Cửa Đại - Hội An đi Cù Lao Chàm, khu dự trữ sinh quyển Thế giới 

gồm cụm đảo ngoài khơi biển Đông cách Hội An 12 hải lý.Tham quan chùa Hải Tạng hơn 



 
 

 

400 năm tuổi, Âu thuyền – khu vực tránh bão của ngư dân, Khu dân cư & các lăng miếu cổ. 

15h00: Tiếp tục thăm khu bảo tồn biển tại bãi Bắc, hòn Dài và tham gia các hoạt động lặn biển 

(Snokelling). 

16h30:Về lại Hội An – nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi tối: Đoàn tự do thưởng thức các đặc sản của phố cổ: Cao Lầu, Mỳ Quảng… Quý khách đi bộ dạo 

quanh phố cổ, thưởng ngoạn phong cảnh phố đèn lồng, với những chiếc lồng đèn đủ kiểu, đủ 

màu sắc tỏa sáng trong đêm, đẹp cổ kính bên dòng sông Hoài, thưởng thức món ngon Hội An 

như: Cao lầu, bánh đập, mỳ quảng, lục tàu xá, chí mè phủ, ăn tối nghỉ đêm tại Hội An 

NGÀY 04: HỘI AN – QUY NHƠN THAM QUAN               (Ăn: sáng, trưa, tối) 

06h00: Quý khách trả phòng, dùng điểm tâm sáng, Đoàn khởi hành đi Quy Nhơn, quý khách tìm hiểu 

khu kinh tế mở Chu Lai, TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). 

11h00: Quý khách dùng cơm trưa tại bãi biển Sa Huỳnh một trong những bãi biển đẹp của miền 

trung, tìm hiểu xứ dừa Tam Quan, Bình Định, một trong những nơi trồng dừa nhiều thứ 2 

của Việt Nam. Đoàn tiếp tục đi Tây Sơn, Quý khách về thăm quê hương của người anh hùng 

áo vải cờ đào, vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Khởi hành về Quy Nhơn nhận phòng khách 

sạn nghỉ ngơi. 

15h00: Tới Quy Nhơn tham quan KDL Ghềnh Ráng Tiên Sa - dốc Mộng Cầm, đồi Thi Nhân, viếng mộ 

Hàn Mặc Tử, Bãi tắm Hoàng Hậu, bãi tắm Tiên Sa. Qúy khách được nghe thuyết minh về cuộc đời 

sự nghiệp tài hoa của thi sỹ Hàn Mặc Tử - Một của đời ngắn ngủi như đã kịp lóe sáng trên nền trời 

thơ ca Việt Nam và sống mãi trong lòng công chúng yêu thơ Hàn. Thưởng thức tài nghệ bút lửa Dũ 

Kha và cùng chia sẻ niềm đam mê thơ Hàn.  

Buổi tối: Dùng cơm tối - Xe đưa đoàn tham quan cầu Thị Nại dài 2,5km bắc qua đầm Thị Nại. Tự 

do khám  phá phố biển Quy Nhơn vềđêm. 

 

 

 

NGÀY 05: QUY NHƠN – PHÚ YÊN - NHA TRANG    (Ăn:sáng, trưa, tối) 

06h30: Làm thủ thục trả phòng – Dùng điểm tâm sáng – đi Tuy Hòa trên đường Tham quan 

 Nhà thờ Mằng Lăng là một trong những nhà thờ lâu đời nhất Việt Nam – là nơi lưu giữ cuốn 



 
 

 

sách chữ quốc ngữ đầu tiên Việt Nam, tìm hiểu sự tích về Á thánh André PhúYên.  

 Thăm và tặng quà cho các em bé tại Cô nhi viện MằngLăng. 

 tham quan Ghềnh Đá Đĩa – Một kiệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho con người  

11h30: Đoàn dùng cơm trưa tại TP. Tuy Hòa – Khởi hành đi Nha Trang - Quý khách chinh phục Đèo 

Cả một trong những ngọn đẻo hùng vĩ nhất miền trung nghe HDV giới thiệu các địa danh mà 

đoàn đi qua:  

 Núi Đá Bia, vịnh Vũng Rô – gắn liền với huyền thoại về đoàn tàu không số và đường mòn 

Hồ Chí Minh trên biển. 

 Hải Đăng Đại Lãnh là một trong 25 ngọn đèn biển lâu đời nhất Việt Nam, là cực Đông tổ 

quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên của đất nước quý khách dừng chân chụp hình lưu niệm. 

 Biển Đại Lãnh – Một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung, nằm giữa đèo Cả và đèo 

Cổ Mã - ngắm mặt trời mọc ở bãi biển Đại Lãnh. nghỉ ngơi và tự do tắm biển tại Đại Lãnh. Và 

lưu lại những tấm ảnh đẹp nhất. 

16h00: Đoàn đến Tp. Nha Trang – nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi – Dùng cơm tối. 

Buổi tối: Tự do khám phá thành phố biển Nha Trang. 

NGÀY 06: NHA TRANG – TP. HỒ CHÍ MINH                                                    (Ăn: sáng, trưa) 

06h30: Làm thủ tục trả phòng – Dùng điểm tâm sáng - Xe đưa đoàn tham quan trung tâm thương mại 

Chợ Đầm, một trong những trung tâm mua bán sầm uất nhất của Nha Trang, quý khách mua đồ 

về làm quà cho người thân và gia đình – Khởi hành về Tp. Hồ Chí Minh, trên đường đi đoàn 

ghé tham quan và mua sắm các đặc sản của tùng vùng. 

11h30: Đoàn dùng cơm trưa – Tiếp tục cuộc hành trình. 

18h00: Đoàn đến tp. Hồ Chí Minh ( Nhà Văn Hóa Thanh Niên) – HDV Công Ty Du Lịch Công Đoàn 

Điện Lực Việt Nam – Chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong chương trình sau. Kết Thúc 

Chương Trình. 

 

             GIÁ TOUR TRỌN GÓI: Áp dụng cho khách đi Tour ghép đoàn và lịch trình trên. 

STT TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 



 
 

 

1 Khách sạn: 2*- 3* 6.590.000VNĐ/Khách 1.750.000VNĐ/Khách/tour 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM: 

 Vé máy bay VietJes hoặc Jetstar (07 kg xách tay) TP. HCM -  Đồng Hới/Huế/ Đà Nẵng 

 Xe vận chuyển theo chương trình tiêu chuẩn TCDL 

 HDV tiếng Việt nhiệt tình,chuyên nghiêp, chu đáo đi suốt tuyến  

 Khách sạn 2* -3* (2 người/phòng, lẻ nam nữ ghép 3): 

+ Quy Nhơn: Khách sạn Sunflower, Bình Dương… 

+ Hội An : Công Đoàn Hội An, Huy Hoáng,Huy Hoàng2… 

+ Đà Nẵng: Grand Sunrice3 , Mỹ Khê… 

+ Huế: Khách sạn Đông Dương,Hoàng tuấn Thiên tân,DMZ 

+ Nha Trang: Khách sạnABC… 

 Ăn uống:  

+ 08 bữa ăn chính + 01 Bữa đặc sản Mỳ Quảng hoặc Cao Lầu  

+ 06 bữa điểm tâm sáng.  

 Nước uống: 01 chai(0,5ml)/ngày/khách.  

 Qùa tặng Nón cao cấp EVNTOUR 

 Bảo hiểm du lịch trong nước 20.000vnđ/khách . 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Hộ chiếu (thời hạn hộ chiếu trên 6 tháng), CMND hoặc giấy Khai sinh cho tré em còn hạn 10 

năm đế làm thủ tục sân bay.  

 Phát sinh hành lý kỷ gửi Máy Bay nếu có theo quy định của hãng hàng không . 

 Phòng đơn 1.750.000vnđ/tour/khách. 

 Các bữa ăn ngoài chương trình tour. 

 Điện thoại, giặt ủi và các chi phí cá nhân. 

 Thuế VAT: 10% 

 Tiền TIP cho HDV và lái xe theo quy định tour. 



 
 

 

 Vé tham quan các điểm theo chương trình giao động khoảng 933.000 vnđ. Vé Cù Lao 

Chàm + Cáp Treo Bà Nà. 

 Bãi Xe + Hương, Hoa Viếng Các  Di Tích: 150.000đ/Vé 

 Tiền Típ Cho Lái Xe + HDV 

 Mua ghế cho em bé dưới 02 tuổi: 1.250.000vnđ/bé. 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

 Trẻ em từ 05 -> dưới 11 tuổi: 70% giá vé. (Tiêu chuẩn: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ 

ghép chung phòng với gia đình). 

 Trẻ em từ 02 tuổi -> dưới 05 tuổi : 50% giá vé. (Tiêu chuẩn: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi xe, 

máy bay và ngủ ghép chung phòng với gia đình). Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, 

nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 70% giá vé. 

 

LƯU Ý  

 Lịch trình thăm quan có thể thay đổi linh hoạt theo thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm 

theo chương trình. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, du lịch EVNTOUR sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ 

đoàn (15 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 

15 khách, cty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 5 ngày và sẽ thỏa 

thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

 

 


