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DU NGOẠN ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ 

HILL (ĐÃ BAO GỒM VÉ CÁP TREO + KHU VUI 

CHƠI BÀ NÀ HILL ) 
BÀ NÀ HILL + BUFFET TRƯA 

SƠN TRÀ – HỘI AN – NGŨ HÀNH SƠN  
Thời gian : 3 ngày 4 đêm 

Phương tiện : xe lửa 

 

ĐÊM 1 : TP HỒ CHÍ MINH – ĐÀ NẴNG 
Tối : HDV Du Lịch Đường Sắt Mới đón quý khách tại Ga Sài Gòn đón 

chuyến tàu SE4, SE2 Khởi hành đi Đà Nẵng ( Quý khách tự do và nghĩ 

đêm trên tàu, ăn tối tự túc ) 

( giờ và ký hiệu tàu có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian đăng ký 

tour của quý khách ) 

 

NGÀY 1 : ĐÀ NẴNG  – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN 
Sáng : Quý khách ăn sáng tự túc trên tàu, tự do nghĩ ngơi hoặc Quý khách chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mà 

đoàn tàu đi ngang qua như : Biển Cà Ná, Sông Đà Rằng, Vịnh Vũng Rô, Biển Sa Huỳnh………..  

- Trưa 12h30 – 13h00: Tàu đến Ga Đà Nẵng, xe đón quý khách khởi hành 

dùng bữa trưa tại nhà hàng, về khách sạn tiêu chuẩn 3 sao nhận 

phòng nghỉ ngơi.  

- Chiều: Đoàn khởi hành tham quan Ngũ Hành Sơn và Làng nghề Đá 

Non Nước, vào Hội An tham quan Khu Phố Cổ Hội An và thưởng 

thức các món ăn đặc sản mang đậm hương vị của người Dân Đất 

Quảng Nam như : Cao Lầu, Mỳ Quảng….( chi Phí tự túc) 

- Tối: Xe đón quý khách dùng cơm chiều, về lại Đà Nẵng tự do nghĩ ngơi 

và tham quan Thành Phố về đêm 

NGÀY 2 :  BÀ NÀ HILL – BIỂN MỸ KHÊ 
- Sáng:Điểm tâm. Khởi hành đi Bà Nà - Núi Chúa,  nơi có những 

khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân - Hạ - Thu - Đông trong một 

ngày. Qúy khách sẽ tận hưởng cảm giác bồng bềnh khi ngồi trên 

Cabin lơ lững giữa chừng mây. Viếng chùa Linh Ứng với tượng 

Phật Thích Ca cao 27m, viếng đền thờ Bà Chúa Mẫu Thượng Ngàn. Tham gia vui chơi tại  công 

viên Fantasy Park: với các trò chơi phiêu lưu mới lạ như: Vòng Quay Tình Yêu, Phi Công Skiver, 

Đường Đua Lửa, Ngôi Nhà Ma. Khu trưng bày hơn 40 tượng sáp những nhân vật nổi tiếng trên thế 

giới… 

- Trưa: Ăn trưa Buffet tại nhà hàng ngay trên núi Bà Nà Hill.  

- Chiều: Quý khách khởi hành xuống núi, xe đón quý khách khởi hành về khách sạn nghĩ ngơi, và  tự do tắm 

biển Mỹ Khê Đà Nẵng 



 - Tối: Ăn tối tại nhà hàng với món đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo 2 đầu da. Quý khách tự do khám phá 

Phố Biển Đà Nẵng về đêm Cầu Quay sông Hàn, Trung Tâm Thương Mại, Khu phố ẩm thực, Café - 

Bar - Discotheque,...  

NGÀY 3 : BÁN ĐẢO SƠN TRÀ – ĐẶC SẢN MIỀN TRUNG  – TP HCM 
- Sáng: Dùng điểm tâm buffet,tự do tắm biển hoặc tự do nghĩ ngơi tham quan……sau đó làm thủ tục trả phòng,  

Khởi hành đi Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Mountain), thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng trên 

cao. Xe đưa quý khách dọc theo triền núi Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà 

Nẵng, viếng Linh Ứng Tự - nơi có tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam , tham quan và Mua sắm tại 

Siêu Thị Đặc Sản Miền Trung.  

- Trưa: Đoàn dùng cơm tại nhà hàng, sau đó Xe đưa quý khách ra Ga Đà Nẵng đón chuyến tàu SE21, SE1, 

SE3 về Thành Phố Hồ Chí Minh, Qúy khách dùng cơm chiều theo tiêu chuẩn trên tàu. Sáng ngày hôm 

sau đoàn về đến Ga Sài Gòn, HDV thay mặt Du Lịch Đường Sắt Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại 

GIÁ TOUR : 4.450.000VNĐ/ Khách – Tối Thứ 5 Hằng Tuần 
* GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1. Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình tại Đà Nẵng. 

( 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách của mỗi tour) 

2. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao : Golden light, Dylan………  

3. Vé xe lửa ngồi mềm máy lạnh điều hoà khứ hồi : Sài Gòn – Đà Nẵng – Sài Gòn  

4. Ăn các bữa theo tour: 02 bữa sáng buffet + 01 Buổi trưa buffet tại Bà Nà + 04 bữa chính ( 01 bữa tối đặc 

sản thịt heo hai đầu da cuốn bánh tráng và 03 buổi dùng cơm phần 05, 06 món tại nhà hàng địa phương ) 

5. Vé tham quan Ngũ Hành Sơn, Vé cáp treo Bà Nà Hill + khu vui chơi Fatasy 

6. Hướng dẫn viên Tiếng Việt, Phục vụ 01nước 500ml, 1 khăn lạnh/khách /ngày, Bảo hiểm du lịch. 

Giá tour trẻ em  

Trẻ em 1 - 4 tuổi: 0 Gia đình tự lo ăn uống, chỗ ngủ cho bé. Nếu phát sinh chi phí cáp treo 

bố mẹ tự thanh toán trực tiếp (Trẻ em dưới 1 m miễn phí) 

Trẻ em 5 - 9 tuổi 75% Ăn suất riêng và ngủ chung với bố mẹ 

Trẻ em từ 10 tuổi 100% Tiêu chuẩn như người lớn 

* Không Bao gồm:  
1. Chi phí cá nhân như : giặt ủi, điện thoại, mini bar……..Chi phí ăn uống trên tàu lửa. 

2. Phụ thu phòng đơn : 700.000vnđ/ khách/ 2 đêm ( nếu quý khách ngủ riêng 1 mình ).  

3. Chi phí tham quan Bảo Tàng Sáp 
4. Phụ thu giường nằm khoang 4 : 900.000đ/ khách/ khứ hồi, 1.400.000đ/ khách/ khứ hồi ( dịp lễ 30/04 ) 

5.       Thuế VAT ( Nếu quý khách có nhu cầu xuất hoá đơn GTGT thì phụ thu 10% ) 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT CỌC VÀ HUỶ VÉ : đặt vé trước ngày khởi hành ít nhất 7 ngày ( nếu đợt khởi hành 

không đủ số lượng quy định, quý khách được dời vào ngày khởi hành kế tiếp ) 

- Huỷ tour trước 7 ngày khởi hành mất 50% giá vé. 

- Huỷ tour trước 5 ngày khởi hành mất 70% giá vé. 

- Huỷ tour trước 3 ngày khởi hành mất 100% giá vé. 

Xin lưu ý : không nhận chỗ và huỷ tour qua điện thoại 


