
Lịch trình: TPHCM - ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN –TPHCM 

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM 

Khởi hành: hàng ngày 

Vận chuyển: Máy bay + Ô tô 

Khách sạn: 3 sao 

NGÀY 1 : TP. HCM - ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN ( Ăn .., trưa, tối ) 

Sáng: HDV đón và làm thủ tục check in cho quý khách đáp chuyến bay đi Đà 

Nẵng tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Đến Đà Nẵng, xe & HDV đón 

khách tại sân bay Đà Nẵng 

HDV đưa quý khách ăn sáng, dùng 

café ( chi phí tự túc), Qúy khách 

chụp hình checkin tại Cầu Rồng….. 

Trưa: Xe đưa đoàn đi dùng bữa trưa. 

Sau đó Đoàn về khách sạn nhận 

phòng nghỉ ngơi.    

Chiều: 14h30: Xe đưa Quý khách 

hành trình thăm quan chùa Linh Ứng 

Bãi Bụt - ngôi chùa lớn nhất của 

thành phố Đà Nẵng, chiêm ngưỡng 

Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam 67m. 

15h30: Rời Bán đảo Sơn Trà về Ngũ Hành Sơn, trên đường đi quý khách sẽ 

được nghe thuyết minh về các tuyến đường phố, bãi biển Mỹ Khê, resort 5 sao, 

sân bay nước mặn,… 

16h00: Thăm quan Làng nghề điêu 

khắc đá Non Nước, 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 

như toàn cảnh sông Cổ Cò, làng đá 

mỹ nghệ Non Nước. 

17h30: Quý khách ăn tối và nghỉ ngơi 

tại nhà hàng Hội An (Quý khách sẽ 

được thưởng thức đặc sản nổi tiếng tại 

Hội An với món Cơm gà- Bánh Vạc – Hoành Thánh). 



Đến Phố cổ Hội An (Tỉnh Quảng Nam), Quý khách tiếp tục hành trình tham 

quan Phố cổ với các di tích cổ kính như: chùa cầu Nhật Bản, hội quán Phước 

Kiến, nhà cổ Phùng Hưng… Sau bữa cơm chiều, quý khách tự do dạo phố 

thưởng ngoạn Hội An về đêm lung linh trong muôn sắc đèn lồng, tham gia 

nhiều chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống và thưởng thức những món 

đặc sản dân dã đậm chất địa phương… 

Tối: Ăn tối nhà hàng. quý khách tự do khám phá thành phố Đà Nẵng như: ngồi 

thuyền trên sông Hàn hoặc xem cầu Rồng phun Lửa và Nước (Thứ bảy hoặc 

chủ nhật hàng tuần). 

NGÀY 2 : ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ                                         ( Ăn sáng, trưa, tối ) 

Sáng: Sau bữa điểm tâm sáng và tự do tắm biển, xe đón quý khách đến với Khu 

Du Lịch Bà Nà Hill thiên đường nghỉ dưỡng miền Trung với nhiều thắng cảnh, 

dịch vụ vui chơi và giải trí hấp dẫn  

Cùng nhau thưởng ngoạn khung cảnh 

Bà Nà trên cao bằng hệ thống cáp treo 

hiện đại nhất Đông Nam Á. Đặc biệt là 

Hầm rượu Debay, hầm rượu được 

người Pháp xây dựng từ năm 1923, trải 

qua gần một thế kỷ, hầm rượu vẫn giữ 

được nét hoang sơ, kì bí, là công trình 

duy nhất của người Pháp còn lại khá 

nguyên vẹn tại Bà Nà. 

10h00: Khám phá vườn hoa Le Jardin 

D’Amour bay bổng lãng mạn là điều 

mà du khách không thể bỏ qua khi đến 

với khu du lịch Bà Nà Hills với hàng 

nghìn loài hoa khoe sắc.  

Viếng chùa Linh Ứng Bà Nà chiêm 

ngưỡng tượng Phật Thích Ca cao 27m 

và thả mình vào khung cảnh thanh tịnh 

của chốn thiền môn, tham quan Vườn 

Lộc Uyển, Quan Âm Các – bách bộ 

tham quan chụp hình Cầu Vàng nỗi 

tiếng. 

11h00 : Hướng dẫn viên đưa đoàn vào 

tham quan khu vui chơi Fantasy Park – 



khu vui chơi giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam.. 

12h00 : Quý khách ăn trưa và nghỉ ngơi tại nhà hàng, dùng buffet tại Bà Nà 

13h00 : Chinh phục đỉnh Núi Chúa – nóc nhà của thành phố, thăm viếng Lĩnh 

Chúa Linh Từ nằm ở độ cao 1487m, Ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng và 

vịnh Đà Nẵng lúc ẩn, lúc hiện dưới một biển mây trắng. 

15h00 : Đoàn tập trung xuống cáp treo, về Đà Nẵng tham quan thưởng thức và 

mua sắm các loại đặc sản Đà Nẵng. 

Tối:  Quý khách ăn tối tại nhà hàng -  thưởng thức vẻ đẹp của các cây cầu nổi 

tiếng ở Đà Nẵng. 

Quý khách có thể tự do dạo quanh thành phố Đà Nẵng, chiêm ngưỡng vẻ 

đẹp Đà Nẵng từ trên cao khi tham quan Vòng Quay Mặt Trời (Chi phí tự túc) 

NGÀY 3 : ĐÀ NẴNG -   NGŨ HÀNH SƠN – HCM     ( Ăn sáng, trưa, … ) 

Sáng: Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn tự do tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê  

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa đặc sản địa phương. 

Xe đưa đoàn mua sắm đặc sản địa phương sau đó  HDV đưa quý khách ra sân 

bay Đà Nẵng đáp chuyến bay về lại TP. Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình, 

chia tay và hẹn gặp lại quý Khách trong các chuyến trong trong và ngoài nước. 

Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại quý khách! 

Lưu ý: Các điểm tham quan trong chương trình sẽ linh động sao cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vé máy bay khứ hồi SGN – DAD//DAD – SGN  

 Ăn sáng: 2 bữa buffet sáng tại khách sạn. 

 Ăn Chính: 05 bữa thực đơn phong phú 

 Khách sạn 3 sao: (tiêu chuẩn 2 người lớn/phòng) 

 Quý khách được bao vé tham quan vào cổng Khu Du Lịch các điểm có 

trong chương trình 

 Vé cáp treo khứ hồi Bà Nà 750.000 VNĐ/ Khách 

 Vui vẻ, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, nói tiếng việt phục vụ đoàn suốt 

tuyến. 

 Nón du lịch, nước suối mỗi ngày. 

 Quý khách được tham gia bảo hiểm khi đi Du Lịch, mức bồi thường tối 

đa: 20.000.000 VNĐ/1 trường hợp. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình 

 Thuế VAT 10%. 

 Vé du thuyền sông Hàn: 120.000 VNĐ/Khách. 



 Vé Vòng Quay Mặt Trời: 300.000 VNĐ/Khách. 

QUY ĐỊNH TRẺ EM 

 Em bé dưới 02 tuổi: 500.000VNĐ/BÉ bao gồm có thuế phí hàng không, 

bảo hiểm, bé ngủ chung với bố mẹ (Không bao gồm ghế ngồi trên xe, Phụ 

thu thêm 300.000 VNĐ nếu mua thêm suất ghế ngồi, nhưng phải đăng ký 

ngay khi đăng ký tour) nhưng 2 vợ chồng chỉ được kèm 01 em bé dưới 02 

tuổi, nếu bé thứ 02 tính giá trẻ em theo khung từ 2 đến dưới 5 tuổi. 

 Em Bé từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi: giá tour theo khung giá bên trên (02 

vợ chồng được kèm theo 1 Bé, Bé thứ 2 cần mua theo xuất người lớn để 

đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu chuẩn Em Bé có ghế ngồi trên xe và ngủ 

chung với Cha Mẹ. Các chi phí ăn uống tham quan có phát sinh gia đình 

tự lo cho Bé. 

 Trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 10 tuổi: giá tour theo khung giá bên trên (02 

vợ chồng được kèm theo 1 Trẻ, Trẻ Em thứ 2 cần mua theo xuất người 

lớn để đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu chuẩn Trẻ Em có ghế ngồi trên 

xe, suất ăn như người lớn, bảo hiểm và ngủ chung với Cha Mẹ. 

 Từ 11 tuổi trở lên được xem như người lớn. 

ĐIỀU KIỆN HOÀN/HỦY TOUR 

 Đặt cọc 50% khi đăng ký tour, số còn lại thanh toán trước 7 ngày tour 

khởi hành 

 Nếu quý khách huỷ vé sau khi đăng kí tour sẽ bị mất 100% tiền vé máy 

bay. 

 Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 15 ngày: chịu chi phí 50% chi 

phí tour. 

 Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 12 ngày: chịu phí 75% chi phí 

tour. 

 Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 7 ngày, chịu chi phí: 100% chi 

phí tour. 

 Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

LƯU Ý 

 *** Đối với cáp treo Bà Nà: Trẻ em cao dưới 1m miễn phí vé, cao từ 1m 

đến 1,3m giá vé là 75%, cao từ 1,3m trở lên tính giá như người lớn. 

 *** Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu 

xảy ra các trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, 

đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, xe lửa, tàu thủy, xe 

điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour 



không thể thực hiện tiếp được, Cty không chịu trách nhiệm bồi thường 

thêm bất kỳ chi phí nào khác. 
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