
 

 

 



 

 

                                               Phương tiện: Đi về bằng máy bay 

                                               Thời gian dự kiến :  

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 

 Thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng,… 

 Tham quan Bán Đảo Sơn Trà, Viếng Linh Ứng Tự. 

 Tản bộ ngắm phố cổ Hội An,… 

 Tham quan làng điêu khắc, Ngũ Hành Sơn. 

 Tắm biển Mỹ Khê. 

 Tham quan Đại Nội, lăng tẩm các vị Vua… 

 Khám phá hang động Phong Nha hùng vĩ… 

 

 

 Sáng: Công ty 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 (các chuyến bay khởi hành trong khung giờ từ 06:00 sáng). 

 Đến Đà Nẵng: Xe & Hướng Dẫn Viên tại Đà Nẵng đón đoàn tại sân bay Đà Nẵng. Khởi hành đi 

Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Mountain) vòng quanh Bán Đảo để 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. 

 Trưa: Xe đưa đoàn đi dùng bữa trưa tại Nhà Hàng. Xe đưa Đoàn 

về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.    

 Tiếp tục: Xe đưa đoàn vào 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, đoàn 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…  

 Ăn tối nhà hàng. Quý khách có thể ngồi thuyền trên sông Hàn (Chi phí tự túc) ngắm thành phố 

Đà Nẵng lung linh về đêm với hàng loạt cây Cầu độc đáo và nổi tiếng hoặc xem cầu Rồng phun Lửa 

và Nước (Thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần). 

NGÀY 01: TP. HCM – ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ  - HỘI AN                                    ( Ăn trưa, tối) 



 

 

 

 Sáng: Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Sau đó, Qúy Khách có thể 

tham gia tour mở lên Bà Nà, thiên đường nghỉ dưỡng miền Trung với nhiều thắng cảnh, dịch vụ vui 

chơi và giải trí hấp dẫn (Tự túc chi phí vé 850).  

 Quý khách khám phá những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ 

Xuân - Hạ - Thu - Đông trong 1 ngày.  

 Ngồi cáp treo dài nhất thế giới (gần 6.000m), tham quan Đồi 

Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài, cây Cầu 

Vàng Bà Nà thu hút hàng triệu lượt du khách đến đây tham 

quan, khu chuồng ngựa cũ của Pháp, vườn tịnh tâm và đỉnh nhà rông… 

 Trưa: Quý khách tự túc bữa trưa nếu không tham quan chương trình Bà Nà. 

 Chiều: Khởi hành đi Cố đô Huế, xuyên đường hầm đường bộ đèo Hải Vân. Đoàn tham quan 

Lăng Khải Định - công trình kiến trúc cuối cùng của triều Nguyễn và cũng là công trình nổi bật nhất 

trong tất cả những lăng tẩm khác, nhờ những vật liệu xây dựng tân thời và ảnh hưởng của nhiều 

trường phái kiến trúc ngoại quốc.  

 Tối: Ăn tối tại nhà hàng. Đoàn tự do dạo phố khám phá Cố Đô về đêm, thưởng thức món ngon 

xứ Huế như: bánh khoái Lạc Thiện, bánh canh Nam Phổ, bún bò O-Rớt, cơm hến Phan Bội Châu… 

Nghỉ đêm tại Huế.         

 Sáng: Dùng điểm tâm sáng, Đoàn khởi hành đi Đồng Hới. Quý 

khách đi ngang qua khu phi quân sự DMZ, sông Bến Hải, cầu 

Hiền Lương (Vĩ tuyến 17), nơi đã từng một thời là giới tuyến chia 

đôi đất nước. Đến Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) xe đưa đoàn lên 

đường Trường Sơn theo hướng Phong Nha – Kẻ Bàng.  

 Trưa: Ăn trưa nhà hàng tại Phong Nha.  

 Chiều: Đoàn xuống thuyền, du khách sẽ có cơ hội nhìn ngắm quang cảnh và cuộc sống người dân 

hai bên bờ sông nước trong xanh biếc. Khi thuyền đến cửa động Phong Nha, du khách sẽ bắt đầu tham 

quan hang động với 7 tiêu chí do Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh bình chọn. Động Phong Nha 

được coi là “Thiên Nam đệ nhất động” của Việt Nam. Nơi đây còn là điểm lưu giữ những dấu tích cổ 

của người Chămpa, được thể hiện bằng các ký tự được để lại trên vách đá. Trong hang động, hình ảnh 

NGÀY 02: ĐÀ NẴNG -  BÀ NÀ – HUẾ                                                                  ( Ăn sáng tối) 

NGÀY 03: HUẾ - ĐỒNG HỚI – ĐỘNG PHONG NHA                                    ( Ăn 3 bữa) 



 

 

các thạch nhũ được chiếu sáng lấp lánh tuyệt đẹp và có các hình thù mà mẹ thiên nhiên ban tặng thật 

bất ngờ. 

 Tối: Đoàn dùng bữa chiều và ngủ tại khách sạn Huế. Qúy khách có thể tự do khám phá Huế về 

đêm với cầu Tràng Tiền rực rỡ soi mình xuống dòng sông Hương thơ mộng, dạo chơi chợ đêm Huế 

để trải nghiệm nét sinh hoạt về đêm của đất Cố đô. 

 Sáng: Dùng điểm tâm sáng, Đoàn trả phòng khởi hành đi Huế 

tham quan Kinh thành triều Nguyễn, hoàng cung xưa của 13 vị 

vua triều Nguyễn với Hoàng Thành, Ngọ Môn, Tử Cấm Thành, 

Điện Thái Hòa, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh… đoàn di 

chuyển tham quan Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, nơi trưng bày 

và lưu giữ hơn 8.000 cổ vật của triều Nguyễn và Huế xưa.    

 Tiếp tục: đoàn đi về bờ bắc sông Hương, Quý khách viếng chùa Thiên Mụ ngôi chùa Cổ linh 

thiêng được xây dựng từ thời chúa Nguyễn.  

 Trưa: Ăn trưa nhà hàng tạị Huế, sau đó xe và Hướng dẫn viên đưa Đoàn ra sân bay Phú Bài, làm 

thủ tục đáp chuyến bay về TP.HCM. (Nếu Quý khách bay về chuyến tối, sẽ có thêm 1 bữa ăn tối) 

 Kết thúc chuyến đi vui vẻ chia tay hẹn tái ngộ cùng Quý khách trên các chuyến tour trong nước 

và quốc tế. 

 

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. 

Công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

 

 Phương tiện vận chuyển:  

- Vé máy bay SGN – DAD / DAD - SGN. 

- Xe 16-45 chỗ đời mới chuyên phục vụ khách đi du lịch, máy lạnh suốt tuyến, tài xế nhiều năm 

kinh nghiệm. 

 Khách sạn: Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn 02 người/phòng. Trường hợp khách nhu cầu phòng 3 sẽ 

bố trí theo yêu cầu của khách. 

 Phục vụ ăn + uống:  

- Ăn sáng: Đoàn dùng 3 bữa buffet tự chọn nếu ở tiêu chuẩn khách sạn từ 3 sao trở lên. 

NGÀY 04: HUẾ - TP.HỒ CHÍ MINH                                                                   ( Ăn sáng, trưa) 

GIÁ TOUR BAO GỒM 



 

 

- Ăn Chính: 07 bữa thực đơn phong phú từ 7-8 món/bữa ăn. 

 Tham quan:  

- Quý khách được bao vé tham quan vào cổng khu Du lịch các điểm có trong chương trình. 

 Hướng Dẩn Viên & tài xế xe : phục vụ cho đoàn suốt chuyến đi, tác phong chuyên nghiệp, đối 

xử chu đáo, tận tình.  

 Bảo hiểm du lịch. 

 Tặng phẩm du lịch:  

- Khăn lạnh, Nước suối, nón. 

 
 

 Chi phí cá nhân, ăn uống ngoài chương trình 

 Khách yêu cầu ngủ phòng đơn phụ thu: 1.200.000VNĐ/ Khách. 

 Phụ thu khách quốc tịch nước ngoài: 500.000VNĐ 

 Thuế V.A.T 10% 

 Vé cáp treo khứ hồi Bà Nà 850.000VND/ Khách 

 Vé du thuyền sông Hàn 

 Vé du thuyền nghe Ca Huế trên sông Hương 

 Bữa ăn trưa tự túc 

 
 

 NGÀY THƯỜNG: 

- Đặt cọc 2.000.000VNĐ khi đăng ký tour, số còn lại thanh toán trước 9 ngày tour khởi hành. 

- Nếu quý khách hủy vé sau khi đăng ký tour sẽ bị mất 100% tiền vé máy bay. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 15 ngày: chịu phí 50% chi phí tour. 

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

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 7 ngày: chịu phí 100% chi phí tour. 

 LỄ TẾT: 

- Đặt cọc 50% khi đăng ký tour, số còn lại thanh toán trước ngày 30 ngày tour khởi hành. 

- Nếu quý khách hủy vé sau khi đăng ký tour sẽ bị mất 100% tiền vé máy bay. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 30 ngày: chịu phí 50% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 25 ngày: chịu phí 75% chi phí tour. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

ĐIỀU KIỆN HỦY/ HOÀN TOUR 



 

 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 20 ngày, chịu phí 100% chi phí tour. 

 LỄ TẾT KHÔNG HOÀN, KHÔNG HỦY, KHÔNG HỦY 

 

 

- Trẻ em từ 02 tuổi trở xuống: 500.000 VNĐ/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 chỉ được kèm 01 em bé 

dưới 02 tuổi, nếu bé thứ 02 tính giá trẻ em theo khung từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi. 

- Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi: giá tour theo khung giá bên trên (02 vợ chồng được kèm 

theo 01 bé, Bé thứ 02 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 06 tuổi đến dưới 10 tuổi: Giá tour theo khung giá bên trên (02 vợ chồng được kèm 

theo 01 Trẻ, Trẻ Em thứ 02 cần mua theo suất 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 : Giá vé 100% người lớn. 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 

Email:           ……………………………………………………………………. 

Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GIÁ TOUR TRẺ EM 


