
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ HILL 
 Thời gian: 3 ngày 2 đêm 

 Đón tiễn: Bao vé Máy bay  

 Khởi hành: Hàng ngày 

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:  

 Thưởng thức Buffet sáng tự chọn tại khách sạn Đà Nẵng. 

 Tham quan trải nghiệm KDL Rừng Dừa Bảy Mẫu. 

 Tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn 

 Thỏa sức tắm biển tại bãi biển nổi tiếng Đà Nẵng 

 Viếng chùa Linh Ứng Tự 

 Bách bộ tham quan Phố Cổ Hội An. 

 

NGÀY1: KHỞI HÀNH TOUR ĐÀ NẴNG 3 NGÀY 2 ĐÊM ( Ăn Tr, C) 

Sáng:  Nhân viên Saigon Star đón quý khách tại sân bay làm thủ tục cho quý khách 

bay đến Thành Phố Đà Nẵng. 

 Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách tại sân bay Đà Nẵng. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng với các món ăn đặc sắc. Quý khách nhận phòng 

khách sạn theo tiêu chuẩn nghỉ ngơi. 

Chiều: Quý khách khởi hành đi tham quan: 

 Ngũ Hành Sơn: là hình tượng là 5 ngọn núi được nằm theo hệ Ngũ Hành: 

Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Không chỉ nổi tiếng với gian huyền ảo mà còn là 

hệ thống chùa và hang động, cây cỏ và…, từ lâu đã thật sự là một cõi thiên thai 

dành cho du khách. Quý khách sẽ tham quan: Tháp Xá Lợi, Chùa Linh Ứng 1, 

động Tàng Chơn, động Vân Thông, Huyền Không quan, Vọng Giang Đài, 

Chùa Tam Thai… 

 Làng đá Mỹ nghệ Non Nước: nằm ngay dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, là làng 

nghề cổ truyền thống có tuổi đời trên 300 năm. Có rất nhiều tác phẩm nghệ 

thuật đặc sắc tại điểm đến này, cả một bầu trời nghệ thuật đang chờ quý khách 

khám phá. 

 Phố Cổ Hội An: cổ kính, hồi tưởng, mộc mạc, nhẹ nhàng, thư thái, đậm chất 

người Hoa…là những thứ mà quý khách sẽ cảm nhận được khi đến Hội An. 

Quý khách tham quan biểu tượng trên tờ 20,000đ là Chùa Cầu Nhật Bản được 

xây dựng từ thế kỷ 17 và các giai thoại gắn với nó. Sau đó, Quý khách sẽ thăm 

hai trong các điểm sau: Hội Quán Quảng Đông, Hội Quán Phúc Kiến, nhà cổ 

Tấn Ký, nhà cổ Phùng Hưng. 

 

Tối:    Đoàn thưởng thức buổi tối với các đặc sản tại Hội An (Cao lầu, hoành thánh, 
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cơm gà…). Xe và HDV sẽ đưa đoàn về Đà Nẵng theo cung đường ven biển. 

Quý khách có dịp ngắm nhìn các resort, sân golf cao cấp từ Hội An ra Đà 

Nẵng. Tự do sinh hoạt. 

 

NGÀY2: KDL BÀ NÀ HILLS - CẦU VÀNG BÀN TAY (ĂN S, TR, TỐI) 

Sáng:  Quý khách dùng bữa sáng tại nhà hàng. 

07h30: Quý khách đến với Khu Du Lịch Đậm Chất Châu Âu Bà Nà Hills (Giá vé chưa 

bao gồm trong giá tour: 800.000 vnd/1 khách). 

 Đến Ga Suối Mơ, Quý khách lên cáp treo Bà Nà – đạt 2 kỷ lục Guinness thế 

giới, Quý khách có 30 phút lơ lửng trên cáp treo để Check – in hàng trăm kiểu 

ảnh đẹp độc lạ. Ngồi trên cabin Bà Nà lơ lửng giữa lưng chừng mây để cảm 

nhận hết sự thú vị. Quý khách thu toàn cảnh Đà Nẵng vào tầm mắt, ngắm nhìn 

cảnh rừng núi hùng vĩ, ngắm thác Tóc Tiên từ xa… 

 Tham quan Cầu Bàn Tay Vàng, Đồi Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, Thích 

Ca Phật Đài, khu chuồng ngựa cũ của Pháp, Vườn Tịnh Tâm và đỉnh nhà rông. 

Tiếp tục ngồi cáp treo đến đỉnh Nghinh Phong, biệt thự Lệ Nim, Lầu Vọng 

Nguyệt, Cầu Treo Bà Nà và chinh phục đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487m so với 

mực nước biển để thưởng thức quang cảnh núi rừng Bà Nà và toàn cảnh Đà 

Nẵng và Quảng Nam trên cao. 

 Tiếp tục tham quan Khu vui chơi giải trí trong nhà lớn thứ 3 Thế giới với tên 

gọi là Fantasy Park: Vòng quay tình yêu, đường đua lửa, cối xay gió, người 

nhện, tháp rơi xoay tự do, phim 4D, Công viên khủng long, Bảo tàng tượng 

sáp…chi phí trò chơi tự túc). 

 

Trưa:  Đoàn di chuyển ra cáp treo sau đó ăn trưa tại nhà hàng. 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), ghé tham quan mua sắm tại siêu thị đặc sản miền Trung. 

Tối:     Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, sau đó qúy khách về lại khách sạn sinh hoạt tự 

do với các hoạt động đặc sắc như: Ngồi Du thuyền sông Hàn, Vòng quay Mặt 

Trời Sun Whell ngắm cảnh TP, Trung Tâm Thương Mại, Khu phố ẩm thực, 

Café – Bar – Discotheque,… 

 

Ngày 3: ĐÀ NẴNG CITY – SƠN TRÀ – KẾT THÚC TOUR DU LỊCH ĐÀ 

NẴNG 3N2Đ 

Sáng:     Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 

 Xe và HDV đưa đoàn đi Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Moutain) – được coi là 

bức bình phong che chắn bão gió cho Thành phố Đà Nẵng. Quý khách Viếng 

chùa Linh Ứng, chiêm ngưỡng Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất 

Việt Nam 67m. Thưởng ngoạn vẻ đẹp và dạo chơi Biển Mỹ Khê (Được tạp chí 

Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh). 

 Đoàn check in Cầu Tình Yêu, chiêm ngưỡng tượng Cá chép hóa rồng nổi tiếng 

…Mua sắm quà tại siêu thị đặc sản miền Trung hoặc chợ Hàn. 

Trưa:  Đoàn dùng bữa trưa đặc sản nổi tiếng Đà Nẵng là “Bánh tráng thịt heo 2 đầu da 

& Mỳ Quảng” hoặc Cơm Gà. 

Chiều: Kết thúc hành trình, xe tiễn khách ra Sân bay, HDV làm thủ tục cho khách về 

lại điểm đón ban đầu chào tạm biệt du khách! 



 

 

Lưu ý:  

 Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình 

khách quan, vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

Vận chuyển: 

 Vé máy bay khứ hồi. 

 Giá áp dụng cho giai đoạn đầu tuần từ Chủ Nhật đến thứ 4. 

 Từ thứ 5 đến thứ 7 tuỳ thời điểm quý khách phụ thu thêm 400,000-

800,000đ/khách (tùy theo hãng hàng không). 

 Xe du lịch đời mới, tiện nghi phục vụ theo suốt chương trình. (7c, 16c, 29c, 35, 

45c tùy số lượng đoàn) 

Hướng dẫn viên:  

 Tiếng Việt nhiệt tình, kinh nghiệm theo suốt chương trình. 

Lưu trú:  

 Khách sạn đầy đủ tiện nghi, gần trung tâm, Tiêu chuẩn ngủ: 2-3 khách người 

lớn/phòng. Trường hợp quý khách ngủ 01 người/phòng thì phụ thu 

800,000đ/phòng/tour. Khách sạn 3 sao: Golden Light, Ocean Haven, Golden 

Rose…tương đương. 

Tham quan:  

 Phí tham quan các điểm có trong chương trình (Vé vào cổng 1 lần) 

Ăn uống:  

 02 bữa sáng tại nhà hàng. 

 05 bữa trưa + tối. Tiêu chuẩn menu 130.000đ/suất: Trong đó có 1 bữa đặc 

sản“Bánh tráng thịt heo 2 đầu da & Mỳ Quảng” hoặc Cơm Gà nổi tiếng Đà 

Nẵng. 

Tiêu chuẩn đi kèm: 

 Nón du lịch 

 Nước đóng chai 500ml/khách/ngày. 

 Bảo hiểm du lịch: Trọn gói theo quy định của nhà nước.(Không áp dụng cho 

khách hàng từ 70 tuổi trở lên theo quy định của luật bảo hiểm du lịch Việt 

Nam) 

GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM: 

 Vé cáp treo Bà Nà khứ hồi 800.000đ/người lớn, trẻ em cao từ 1m-1,4m 

650.000đ/vé. 

 Ăn uống và các chi phí cá nhân khác không có trong chương trình 

 Chi phí ngủ phòng đơn, tiền tip cho hướng dẫn và tài xế 

 Phụ thu khách nước ngoài: 300,000đ/khách. 

 Phụ phí HDV tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc/nhóm (Nếu quý khách có nhu cầu) 
GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 02 tuổi: Miễn giá tour (Cha mẹ tự lo cho bé) + 10% vé máy bay. 

 Trẻ em 02 ÷ 04 tuổi: miễn giá tour (Cha mẹ tự lo cho bé) + 100% vé máy bay 

 Trẻ em từ 05 ÷ 10 tuổi: 75% giá tour + 100% vé máy bay (Bao gồm các dịch vụ ăn 

uống, ghế ngồi trên xe nhưng bé ngủ chung với cha mẹ, không có giường riêng). 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% như người lớn. 

 Khách đi tour kèm theo 02 trẻ em dưới 05 tuổi trở lên: quý khách mua thêm 1 vé 75% 

giá tour để có tiêu chuẩn ăn uống, ghế ngồi trên xe, tham quan cho bé. 



 

 

 

PHỤ THU LỄ: 

 Lễ 30/04: 30% 

 Giỗ Tổ: 10% 

 Quốc Khánh: 10% 

 Tết Tây: 20% 

 Tết Nguyên Đán: 40% 

 

QUY ĐỊNH HOÃN/ HỦY:  

 Không áp dụng cho Hủy tour ngày lễ, không tính Thứ 7 & Chủ nhật 

 Hủy sau khi đặt dịch vụ: phí hủy 30% giá tour + 100% vé máy bay 

 Hủy 05 - 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% giá tour + 100% vé máy bay 

 Hủy 02 - 04 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% giá tour + 100% vé máy bay 

 

SAIGON STAR TRAVEL 
CHINH PHỤC ĐỈNH CAO – HƯỚNG TỚI HOÀN HẢO 
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