
Chương trình du lịch

TOUR CÙ LAO CHÀM 1 NGÀY
Thời gian: Trong ngày / Phương tiện: ô tô / Khởi hành hàng ngày

Điểm nổi bật:
✔ Du lịch tại Bà Nà Hills rộng lớn, trên đường đi ngắm nhìn cầu treo Thuận Phước, bãi biển Thanh Bình

và Red Beach.
✔ Quý khách được phục vụ bữa trưa buffet thịnh soạn tại nhà hàng đạt tiêu chuẩn 4 soa quốc tế.
✔ Tham quan các địa danh nổi tiếng như Cầu Vàng bàn tay, Khu Le Jardin, Chùa Linh Ứng, Vườn Lộc

Uyển, Quan Âm Các,...
✔ Vui chơi tại khu giải trí lớn thứ 3 thế giới Fantasy Park.

SÁNG: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ HILLS - CHÙA LINH ỨNG

07h30 – 8h30: Xe và HDV công ty du lịch sẽ đón khách tại điểm hẹn đã báo trước ở Đà Nẵng (sân bay, ga,
khách sạn trung tâm,…). bắt đầu hành trình đi tour Cù Lao Chàm 1 ngày giá rẻ.
8h30: Xe bắt đầu di chuyển đến Bà Nà Hills dọc theo con đường biển Nguyễn Tất Thành xinh đẹp. Quý
khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cầu treo Thuận Phước. Cây cầu được mệnh danh là cầu treo dài nhất Việt
Nam. Bên cạnh đó, du khách sẽ lần lượt nhìn ngắm bãi biển Thanh Bình và Red Beach.
9h00: Đoàn đi đến ga cáp treo Bà Nà – Suối Mơ. Sau khi mua vé, du khách lên cáp treo đến ga DeBay. Tại
đây, hình ảnh thơ mộng của dòng suối Mơ cùng với những ngọn thác tung bọt trắng xóa, cảnh rừng núi
nguyên sinh xanh mướt sẽ hiện ra trước mắt quý khách.
9h30: Tiếp đến, HDV sẽ đưa quý khách đi tham quan:

● Cây cầu nổi tiếng nhất khu vực – Cầu Vàng bàn tay.
● Sau đó là ghé ngang qua Khu Le Jardin, khám phá và tìm hiểu về các di tích xưa của người Pháp

như: khu buộc ngựa Pháp, cây bưởi 100 năm tuổi, Vườn Tịnh Tâm và vết tích các khu biệt thự cổ.
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● Địa điểm kế đến trong chuyến hành trình là Chùa Linh Ứng Bà Nà. Ngoài việc đến đây để cúng vái
thì du khách còn được trầm trồ trước vẻ đẹp nguy nga của tượng Phật Thích Ca cao 27m.

● Ngoài ra, xe sẽ chở quý khách đến du ngoạn tại Vườn Lộc Uyển và Quan Âm Các.
Sau khi đã đi qua hết các những nơi trên, đoàn khách di chuyển đến Gare Debay đi tuyến cáp thứ 2 lên đỉnh
Bà Nà.
TRƯA: ĂN TRƯA & NGHỈ NGƠI

11h30: Quý khách được phục vụ bữa trưa buffet 4 sao tại nhà hàng trên đỉnh Bà Nà. Thực đơn ở đây
phong phú với hơn 80 món ngon theo phong cách ẩm thực từ Bắc đến Nam. Sau đó, quý khách có thể chọn
tự do nghỉ gnoiw hay vui chơi cùng đàn khỉ hoang dã đều được.
CHIỀU: NÚI CHÚA - FANTASY PARK - ĐÀ NẴNG - TIỄN KHÁCH

12h00 - 14h00: Tour Cù Lao Chàm 1 ngày vẫn chưa kết thúc. Xe sẽ chở đoàn khách đến các địa điểm du
lịch sau:

● Đỉnh Núi Chúa - nóc nhà của thành phố: chinh phục được địa điểm này (cao 1.487m), du khách sẽ
có cơ hội được ngắm trọn vẹn khung cảnh lung linh của thành phố và vịnh Đà Nẵng, thoắt ẩn thoắt
hiện dưới làn mây trắng tinh khôi.

● Tiếp tục chuyến hành trình, đi theo con đường mòn, du khách sẽ đến được Cầu treo Debay, di tích
biệt thự cổ trong rừng, di tích nhà hát Opera ngoài trời,…

● Fantasy Park: nơi này là khu vui chơi trong nhà lớn thứ 3 trên khắp thế giới. Du khách được vui
chơi thỏa thích các trò như Cối xay gió. Xe điện đụng, Tháp rơi xoay tự do, Người nhện, Vòng quay
tình yêu, Cối xay gió, Đường đua lửa, Phi công SKIVER,…

14h00: Đoàn khách đón chuyến cáp để trở về Đà Nẵng.
15h00 – 15h30: Trả khách tại điểm hẹn. Kết thúc chương trình tour Cù Lao Chàm 1 ngày trọn gói. HDV
chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những tour du lịch hấp dẫn khác vào một ngày không xa.
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!

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ

Giá tour bao gồm:
- Xe du lịch đời mới, tiện nghi phục vụ theo suốt chương trình. (7c, 16c, 29c, 35, 45c tùy số lượng

đoàn)
- Hướng dẫn tiếng Việt nhiệt tình, kinh nghiệm theo suốt chương trình.
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- Vé cáp treo khứ hồi 750.000/người .
- 01 bữa ăn trưa Buffet hơn 60 món tại khu du lịch Bà Nà.
- Phục vụ nước chai 0,5l/khách/ngày.
- Bảo hiểm du lịch trọn gói theo quy định của nhà nước.

Không bao gồm:
1. VAT
2. Ăn uống và các chi phí cá nhân khác không có trong chương trình.
3. Phí phục vụ cho hướng dẫn viên và tài xế. Với văn hóa du lịch ngày nay, công ty chúng tôi xin phép

quý khách hàng phụ thu phí dịch vụ nhằm tạo động lực cho đội ngũ hướng dẫn viên và lái xe phục vụ
quý khách tốt hơn.

4. Khách quốc tế phụ thu.
5. Nếu yêu cầu thuyết minh tiếng Anh +600.000 vnd/nhóm/tour.

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):
- Liên hệ tư vấn viên để biết giá trẻ em. 
- Trẻ em trên 09 tuổi, tính giá người lớn.
- Khách nước ngoài phụ thu 15 USD/người/ngày, khi đi mang theo 2 bản photo hộ chiếu và bản gốc để

đối chiếu.
Quý khách cần lưu ý:

- 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 (CMND 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.
- Quy định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h.
- Quý khách nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang vali lớn.
- 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.
- Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh.



- Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai
hải quan và visa khi đi tour.

Quy định 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

● 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 20 ngày: phí hủy 30% tiền tour.
● Hủy 15 - 19 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour.
● Hủy 07 - 14 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 75% tiền tour.
● Hủy 06 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour.
● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 06 ngày trước ngày khởi hành.
● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi.

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.
Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn và đúng số
tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ.

(*) Trách nhiệm của khách hàng:



- Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường,
xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh,
phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý
khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách
nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng
như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour.

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong
suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý,
vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.

**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**.
***Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn (10
khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có
trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc
hoàn trả số tiền đã đặt cọc tour. ***


