
 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ -  HỘI AN 

Thời gian : 03 ngày 02 đêm        Phương tiện : Máy bay + Xe máy lạnh      Khởi hành : 03 & 10/07/2020 

NGÀY 01 TP.HCM - ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn tối 

   

Buổi sáng Nhân viên công ty du lịch đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho đoàn 

đáp chuyến bay đến Đà Nẵng lúc 07h45. 

 Ổn định và tập trung đến sân bay Đà Nẵng, xe và HDV đón và đưa quý khách khởi hành 

đi Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Moutain) - cách trung tâm Tp Đà Nẵng 10km về hướng Đông 

Bắc, 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.   

Buổi trưa  Ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó, di chuyển khách sạn MƯỜNG THANH LUXURY 

DANANG 5 SAO nhận phòng nghỉ ngơi. (Quy định nhận phòng khách sạn sau 14h00, nếu 

có phòng sớm ưu tiên sắp xếp cho đoàn) 

Buổi chiều Quý khách tự do tắm biển Mỹ Khê - Được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển 

quyến rũ nhất hành tinh. 

Hoặc nghỉ ngơi tại hồ bơi và tận hưởng các dịch vụ tại khách sạn. 

Buổi tối Xe đưa đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó, quý khách tự do khám phá Phố Biển Đà 

Nẵng về đêm: Ngồi Du thuyền sông Hàn hoặc Vòng quay Mặt Trời Sun Whell ngắm 

cảnh TP (chi phí tự túc), Trung Tâm Thương Mại, Khu phố ẩm thực, Café - Bar – 

Discotheque,... Nghỉ đêm tại Đà Nẵng.  



 

 

 

Buổi sáng Ăn sáng buffet tại khách sạn.  

Quý khách tiếp tục tận hưởng các dịch vụ tại khách sạn, tự do nghỉ ngơi 

HOẶC khởi hành đi KDL Bà Nà Hills , nơi quý khách khám phá những khoảnh khắc giao 

mùa bất ngờ Xuân – Hạ - Thu – Đông trong 1 ngày. (chi phí tự túc 750.000 vnd/1 người 

lớn, 600.000 vnd/1 trẻ em bao gồm buffet trưa; vui lòng báo trước số lượng khi đăng ký 

tour với công ty du lịch )  

 Tới Bà Nà du khách bắt đầu hành trình thăm quan và khám phá Bà Nà với nhiều điểm vui 

chơi hấp dẫn như chùa linh ứng, vườn hoa tình yêu, khu hầm rượu pháp, tàu hoả leo núi, 

công viên trò chơi fantasy park.  

Dạo bước trên mây và thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên kỳ vĩ tại Cầu Vàng là trải nghiệm 

vô cùng thú vị. 

Buổi trưa Quý khách tự túc bữa trưa. 

Buổi chiều Xe đón đoàn khởi hành đi Hội An.  

Đến Hội An, đoàn tham quan Phố Cổ - được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế 

giới với:  + Chùa Cầu Nhật Bản + Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi + Hội Quán Phước Kiến 

& Xưởng thủ công mỹ nghệ…Tự do mua sắm các mặt hàng lưu niệm tại phố cổ. 

Buổi tối Đoàn dùng buffet tối với các món đặc sản Quảng Nam, sau đó đoàn về khách sạn và nghỉ 

ngơi. Nghỉ đêm tại Đà Nẵng.  

NGÀY 03 CITY ĐÀ NẴNG - TP.HCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn tối 

   

Buổi sáng     Tự do tắm biển, hồ bơi và tận hưởng các dịch vụ tại khách sạn. 

Ăn sáng buffet tại khách sạn. Trả phòng 

  Xe và HDV đón và đưa quý khách dạo quanh, ngắm nhìn và nghe thuyết minh về những 

điểm nhấn kiến trúc nổi tiếng của TP du lịch Đà Nẵng. Tham quan city Đà Nẵng: 

NGÀY 02 ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ  – HỘI AN 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn tối 

 Tự túc  



 

 

 Cá chép Hóa Rồng – biểu tượng mới của Đà Nẵng. Được đặt tại phía bờ Đông của sông 

Hàn, nằm giữa đoạn cầu Rồng và cầu Sông Hàn.  

 Cầu tình yêu – Đây là cụm công trình điểm nhấn bên bờ sông Hàn của thành phố Đà Nẵng, 

đây cũng là một cây cầu được xây dựng làm bến du thuyền với những ổ khóa dễ thương trên 

thành cầu là địa điểm tham quan thú vị và lãng mạn cho những đôi uyên ương. 

 Nhà thờ con gà mang đến những bức hình đẹp cho chuyến đi 

 Cửa hàng đặc sản miền Trung để mua sắm về làm quà cho người thân. 

Buổi trưa    Ăn trưa. Xe đưa Quý khách ra sân bay Đà Nẵng làm thủ tục cho đoàn đáp chuyến bay về 

TP.HCM lúc 14h00.  

Buổi chiều Về tới sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chương trình. Chia tay và hẹn gặp lại quý khách.  

 

GIÁ DỊCH VỤ CHO 01 KHÁCH (VND/KHÁCH)  

TIÊU 

CHUẨN 

GIÁ TOUR 
PHỤ THU 

PHÒNG ĐƠN 
NGƯỜI LỚN TỪ 9 TUỔI 

TRỞ LÊN 

TRẺ EM TỪ 

2 ĐẾN DƯỚI 9 TUỔI 

TRẺ EM DƯỚI 2 

TUỔI 

KHÁCH SẠN 

5 SAO 4.390.000 2.990.000 

 

800.000 

 

1.900.000 

Trong trường hợp quý khách chọn phòng 3 phụ thu 400.000 VND/ Phòng 

(Do chương trình kích cầu từ khách sạn không áp dụng người thứ 3 chung phòng ) 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

1. Vé máy bay khứ hồi TP.HCM – Đà Nẵng – TP.HCM hãng JETSTAR (7kg hành lý xách tay 

+ 15 kg hành lý ký gửi khứ hồi) 

2. Xe vận chuyển theo chương trình tại Đà Nẵng- Sơn Trà- Hội An. Tài xế vui vẻ nhiệt tình. 

Thứ tự các điểm tham quan du lịch có thể thay đổi tùy theo tình hình thời 

tiết và giao thông, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan 

theo chương trình 

 



 

 

3. Khách sạn 5 sao: Tiêu chuẩn: 02 khách/ phòng (lẻ nam hay nữ ghép phòng 03 khách). Tiện nghi 

theo tiêu chuẩn. 

Đà Nẵng (2 đêm): MƯỜNG THANH LUXURY DANANG  - 270 đường Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ Phú, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

Ưu điểm: Ngay trung tâm TP, ngày bãi biển Mỹ Khê, hồ bơi, tiện nghi tiêu chuẩn, gym,… 

Bữa sáng : 02 bữa sáng buffet tại khách sạn  

Bữa chính : 03 bữa chính + 01 bữa tối buffet Làng Lụa đặc sản Hội An  

4. Vé vào cửa tham quan theo chương trình: Phố cổ Hội An 

5. Nước suối, khăn lạnh trên đường: 03 chai/ 03 khăn/ khách/tour 

6. Hướng vẫn viên chuyên nghiệp, vui vẻ, nhiệt tình. 

7. Bảo hiểm du lịch trọn tour mức đền bù tối đa 20.000.000 đ/vụ/khách. 

KHÔNG BAO GỒM : 

1. Nước uống và rượu bia trong bữa ăn và chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 

2. Bữa trưa ngày 2 

3. Hóa đơn VAT  

4. Vé cáp treo Bà Nà khứ hồi 750.000đ/người lớn, trẻ em cao từ 1m-1,3m 600.000đ/vé  

*** Từ 15/5-15/7 vé buffet bao gồm trong vé cáp treo *** 

GIÁ VÉ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM : 

1. Từ 9 tuổi trở lên : 100% Như người lớn  

2. Từ 02 đến dưới 9 tuổi: 01 vé máy bay như người lớn + 01 ghế ngồi trên xe + 01 suất ăn theo đoàn 

và ngủ ghép chung giường với cha mẹ. 

3. Dưới 02 tuổi: 01 vé máy bay em bé, gia đình tự thanh toán (nếu có phát sinh) và được mua bảo 

hiểm theo chương trình tour. 

NHỮNG THÔNG TIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý 

I. Chương trình tour:  

1. Các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi, sắp xếp lại, nhưng vẫn đầy đủ theo chương trình 

tour. 

2. Trong trường hợp chương trình tour bị cắt giảm, hủy bỏ, do các điều kiện khách quan bất khả kháng 

như: Thời tiết xấu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh, chính phủ trưng dụng khẩn cấp, hàng không dời hoặc 

hủy chuyển bay do trục trặc kỹ thuật, thì Công ty du lịch sẽ miễn nhiệm và sẽ giải quyết hoàn trả lại chi 

phí các khoản dịch vụ chưa thực hiện được cho Quý khách.  

II. Giấy tờ tùy thân:  

Khi đi tour, Quý khách phải đem theo giấy tờ tùy thân: 

1. Khách Việt Nam: 

- Người lớn và trẻ em từ đủ 14 tuổi: CMND hoặc hộ chiếu. 



 

 

- Trẻ em dưới 14 tuổi: Giấy khai sanh (bản chánh) hoặc hộ chiếu 

2. Khách Nước ngoài: 

- Hộ chiếu hoặc thẻ xanh, còn hạn sử dụng. 

3. Tất cả giấy tờ là bản chánh, còn hạn sử dụng, hình ảnh rỏ nét. Đăng ký vé theo đúng tên họ trên giấy 

tờ và sử dụng 1 loại giấy tùy thân khi mua vé và khi đi tour.  

III. Kiểm tra dịch vụ: 

 Trường hợp đi xe: Trong suốt hành trình tour, đề nghị quý khách giữ đúng vị trí ghế ngồi ban đầu để 

tiện cho HDV điểm danh đoàn.  

 Khách sạn: Theo quy định của các khách sạn, giờ nhận phòng là sau 14 giờ, trả phòng trước 12 giờ. Quý 

khách cần kiểm tra kỹ các giấy tờ cá nhân khi giao và nhận với lễ tân khách sạn. 

IV. Hành lý: 

1. Nếu đi xe nhỏ (16, 29 chỗ) Quý khách vui lòng không đem theo valy quá lớn, cồng kềnh. 

2. Mỗi khách đi máy bay: 07 kg hành lý xách tay, 15kg hành lý ký gửi khứ hồi (hành lý trẻ em như người 

lớn, em bé dưới 2 tuổi hành lý theo bố mẹ). Nếu hành lý quá cước theo quy định, hành khách vui lòng 

đóng thêm phí theo quy định hãng hàng không. 

V. Quản lý tài sản:  

Nếu có đem theo tư trang, tiền bạc, vật dụng giá trị, đề nghị Quý khách: 

- Tự quản lý kỹ khi đi trên đường.  

- Gởi tại quầy lễ tân khi tới khách sạn hoặc khi đi tham quan.  

- Tại các địa điểm chờ xe, cần chú ý hành lý, bóp ví, điện thoại di động. 

VI. Sức khỏe, an toàn: 

Để chuyến du lịch được vui vẻ, an toàn, đề nghị Quý khách:  

- Người lớn tuổi, hoặc sức khỏe kém, cần đi chung với thân nhân có đầy đủ sức khỏe  

- Người đang mang thai, cần có ý kiến đồng ý cho đi tour của bác sĩ.  

- Tùy theo chuyến du lịch miền biển, miền núi hoặc đồng bằng, Quý khách cần đem theo theo các vật 

dụng phù hợp để tiện sử dụng khi cần thiết.  

- Hỗ trợ hướng dẫn viên trong việc chú ý, chăm sóc người thân nhất là quản lý các trẻ em trong gia đình 

cẩn thận trong những lúc lên xuống xe dọc đường, đi tham quan leo đồi núi, xuống thác sâu, đi tàu đò, 

tắm biển.v.v. 

- Người lớn tuổi hoặc sức khỏe kém không nên tắm biển, lặn biển, leo núi, xuống thác sâu, và tham gia 

các trò chơi cảm giác mạnh.  

- Cần chú ý vệ sinh thực phẩm, khi ăn uống ngoài các hàng quán.  

VII.  Điểm đón vả trả khách:  

1. Quý khách sẽ được đón và trả về tại địa điểm: Ga quốc nội – Sân bay Tân Sơn Nhất 

2. Tùy theo thực tế chương trình tour, nhân viên bán vé và HDV sẽ hẹn cụ thể, đề nghị Quý khách đúng 

giờ.  



 

 

3. Tất cả các lý do trễ xe, tàu, máy bay phát sinh do từ phía khách Công ty du lịch không chịu trách nghiệm, 

Quý khách tự chịu phương tiện đi đến để nhập đoàn.  

VIII. Phương thức thanh toán:  

1. Quý khách có thể thanh toán tiền vé tour 1 lần hoặc nhiều lần và thanh toán đủ trước ngày tour khởi 

hành.  

  Trước từ 1-3 ngày (cho các tour ngày thường). 

 Trước 3-7 ngày (cho tour Lễ, Tết).  

2. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:  

3. Quý khách có yêu cầu lấy hoa đơn VAT, cần báo với nhân viên bán vé ngay khi mua vé, trường hợp 

không báo Công ty sẽ xuất chung 1 hóa đơn cho tất cả khách hàng đi trong tour. Quý khác vui lòng nhận 

hóa đơn (VAT) trễ nhất là 1 tháng. Sau khi tour kết thúc.  

IX. Điều kiện dời chuyển hoặc hủy tour: 

1) Chuyển tour không được phép. 

 Trước ngày tour 10 ngày, quý khách có thể thay đổi người đi tour và cung cấp thông tin mới cho nhân 

viên tư vấn tour. 

2) Hủy tour: 

 Trước ngày tour 10 ngày, Quý khách bị mất phí  

- 75% trên giá tour 

 Trước ngày tour khởi hành 7 ngày , Quý khách bị mất phí: 

- 100% trên giá tour  

 Lưu ý: Tính chất Tour kích cầu của nhà cung ứng Khách Sạn và Hãng Hàng Không quy định yêu cầu 

đặc biêt. Quý khách đọc thật kỹ trước khi đăng kí tour. 

 

Kính chúc Quý Khách một chuyến du lịch thú vị! 
  


