
ĐÀ NẴNG HUẾ QUẢNG BÌNH 4 NGÀY 3 ĐÊM
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Ô tô, Máy bay /

Khởi hành: 13,14/02/2021 (Mùng 2,3 Tết)

Điểm nổi bật:

● Trọn gói vé máy bay khứ hồi Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn.
● Tham quan Khu du lịch Bà Nà Hills: Check in Cầu Vàng, khu vui chơi giải trí FANTASY

PARK,...
● Khám phá Đà Nẵng: bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng,...
● Thăm Di sản Thế giới Phố Cổ Hội An: chùa Cầu Nhật Bản, nhà cổ Tấn Ký,...
● Ngắm vịnh Lăng Cô - đèo Hải Vân, thăm xứ Huế: Đại Nội, chùa Thiên Mụ,...
● Tham quan Động Phong Nha, Sông Bến Hải, Cầu Hiền Lương.

NGÀY 01: SÀI GÒN - ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN (ĂN TRƯA / TỐI)

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên (HDV) của Vietnam Booking đón Quý khách tại điểm hẹn và khởi
hành đến sân bay Tân Sơn Nhất. HDV hỗ trợ Quý khách làm thủ tục lên máy bay đến với thành
phố Đà Nẵng, bắt đầu hành trình Tour Đà Nẵng Huế Quảng Bình 4 ngày 3 đêm.

Đến Đà Nẵng, xe và HDV đưa đoàn khởi hành đi tham quan Bán đảo Sơn Trà – nơi sở hữu vẻ
đẹp nguyên sơ, với bãi biển nước trong vắt và những tán cây xanh rợp bóng. Tại đây, quý khách
sẽ được:

● Viếng thăm chùa Linh Ứng, được xem là cõi Phật giữa chốn trần gian. Nơi đây còn có
tượng Quan Âm cao nhất Việt Nam – 67m.

● Ngắm toàn cảnh bán đảo Sơn Trà từ trên cao tại chùa.

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng sau đó nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi.



Chiều: Tiếp tục hành trình Tour Quý khách khởi hành đi Phố Cổ Hội An – một trong những Di
sản Văn hóa Thế giới do UNESCO chứng nhận. Quý khách sẽ được dạo chân trên những con
đường xưa cũ của một đô thị cổ, khám phá Phố cổ Hội An với:

● Chùa Cầu Nhật Bản
● Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi
● Hội Quán Phúc Kiến
● Xưởng thủ công mỹ nghệ,…

Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng, hoặc có thể ngồi du thuyền trên sông Hàn (Chi phí tự túc)
ngắm thành phố Đà Nẵng lung linh về đêm.

NGÀY 02: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - CỐ ĐÔ HUẾ (ĂN SÁNG / TỐI)

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm buffet sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.

Sau đó, Quý khách khởi hành đi tham quan Khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa. Nơi đây nổi tiếng
với khí hậu đặc trưng là 4 mùa trong một ngày. Quý khách ngồi trên Cáp treo dài nhất thế giới để
chinh phục đỉnh núi Chúa. Đến nơi, đoàn tham quan (Tự túc chi phí vé cáp treo theo giá của Sun
Group):

● Đồi Vọng Nguyệt, Thích Ca Phật Đài, chùa Linh Ứng, khu chuồng ngựa cũ của Pháp,
Vườn Tịnh Tâm, đỉnh nhà rông…

● Đỉnh Nghinh Phong, biệt thự Lệ Nim, Cầu Treo Bà Nà, Lầu Vọng Nguyệt…
● Chinh phục đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487m so với mực nước biển để được chiêm

ngưỡng tận mắt quang cảnh núi rừng Bà Nà và toàn cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam trên
cao.

● Khu vui chơi giải trí trong nhà lớn thứ 3 Thế giới – Fantasy Park với những trò chơi hấp
dẫn: 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…(Chi phí trò
chơi tự túc).

Trưa: Dùng bữa trưa tự túc tại Bà Nà.

Chiều: Rời Bà Nà Quý khách lên xe đi đến Huế để tiếp tục hành trình khám phá di sản miền
Trung. Trên đường đi đến Thành phố Huế, đoàn đi xuyên qua Hầm đèo Hải Vân – công trình
hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á, ngắm nhìn biển Lăng Cô và phá Tam Giang. Đến Huế,
đoàn ghé thăm:



● Lăng Khải Định – Công trình kết hợp nhiều trường phái kiến trúc Đông – Tâu, Âu Á,
Cổ Kim độc đáo. Hoặc Lăng Tự Đức – nơi tưởng nhớ vị Vua tài hoa nhưng bạc mệnh
của dân tộc Việt ta.

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, quý khách tự do đi dạo, khám phá cố đô
Huế về đêm. Nghỉ đêm tại Huế.

NGÀY 03: HUẾ ĐỒNG HỚI - ĐỘNG PHONG NHA (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI)

Sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, xe và HDV đưa Quý khách khởi hành đến
Đồng Hới tiếp tục chương trình Tour Đà Nẵng Huế Quảng Bình 4 ngày 3 đêm. Trên đường đi
Quý khách được tham quan các địa điểm như:

● Khu phi quân sự DMZ: một khu phi quân sự dọc theo 2 bờ sông Bến Hải được lập ra
vào ngày 21/7/1954

● Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương: cầu Hiền Lương là cây cầu bắc qua sông Bến Hải nơi
mà chính là vùng biên giới chia cắt Việt Nam thành hai miền dọc theo vĩ tuyến 17

● Đường Trường Sơn: tuyến đường giao thông quân sự quan trọng trong thời kỳ Chiến
tranh Việt Nam.

Trưa: Quý khách dừng chân ăn trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó tiếp tục lên đường đến
Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng - nơi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế
giới.

Chiều: Đến nơi, Quý khách tham quan địa điểm nổi tiếng nhất của Quảng Bình:

● Động Phong Nha: được coi là “Thiên Nam đệ nhất động” của Việt Nam. Nơi đây còn
là điểm lưu giữ những dấu tích cổ của người Chămpa, được thể hiện bằng các ký tự được
để lại trên vách đá.

Tối: Trở về Huế, Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng và tự do khám phá chợ đêm Cố Đô.

NGÀY 04: KINH THÀNH HUẾ - ĐÀ NẴNG - SÀI GÒN (ĂN SÁNG / TRƯA)

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Sau đó, khởi hành
đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Cố đô Huế:



● Đại Nội Kinh Thành Huế: Là Hoàng Cung của 13 vị Vua triều Nguyễn với Ngọ Môn,
điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh. Đây cũng là một
trong những di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

● Chùa Thiên Mụ: Một ngôi chùa cổ lâu đời của xứ Huế, nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn
sông Hương.

Trưa: Sau khi dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương, Đoàn khởi hành trở lại Đà Nẵng

Chiều: Đến sân bay Đà Nẵng, HDV hỗ trợ quý khách làm thủ tục lên máy bay trở về lại thành
phố Hồ Chí Minh.

Tối: Về đến Sài Gòn, kết thúc chuyến hành trình Tour Đà Nẵng Huế Quảng Bình 4 ngày 3
đêm, HDV gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách trong những tour du lịch hấp dẫn tiếp
theo!

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ VÀ Ý NGHĨA!

LƯU Ý:

● Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn
đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình.

Giá tour bao gồm:

● Phương tiện:
+ Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn.
+ Xe đón tiễn quý khách tại sân bay.
+ Xe du lịch đời mới, có máy lạnh đưa đón khách theo chương trình tour.

● Lưu trú: Khách sạn 3* hoặc tương đương. Theo tiêu chuẩn 2 người /phòng:
● Ăn uống:

+ Ăn sáng: 03 bữa sáng theo tiêu chuẩn tại khách sạn.
+ Ăn chính: 06 bữa với thực đơn các món địa phương đa dạng, phong phú tại nhà hàng.

● Hướng dẫn viên tiếng Việt chuyên nghiệp, nhiệt tình, am hiểu văn hóa phục vụ đoàn
suốt tuyến.

● Tham quan: Vé vào cổng tham quan các điểm có trong chương trình.
● Quà tặng:

+ Khăn lạnh, nước uống trên đường (1 khăn, 1 chai/ ngày).
+ Nón du lịch tặng khách.

● Bảo hiểm du lịch lên đến 20.000.000 VNĐ/ trường hợp.



Không bao gồm:

● Chi phí di chuyển, tham quan ngoài chương trình hay các phí ghi tự túc.
● Chi phí thức uống tự gọi trong các bữa ăn, ăn hải sản ngoài chương trình, phí cá nhân

khác.
● Tiền Tip cho HDV và tài xế, phục vụ.
● Thuế VAT 10%.
● Các khoản phụ thu.

Trẻ em:

● Em bé dưới 02 tuổi: bao gồm có thuế phí hàng không, bảo hiểm (Không bao gồm ghế
ngồi trên xe)nhưng 2 vợ chồng chỉ được kèm 01 em bé dưới 02 tuổi, nếu bé thứ 02 tính
giá trẻ em theo khung từ 2 đến dưới 5 tuổi.

● Em Bé từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi: giá theo phần trăm quy định (02 vợ chồng được
kèm theo 1 Bé, Bé thứ 2 cần mua theo xuất người lớn để đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu
chuẩn Em Bé có ghế ngồi trên xe và ngủ chung với Cha Mẹ. Các chi phí ăn uống tham
quan có phát sinh gia đình tự lo cho Bé.

● Trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi: giá tour theo quy định (02 vợ chồng được kèm theo
1 Trẻ, Trẻ Em thứ 2 cần mua theo xuất người lớn để đảm bảo chỗ ngủ phù hợp). Tiêu
chuẩn Trẻ Em có ghế ngồi trên xe, suất ăn như người lớn, bảo hiểm và ngủ chung với
Cha Mẹ.

● Từ 11 tuổi trở lên được xem như người lớn.
● Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn.

Quý khách cần lưu ý:
● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport).
● Nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc đau bụng do tiêu chảy, thuốc cảm sốt thông

thường.
● 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.
● Nếu Quý khách hủy tour do bị từ chối làm thủ tục tại sân bay do nhân thân / giấy tờ tùy

thân Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự việc trên. Các chi phí cho chương

trình sẽ không được chúng tôi hoàn lại trong trường hợp này.



● Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan sao cho phù hợp với
điều kiện từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo đủ tất cả các điểm thăm quan
trong chương trình.

● Trường hợp ngày khởi hành có từ 10 khách trở xuống, công ty sẽ sắp xếp ngày khởi hành
mới và thông báo cho Quý khách biết trước 15 ngày làm việc. Trường hợp Quý khách
không đi theo lịch khởi hành mới được, Công ty sẽ hoàn lại tiền cọc cho Quý khách.

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 đăng ký, đặt cọc hoặc thanh toán: phí hủy là 100% tiền vé máy bay.
●  Hủy 30 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour.
● Hủy 25 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 75% tiền tour.
● Hủy trong vòng 20 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour.
● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy trong vòng 20 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... Khi cần thiết Quý khách phải viết cam
kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia 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, giấy tờ tùy thân và các tài sản riêng của khách hàng
trong chuyến đi.


