
 
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HÈ 2020 

ĐÀ NẴNG 

 
Thời gian  : 4 ngày 3 đêm 

Phương tiện : Xe , Máy Bay 
Ngày khời hành : Thứ 5 hàng tuần 

Đà Nẵng: Với vị trí là một trong ba trung tâm du lịch lớn trên bản đồ du lịch Việt Nam, Đà 

Nẵng thành phố biển xinh đẹp hiền hòa và mếm khách, nơi mà bạn có thể dễ dàng đến 
được bằng cả đường bộ, đường hàng không và đường thủy. Qua năm tháng Đà Nẵng đang 
càng khẳng định là một điểm đến hấp dẫn và lý tưởng đối với bàn bè và du khách năm 

châu. Bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong hành trình khám phá các di 
tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh nơi đây. Đà Nẵng được xem là điểm trung 
chuyển quan trọng trên con đường di sản miền Trung, thành phố Đà Nẵng được bao bọc 

bởi 3 di sản văn hóa thế giới: Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Xa hơn một chút nữa là di sản thiên 
nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Động Thiên Đường. Chính vị trí này 
đã làm nổi rõ vai trò của thành phố Đà nẵng trong khu vực, đó là nơi đón tiếp, phục vụ, 

trung chuyển khách.. 
 

NGÀY 1: TP.HCM    ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - CHÙA LINH ỨNG   (Ăn: ---/Trưa/Tối) 

 Sáng 05:30: HDV đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất – Ga quốc nội, làm thủ 

tục check-in đáp chuyến bay tới sân bay Đà Nẵng. 

 VN114 SGNDAD 08:00 – 09:25 

 Đến sân bay Đà Nẵng, xe và HDV đưa Quý khách về nhà hàng café Không Gian 
Xưa (Chi phí tự túc) dùng điểm tâm. 

 Quý khách khởi hành đi Bán Đảo Sơn Trà: 
 Tham quan và lễ tại chùa Linh Ứng 

 Check in bãi đá OBAMA 



 Trên đường đi, Quý khách ghé tham quan cơ sở sản xuất áo dài, trải nghiệm cơ 
hội mua sắm những mẫu áo dài truyền thống hay những mẫu áo dài cách tân đẹp 

mắt, chất lượng, độc đáo được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước yêu thích. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng sau đó về khách sạn nhận phòng, 

nghỉ ngơi. 

 Chiều: Quý khách tự do tham quan và tắm biển Mỹ Khê. 

 Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Tự do khám phá Thành phố Đà Nẵng về 

đêm, chiêm ngưỡng Cầu Rồng… 

 OPTION: Du thuyền trên sông Hàn giá khoảng 130.000đ/pax bao gồm vé 
và xe đưa đón 

 Nghỉ đêm tại Đà Nẵng. 

 

NGÀY 2: ĐÀ NẴNG - HỘI AN - ĐÀ NẴNG                    (Ăn: Sáng/ Trưa/Tối) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng buffet tại khách sạn. Xe và HDV đưa Quý khách 

khởi hành đi tham quan Hải Vân Quan - còn có tên là đèo Ải Vân hay đèo 
Mây, nổi lên trên màu xanh biếc của biển Đông, màu xanh tươi của cây cối, hài hòa 
trong một khung cảnh thanh bình, thiên nhiên tràn đầy sức sống. 

 Trên đường về, Quý khách ghé tham quan và mua sắm tại Cơ sở đặc sản Miền 
Trung 24h. Tại đây, Quý khách có thể mua các đặc sản tại mảnh đất Miền Trung 
về làm quà cho người thân và gia đình. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng, về khách sạn nghỉ ngơi. 

 15h00: Xe và HDV đưa đoàn tham quan Phố cổ Hội An. 

 Quý khách tiếp tục tham quan Đại Việt Cổ tại làng mỹ nghệ Non Nước với các 
tác phẩm điêu khắc đá nghệ thuật được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của các nghệ 

nhân làng nghề cổ 300 năm tuổi. 
 Quý khách tiếp tục khởi hành vào Hội An, tự do khám phá khu phố cổ… 

 Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. 

 21h00: Xe và HDV sẽ đưa Quý khách về Đà Nẵng để nghỉ ngơi. 

 Nghỉ đêm tại Đà Nẵng 

NGÀY 3: TỰ DO KHÁM PHÁ ĐÀ NẴNG                    (Ăn: Sáng/---/---) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng buffet tại khách sạn. Sau đó, Xe và HDV đưa 
khách thăm quan theo lựa chọn (Quý khách đăng ký trực tiếp với HDV): 

 Option 1: Tour Bà Nà – Núi Chúa (Giá tại thời điểm hiện tại ) 
- Người từ 1.4m: Cáp treo = 750.000 đ/người; buffet = 225.000 đ/người 
- Trẻ em từ 1.0m - dưới 1.4m: Cáp treo = 600.000 đ/người; buffet = 113.000 

đ/người 
- Trẻ em dưới 1.0m: Miễn phí 

 Option 2: Tour Núi Thần Tài (Giá gói phổ thông tại thời điểm hiện tại ) 
- Người từ 1.3m: Vé = 400.000 đ/người; buffet = 230.000 đ/người 



- Trẻ em từ 1.0m - dưới 1.3m: Vé = 200.000 đ/người; buffet = 115.000 đ/người 
- Trẻ em dưới 1.0m: Miễn phí 

 Option 3: Tour Cù Lao Chàm (Giá tại thời điểm hiện tại ) 
- Người lớn: 450.000 đ/người 
- Trẻ em từ 5-9 tuổi: 225.000 đ/người 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: phụ thu 100.000 đ/người. 

 Quý khách dùng bữa ăn Trưa và tối tự túc. 

 Tối: Nghỉ đêm tại Đà Nẵng 

 

NGÀY 4: TỰ DO  TP.HCM                             (Ăn: Sáng/Trưa/---) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng buffet tại khách sạn. Quý khách tự do tắm biển. 

 10h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng, khởi hành đi tham quan chùa Nam 

Sơn - một trong những ngôi chùa nổi tiếng, mới xây dựng tại Thành phố Đà Nẵng. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

 Chiều: Xe đưa Quý khách ra sân bay Đà Nẵng đáp chuyến bay về lại TP. HCM. Về 

đến sân bay Tân Sơn Nhất, HDV chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp lại, kết thúc 
chương trình tham quan tại đây. 

 VN127 DADSGN 14:00 – 15:30 

**Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình 
thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.** 

 
GIÁ TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM VÉ MÁY BAY: 

KHÁCH NGUỜI 
LỚN 

KHÁCH SẠN MƯỜNG 
THANH LUXURY 5 SAO  

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 

GIÁ TOUR 5.690.000 vnđ 
1.200.000 vnđ 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 
 Vé máy bay khứ hồi : TP. HCM – ĐÀ NẴNG – TP. HCM hãng hàng không Vietnam 

Airlines: 10kg hành lý xách tay và 23kg hành lý ký gửi theo quy định. 
 VẬN CHUYỂN :  Xe ô tô máy lạnh đời mới theo lịch trình, lái xe kinh nghiệm 

chuyên nghiệp. 

 LƯU TRÚ : Phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Mường Thanh Luxury (02 khách/ 
phòng). Trường hợp lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 3 khách/phòng (Extra bed). 

 ĂN UỐNG:  theo chương trình:  

 05 bữa ăn chính thực đơn 120.000 đ/ suất tại nhà hàng địa phương . 
 03 bữa ăn sáng buffet Theo tiêu chuẩn tại khách sạn 

 Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến. 

 Bảo hiểm du lịch suốt tuyến, mức bồi thường tối đa 30.000.000 VNĐ/người/vụ việc. 
 Quý khách trên 70 tuổi yêu cầu cam kết sức khỏe với Công ty du lịch và nên khám 

sức khỏe vài ngày trước ngày khởi hành tour để đảm bảo đủ điều kiện bay theo quy 

định của hãng hàng không và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi 
cùng. 



 Trường hợp Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên của Công ty du 
lịch ngay tại thời điểm đăng ký để được tư vấn thêm thông tin. Lưu ý phải có ý kiến 

của bác sĩ trước khi đi tour. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do 
an toàn cho khách. 

 Trong trường hợp tham gia các hoạt động có yếu tố mạo hiểm trong chương trình 

tour (nếu có) mà Công ty du lịch đã cảnh báo trước, Quý Khách phải tự cân nhắc và 
tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của bản thân. 

 Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình. 

 Nước uống trên xe 1 chai/ngày/người. 
 Quà tặng : Nón du lịch. 

 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM : 

 Xe đón tiễn sân bay Tân Sơn Nhất. 

 Phụ thu phí phục vụ bia/ nước ngọt trong các bữa ăn (nếu mang ở ngoài vào). 
 Chi phí không có trong chương trình. 
 Thuế Vat 10% 

 Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn. 
 Tiền Tip cho HDV và Lái xe nếu có. 
 Chương trình tự túc phí . 

 
GIÁ TOUR CHO TRẺ EM: 

 Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). 

Hai  người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ 
vé. 

 Trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha 
mẹ). Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên 

phải mua 1 suất giường đơn. 
 Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé. 

 

VÉ MÁY BAY DÀNH CHO TRẺ EM ( HÃNG VIETNAM AIRLINES): 

 Trẻ em dưới 2 tuổi: Mua 10% giá vé máy bay và không được sử dụng chỗ. 

 Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi: Mua 90% giá vé máy bay. 
 Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Mua 100% giá vé máy bay. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 
Sau khi xác nhận và than toán nếu : 

 Hủy tour 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour + 100% vé máy bay 
 Hủy tour 3 ngày trước ngày khởi hành : phí hủy 70% tiền tour + 100% vé máy bay 

 Hủy tour trước 24h so với khởi hành : phí hủy 100% tiền tour + 100% vé máy bay 

 
Lưu ý : Các điểm tham quan trong chương trình có thể thay thứ tự để phù hợp với tình 
hình thực tế. 

 
** Trong trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai, …hoặc do có sự cố, 
sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, 

tàu hỏa, … thì công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình chuyến du lịch bất cứ lúc 
nào vị sự an toàn và thuận tiện cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm 
bồi thường những thiệt hại phát sinh. 

 
Chúc quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích! 

 


