
 
 

 

TOUR DU LỊCH TẾT 2020 

TP.HCM – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – ĐỘNG PHONG NHA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Thời gian: 04 ngày 3 đêm 

Khởi hành: Mùng 03,04,05 Tết Canh Tý 2020 

Phương tiện: Máy bay + Ô tô 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH TOUR: 

   

 

     

 
Sáng: 04h00 Quý khách có mặt tại Sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục lên các chuyến bay đi Đà Nẵng khởi hành từ 06h00 

– 07h20. Xe và Hướng Dẫn Viên (HDV) Vietnam Booking đón khách tại sân bay Đà Nẵng. 

Xe đưa đoàn khởi hành đi tham quan những biểu tưởng của du lịch Đà Nẵng: 

 Cầu Rồng, tản bộ hít thở không khí trong lành bên bờ sông Hàn, tham quan và chụp hình lưu lại dấu ấn khó quên 

tại Cầu Tình yêu – nơi lưu giữ những khoảnh khắc của lứa đôi, chiêm ngưỡng tượng "Cá chép hóa rồng". 

 Chùa Quan Thế Âm – Bảo tàng Phật Học 

 Làng Nghề Điêu Khắc Đá Non Nước, tự do mua sắm các mặt hàng mỹ nghệ do các nghệ nhân tài tình tạo nên. 

Trưa:  Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó, xe đưa quý khách về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: HDV đưa quý khách đi Đô thị cổ Hội An – được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới, bách bộ tham 

quan phố cổ với: Chùa Cầu Nhật Bản, Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến & 

Xưởng thủ công mỹ nghệ. 

Đến giờ hẹn, xe đưa quý khách về lại Đà Nẵng. 

Tối: Đòan tối nhà hàng địa phương (Đà Nẵng hoặc Hội An tùy điều kiện thời tiết). 

Tự do khám phá Phố Biển Đà Nẵng về đêm: Cầu Quay sông Hàn, cầu Rồng biểu tượng của Đà Nẵng, Trung Tâm Thương 

Mại, Khu phố ẩm thực, Café – Bar …

NGÀY 01 | TP HCM -  ĐÀ NÃNG – BẢO TÀNG PHẬT HỌC – PHỐ CỔ HỘI AN ( ĂN TRƯA, TỐI ) 



 
 

 

 

Nghỉ đêm tại Đà Nẵng. 

 

 

   

 
Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó trả phòng. Xe đưa đoàn rời Đà Nẵng, khởi hành đi Khu du 

lịch Bà Nà Hills, nơi quý khách khám phá những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân – Hạ – Thu – Đông trong 1 ngày. 

(Giá tour chưa bao gồm vé Bà Nà 750,000đ, Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp cho hướng dẫn vào ngày đi). 

Quý khách trải nghiệm: 

 Ngồi cáp treo dài nhất thế giới (gần 6.000m) lên đỉnh Bà Nà, tham quan chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài, 

Vườn hoa Tình Yêu “Le Jardin d’amour”, Cây Cầu Vàng nổi tiếng thế giới 

 Khu vui chơi giải trí trong nhà lớn thứ 3 Thế giới FANTASY PARK: Vòng quay tình yêu, phi công SKIVER, 

đường đua lửa, cối xay gió, người nhện, tháp rơi xoay tự do, Xem phim 4D, Công viên khủng long, Bảo tàng 

tượng sáp…(tự túc vé Bảo tàng). 

Trưa:  Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Xe & HDV đưa đoàn khởi hành đi Huế – Di sản văn hoá Thế Giới. Đoàn đi xuyên qua Hầm đèo Hải Vân – 

chiêm ngưỡng công trình hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á, dừng chân chụp ảnh tại làng chài Lăng Cô. 

Đến Huế, quý khách tham quan Lăng Khải Định  – công trình mang nhiều trường phái kiến trúc khác nhau, kết hợp 

Đông – Tây, Âu – Á, Cổ Kim độc đáo so với các công trình kiến trúc truyền thống Việt Nam. 

Đến giờ hẹn, xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Tối: Đòan tối nhà hàng với đặc sản xứ Huế (Bánh bèo, lọc, nậm, khoái,…). Lên thuyền tại Bến Tòa Khâm thưởng thức ca 

Huế trên Thuyền Rồng sông Hương và thả hoa đăng cầu phúc lộc. (Quý khách tự túc chi phí, đăng ký với HDV 

100.000đ/khách). 

Tự do khám phá Huế về đêm. Nghỉ đêm tại Huế 

 

 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó làm thủ tục trả phòng. 

Xe  & HDV đưa quý khách khởi hành đi Quảng Bình. Trên đường đi, dừng chân tại Quảng Trị ghé thăm Thánh Địa La 

Vang nổi tiếng. 

Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng Phong Nha. 

Chiều: Quý khách tham quan Động Phong Nha với Động Khô và ngồi thuyền trên Sông Son tham quan Động Ướt – Kỳ 

quan được UNESSCO công nhận. 

Đến giờ hẹn, đoàn khởi hành về lại TP. Huế. 

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Nghỉ đêm tại khách sạn ở Huế. 

NGÀY 02 | BÀ NÀ HILLS – LĂNG KHẢI ĐỊNH  – HUẾ ( ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI ) 

NGÀY 03 | HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA – HUẾ( ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI ) 



 
 

 

 

 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Xe & HDV đón quý khách đi tham quan: 

 Đại Nội (Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam: Ngọ Môn, Điện 

Thái Hòa, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh) 

 Chùa Thiên Mụ cổ kính, xây dựng từ những năm đầu của thế kỉ XVII. Là biểu tượng của mảnh đất Cố đô, là 

một trong những kiến trúc tôn giáo cổ nhất và đẹp nhất ở thành phố Huế. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Quý khách về khách sạn trả phòng. 

Chiều:  Xe & HDV Tiễn khách Ga / Sân bay Huế lúc 13h00 (Sau thời gian này quý khách tự túc ra Ga hoặc Sân bay 

Huế). 

Hoặc Khởi hành về Đà Nẵng mua sắm đặc sản miền Trung, sau đó, xe đưa quý khách ra sân bay (Thời gian chuyến bay 

từ 17h00 – 24h00). 

LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đủ 

điểm đến tham quan! 

 

II. GIÁ TOUR: 

Khởi hành 

Giá tour 
Phụ thu phòng 

đơn Người lớn 
(10 tuổi trở lên) 

Trẻ em 
(5-10 tuổi) 

Em bé 

( 2- <5 tuổi ) 
Em bé 

(Dưới 2 tuổi) 

Tết Âm Lịch 2020: 

Mùng 03,04,05 

9.250.000 

VND 

8.500.000 

VND 

5.500.000 

VND 

300.000 

VND 

800.000 VND/tour/ 

khách 

 

 

*Giá Tour bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi chặng: TPHCM – Đà Nẵng (Jetstar Pacific). Bao gồm 7kg hành lý xách tay. 

 Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình (16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách 

của mỗi tour). 

 Ngủ 2 khách/phòng khách sạn tiện nghi 3 sao: hệ thống máy nước nóng lạnh, ĐT, phòng tắm riêng, phòng 2-3 

người, trường hợp đi 1 người, bắt buộc phụ thu phòng đơn. 

 Ăn các bữa theo tour: 03 bữa sáng buffet + 7 bữa ăn chính với tiêu chuẩn 120.000 VNĐ/Khách. 

 Vé tham quan các điểm có trong chương trình. 

 Thuyền đò tham quan Động Phong Nha. 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. 

 Phục vụ 01 nước 0.5l/khách /ngày. 

 Bảo hiểm du lịch 

*Giá Tour không bao gồm: 

 Xe đón tiễn sân bay Tân Sơn Nhất 

NGÀY 04 | ĐẠI NỘI HUẾ - ĐÀ NẴNG – TP HCM ( ĂN SÁNG, TRƯA ) 



 
 

 

 Vui chơi giải trí  cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 

 Vé tham quan Vòng Quay Mặt Trời, vé Du thuyền Sông Hàn. 

 Vé nghe ca Huế trên thuyền rồng sông Hương. 

 Vé cáp treo Bà Nà: 750.000 VND/1 khách người lớn. 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch sẽ phụ thu thêm 10% 

trên giá tour. 

III. QUY ĐỊNH: 

*Quy trình đăng ký Tour: 

- Đợt 01: Quý khách thanh toán 70% giá trị của tour ngay khi đăng kí mua tour. 

- Đợt 02: Quý khách thanh toán 30% giá trị của tour trước lịch khởi hành 03 ngày. 

*Lưu ý: Đối với những tour quý khách đăng kí sát lịch khởi hành từ 03 cho đến 05 ngày, quý khách vui lòng thanh toán 

100% giá trị của tour. 

 

*Điều kiện hủy Tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh 

toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy 

chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc 

email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang 

Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có mức hỗ trợ Quý khách 

hàng thỏa đáng. 



 
 

 

Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của Vietnam Booking và toàn 

bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

 

Phí hủy được quy định như sau: 

 Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour. 

 Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

 Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

 Hủy  05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour . 

 Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 5 ngày trước ngày khởi hành. 

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công 

ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

 Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

 

Những Lưu ý khác: 

 Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định. 

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ. 

 Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND hoặc Passport). 

 Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình. 

 Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

 Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày khởi hành cụ 

thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

 Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h. 

 

 

 

Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của 

các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay đổi lộ 

trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những 

thiệt hại phát sinh. 

 

 


