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Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm 

Phương tiện: Tàu hỏa  

Loại tour: tour, tour ghép 

Khởi hành: Khởi hành hàng ngày 

Đà Nẵng là một thành phố biển nằm ở miền Trung Việt Nam, có vị trí gần như là 

trung tâm khoảng cách giữa thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Sở hữu rất nhiều cảnh quan 

thiên nhiên đa dạng, Đà Nẵng không chỉ thu hút du khách với bãi biển dài hơn 60 km, được 

tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, mà còn có rất 

nhiều cảnh quan ấn tượng như bán đảo Sơn Trà, khu du lịch Bà Nà Hills, danh thắng Ngũ 

Hành Sơn… Ngoài ra Đà Nẵng còn là trung tâm của 3 di sản văn hóa nổi tiếng thế giới là Cố 

đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÊM 1: 

TP.HCM – ĐÀ NẴNG 

https://www.dulichvietnam.com.vn/cam-nang-tour/du-lich-ha-noi/
https://www.dulichvietnam.com.vn/cam-nang-tour/du-lich-hue/
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18h30: Xe và HDV VIETNAM TOURIST đón quý khách tại ga Sài Gòn, làm thủ 

tục đi Đà Nẵng chuyến 19h45. Qúy khách nghĩ đêm trên tàu. 

(Qúy khách tự túc các bữa ăn và chi phí sinh hoạt cá nhân trên tàu) 

NGÀY 01: TP.HCM – ĐÀ NẴNG – NON NƯỚC NGŨ HÀNH SƠN – PHỐ CỔ HỘI 

AN (  Ăn tối) 

12h30: Xe và HDV VIETNAM TOURIST đón quý khách tại ga Đà Nẵng, đưa quý 

khách về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

14h00: Quý quý khách đi thăm quan Khu danh thắng Non nước Ngũ Hành Sơn, quý 

khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp bao la với bãi biển xanh biếc, làn cát trắng mịn màng 

như làn da của cô gái trẻ và khám phá những hang động kỳ bí với những pho tượng phật trang 

nghiêm mà nhân hậu. Xuống chân núi quý khách ghé thăm làng điêu khắc đá Mỹ Nghệ Non 

Nước. 

16h00: Xe đưa quý quý khách đến 

với phố cổ Hội An, tại đâyquý 

khách tự do bách bộ thăm quan 

Phố cổ Hội An với Chùa Cầu 

400 năm tuổi, nhà Cổ Tấn Ký hoặc 

Phùng Hưng, Bảo Tàng gốm sứ, 

Hội Quán Phước Kiến, Xưởng thủ 

công mỹ nghệ... 

 

 

18h00: Xe và HDV đón quý khách đi ăn tối. 

Buổi tối: 

19h00: Quý khách tự do khám phá phố cổ về đêm 

21h30: Xe và HDV đón quý khách về lại TP Đà Nẵng 

Nghỉ đêm tại Đà Nẵng.  
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NGÀY 2: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL - TẮM BIỂN MỸ KHÊ ( ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: 

07h00: Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn. 

08h00: Xe và HDV đón 

quý khách đi tham quan Khu 

du lịch Bà Nà - điểm nghỉ 

dưỡng cao cấp của người Pháp 

vào năm 1910, nằm ở độ cao 

1.478m so với mực nước biển. 

Quý khách sẽ được tận hưởng 

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, khu chuồng ngựa cũ của Pháp, vườn tịnh tâm và đỉnh nhà rông. Tiếp tục ngồi 

cáp treo đến đỉnh Nghinh Phong, biệt thự Lệ Nim, lầu Vọng Nguyệt, Cầu Treo Bà Nà và 

chinh phục đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487m so với mực nước biển để thưởng thức quang 

cảnh núi rừng Bà Nà và toàn cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam trên cao. 

( Qúy khách tự túc vé cáp treo trị giá 700.000 vnđ/người) 

Buổi trưa: 

11h30: Quý khách ăn trưa buffet tại Bà Nà. 

Buổi chiều: 

13h00: Quý khách tự do khám phá Bà Nà Núi Chúa, tham gia các trò chơi tại một trong 

công viên giải trí tầm cỡ khu vực Fantasy Park ở Bà Nà (Vòng quay tình yêu, phi công 

SKIVER, đường đua lửa, cối xay gió, người nhện, tháp rơi xoay tự do.....).  

16h00: Quý khách rời Bà Nà, xe đưa quý khách trở về Đà Nẵng. Quý khách tự do dạo 

chơi & tắm biển Mỹ Khê – được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất 

hành tinh. Sau đó về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi. 

Buổi tối: 

19h00: Xe và HDV đón quý khách đi ăn tối tại nhà hàng, sau đó khách tự do dạo phố. 
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Nghỉ đêm tại Đà Nẵng.  

NGÀY 03: BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - TIỄN KHÁCH ( Ăn sáng, trưa) 

Buổi sáng: 

06h00: Quý khách dùng điểm tâm. 

07h00: Quý khách khởi hành đi tham quan Bán Đảo Sơn Trà Cách trung tâm thành phố 

10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà với độ cao 693m so với mực nước biển, được 

mệnh danh là nơi Sơn Kỳ Thủy Tú. Đây còn là một khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng và phong 

phú được bảo vệ theo chế độ rừng cấm quốc gia, nổi tiếng là nơi có thảm thực vật đặc sắc với 

nhiều loại thú rừng quý hiếm như hươu, nai, khỉ, vượn, đười ươi, vooc chà vá, gà mặt 

đỏ…Dân gian đồn rằng, các vị tiên từ trên trời thường chọn bãi cát nơi đây để giáng trần, ca 

múa, đánh cờ với nhau…nên còn gọi là Tiên Sa. Du khách lên Bán Đảo Sơn Trà viếng Linh 

Ứng Tự, nơi có tượng Phật Bà đứng lớn nhất Việt Nam. 

Buổi trưa: 

10h00: Qúy khách về khách sạn làm thủ tục trả phòng, sau đó đi dùng cơm trưa. 

Buổi chiều: 

12h30: Xe và HDV đưa quý khách ra ga Đà Nẵng làm thủ tục về TP.HCM chuyến 13h45 

(Về đến Sài Gòn lúc 05h45 sáng hôm sau) 

Kết thúc tour.HDV VIETNAM TOURIST chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách. 

--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

THỜI 

GIAN 

KHÁCH SẠN 
GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

ĐÀ NẴNG – 

HỘI AN  

 

3N3Đ 

2 SAO Ghế ngồi mềm: 3.290.000 Đ 

Giường nằm: 3.890.000 Đ 

3 SAO Ghế ngồi mềm: 3.590.000 Đ 
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Giường nằm: 4.190.000 Đ 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vận chuyển: 

- Vé tàu hỏa khứ hồi Sài Gòn – Đà Nẵng. 

- Xe tham quan tại Đà Nẵng 

2. Lưu trú: Khách sạn 2 – 3 sao, đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 2 – 4 người/ 1 phòng 

3. Ăn uống 

-  Ăn sáng: 2 buổi tô + ly  

- Ăn chính: 1 bữa buffet trên Bà Nà Hill, 3 bữa chính (trị giá 140.000đ/khách) 

4. Vé tham quan: Tất cả vé vào cổng tham quan theo lịch trình 

5. Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 20.000.000 đ/Người/trường hợp 

6. Hướng dẫn viên:1 HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

7. Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham quan. 

- Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình 

- Không bao gồm vé Cáp Treo lên Bà Nà Hill 

- Thuế VAT 10%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan 

(nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé 

tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với 

gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên phải 

mua suất người lớn. 

- Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

GHI CHÚ 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy 

tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’ 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang 

theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 
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 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày cấp, nơi 

cấp. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn cho 

khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

n xem qua chương trình! www.vietnamtouristvn.com 


